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Välkommen till våra gudstjänster
och konserter i advent & jul

Betraktelsen
Den 11 januari 2016 fyller vår kyrkoherde Yvonne Hallin 60 år
och du är välkommen på öppet hus kl 13-18 i prästgården.

Ingen klarar sig ensam
I dag när jag skrivet detta är det precis tio år sedan jag mottogs av biskop Caroline
Krook, personal, körer, kyrkoråd och församlingsbor i Djurö kyrka som ny kyrkoherde. En stor dag och vi firade Tacksägelsesöndag. Vissa dagar glömmer jag aldrig,
oavsett om dagen har varit glad eller sorglig.
Att komma ny som kyrkoherde till en församling var spännande, inte bara för att jag
var första kvinnan som kyrkoherde här i församlingen. Det handlade och handlar
mer om vad jag, tillsammans med alla andra som är engagerade i kyrkan, kan göra
för att förmedla en fördjupad erfarenhet av vem den levande Guden, Jesus kan vara.
Jag hade glädjen att få efterträda två kyrkoherdar som har betytt –och betyder mycket för vår församling än i dag, Lars Edström som var här i tjugofyra år och Lars Frisk
som blev här i nio år. Alla sätter vi våra avtryck.
Djurö, Möja och Nämdö församling är en del av Sverige, en del av Europa och det
som händer i världen drabbar också oss på ett eller annat sätt. Jag är precis som alla
andra förtvivlad över vad som händer i vår värld. Människor som flyr ifrån krig, flyr
från länder där det inte finns möjlighet att skapa sig ett gott liv. Vi människor är
sårbara, ingen klarar sig ensam utan vi måste hjälpas åt. Jesus blev ett flyktingbarn
redan från början. Josef och Maria var tvungna att fly från Herodes som ville döda
barnet som sades skulle bli kung. Den lilla familjen fick en fristad i Egypten tills
dom kunde återvända hem.
Jag har växt upp med en mamma som alltid var tacksam att hon fick ett nytt liv med
nya möjligheter i Sverige. Det var många som kom från Finland under kriget för
att få nya möjligheter att rota sig i ett annat land, med nya människor och ett nytt
språk. Mina föräldrar möttes på ett sanatorium i Follingbo strax utanför Visby 1954.
Båda var sjuka i TBC, många av deras kamrater dog i sjukdomen men dom överlevde och fick varandra. Samtidigt inympades mamma i en brokig Gotlandssläkt med
dna från valloner och smålänningar. De höll inte mellan dem, men de fick mig som
fick barn som i sin tur fick barn och alla behöver vi varandra för att få känna kärlek
och tillhörighet, en gemenskap.
Kyrkan är en annan gemenskap med en brokig samling människor som behöver varandra i glädje, sorg och allt däremellan och Camilla Lif skriver så fint i sin bok ”Vad
vill du mig i dag?”
”…..Sträck ut din hand mot Guds sår. Då stäcker Gud ut sin hand mot dig, stryker
dig på kinden och säger: – Hej, älskling.
Jag vet hur det känns, för i Jesus har jag
också älskat, hoppats, lekt. Jag vet hur det
känns att bli prövad över sin tros förmåga
och bli övergiven av alla. Var inte rädd.
Ingen kan döda Gud i dig. Oavsett om du
tvivlar eller tror, oavsett vad de säger, de
som hugger när man blottar stupen, så kan
inget döda dig för mig. I mig lever du.”
Ett välsignat Gott kyrkoår och ett
Gott nytt 2016 önskar jag Dig
Yvonne Hallin
Kyrkoherde
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Intervjun

Ung och stolt eldsjäl
Han har ett fadderbarn i Guatemala och är med och samlar
in pengar till Världens barn. Möt
Calle Andersson, en ung volontär.
Han är 10 år och går i fjärde klass i
mellanstadiet. Calle är ofta ute hos
sin mormor Britt-Marie på Djurö och
tillsammans gör de många roliga och
intressanta saker.
Ända sedan han var två år har han
varit mycket tillsammans med sina
morföräldrar och har hjälpt till med
insamlingsarbete och humanitära
insatser inom kyrkan och i församlingen
på Djurö.
För Calle har det känts naturligt att
engagera sig och på olika sätt hjälpa
människor som har det svårt, berättar
han.
– Jag vill göra saker för andra, jag känner att det jag gör är bra saker och kommer till del för dom som behöver det,
Calle har ett fadderbarn via SOS
Barnbyar i Guatemala som heter José
och är 9 år, ett fadderbarn som Calle
haft sedan han själv var 5 år. Han kan
följa Josés liv framåt och får brev två
gånger om året där han får veta hur det
går för José i skolan, vad han gör på
fritiden och hur han mår.

