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Min plats på jorden
Här är allt så nära Jag stannar här ett tag
Tar det jag kan bära och det som är idag
Jag lyssnar på Malena Ernman som sjunger sången med Py Bäckmans ord, om och 
om igen. Så vackert, så nära, rakt in i hjärtat, ut i hela kroppen och själen. Jag blir 
berörd av ord som för mig handlar om livet, om mysteriet. 

Jag vill bara andas. Se färgerna igen 
Sol och regn som blandas med ro i skymningen
Vi ska snart fira kyrkans största högtid; påsken. Påsken som handlar om Jesus sista 
dagar här på jorden. Hur han tar farväl av sina vänner, går den svåraste av alla vägar, 
nederlagets väg mot sin egen död. Men det slutar ju inte där, utan med det tomma 
korset; uppståndelsen, hoppets och livets kors, mysteriet. 
 
Jag har orden och jag följer dem. Till min plats på jorden
Jag tror jag kommit hem 
Undersökningar visar att Sverige är det mest individualistiska landet i världen. Det 
är också det land som håller minst fast vid traditioner. Vi lever i vilsenhetens tid med 
snabba förändringar och stor oro i omvärlden. Många bär på tunga kors. Kors av 
ensamhet, stress, meningslöshet, sjukdom, hunger och utanförskap.
 
Här skall dimman lätta. Och ljuset bryta in
Lägga sig tillrätta på platsen som är min 
I vilsenheten behöver vi traditionerna mer än någonsin. Vi behöver trygghet i något 
som återkommer, något vi känner igen. Även om vi inte förstår. Jag förstår inte upp-
ståndelsen, jag kan inte förklara vad som hände. Men jag kan känna den. När jag 
ser altaret dukas av under skärtorsdagskvällen samtidigt med orden: ”Min Gud, min 
Gud, varför har du övergivit mig?” ur Psaltaren 22, så känns det i hela kroppen, jag 
blir berörd.
 
Jag har orden och jag följer dem Till min plats på jorden 
Jag tror jag kommit hem
Till kyrkan får vi komma utan att förstå. Vi får fira de stora helgerna och vara med 
om de tusenåriga traditionerna, men vi får också komma de vanliga söndagarna. 
Söndagar då vi inte är så många i kyrkan men ändå får höra orden som berör och ger 
liv. Vanliga söndagar då vi får ta del av mysteriet i bröd och vin.  
 
Får jag orden och jag följer dem Till min plats på jorden 
Då har jag kommit hem
Om vi är få eller många spelar ingen roll. Om det är storhelg eller vanlig söndag 
spelar ingen roll. Om vi är glada eller ledsna spelar ingen roll, i kyrkan finns ändå vår 
plats. Och fast jag inte förstår får jag vara med och ropa orden på påskdagen, orden 
som talar om det okuvliga livet, ljuset som inte 
kan övervinnas, mysteriet, glädjebudskapet: 
”Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen 
uppstånden!” 
 
Hör du orden och du följer demTill din plats på 
jorden. Då har du kommit hem

 
Åsa Meurling
Komminister
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Konfirmation

Det här läsårets konfirmandundervisning 
startade i höstas. Under första termi-
nen hann vi med en dagsutflykt till 
prästgården på Möja och så har vi haft 
träffar några tisdagar i månaden och ett 
par söndagar då konfirmanderna också 
har deltagit i gudstjänsterna. Under 
konfirmandtiden ska man få ta del av 
olika aspekter av den kristna tron. För-
utom fakta runt Bibeln och Jesu liv så är 
samtalen om livet en viktig del. För den 
kristna tron handlar ju just om hur det 
är att vara människa, utsatt och sårbar, 
och hur man i svåra situationer kan få 
hjälp av tro och bibelord. I kristendo-
men är också gemenskapen en viktig 
del. Det är i tillit till andra vi kan växa 
och utvecklas. Men vi kan också möta 
Gud i våra medmänniskor, för vi är ju 
alla skapade till Guds avbild. Därför är 
lägren ett viktigt komplement till de 
kortare veckoträffarna. Under lägren får 
vi umgås under längre tid vilket skapar 
närhet och stärker gemenskapen. Under 
vårterminen kommer vi att fortsätta 
våra tisdagsträffar men också åka på 
läger vid två tillfällen. 