Skänker pengar
Varje månad skänker familjen, föräldrar
och syskon, pengar till SOS Barnbyar,
UNICEF och Läkare utan gränser. ”Vi
pratar rätt mycket hemma om att hjälpa
människor som har det svårt, och på
vilket sätt det kan se ut”.
Extra spännande, men också ledsamt,
kändes det för Calle att titta på Läkare
utan gränsers mobila utställning i Gallerian förra året, där de filmat i ett läger
i Syd-Sudan.
– Man fick gå in i ett uppbyggt rum
och sen spelades det film på alla väggarna, man fick se hur det såg ut där de
åt sin mat, hur de sov och hur det såg ut
där läkarna jobbade och barnen föddes.
Det kändes som om man var i lägret.
Då känns det viktigt att hjälpa till, säger
Calle.

– Vi pratar rätt mycket hemma om att hjälpa människor som har det svårt och på vilket sätt
det kan se ut. Foto Madeleine Andersson

Calle är ofta med på basarer och församlingsdagar i församlingen på Djurö,
i Klockargården där han har bakat bröd
eller kakor tillsammans med mormor
och som han sedan säljer till besökare.
Eller så står han på loppis och säljer sina
gamla leksaker eller kläder. Han får in
flera hundra kronor - och hela behållningen går till behövande människor!
Vi träffar Calle när det är bössinsamling till Världens Barn i oktober eller
till fasteinsamlingen på våren. Han

skramlar bössa och får många uppskattade blickar och bidrag!
Senast samlade Calle in drygt 1 200
kr på bara några timmar utanför ICA
Djurö!
Vilken stolt eldsjäl han är den unge
volontären Calle – som till vardags
drömmer om att bli fotbollsproffs. Calle
vill råda unga som gamla; att våga
hjälpa till, våga hjälpa andra!
Text Marianne Berggren
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Internationella sidor

Krig, oroligheter, fattigdom och klimatförändringar driver miljontals människor på flykt! Foto Christer N Laenkholm

Flyktingarbetet i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan arbetar nu intensivt
tillsammans med många organisationer
på flera parallella plan för massivt stöd till
flyktingar.
Centralt driver kyrkan insamlingsmedel via internationella
nätverket ACT Alliance, den världsvida kyrkan - direkt till
flyktingläger i Ungern, Jordanien, Libanon m m. Tält, vatten,
mat, hygienartiklar och psykosocialt stöd ges som aktiva stöd.
Lokalt möter många präster och diakoner flyktingar på
Centralstationen tillsammans med civilförsvaret, polisen,
kommunalanställda m m – för mottagande, stöd och skydd
för att lotsa barn, kvinnor och män vidare till myndigheter
eller som ”transitflykting” vidare till grannländer. Hit kommer
en mängd ensamkommande barn och ungdomar. Kyrkan uppehåller flyktingboenden och delar ut förnödenheter.
Vi som geografiskt ligger längre ut, har ännu inte startat
boenden för flyktingar, men söker nu samarbete med flera organisationer och kommunen för planering och beredskap för
mottaganden. För väntade insatser behöver vi många ideella
och volontära krafter. Välkommen att kontakta Volontärbyrån
– så slussas du till rätt kontaktperson, för att starta igång!
Det vi alla kan bidra med är att samla in kläder, skor, filtar
etc, särskilt när vi nu går mot kallare årstider.
I vår närhet kan du/vi åka och lämna kläder m m till
Stadsmissionen i Sickla eller till Fisksätra, Källan som är ett
samarbete mellan Kyrkan och Stadsmissionen.
Allt som kommer in, till Stadsmissionen – går direkt och
mycket snabbt ut till behövande barn, ungdomar och vuxna
flyktingar. Så samla ihop kläder och värmande plagg och
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åk till Stadsmissionen som har bra resurser för att ta hand
om och ge dina bidrag vidare till starkt behövande. Det gör
skillnad!
Text Marianne Berggren

Ensamkommande flyktingbarn
Vår kommun har tagit emot ett större antal ungdomar
än beräknat, liksom de flesta kommuner.Vi har tre boenden för ensamkommande flyktingbarn men det finns inte
plats där för alla som kommer utan det behövs också
boende i familjer. En del är unga när de kommer och för
till exempel en ensam elva-/tolvåring väljer man en familjehemsplacering i första hand.
Vi har tagit emot en 14-årig pojke i vår familj och ni får
gärna höra av er till mig med frågor om ni funderar på
att anmäla er som familjehem.
För intresseanmälan eller frågor, kontakta
familjehemsgruppen via kommunens växel
08- 570 470 00
Text Anna Frej

Internationella sidor

Låt dig inte luras av
de nya symbolerna
Förra veckan hade jag glädjen att få lyssna till föredrag av
Mona Sahlin och Martin Valfridsson, båda två har uppdrag
kring demokrati och extremism. Båda var så kunniga att det
blev en mycket lärorik förmiddag. Innan föredraget visste inte
jag hur dom nya symbolerna som nazister använder idag ser
ut, nu vet jag. Här intill kan du se två av dem; tyrruna och en
svart runa mot en gul botten.
Marianne Berggren har skrivit om vad som händer i vårt
kontrakt angående flyktingsituationen. Den 11 november
träffade vi Nedhal Pirababi som är flyktingsamordnare i kommunen.Vi samtalade kring hur vi i församlingen kan dra vårt
strå till stacken, förutom kollekter görs enskilda insatser
redan nu. Det civila samhällets behövs och det är vi. Det
kommer att behövas bostäder och det kommer att behövas
att vi är informerade framgent om situationen i vår del av
den Svenska Kyrkan. Mission kan vara så mycket, det kan
till exempel vara att jag möter blicken i en annan människas
ögon när hon ber om smulorna från mitt bord.

Text Yvonne Hallin

Låt fler fylla fem!
Julinsamlingen startar på 1:a advent, den 29 november med
rikskollekt och fortsätter fram till trettondagen. Årets tema
är ”Låt fler fylla fem”. I julkampanjen lyfter vi alla barns rätt till
ett tryggt liv! Under förra årets kampanj började budskapet
spridas, och vi lyckades samla in i 39 miljoner kronor totalt i
landet ! - I år är målet att samla in 42 miljoner kronor.
Varje dag dör tusentals barn av orsaker som hade kunnat förebyggas, så det vi gör är att bekämpa ”den tysta katastrofen”.
I vår församling kommer våra ungdomar och vi övriga att
agera med olika insamlingar genom att bjuda in till Kockargården, under Luciadagen med försäljning och aktiviteter. Alla
medel tillsammans med kollekter och körvevenemang går till
julinsamlingen !
Varmt välkommen till Klockargården och till Kyrkstugan.
Dina bidrag gör skillnad!

tack

Några av de rasistiska symbolerna ser ut så här. Det kan vara bra att
vara medveten om hur de ser ut.

Världens Barninsamlingen, Radiohjälpens största
insamlingskampanj är nu avslutad. En insamling där hela 22
av Sveriges ledande hjälporganisationer starkt samarbetar i
gemensam organisation för att förbättra livet för världens
behövande barn. Svenska kyrkan är en av de starkare
aktörerna sedan ett flertal år tillbaka.
Vår skärgårdsförsamling samlade in 11 821 kronor ! Varmt
och särskilt tack till Möjabor som samlade in fint bidrag på
skördefest och till Djurö- och Stavsnäsbor som generöst
stoppade i våra bössor vid ICA Stavsnäs och ICA Djurö. Tack
G:a Järnaffären för er mycket välfyllda bössa.
Det känns särskilt angeläget, då stora delar av bidrag går
till flyktingströmmarna, där mängder av barn nu drabbas.
Hjärtligt TACK till er alla som så fint bidrar!
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Barbro & Alexandra
Barbro (Babban) Bengtsson
och Alexandra Kahn har ett
särskilt engagemang för Nämdö kyrka och ser till att den
kan vara öppen flera dagar i
veckan.
Barbro Bengtsson är född och uppväxt
på Nämdö, där hon också gick i skolan.
Hon berättar att hon redan på 1960-talet hjälpte sin pappa; Folke Bengtsson
att sköta kyrkogården. Hon klippte
gräs, rensade gångarna från ogräs och
var även med då kyrkogården dränerades. Det var ett stort projekt på den
tiden. I samband med dräneringen kartlades hela kyrkogården och man mätte
ut alla gravplatser.
Sen följde för Babbans del flera
decennier av arbete på fastlandet. Dock
fanns intresset för hembygdens kyrka
och kyrkogård kvar och då hon en
dag 2009, blev tillfrågad om hon ville
berätta om Nämdö kyrka för grupper
av besökare, beslöt hon sig för att tacka
ja till den förfrågan. Hon satte sig ner
och studerade det som fanns skrivet om
kyrkan, bl a Gertrud Bergmans skrifter,
och tillsammans med allt som hon hade
fått berättat för sig kunde hon sen med
bravur guida och förmedla sina kunskaper. Det blev flera guidningar under
sommaren 2009 och Babban tyckte
att det var roligt att människor var så
intresserade, så när hon blev pensionär 2010 fick hon en idé om att hon
skulle kunna vara i kyrkan några dagar i
veckan på sommaren och därmed hålla
den öppen. För Nämdö hade nu inte
längre någon sommarpräst.
Så på sommaren 2010 fanns Babban
på plats, i (eller utanför) Nämdö kyrka
några dagar i veckan. Kyrkans öppettider blev snart allom bekanta och besöken många. Det uppskattades mycket
att kyrkan var tillgänglig även under
icke Gudtjänsttid.
Under åren 2010 t o m 2014 var
Babban den som de flesta dagarna var
i frivillig och oavlönad tjänst med att
hålla Nämdö kyrka öppen, svara på
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Ett STORT TACK till Babban och Alexandra mfl. för ert engagemang för Nämdö Kyrka!