En helg blir det traditionellt läger på 
Blå Blom i Gustavsberg tillsammans 
med församlingens ungdomar från 
Tisdagshäng och körer. Och i maj åker 
ledare och konfirmander till Istanbul. 
Den här resan kommer mot slutet av 
konfirmandtiden då vi får tillfälle att 
fördjupa det vi pratat om under året. I 
Istanbul får vi också tillfälle att besöka 
kyrkor och platser från den tidiga kris-
tendomen, ett sätt att göra historien 
mer levande. Under resan till Istanbul 
kommer det även att bli tillfälle för dop 
av de konfirmander som inte är döpta 
sedan tidigare. Ett par veckor efter resan 
avslutas konfirmandtiden med konfir-
mation och redovisning i Djurö kyrka. 
En högtidlig men också lite vemod dag 
då en speciell tid är över. Men vi hoppas 
såklart att våra fina konfirmander vill 
fortsätta vara en del av församlingen i 
den ledarutbildning vi erbjuder för att 
så småningom själva vara med och vara 
förebilder för nya konfirmandgrupper!

Åsa Meurling

Konfirmander till Istanbul

”I Istanbul får vi också tillfälle 
att besöka kyrkor och platser 
från den tidiga kristendomen, 
ett sätt att göra historien mer 
levande.”

i maj åker ledare och konfirmander till Istanbul. Den här resan kommer mot slutet av konfir-
mandtiden då vi får tillfälle att fördjupa det vi pratat om under året. Foto Yvonne Hallin



Under mina år som präst har jag vid två tillfällen 
påtagligt fått vara med om att det kristna budskapet 
som jag ska förmedla går på tvärs med vad jag själv 
lever i. Ändå måste jag sköta mitt arbete och göra det 
jag ska som präst.

När Påsken och livet  
flätas samman

Tema Påsk

Det är Skärtorsdagen 2003 och min mamma dör på förmid-
dagen på Visby lasarett. En vecka tidigare hade hon trasslat 
in sig i mattan med sin rullator och ramlat in med huvudet i 
elementet. Hon fick en blödning i hjärnan och låg medvetslös 
en vecka innan hon dog. Jag satt hos henne hela tiden. Hon 
dör när jag går till Svensk Kassaservice på ett ärende. När 
jag tvättat och klätt henne åker jag hem till Burs. Vi ska fira 
skärtorsdagsmässa i Lau kyrka halv åtta på kvällen. Vi firar att 
Jesus instiftar nattvarden. Dagen därpå när vi har långfredags-
gudstjänst i Stånga kyrka, är jag så ledsen. Jag sitter i sakristian 
och gråter, både före gudstjänsten och efter. Jesus död på 
korset är berörande och snuddar vid min egen sorg av min 
älskade mamma.

På Påsknatten firar vi Jesus uppståndelse i När kyrka och på sön-
dagen Uppståndelsemässa i Burs kyrka. Från liv till död och 
till nytt liv när mitt hjärta gråter, men jag behöver inte göra 
våld på mig själv. Jag kan gå in i de olika gudstjänsterna och 
vara där. För jag har alla känslor och tillstånd i kroppen.

Senast då döden var verkligt närvarande i mitt eget liv i 
påsktid, var för tre år sedan då min man låg döende i vårt 
hem här i prästgården. Cancern hade besegrat honom och 
Avancerad Sjukvård i Hemmet, ASIH, hade gjort vårt hem till 
en sjukstuga sedan slutet av januari 2012. Vi visste att döden 
väntade, och han tog adjö av sina älskade i tur och ordning 
under våren.

På skärtorsdagens eftermiddag har jag en mässa på Djurö-
hemmet och på kvällen firar vi nattvardens instiftelse i Djurö 
kyrka, då vi också klär av altaret och släcker ner hela kyrkan. 
Min man, Lennart, är trött, sover mycket, men är vid gott 
mod och glad att vi finns runt omkring honom.