frågor och se till att alla skötte sig (det
gjorde dom).
År 2015 kände Babban att hon inte
orkade organisera och tjänstgöra för att
kyrkan skulle kunna vara öppen. Men
hon har även i år varit inhoppare när
folk fattas och har även sedan flera år
vikarierat för den ordinarie vaktmästaren när så behövts.
Babban har under dessa år träffat en
massa människor - vissa för henne tidigare okända, men med anknytning till
Nämdö-skärgården. De har till exempel
haft fotoalbum med sig som de visat för
Babban. Alla kyrko- och kyrkogårdsbesökare har varit glada och tacksamma.
De har tyckt att kyrkan varit ”jättefin”.
Även kyrkogården och urnlunden nedanför har fått beröm, bland annat för
den enkla och stilla atmosfären och det
fantastiska läget. Det är en rofylld plats.
Babban har förutom allt ovanstående
även sammanställt en ”kunskapspärm”
gällande Nämdö Kyrka. Den har hon
generöst nog låtit även andra; bl a Alexandra Kahn ta del av.
Alexandra Kahn är lärare till professionen. Hon har ett fritidshus på Skärvassaholme och kände att hon ville göra
något för att lära känna folk lite bättre.
Hon såg en liten blänkare i Nämdö Nu
(Nämdö Hembygdsförenings tidning)

om att det behövdes folk som kunde
hjälpa till med att hålla Nämdö kyrka
öppen sommartid. Alexandra hade då
redan åtskilliga gånger tillsammans med
sina gäster, vandrat genom skogen och
ängarna, för ett besök och visning av
Nämdö kyrka. Det kunde hon relatera
till när hon så småningom ringde och
stämde träff med Babban. De båda kom
bra överens, och Alexandra har nu i
flera år hjälpt till så att kyrkan har kunnat vara öppen för besökare. Hon säger
att Babbans engagemang ”smittade av
sig”...
Alexandra tycker om regelbundenheten
och det repitativa, och kan med en viss
förundran uppleva kontrasterna mellan
en solig sommar dag då det kan komma
väldigt många besökare, till skillnad
mot en kall regnig dag med kanske
ingen besökare alls.
Babban vill att Nämdö Kyrka även
framledes ska hållas öppen på sommaren för besökare. Tiderna för öppethållande bör samordnas med tanke på
Waxholmsbolagets turlista. Som slutord
citerar jag här Babbans ord om vad som
krävs av oss alla som vill göra en insats
som går utanför oss själva: Förtroende,
God Vilja och Ansvarstagande.
Text och foto Inga Winroth

Resan

Kyrkokörerna från Djurö, Möja och Nämdö reste till Dublin
i september. De framförde Guds Andedräkt och sjöng i en
katedral med magnifik akustik.

Guds andedräkt
i Christ Church Cathedral
Tidigt på morgonen den 18 september

startade 37 sångare sin efterlängtade
resa från havsbandet till Dublin, Irland.
Med på resan följde några anhöriga
och församlingens båda musiker Dan
Enberg och Sanna Räsänen. Även Möjas
sommarpräst Olle Sjöholm förstärkte
kören med sin vackra tenorstämma. Vår
”vänkör” från Kumlinge, Åland, deltog med fem sångare, detta gladde oss
mycket! Eva Ejemyr från Möjakören har
vi att tacka för arrangemanget och fixandet av de otaliga pratiska detaljerna.
Kyrkokörerna från Djurö, Möja och
Nämdö framförde verket Guds Andedräkt, komponerad av den irländska
tonsättaren Liam Lawton, i Christ
Church Cathedral i centrala Dublin.
Denna irländska mässa hade körerna
redan sjungit tillsammans två gånger
på hemmaplan. Mässan innehåller vissa
havsteman och passar väl som repertoar
för skärgårdskörer. Även valet av resemålet var lätt: vi ville ju resa till en ö!