Under långfredagsgudstjänsten i Djurö kyrka är allt stilla, 
och de fem rosorna ligger på det tomma altaret som påminnel-
se om Kristus fem sår, i händerna, fötterna och i sidan. Varje 
gång jag går ifrån min man så pussar jag honom och säger 
-Hej då! Och önskar honom ett fint möte med Jesus. Lennart 
pussar på mig och önskar mig ett gott liv utan honom. Han 
lever när jag kommer hem och vi sover gott efter det att ASIH 
varit och gjort sitt arbete.

Det blir påskafton. Den dagen är kyrkan död. Jesus är död. Det 
finns ingen kyrka. Därför har vi inga dop, vigslar eller guds-
tjänster under den dagen, förrän på natten. På påskaftonens 
eftermiddag blir Lennart allt sämre, han får svårare att andas. 
Vid 16-tiden vill han att jag ska ringa ASIH för att de ska 
sätta morfinpumpen på honom. Han orkar inte med att ha så 
svårt med sin andning. Under tiden vi väntar vill Lennart att 
vi ska fira nattvard. Sagt och gjort. Jag hämtar vin och oblater 
i kyrkan och tillsammans med barn, barnbarn och vänner firar 
vi nattvard tillsammans i Lennarts säng. ASIH kommer, sätter 
morfindroppet och Lennart får sova. Klockan 23 firar vi mid-
nattsmässa i Djurö kyrka.

Påsknattsmässan firas med glädje och feststämning, ljus 
och blommor. Mörkret har vänts till ljus och lidandet bytts i 
triumferande jubel. Påskljuset tänds som en symbol för den 
uppståndne Kristus. Vi förnyar våra doplöften. Det är glädje 
och vi går ut i natten och kyrkklockorna som har varit tysta 
sedan dymmelonsdagen ringer i natten och vi hälsar varandra 
”Kristus har uppstått! Kristus är sannerligen uppstånden från 
de döda!” Jag går den korta vägen hem och bävar. Lever Len-
nart? Han lever och sover.

Påskdagen med glädje, ljus, psalmer och kör firar vi med 
fylld kyrka i Djurö kyrka, sedan åker vi till Sandhamns kapell 
med samma glädjebudskap. Det är ett speciellt tillstånd att 
leva, både i livets och uppståndelsens glädje i mitt arbete. 
Samtidigt följer jag i mitt privata liv Lennart in i döden.

ASIH är med oss och på påskdagens kväll äter vi som är i huset 
tillsammans och går in och ut till Lennart. Det blir Annandag 
påsk och vi firar alltid den gudstjänsten på Runmarö.
Runmarö kapellstiftelse har också sitt Årsmöte och jag som 
kyrkoherde är ordförande. Gudstjänsten den dagen handlar 
om lärjungarna som på vägen till Emmaus fick möta den upp-
ståndne Kristus. Det är en festdag, som innehåller så mycket 
av förtröstan, hopp och tillit. Döden har inte sista ordet. Jag 
kommer hem och är nästan säker på att Lennart har dött 
medan jag var på Runmarö. Han lever och sover gott. Jag läg-
ger mig bredvid honom och nynnar och gullar med honom, 
och inbillar mig att han är nöjd. Min älskade lever. Det blir 
kväll och vi äter tillsammans med vännen Michael som kom-
mer. När ASIH går för kvällen, lägger vi oss att sova. Dagen 
efter står sonen Erik och jag tidigt på morgonen på var sin 
sida om Lennart när han dör och går in i evigheten. Det är 
lugnt och rummet andas ljus.

Yvonne Hallin
Kyrkoherde
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Notiser

GE EN GÅVA
Kontanter blir alltmer en bristvara i 
vårt samhälle. Men nu finns swish som 
underlättar att betala. Nu går det att 
skänka pengar med swish till exempel-
vis kollekten! Våra nummer: Djurö 
- 1236672760, Möja - 1233516390, 
Nämdö - 1233785557.  
Läs mer om hur du kommer igång med 
swish på www.getswish.se

Kyrkappen 

Med hjälp av Svenska kyrkans mobil-
app kan du hitta till Svenska kyrkan - i 
Sverige och utomlands - med hjälp av 
mobiltelefonen. Du kan också ta del av 
kalendariet för gudstjänster i vår för-
samling. Apparna finns för iPhone och 
Android.

Välkommen till församlingens nya hemsida!

”Se till att barnen äter ordentlig frukost 
innan de går till skolan.” Ett gott råd 
som många föräldrar i Sverige fått höra.

Runt om i vår värld finns en annan 
verklighet. Där finns föräldrar som bara 
kan önska att de hade någon frukost 
att ge sina barn. Föräldrar som inte vet 
när vare sig de eller deras barn ska få äta 
nästa gång.

Den 15 februari – 29 mars tog vi kraft-
tag för att sprida information om, 
och samla in pengar till, kampen mot 
hungern i världen. Men du kan fortsätta 
bidra till att utrota hungern!

SÅ HÄR KAN DU GE:
SMS:a HUNGER till 72905  
och ge 50 kronor.
Ge en gåva via plusgiro 90 01 22-3 
eller  
bankgiro 900-1223.
Swisha valfritt belopp till 9001223.
Ge med ditt betalkort eller via din 
internetbank.
Bli månadsgivare för att stötta  
Svenska kyrkans internationella  
arbete regelbundet.

Ikväll går 800 miljoner människor 
och lägger sig hungriga, de flesta 
utan att veta om de kommer att 
kunna äta något imorgon. Den 
känslan, den ovärdiga situationen 
och den orättvisan kan utrotas. 
Om vi delar med oss.

TACK!  
 
för fina bidrag i form av kollekter,  
loppisar och andra bidrag till julin-
samlingen 2014.  
I år uppnådde vi ett starkt resultat;  
19.970 kr.  Varmt Tack.

Var med och
utrota hungern

Har du synpunkter, tips på något vi kan 
skriva om eller tycker att någon infor-
mation saknas är du välkommen att 
höra av dig!

Ring 08-747 54 64 eller maila  
asa.meurling@svenskakyrkan.se 
Hemsidans adress är  
www..svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo
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Internationella sidan

Vi har alla mött dem, i olika sammanhang.  Alla de där människor-
na som ägnar kvällar och helger åt att agera och hjälpa – som 
är så uppfyllda av sina engagemang att de utan att blinka age-
rar och ställer upp. Medmänniskor som är sysselsatta i  ideellt 
arbete eller volontär- eller frivillighetsarbete. Agerandet har 
flera benämningar. Utan deras insatser skulle församlingen och 
till och med landet stanna! Men vad är det som driver dem?

Man jobbar på egen hand frivilligt och oavlönat för något-/
någon man ömmar för? Man tillhör en relativt anonym skara, 
som jobbar på, lite i det tysta,   - ”doldisar”.

Ideellt arbete i vår församling är omfattande, betydelsefullt 
och nödvändigt för individer och för samhället i stort.

Forskningen kring ideellt arbete enligt Ersta Sköndal hög-
skola konstaterar att svenskars engagemang jämförelsevis med 
andra länder är anmärkningsvärt starkt och stabilt över tid i 
såväl om hur många som gör insatser och hur mycket tid man 
lägger ner på sitt frivillighetsarbete. På landsbygden finns det 
ett större engagemang än i de större tätorterna och städerna. 
Men vad är det som driver dem?  Det är uppenbart att det 

ideella arbetet har att göra med utövarens livsåskådning. Det 
frivilliga engagemanget upplevs inte sällan som meningsfullt 
just eftersom det är oavlönat, till skillnad mot förvärvsarbete 
som man är tvungen till för att kunna försörja sig. Det ideella 
arbetet är ofta ett personligt engagemang och uttryck!  

Oftast talar man om att det ideella arbetet känns menings-
fullt när man ser och känner att insatserna kommer andra till 
nytta! Man agerar efter  egen övertygelse och ingår oftast i en 
social gemenskap.