Enastående akustik
Lunchkonserten på lördag den 19 september i Christ Church Cathedral blev
en mycket fin upplevelse. Katedralens
akustik är både enastående och inspirerarande.
Följande dag fick vi åka en guidad
busstur utanför Dublin, till ett gammalt
kloster i Glendalough. Vi fick ytterligare
ett tillfälle att beundra det typiska gröna
irländska landskapet.
På söndagskvällen åt vi en gemensam
middag i ’The Church’, en kyrka som
gjorts om till restaurang. Kvar finns en
magnifik orgelfasad av en orgel som
bland annat spelats på av Händel! Måndag blev vår resdag hemåt, vi flög till
Arlanda via Köpenhamn.

Kyrkokörerna från Djurö, Möja och Nämdö i Christ Church Cathedral, Dublin.

Förstärker gemenskap
Vilken fin tid vi fick tillsammans; en
körresa förstärker gemenskap och genom det påverkas även körklangen. Ju
tryggare man känner sig i gruppen desto
bättre vågar man öppna sig och sin egen
röst. Den sociala samvaron, delad glädje
och många skratt tillsammans, allt lever
länge i våra minnen och i vår sång.
Varje enskild sångare är värd ett stort

tack för sin insats, var och en ger oss
musiker mycket arbetsglädje och inspiration.

Text och foto Sanna Räsänen
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Konfirmation

Victor och Moa på väg till Möja.

konfirmation 2016
Konfirmation betyder ungefär
bekräfta och kyrkans konfirmation har sina rötter i den
tidiga kristna kyrkan.
Då var det ett stort beslut att välja att bli
kristen. De kristna var förföljda och det
var viktigt att veta vad man gav sig in på.
För att få bli kristen var man tvungen att
gå i en slags kristendomsskola som kal�lades katekumenat. Efter utbildningen
blev man döpt under en festlig och
storslagen gudstjänst. Efter dopet fick
man ta emot nattvard och konfirmera/
bekräfta dopet och att man ville höra till
det kristna folket.
I vår tid och i vår kyrka döper vi ju oftast små barn. Och som litet barn väljer
man ju inte sitt dop, därför kommer undervisningen och bekräftelsen/konfirmationen senare. Men nu för tiden handlar
konfirmationen om mycket mer än att
bara bekräfta sitt dop. Vi talar helst inte
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heller om undervisning även om det
allra viktigaste är att berätta om vad den
kristna tron kan vara. Ordet undervisning för lätt tankarna till en skolsituation där en lärare lär ut och elever tar
emot. Och så har vi inte lagt upp vår
konfirmandtid. Grunden i den kristna
tron är hur vi ska leva våra liv så bra som
möjligt. Med hjälp av sunda värderingar,
där människovärde och medmänsklighet står i centrum, och kraften från det
vi kallar Gud. Detta kan man inte lära
ut och ta in på ett passivt sätt. Att förstå
vad kristendomen handlar om innebär
att aktivt ta del i samtal och guds
tjänst, att vara del av en gemenskap, att
få pröva sina tankar och utrymme att
växa och utvecklas.

Läger
Det här läsåret har vi en grupp med
ungdomar från våra olika öar. Vi träffas
under helgläger på Möja och kommer

att åka iväg på ett längre läger eller resa
under våren. Konfirmationsgudstjänsten
kommer att firas i Möja kyrka den 22
maj och dit är alla välkomna att möta
våra ungdomar! Konfirmanderna kommer också under läsåret att delta i vissa
gudstjänster, bland annat med sång i vår
nya ungdomskör! Nästa läsår satsar vi
på ett längre sommarläger ute på Möja.
Enligt vår erfarenhet är läger den bästa
formen för konfirmandläsning. I lugn
och kravlös miljö kan man få utrymme
till djupare gemenskap och tillfälle att
hitta sig själv och Gud.
Text och foto Åsa Meurling

Ledare

Åsa Meurling 08-747 54 64
Victor Lindblom 08- 747 54 68

Från kyrkorådet

Vi vill värna om
vår fina verksamhet

TACK Sanna!
Efter två år går Sanna Räsänen, som
arbetat som kyrkomusiker och körledare, vidare och vi önskar henne all
lycka i hennes framtida arbete.
Sannas energi och känsla för kvalitet
har varit stimulerande och givande.
Vi önskar henne all lycka i hennes
framtida musicerande!