Internationella gruppen består idag av 12 ideellt arbetande 
deltagare på Möja Nämdö och Djurö.Vi arbetar med lokala 
som globala frågor och projekt inom stöd- påverkan-, infor-
mation- och insamlingsaktiviteter. Vi arbetar tillsammans med 
våra ungdomar, konfirmander och konfirmandledare.

Välkommen att höra av dig, om du är intresserad av vår 
verksamhet. Vi vill gärna fylla på med fler krafter!

Marianne Berggren, Samordnare, tel  0708 – 67 30 60
 

Om ideellt
arbete...
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Reportage

Vi var fyra kyrkvärdar från 
Djurö, Möja och Nämdö 
församling som hade anmält 
oss till kyrkvärdskursen i 
Rättvik. Men en person var 
tvungen att i sista stund avstå 
sin plats. De som klev på tåget 
från Stockholm till Rättvik 
var Eva Ejemyr, Elisabeth 
Ringbom och Inga Winroth. 

Efter att ha checkat in hos den trevliga 
receptionisten hade vi gott om tid att 
titta oss omkring i alla dom vackra och 
ändamålsenliga lokalerna som Rättviks 
Stiftsgård förfogar över.

Kl 17 var det dags för oss alla; vi var 12 
kyrkvärdar från olika delar av Sverige, 
att samlas runt middagsbordet. Där 
presenterade Nils Åberg sig själv; han var 
präst och föreståndare på stiftsgården, 
och vår kursledare. Sen fick vi alla 
presentera oss med namn och vilken 
församling vi kom ifrån.  
  Maten var överlag mycket vällagad och 
god. Många grönsaks- och salladsrätter 
på ett särskilt buffébord stod uppdukat 
vid varje måltid. Sen fanns det 
varmrätter på ett annat bord, och allt 
fick man servera sig själv.

Kyrkvärdshistoria 
Efter maten var det dags för det andliga, 
och vi samlades i en lärosal där Nils 
berättade om ”Kyrkvärdshistoria 
och identitet” och ”Kyrkvärden som 
textläsare” , det var intressant att höra 
vilken stor betydelse kyrkvärdarna har 
haft genom historien, och även nu i vår 
samtid fyller vi viktiga funktioner i både 
gudstjänstutövningen och vad gäller 
omsorgen om kyrkans innehåll och 
inventarier. 
  Lördagen började kl 08 med 
morgonbön i Stiftsgårdens eget lilla 
kapell som blev fyllt till brädden, inte 
bara pga oss utan där fanns också ett helt 

gäng med konfirmander på lägerskola 
och annat folk. 
  Väl uppe i kurssalen igen fick vi en 
mycket lärorik genomgång av kyrkans 
textilier. Föreläsaren var Berit Lundqvist 
från Västerås Stift. På eftermiddagen fick 
vi sen genomföra praktiska övningar. En 
grupp fick prova på att hjälpa prästen 
med på- och avklädning av halslinne, 
alba, gördel, stola och mässhake, medan 
den andra gruppen fick öva sig att duka 
för nattvarden.

Kvällens mässa 
När alla i gruppen fått godkänt i 
dessa övningar var det dags för oss att 
planera och förbereda kvällens mässa, 
som vi skulle ansvara för. Några fick 
välja psalmer och andra fick jobba 
med texterna. Kristina L från Farsta 
församling tjänstgjorde som både 
kyrkvärd och vaktmästare, och hon 
skötte de tjänsterna med den äran. Vi 
var nog lite nervösa allihopa hur ”vår” 
mässa skulle emottagas av alla våra unga 
vänner i konfirmandgruppen; då vi ju i 
vår grupp åldersmässigt skilde oss ganska 

rejält från dem. Men vi hade inte behövt 
oroa oss. Allt gick bra, rösterna bar och 
psalmerna och sångerna var fina.  
Söndagen inleddes med sedvanlig bön 
kl åtta och efter frukosten var det dags 
för summering och alla fick var sitt 
kursintyg.  
  I Rättviks kyrka var det gudstjänst 
kl 11 och dom flesta av oss gick dit. 
Kyrkan var jättefin och väldigt stor. 
Kyrkvärdarna var klädda i traditionella 
landskapsdräkter och de gjorde stort 
intryck på oss, också genom det 
självklara sätt som de aktivt deltog i 
gudstjänsten.