Kyrkorådet har presenterat en negativ budget för 2016. Vi kommer att måla om
Djurö kyrka och fortsätta renovera Möja prästgård, vilka båda är stora kostsamma projekt, utöver löpande underhåll, drift och personalkostnader.
Inför 2017 har vi beslutat att ansöka om kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk
ersättning för att måla om Nämdö kyrka utvändigt och Möja kyrka både in- och utvändigt samt reparera muren på Möja kyrkogård. Vi har också beslutat att ansöka om bidrag
för att byta ut Djurö kyrkas värmesystem. Detta för att komma ifrån den direktverkande
elen och därigenom minska uppvärmningskostnaderna över tid. Om det får ett bra
resultat kommer vi att fortsätta med samma lösning i våra två andra kyrkor. Vidare har
kyrkorådet beslutat att föreslå kyrkofullmäktige att sälja Djurö prästgård samt ett markoch vattenområde som församlingen äger vid Högmalmarna på Djurö.
Genom att ständigt inventera och bedöma behovet av våra fastigheter och försöka se
till att alla byggnader vi behöver är i ett gott skick hoppas vi att vi kan arbeta mot en
stabil ekonomi över tid. De kyrkobyggnader som är sedan före 1940, dvs alla våra tre
kyrkor, har vi enligt Kulturmiljölagen ett ansvar för att underhålla. Dessa kan vi också
söka bidrag för, vilket innebär att vi från statliga medel kan få mellan ungefär 40 och 90
procent återbetalat. Det betyder att det är stora summor vi trots allt måste betala. Som
exempel kostar det ca 800.000 kr att måla om Djurö kyrka och vi får bidrag med hälften.
Det innebär att vi trots bidrag måste budgetera för att 400.000 kr ska tas från de pengar
församlingen får in via kyrkoavgiften från våra 3.000 medlemmar. Vi har tidigare avyttrat
Nämdö Prästgård, Erik Nilssons hus på Runmarö och Maria Sjögrens stuga på Djurö
och ser med glädje att Nämdö Prästgård idag är i ett skick församlingen aldrig hade
klarat av att finansiera. Likaså ska det bli spännande att nu följa utvecklingen av Maria
Sjögrens stuga på Djurö som liksom Djurö Prästgård är byggd på 1800-talet och den
senare på en grund från 1600-talet då huset byggdes som sjökrog och är en viktig del av
Djurös kulturminnen. Det anser även kommunen och länsstyrelsen som utan att ännu

ha kulturmärkt den påpekat vikten av att renovera det mycket varsamt i samråd med
kommunens kulturantikvarie.

En målning av konstnär Jane Frej.

En dag för reflektion
och kreativitet
Vi ska skriva och måla och du kan
meditera! En lördag i månaden
kommer du erbjudas att vara med
under en dag då vi delar tankar och
skapande.Vi börjar lördagen den 23
januari 2016 i Klockargården mellan
10.00-16.00.
Anmälan till
Yvonne Hallin 0707 30 48 47

Kyrkoordningen reglerar mycket tydligt att vår uppgift som församling är att fira
gudstjänst samt bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkofullmäktige har
tagit ett inriktningsbeslut att de lokaler som inte, eller endast i liten utsträckning
används för verksamhet bör avyttras om inget eget behov kan uppbringas på sikt. Vi
kan aldrig försvara en minskad verksamhet till förmån för fastighetsunderhåll. Vår
barn- och ungdomsverksamhet blomstrar just nu. Lena har startat en barnteatergrupp med 19 barn och Öppet hus för föräldrar och barn är också välbesökt.
Åsa och Victor har en konfirmandgrupp med åtta ungdomar på Möja i år och en
stor grupp ungdomar som hänger, fikar och firar andakt tillsammans i ”Klockis” på
tisdagar. Vi har fantastiska ungdomsledare och hoppas få utbilda och diplomera fler.
En ungdomskör är under uppstart och kommer att utvecklas vidare under nästa år.
Vi har också flera barn- och vuxenkörer, bibelstudiegrupp och sorgegrupp. Ytterligare
ny verksamhet för i år är sopplunchen.
Vi har en väldigt fin verksamhet vi vill värna om och utveckla vidare med vår
härliga personalgrupp.
Kyrkorådets främsta uppgift framöver är att se till att det finns resurser för det.
Text Anna Frej
Kyrkorådets ordförande

Åsa och Victor har en konfirmandgrupp
med åtta ungdomar på Möja i år och en
stor grupp ungdomar som hänger, fikar
och firar andakt tillsammans i ”Klockis”
på tisdagar.
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PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR i advent & Jul
Välkommen att fira
höstens gudstjänster i
våra kyrkor och kapell!
Här är programmet från
den 29 november till den
28 mars.