Tack 
Tack alla ni i kyrkvärdsgruppen: Eva, 
Berta, Anna-Lena, Damaris, Henry, 
Styrbjörn, Anne-Monica, Kristina, Liisa, 
Elisabeth, Kerstin + Berit, Nils och Ann-
Sofi, för att ni var där och delade med er 
av era erfarenheter och tankar! 

Text och foto Inga Winroth

Kyrkvärdsutbildning i Rättvik

Det var 12 kyrkvärdar från hela Sverige som deltog på kursen. Kursledare var Nils Åberg.
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Resan till Möja  
med konsert
Den 13 december förra året var vi ett glatt 
gäng som åkte med båten Vindbådan från 
Nämdöskärgården upp till Möja. Tanken 
bakom denna resa var att överraska våra 
körkompisar Albert Mattson och Camilla 
Strandman. De har bott och verkat på 
Nämdö i över trettio år, men förra året 
bröt de upp härifrån och slog ner sina 
bopålar i Norr-Skedika i Uppland, och 
Nämdökören blev en utmärkt bas, och en 
livlig sopran fattigare. 
   Väl framme vid Möja, gick vi som 
skulle öva med Dan inför den stundande 
konserten, av vid den (numera) fina 
kyrkbryggan, medans de som skulle 
besöka Roland Svensson-muséet stannade 
kvar i båten. Vi andra fick snällt trava upp 
till kyrkan där vi med glädje återsåg våra 
vänner i Möja kyrkokör, och sen fick vi 
vackert öva stämmor och finslipa formen, 
innan Dan släppte iväg oss för en fikarast. 
I prästgården bjöds det på efterlängtat 
kaffe och, för många av oss, premiär-
smakning av årets julskinka, och mycket 
annat gott.  
   Kl 15 var det dags för vår körledare Dan 
Enbergs tredje julkonsert som körledare 
på Möja. Sångarna var för dagen iklädda 
röda sjalar. Inför denna konsert fanns 
också några inkallade tenorer på plats, en 
manlig solist vid namn Carl Ackerfeldt, 
flöjtisten Teresia Ståhle, basisten tillika 
körmedlemmen Erland Wennerberg och 
kantorn Berit Grossman. Officiant, tillika 
körsopran var Åsa Meurling.Konserten 
inleddes med några välkomstord av 
Dan Enberg som hälsade oss Nämdöbor 
extra välkomna, sen brakade sången 
och musiken löst med Joy to the World. 
Därefter följde Julenatt, och så psalmen 
Hosianna som alla i kyrkan sjöng 
tillsammans, även Nu tändas tusen 
juleljus sjöngs unisont. Kören sjöng bla 
Luciakanon, som är en lite upphottad och 
skojsig luciasång, där det gäller att vara 
på alerten eftersom alla tre stämmorna 
har egen text och melodi. Teresia spelade 
Bereden väg för Herran på sin flöjt, och då 
var vi i kören tysta. 
   Många vackra, och en del mer 
humoristiska sånger hann vi med innan 
det var dags för Carl Ackerfeldt att som 
avslutning sjunga O helga natt och så var 
konserten slut och vi från Nämdö fick åka 
hem över blånande fjärdar som vi nyss 
sjungit om i Vinterpsalmen.

Inga Winroth

Barnen i främsta rummet
”Kyrkomötet har bestämt 
att samtliga beslut som fat-
tas i svenska kyrkan, oavsett 
om det handlar om löpande 
verksamhet eller övergri-
pande beslut som fattas av 
kyrkoråd/kyrkofullmäktige 
ska ha en barnkonsekvens-
analys.”

Från kyrkorådet

Vår församlingsinstruktion ska innehålla en ordentlig barnkonsekvensanalys.

Från och med i år ska vi ta vara på kyrko-
ordningens inledning och sätta barnen 
i främsta rummet i allt vi gör i försam-
lingen. Det ska vi göra i hela Svenska 
kyrkan. Kyrkomötet har bestämt att 
samtliga beslut som fattas i Svenska kyr-
kan, oavsett om det handlar om löpande 
verksamhet eller övergripande beslut 
som fattas av kyrkoråd/kyrkofullmäktige 
ska ha en barnkonsekvensanalys. För 
att vi sen ska besluta annat än i enlig-
het med denna krävs särkilt starka skäl.  
Domkapitlet har också möjlighet att 
upphäva alla beslut där det inte finns en 
barnkonsekvensanalys som utrett hur 
beslutet kan komma att påverka barn 
och unga.

Vi håller också på att arbeta fram en 
ny församlingsinstruktion, liksom alla 
församlingar i stiftet. De nya riktlinjerna 
säger att den ska vara på sex sidor, den 
gamla från 2011 är på 18. Även den ska 
innehålla en ordentlig barnkonsekvens-
analys och ska lämnas in till biskopen 
när kyrkofullmäktige godkänt den den 
7/6. 

Vi har i kyrkoråd och kyrkofullmäk-
tige fattat beslut om att sälja Maria 
Sjögrens stuga på Kyrkudden. Stugan är 
en gåva till församlingen och har under 
många år i huvudsak tjänstgjort som 
förråd och står och förfaller. Värmdö 

sjöscoutkår har huserat där under några 
år, men då uddens utsatthet gör den 
olämplig för åttaåringar att ha som 
första övningsområde för segling och 
paddling och de istället fått möjligheten 
att hålla till hos Djurö båtsällskap har 
de successivt slutat använda stugan och 
flyttat sin verksamhet. Det är ett vackert 
läge på Kyrkudden, med fantastisk sjö-
utsikt så vår förhoppning är att den kan 
säljas till någon som har de möjligheter 
som krävs för att göra det lilla huset 
rättvisa. 

Kyrkofullmäktige har öppna möten så 
alla är välkomna att lyssna. Nästa hålls 
den 7 juni ca kl 12.15 i Nämdö kyrka 
efter gudstjänsten.

Anna Frej
Kyrkorådets ordförande
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Ring till pastorsexpeditionen om du vill följa med prästbåten till Möja. Hör av dig i god tid så 
mellanlandningar kan planeras in i körningen. 

Se också våra lokala tidningar för uppgifter 
och eventuella ändringar.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I PÅSK & VÅR

Välkommen att fira vårens 
gudstjänster i våra kyrkor 
och kapell! Här är pro-
grammet från den 2 april 
till den 21 juni.

DJURÖ KYRKA
Torsdag 2 april - Skärtorsdag
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 

Fredag 3 april - Långfredag
15.00 LUKASPASSIONEN -  
konsert om Jesus lidande och död.  
Se annons sid 11!

Lördag 4 april - Påsknatten
23.00 PÅSKNATTSMÄSSA 

Söndag 5 april - Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA

Söndag 12 april - 2 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Söndag 19 april - 3 sönd i påsktiden
16.00 KVÄLLSGUDSTJÄNST med natt-
vard

Söndag 26 april - 4 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Söndag 3 maj - 5 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST

Torsdag 7 maj
09.30 MORGONGUDSTJÄNST  
med nattvard

Söndag 10 maj - Bönsöndagen
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST  
med nattvard

Torsdag 14 maj -  
Kristi himmelsfärds dag
09.00 MORGONGUDSTJÄNST vid ”Hum-
lan på Rymmen”

Söndag 17 maj - Söndagen före pingst
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Söndag 31 maj - Heliga trefaldighets  
dag el. missionsdagen
11.00  KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST  
med nattvard. Körmedverkan

Torsdag 4 juni
09.30 MORGONGUDSTJÄNST  
med nattvard

Söndag 21 juni - Den helige Johannes 
Döparens dag
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST

MÖJA KYRKA
Torsdag 2 april - Skärtorsdag
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA

Fredag 3 april - Långfredag
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST.  
Kören framför ”Jesu sju ord på korset”
Solist Andreas Franzén 

Söndag 5 april - Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA 
Kören och Carl Unander-Scharin medverkar.