DJURÖ kyrka
Söndag 29 november - Första advent
11.00 Adventsmässa. Djurö Kyrkosångare och Philip Daveby, saxofon
Sanna Räsänen, musiker. Adventskaffe i kyrkstugan efteråt.
Torsdag 3 december
Morgongudstjänst med nattvard
Söndag 6 december - Andra advent
11.00 Gudstjänst med nattvard
Söndag 13 december - Tredje advent
12-15.30 Loppis och café i
Klockargården.
Har du grejer att skänka till loppisen? Kontakta Åsa Meurling el Victor Lindblom (se
kontaktrutan sid 2).
15.30 fackeltåg till kyrkan
16.00 Luciagudstjänst

Söndag 10 januari - 1 sönd e trettond.
11.00 Gudstjänst med nattvard

Möja kyrka

Söndag 17 januari - 2 sönd e trettond
11.00 Gudstjänst med nattvard

Söndag 29 november - Första advent
11.00 Adventsmässa. Möja kyrkokör
medverkar

Söndag 31 januari -Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med nattvard

Lördag 19 december
16.00 Julkonsert med Kuriosakören
Fritt inträde

Lördag 12 december
17.30 Julkonsert. Fritt inträde

Torsdag 4 februari
09.30 Morgongudstjänst

Söndag 20 december - Fjärde advent
11.00 SAMMANLYST TILL MÖJA KYRKA.
Samling kring krubban

Söndag 7 februari
16.00 Gudstjänst med nattvard.
Efteråt semlor till kyrkkaffet i kyrkstugan

Söndag 20 december - Fjärde advent
11.00 SAMling kring krubban
Sammanlyst

Torsdag 24 december - Julafton
10.00 Samling kring krubban
23.00 Midnattsmässa

Söndag 14 februari - Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst med nattvard

Lördag 26 december - Annandag jul
11.00 Annandagsgudstjänst
Söndag 27 december - Sönd e jul
10.00 Gudstjänst med nattvard
Torsdag 31 december - Nyårsafton
18.00 Nyårsbön
Fredag 1 januari - Nyårsdagen
14.00 SAMMANLYST till Friluftsgudstjänsten på Sjöliden, Värmdö församling
Söndag 3 januari - Sönd e nyår
11.00 Gudstjänst med nattvard
Onsdag 6 januari - Trettondagen
11.00 Trettondagsgudstjänst med
nattvard. Avtackning av Sanna Räsänen.
Torsdag 7 januari
09.30 Morgongudstjänst

Söndag 28 februari - 2 sönd i fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard
Torsdag 3 mars
09.30 Morgongudstjänst
Söndag 6 mars - Midfastosöndagen
16.00 Gudstjänst med nattvard
Söndag 13 mars - Jungfru Marie beb.
11.00 familjegudstjänst med
nattvard. Kyrkkorv/kaffe efteråt.
Söndag 20 mars - Palmsöndagen
16.00 Gudstjänst, Våfflor till kyrkkaffet

Torsdag 31 december - Nyårsafton
18.00 Nyårsbön
Möja kyrkokör medverkar.
Söndag 24 januari -Septuagesima
11.00 Gudstjänst med nattvard
Söndag 7 februari -Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst. Semlor till kyrkkaffet
Söndag 21 februari - Andra sön i fastan
11.00 familjeGudstjänst med nattvard
Söndag 6 mars - Midfastosöndagen
11.00 Gudstjänst

Torsdag 24 mars - Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa

Söndag 20 mars - Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Våfflor till kyrkkaffet.

Fredag 25 mars - Långfredagen
15.00 Långfredagsgudstjänst

Torsdag 24 mars- Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa

Lördag 26 mars
23.00 Midnattsgudstjänst

Fredag 25 mars - Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst

Ring till pastorsexpeditionen om du vill följa med prästbåten till Möja. Hör av dig i god tid så
mellanlandningar kan planeras in i körningen.
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Fredag 25 december - Juldagen
07.00 Julotta
Möja kyrkokör medverkar.

Se också våra lokala tidningar för uppgifter
och eventuella ändringar.

Möja kyrkokör medverkar.
Söndag 27 mars - Påskdagen
11.00 Påskdagsgudstjänst
Möja kyrkokör medverkar.

Nämdö kyrka

Välkommen till
våra verksamheter!

Lördag 28 november - Första advent
13.00 Adventsmässa. Nämdö kyrkokör
medverkar

DJURÖ

Lördag 12 december
14.00 Julkonsert

BARN OCH UNGDOM

Fredag 25 december - Juldagen
07.00 Julotta med Victor Lindblom
Torsdag 31 december - Nyårsafton
14.00 Nyårsbön
Nämdö kyrkokör medverkar.
Söndag 31 januari -Kyndelsmässodagen
15.00 samtalsgudstjänst
Söndag 28 februari - 3 sönd i fastan
15.00 Samtalsgudstjänst
Söndag 27 mars - Påskdagen
15.00 Påskdagsgudstjänst
Nämdö kyrkokör medverkar.

Runmarö kapell
Söndag 29 november - Första advent
14.00 Adventsmässa
Djurö kyrkosångare
Fredag 25 december - Juldagen
07.30 Julotta
Torsdag 31 december - Nyårsafton
16.00 Nyårsbön
Måndag 28 mars - Annandag påsk
11.00 Annandagsgudstjänst

Sandhamns kapell
Söndag 29 november - Första advent
11.00 Adventsmässa med
Lennart Koskinen

All verksamhet är i Klockargården.
Öppet hus för mammor,
pappor och barn.
Onsdagar kl 10.00–12.30.
Fredagar kl 10.00–12.30.
Djurö barnkör
Onsdagar kl 14.30-15.15
Tisdagshäng
alla är välkomna på ”häng” och mellis
tisdagar kl 15-19
Konfirmation
Kontakta Åsa Meurling för mer
information, 08-747 54 64.
Ungdomsledarutbildning
Enligt överenskommelse med församlingsassistenten och ungdomsledare.
Skolkyrka
Enligt avtal med skolan.
Teaterskoj med Lena
Måndagar kl 14.30-15.30. Kostnadsfritt
men det krävs att föräldrarna informerar
fritids!
Kontakta Lena Röstlund Sjölund,
070-535 48 78 alt 0733 767 773.

VUXNA
Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 18.30-20.30
Syföreningen
Är för närvarande vilande..Välkomna med
ditt handarbete till Måndagsträffarna, se
Måndagsträffar.

Måndagsträffar
Kaffe och samvaro. Måndagar kl 12.00-14.00
Kontakta Monica Antonsson, 070-628 92 33
el Lena Röstlund Sjölund, 070-535 48 78 alt
0733- 767 773Andakt på Djuröhemmet. Tisdagar kl
14.00 jämna veckor.
Bibelstudier
För mer information kontakta
Yvonne Hallin, 08-747 64 61.
Sopplunch och skivor till kaffet
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till
sopplunch i Klockargården kl 12.00.
Pris 20 kr.

MÖJA
Möja kyrkokör
Onsdagar kl 18.40–21.00.
Pensionärsträff & Stickcafé
Varannan vecka (ojämna veckor)
Tisdagar kl 13.00
Kontakta Titti Eriksson,
tel: 08-571 642 77.
Växthuskvällar
Se afﬁschering på Möja.
Skolkyrka
Enligt överenskommelse med skolan.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör
Kören övar enligt överenskommelse
med körledaren.

Söndag 6 december - Andra advent
17.00 Konsert med Veterankören
“Choristas Veteranicus”. Fritt inträde
Söndag 27 mars - Påskdagen
14.00 Påskdagsgudstjänst

Söndag 13 dec kl 12-15.30
Ordnar våra ungdomar

Loppis & café
i Klockargården, Djurö

Har du saker att skänka till loppisen?
Kontakta Åsa Meurling el Victor Lindblom (se kontaktrutan sid 2)
Fackeltåg till kyrkan kl 15.30.

Surfa in på vår nya hemsida:

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo
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DJURÖ KYRKA

MÖJA KYRKA
NÄMDÖ KYRKA

Julkonserter
Lördag 12 december

Lör 19 december kl 16

Välkommen All Möja- och Nämdökörens
gemensamma julkonserter
Nämdö kl 14:00
Möja kl 17:30

Julkonsert

med Kuriosakören
Julmusik från olika
delar av världen
Fritt inträde

Julmusik från
olika länder
Carl Unander-Scharin, tenor
Teresia Ståhle, ﬂöjt
Per Harding, klaviatur
Dan Enberg, dirigent

FriW inträde

söker

Tack

vare dig som är medlem!

Kyrkvaktmästare

* Har vi många konserter och
musikgudstjänster årligen, särskilt
sommartid, samt sex körer för alla
åldrar.

på Djurö, 100%

* Kan vi erbjuda gratis själavård.
Du kan vända dig till församlingens
präster för samtal.
* Kan vi hålla våra kyrkor öppna och i
gott skick. Du är med och vårdar ett
kulturarv, inte minst Djurö kyrka från
1600-talet.
* Du har som medlem rätt till kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i din församlingskyrka.

För mer upplysningar, se vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Dop är alltid gratis. Genom dopet
blir du medlem i Svenska kyrkan. Du
kan även döpas när du är vuxen.