Söndag 19 april - 3 sönd i påsktiden
11.00 SAMTALSGUDSTJÄNST

Söndag 3 maj - 5 söndag i påsktiden
16.00 KOMMENTERAD GUDSTJÄNST  
med nattvard

Torsdag 14 maj -  
Kristi himmelsfärds dag
09.00 GUDSTJÄNST  
vid Prästgårdsstranden.Lekmannaledd

NÄMDÖ KYRKA 
Söndag 5 april - Påskdagen
15.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Kören och Carl Unander-Scharin medverkar.
 

SANDHAMNS KAPELL
Söndag 5 april - Påskdagen
14.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA



Djurö Möja Nämdö Församlingstidning   11.

Se också våra lokala tidningar för uppgifter 
och eventuella ändringar.

DJURÖ
All verksamhet är i Klockargården. 

BARN OCH UNGDOM
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 församlings-
assistenten och ungdomsledare.

Skolkyrka
Enligt avtal med skolan.

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 13–15.

Välkommen till 
våra verksamheter!

Andakt på Djuröhemmet. 
Tisdagar kl 14.00 jämna veckor.

Bibelstudier 
För mer information kontakta  
Yvonne Hallin, 08-747 64 61.

Sopplunch 
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.

Växthus och Groddträffar
Se affischering på Möja.

Skolkyrka
Enligt överenskommelse med skolan.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör 
Kören övar enligt överenskommelse  
med körledaren.

SURFA IN PÅ VÅR NYA HEMSIDA:
www..svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

SAMMANLYSTA  
GUDSTJÄNSTER
Måndag 6 april - Annandag påsk
11.00 GUDSTJÄNST  
i Runmarö kapell. ”Påskens vittnen” 

Söndag 24 maj - Pingstdagen
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST  
Församlingens körer bjuder på vårkonsert i 
Nämdö kyrka. Ring till expeditionen och 
boka plats om du vill följa med båten.

Söndag 7 juni - 1 sönd e trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard  
i Nämdö kyrka. Kyrkofullmäktge samman-
träder

Söndag 14 juni - 2 sönd e trefaldighet
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST på Harö

Lördag 20 juni - Midsommardagen
10.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST  
i Möja kyrka

Vill du följa med båtarna? Kontakta 
Pastorsexpeditionen några dagar innan 
gudstjänsten. 

Sorgegrupp
När vi upplever sorg i våra liv  
kan det vara till hjälp att  
samtala i grupp.  Vi startar en ny  
sorgegrupp i september. 

HAR DU FRÅGOR?  
Kontakta Åsa Meurling, 08-747 54 64 
alternativt  
Yvonne Hallin, 08-747 54 61.



Tack 
vare dig som är medlem!

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

– 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 kost-
nadsfri vigsel- och begravningsguds-

tjänst i din församlingskyrka. Det här 
ingår:
– Någon av församlingens fem kyrkor, 
kapell eller annan församlingskyrka

– Präst
– Musiker
– Kyrkvaktmästare
– Bårtäcke vid begravning

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

Konfirmationsläger i församlingens 
regi är avgiftsfria för kyrkotillhöriga. 

Det gäller helgläger, inte sommarläger 
som dock är kraftigt subventionerade.

Du stödjer även kyrkans arbete ute 
i världen. Svenska kyrkans interna-
tionella arbete bidrar till att utsatta 
människor ska få ett bättre, värdigare 
liv överallt på jorden. Svenska kyrkan 
tillhör världens största globala nät-
verk; den världsvida kristna kyrkan. 
Den finns både i storstadens slum och 
i skuggan under trädet i ett väglöst 
land och når dit nästan ingen annan 
når. 

Är så gott som all verksamhet i Djurö, Möja, 
Nämdö församling avgiftsfri för medlemmar.

SURFA IN PÅ VÅR NYA HEMSIDA:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo


