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Sommaraktivitet hos ACT – 
internationella gruppen  
 
Den internationella gruppen, ACT Svenska kyrkan, håller 
ställningarna under covid-19-tider. Vi ses, förbereder 
och planerar – för att så småningom, när tiderna tillåter,  
återigen komma tillbaka och genomföra en efterfrågad 
kyrkbasar, loppis och lotterier.  
   Det är möjligt att organisera upp det hela, med vackert 
väder och när tiderna har återgått igen till det normala.
Till hösten kommer vi eventuellt att pröva en digital loppis, 
digitalt via vår hemsida, vi återkommer längre fram med 
information.Behållningen till kommande basar, loppis och 
lotterier –  kommer att gå till lokalt behövande, som är 
drabbade i och med coronaviruset. Vi vill nu agera lokalt 
för att stödja och bistå, i det vi kan! Ni kan se oss vid 
kyrkstugan då och då – där vi röjer och förbereder oss! 
 
Efter sommaren, i september arbetar vi med Världens 
Barninsamling. Vi ses då vid ICA Djurö & ICA Stavsnäs, 
för en pratstund och bössinsamling för behövande barn i 
vår värld. 
   Gruppen och våra 
konfirmander planerar 
att tillsammans arbeta 
med insamlingar och 
projektaktiviteter under 
höst och vår! 
 
 
MARIANNE  
BERGGREN 
Internationella 
gruppen
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Ledaren

TÄNK VILKEN FIN SOMMAR vi fick i församlingen ändå! 
I sommarnumret av församlingstidningen saknades ju det 
som brukar var det viktigaste inför sommaren - kalendariet. 
Men när tidningen gick i tryck visste vi fortfarande inte om 
vi skulle kunna fira några gudstjänster under sommarveck-
orna. Det kändes rätt missmodigt. Sommaren är ju en härlig 
tid här i församlingen - när vi får fira gudstjänst i alla våra 
kyrkor. Det kändes inget vidare att tänka sig en hel sommar 
utan gudstjänst och möten med församlingsbor och som-
margäster. Men som tur väl var gavs klartecken och guds-
tjänstlivet fick återuppstå!

OCH SÅ MÅNGA FINA GUDSTJÄNSTER vi har firat! Och så 
många glada gudstjänstdeltagare vi har mött! Det har verk-
ligen varit en befriande känsla. Många har berättat om hur 
de saknat gemenskapen i gudstjänsten – och för egen del var 
det nästan överraskande att inse hur härligt det var att få 
komma igång igen! Hur tomt det varit utan våra gudstjäns-
ter. I sommar har det ändå varit lite annorlunda mot vanliga 
somrar. Eftersom vi följt folkhälsomyndighetens riktlinjer 
om att samlas max 50 personer var vi tvungna att ställa in 
våra musikkvällar som brukar dra fulla kyrkor. Men istället 
fylldes söndagens gudstjänster av musik!  
Härligt – för musik är en viktig del av gudstjänstlivet – inte 
bara som underhållning, utan också för att musiken kom-
pletterar det talade ordet, berör och öppnar upp för den 
andliga dimensionen i tillvaron. 

DET SOM FÖRST SÅG VÄLDIGT MÖRKT UT förde alltså med 
sig en ny erfarenhet som vi kommer att ta med oss framö-
ver. Det här får mig att tänka på den söndags predikan då 
temat var "Andlig klarsyn", när Jesus talar om att det är 
den smala vägen och den trånga porten som leder till det 
verkliga livet. Det är inte alltid det enkla och lättvindiga 
som är det bästa. Prövningar kan tvinga oss in på nya vägar 
som hjälper oss att mogna och växa som människor – och 
församling.  
 
I MIN PREDIKAN LYFTE JAG FRAM den Heliga Birgittas bön, 
"Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den". 
En kort och enkel bön, men nog så svår att be från hjärtat. 
Det är ju kanske inte alltid som min egen tanke om vägval 

stämmer överens med den väg Gud har tänkt sig. Ibland 
måste vi kanske helt enkelt tvingas in på en oönskad väg  
för att vid vägens slut inse att vi nått ett mål som vi annars 
aldrig ens skulle kunna föreställa oss...

Lär mig din väg, o Gud, lär mig din väg.
Ge mig ditt bistånd, Gud, lär mig din väg.
Hjälp mig i tro på dig vandra din viljas stig.
Bred du ditt ljus kring mig, lär mig din väg.

Tvivlar och tvekar jag, lär mig din väg.
Nalkas mig stormfylld dag, lär mig din väg.
Lys mig när vägen går fram genom dunkla snår,
torka mitt hjärtas tår, lär mig din väg. 
Psalm 783

Lär mig din väg

ÅSA MEURLING 
Komminister
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Suzie står böjd över en av rabatterna 
på kyrkogården och plockar bort 
vissna pelargoner när vi träffas en 
solig eftermiddag i augusti. Det är 
bara några lätta moln på himlen och 
från havet vid vaktmästarkontorets 
röda stuga rullar vågorna in. Det 
måste vara ett av världens vackraste 
ljud konstaterar vi. 
   – Jag älskar att vara här, säger 
hon med eftertryck. Det är så roligt 
att genast få respons på det du gör, 
många berömmer kyrkogården 
och tycker att den är fin. Det blir 
också härliga samtal med många av 
besökarna, säger Suzie som har en 
säsongstjänst till och med 31 oktober, 
men hoppas få komma tillbaka nästa 
vår.  
   Tidigare har hon arbetat som 
barnskötare men framförallt haft 
en facklig karriär. Arbetsmiljöfrågor 
ligger henne fortfarande varmt om 
hjärtat och hon var aktiv inom 
Kommunal under 23 år, 1987-2009.  
   – Jag höll utbildningar i arbetsrätt 
och arbetsmiljö och var också med 
och förhandlade. Rättvisa har alltid 
varit en drivkraft och jag är stolt 
över de gånger jag kunde hjälpa 
medlemmar på olika sätt, säger hon. 
   I flera år var hon också politiskt 
engagerad och satt med som 
ledamot i både kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige i Nacka 

kommun. 
   – Mitt politiska engagemang 
väcktes på allvar när jag fick reda på 
hur många det var som inte röstade. 
Så jag tänkte: nu ska jag gå med 
och försöka påverka människor att 
utnyttja sin röst, berättar Suzie.  
 
Slutade direkt med alkoholen 
Under de här åren hade hon också 
familj med tre barn som bodde 
hemma. Livet gick på högvarv och 
hennes ventil blev alkohol som kom 
att spela en allt större roll. 
   – Jag har alltid druckit mycket, 
ända sedan tonåren. Men jag klarade 
ganska länge att sköta mitt arbete 
och ta hand om familjen. Men en 
dag kom jag bakis till jobbet och 
min chef ville först anmäla mig till 
rehabilitering. Jag förstod inte riktigt 
allvaret, men sedan gick det så långt 
att ungarna inte ville komma till mig 
när det var mina veckor. Det blev en 
tankeställare, säger Suzie och dricker 
lite kaffe. 
   Kort därefter kom hon till jobbet 
och var så bakis att hon stank 
alkohol. Då ställdes Suzie inför 
ett ultimatum - att ringa Nacka 
beroendemottagning om hon ville ha 
kvar jobbet. 
   – Jag började med tolvstegs-
programmet, som är en metod som 
bygger på Anonyma Alkoholisters 

tolv steg där man bland annat 
erkänner att du har ett problem som 
du inte kan lösa själv och därför 
lämnar över till en högre makt. För 
en del är det Gud och för andra kan 
det vara kärleken.  
   – Jag bestämde mig redan vid 
första mötet för att klippa helt med 
alkoholen och sedan dess har jag inte 
druckit en droppe, säger Suzie som 
idag har varit nykter i 11 år. 
 
Gick in i väggen 
När hon bröt med alkoholen 
betydde det i praktiken att också 
bryta med de cirklar hon främst 
umgåtts med och som druckit lika 
mycket som henne. Suzie flyttade 
från Fisksätra till Barnvik och 
startade ett tolvstegsprogram, med 
en kille hon träffade i behandlingen, i 
Klockargården.  
   – Men vi startade i november och 
det kom mest folk från Nacka. Ska 
man starta en grupp igen tror jag mer 
på sommaren!  
   Kanske var det livet självt som 
kom ikapp när hon blev nykter, 
efter alla år där hon varit ute på 
barrikaderna och parallellt med 
det arbetat och tagit hand om tre 
barn. Under år 2012 gick hon in 
i väggen och blev sjukskriven för 
utmattningsdepression. 
   – När jag slutade att dricka var 

Hon har hunnit leva flera liv under sina hittills 56 år. Suzanne, Suzie, Vondracek har 
varit fackligt aktiv, engagerad fritidspolitiker och tagit hand om hem och barn. Mitt i 
livet tvingades hon ta itu med sitt alkoholmissbruk och är nykter alkoholist sedan 11 
år.  
– Det blev en vändpunkt, jag funderade mycket över mitt liv och hur jag ville leva det, 
säger hon som idag jobbar som säsongsanställd kyrkogårdsarbetare vid Djurö kyrka.

Suzannes nya liv
Intervjun

Text och foto ANN THÖRNBLAD
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det som att vända blad och börja 
om med en blank sida. Jag frågade 
mig vad ville göra med resten av mitt 
liv? Pappa var trädgårdsintresserad 
när jag växte upp och jag brukade 
hjälpa honom med grönsakerna. 
Nu kom det intresset tillbaka och 
jag började beskära buskar, flytta 
blommor och intressera mig för 
trädgård när jag flyttade till mitt 
paradis i Barnvik. Senare sökte jag en 
trädgårdsanläggningsutbildning och 
började plugga på Kom vux. 
 
Ske din vilja 
Men två år innan dess, 2016, när 
hon knappt kommit igen från sin 
utmattningsdepression insjuknade 
hon i leukemi och gick igenom flera 
cellgiftsbehandlingar under loppet 
av 4,5 månader. När jag frågar 
var hon fick kraften ifrån att orka 
ta sig igenom den tuffa perioden 
svarar Suzie att hon hade hjälp av 
tolvstegsprogrammet och att kunna 
lämna över till en högre makt. 
   – Ske din vilja och inte min, var 
orden som höll mig uppe. Jag startade 
också en fb-grupp, för den närmaste 
kretsen, och delade mina tankar, min 
frustration och ljusglimtar. Det var 
fantastiskt, jag fick ett sådant stöd 
av den gruppen och det gav mig 
styrka, säger hon och berättar att hon 
formellt blev friskförklarad i januari 
i år, men kollar sina blodvärden var 
tredje månad. 
   – Jag tror trots allt att det finns 
en mening med allt som sker, säger 
Suzie innan vi skiljs åt. Det blir inte 
alltid som du vill, men det blir bra 
ändå. Nu jobbar jag här och det är 
underbart att göra fint i Guds hus. 
Så att alla besökare blir glada när de 
kommer hit! 

SUZANNE VONDRACEK är säsongsanställd 
kyrkogårdsarbetare vid Djurö kyrka. Hon har 
tre vuxna barn, ett barnbarn och bor i ett hus 
i Barnvik. När hon är ledig gillar hon att fixa 
med huset ”jag har bl a lagt en altan”, träffa 
sin familj och sy. 

Intervjun
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Hon låg en vecka i respirator och rehabiliterades 
sedan för att lära sig äta och gå igen. Möjabon 
Eva Ejemyr vandrade i Coronaskuggans dal, men 
fick en andra chans 
– Det var inte dags ännu och jag känner en 
sådan tacksamhet över det, säger hon. 
 
En kväll i maj fick hon frossa, hög feber och ett tryck över 
bröstet. Eva trodde först att det var hjärtat och ringde 
1177 som direkt svarade med att skicka en helikopter. 
   – Men det var sjöräddningen som kom, sen blev det 
ambulans till SÖS för att ta prover. Personalen där trodde 
också att det var hjärtat, men provsvaren visade att det 
var Corona. 
   – Jag blev först lite bättre och de ville skicka hem mig. 
Men bara tanken på att släppa lös Corona-smittan på 
Möja gjorde mig alldeles förskräckt, så jag bad att få vara 
kvar. 
  Tur eller Guds försyn, men några dagar senare blev läget 
kritiskt och Eva flyttades till en IVA-avdelning och låg i 
respirator. 
   – Efter en vecka vaknade jag upp och hade inga som 
helst minnen av vad som hade hänt, eftersom du är 
nersövd när du ligger i respirator. Vid min sida satt mina 
döttrar, Cajsa och Klara, och uttryckte hur oroliga de varit 
för mig. 
   De visade alla vackra meddelanden och sms som hade 
skickats till Eva. På facebook tog hon del av människors 
stärkande meningar; ”Vi ber för dig”, ”Skynda dig att bli 
frisk” och ”Hoppas det går bra”. Ord och omtanke som 
gick rakt in i hjärtat. 
   – Jag har vikarierat på en förskola på Möja och barnen 
på förskolan hade spelat in en film där de sjöng för 
mig. Hela Möja visste att jag hade varit sjuk, det var så 
starkt att ta del av allas omsorger och böner. Det bar mig 
igenom, säger Eva och berättar att det bubblade i magen 
av glädje när hon förstod hur nära det hade varit – och 
gåvan över att få leva vidare. 
   – Det är också en styrka med att leva på Möja. Hade jag 
bott i en lägenhet i stan, hade det sett annorlunda ut. Men 
vi har en fin gemenskap här ute, när det händer något 
sluter alla upp. 
    
Stärkt hennes tro 
När man har legat i respirator en längre tid förtvinas 
musklerna, så Eva rehabiliterades på ett hem i Täby där  

hon bokstavligen fick lära sig att äta och gå igen. 
   – Det närmade sig midsommar och det blev en morot 
till att träna. Jag ville hem till varje pris! När en vecka 
hade gått skrev de ut mig, visserligen med rullator, men 
jag fick fira min midsommar på Möja! säger Eva som idag 
känner sig helt återställd, möjligtvis är hon lite tröttare än 
tidigare. Däremot kan hon inte slarva med träningen, utan 
måste hålla igång leder och muskler. Så varje dag kl 10 
tränar hon med Sofia på svt. 
   – Jag känner en sådan enorm tacksamhet över att jag 
fick leva och det har också stärkt min Gudstro. Vid några 
tillfällen i livet har jag snuddat vid vad ordet tacksamhet 
verkligen innebär, men nu känner jag det inifrån och 
ut. Det har också hänt förunderliga saker i sommar. Ett 
drama som jag gick igenom som ung fick sin upplösning 
med försoning, så sent som i förrgår. Det var en jättesten 
som försvann!  
   – När min man dog för tre år sedan, efter en tids sjuk-
dom, lärde jag mig att det här med döden inte är så farligt 
trots allt. Men nu är jag varken rädd för att leva eller dö, 
säger Eva.

 

Varken rädd för att leva eller dö

Eva Ejemyr, 72 år, bor på Möja med hunden Doris, sjunger i Möjakören 
och är gudstjänstvärd. ”Den enda just nu, eftersom jag har antikroppar”.   

Text ANN THÖRNBLAD  Foto ÅSA MEURLING

Porträttet



Följ med oss till Dalarna och Möja!

Du är varmt välkommen på en spännande resa tillsam-
mans med människor du redan känner – och andra som 
du kommer att lära känna!

Vi börjar vår resa i advent 2020 i Djurö kyrka.

Under konfirmationstiden kommer vi prata om, diskutera 
och fundera, på vad livet och tron kan handla om.
Vem är Gud? vad innebär det att vara människa? Hur 
formas vi till dem vi är.

Vi kommer att ordna gudstjänster och andakter, skapa i 
lera, färg och musik, laga mat tillsammans, leka, men även 
ha tid för stilla stunder och reflektion.

Under vintern/våren 2021 har vi några härliga dygn på 
Möja i Stockholmsskärgård.

När sommaren står i full blom 2021 ger vi oss av till Rätt-
viks stiftsgård. Där vi under ca en vecka kommer fylla 
dagarna med bad i Siljan, besök på Leksand sommarland, 
minigolf, sommarrodel, tälja din egen häst i Nusnäs, hög-
höjdsbana men framför allt många härliga upptåg.

Konfirmationen är tidig höst 2021
Se alla datum och tider här  https://www.svenskakyrkan.
se/djuro-moja-namdo/praktisk-info—konfirmation

Anmälan sker via  
http://www.konfa.se/anmalan-till-djuro-moja-namdo/
Skulle inte detta fungera, skicka ett mail till Tommie med 
namn, adress, personnummer på konfirmanden samt 
namn, telefon och e-post till målsman.
Allt är kostnadsfritt.

Frågor och tankar hör av er till.
Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

Konfirmandpräst 
Yvonne Hallin

 
För att se vad som händer på i ungdomsverksamhet 
hösten 2020 – gå in på denna sida: 
https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/ 
konfirmand---ungdom

Konfirmation 2020-2021

Djurö Möja Nämdö Församlingstidning   7.

Varken rädd för att leva eller dö
Konfirmation



HAN HADE EN ENASTÅENDE ENERGI!
Vi tyckte att vi redan hade en gedigen sommarverksamhet 
här på Möja när Lars Åke blev vår sommarpräst med bör-
jan 1995 och sedan 8 somrar till, men undan för undan så 
utökades verksamheten med Lars Åke vid rodret.

Vem minns inte ”blå timmen”, en lördagskväll klockan 
22.00 med rubriken ”Musik och Lyrik i sommarnatt.” 
Lars Åke anförtrodde mig att hans vägval i livet stått mel-
lan att bli präst eller jazzpianist. Alltså hade han många 
vänner inom musiken och några av dem engagerade han 
till ”blå timmen”. Kvällen avslutades med att alla gick ut 
på kyrkogården, tog varandra i hand och sjöng ”Härlig är 
jorden”. Vilken stämning det blev där i sommarnatten!
På sätt och vis levde ”blå timmen”–stämningen kvar da-
gen efter i sinnesrogudstjänsten, som för oss på Möja var 
en ny form av gudstjänstfirande. Musikerna från gårdags-
kvällen var kvar på ön och det blev just sinnesro, medita-
tion och eftertanke.

Särskilt starkt var det att höra vittnesmål av besökare från 
behandlingshemmen där Lars Åke arbetade som andlig 
vägledare.  Där blev livets skörhet så uppenbar för var och 

en av oss. Livet är verkligen inte självklart för alla. Det 
blev omöjligt att hålla tårarna tillbaka.

”Hela kyrkan sjunger” växte också fram under Lars Åkes 
tid. Lokala förmågor bidrog liksom sommarboende musi-
ker och körsångare.
   En omfattande insamling av önskemål försiggick via 
lådor utsatta i affärerna, på posten och i kyrkan där folk 
fick lägga sina önskemål. Det blev härliga sångkvällar med 
”Pärleporten” som slutkläm varje år. Vilka sånger och 
psalmer önskades då mest, jo ”En vänlig grönskas rika 
dräkt”, ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”  
(L Å psalm som han skrivit musiken till), ”Ovan där 
randas morgonen”, ”De komma från öst och väst”. Men 
också profana sånger fick utrymme. En särskild plats hade 
också barnsångerna. Det var så roligt att se barnens för-
väntansfulla ögon – skulle just deras önskemål komma 
med? Vi lekte ”Imse vimse spindel”, ”En kulen natt” och 
förstås Lars Åkes psalm ”Vi sätter oss i ringen”.

Hur kom det sig att barnen skrev sina önskelappar? Jo, 
L Å deltog med liv och lust i barnverksamheten, en verk-
samhet som hans hjärta klappade varmt för. Han hade 

Till minne av Lars Åke Lundberg
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Minnesord

Foto: Arne Hyckenberg/Tidningen Dagen



ju skrivit många barnsånger som han spelat in på skivor 
tillsammans med barn från Haninge, så han hade en rik 
repertoar att ösa ur. Barnverksamheten mynnade varje år 
ut i en familjegudstjänst.

Under åren 1988–1993 var Lars Åke kyrkoherde i Kungs-
holms församling i Stockholm. Den tjänsten lämnade han 
för att arbeta, som jag tidigare nämnt, dels som andlig 
vägledare på två behandlingshem och dels som fängelse-
präst på Österåkeranstalten. En av hans kontakter däri-
från var fängelsechefen AnnBritt Grünewald som han 
engagerade till en av sommarens växthuskvällar. (Vi hade 
redan tidigare växthuskvällar, som handlar om inre växt, 
i församlingen under höst, vinter och vår men Lars Åke 
utvidgade den verksamheten till två tillfällen även som-
martid). Genom henne fick vi en inblick i hur fängelsets 
vardag är sett från insidan av murarna. 
Ofta övernattade föredragshållarna i prästgården och 
predikade sedan i söndagens gudstjänst. Ett flertal andra 
föredrag med efterföljande samtal fick vi oss också till livs, 
bl a skådespelaren Per Ragnar som just de åren kommit ut 
med en bok om Martin Luther. 

Ett nytt inslag i sommarverksamheten blev pilgrimsvand-
ringen till Snäve med Jan-Ola Öding som ciceron på vägen 
dit, firande av mässa vid tjärnen, kaffepaus i blåbärssnåren 
och en stilla promenad tillbaka till kyrkan – under TYST-
NAD.
   Och allt detta försiggick utöver vår vanliga verksamhet 
med gudstjänster, friluftsgudstjänster, bröllop, dop och 
begravningar, kyrkans bemannade öppethållande och så 
småningom även ”hela kyrkan sjunger” på Nämdö. Vart-
annat år åkte vi dessutom med  M/S Symfoni ut till Svens-

ka Högarna – en församlingsutflykt – där vi firade guds-
tjänst. Ibland ägde också dop rum därute i havsbandet.
På återresan var det allsång till dragspel och gitarr från 
början till slut.

All denna verksamhet genererade många fina möten, inte 
minst efter gudstjänsterna, då vi införde en enkel kopp 
kaffe, en sorts mingel hållande en ”kopp i örat.” Det gav 
gudstjänstfirarna en möjlighet till samtal med oss som 
tjänstgjorde och med varandra.

För en del familjer blev L Å också deras familjepräst. Så 
hans besök här hos oss på Möja fortsatte även efter att 
han slutat som sommarpräst. Vi firade många storhelger 
såsom advent, jul, nyår, påsk och allhelgonhelgen tillsam-
mans med honom.
   All denna verksamhet bedrev vi – teamet på Möja – till-
sammans med Lars Åke.

Just detta att vara ett team att känna sig så delaktig var 
en av förutsättningarna för att orka. Jobbet gjorde inte 
sig självt, ibland var det arbetsamt. Men det var tryggt att 
arbeta med Lars Åke. Han var så genomtänkt, så engage-
rad, det var så mycket liv och glädje i det vi gjorde tillsam-
mans. För mig blev han och är han en stor förebild.

TACK LARS ÅKE FÖR ALLT DET DU GAV TILL OSS  
HÄRUTE PÅ ÖARNA.

 
Text ELISABETH RINGBOM, 
t o m 2012, kantor i Djurö Möja Nämdö församling.  
Med huvudsaklig tjänstgöring på Möja och Nämdö.

 

Foto: Jesper W
ahlström

 / Ikon

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

Vi har samma rättigheter

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL

Minnesord



10.   Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I HÖST
Välkommen att fira  
höstens gudstjänster i våra 
kyrkor och kapell!  
Här är programmet  
från den 6 september till 
och med den 29 november.

DJURÖ  

MÖJA 

Söndag 6 septemberl – 13 sönd e tref  
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 20 september – 15 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Önskepsalmer.

Söndag 27 september – 16 sönd e tref  
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Förbön och ljuständning.

Söndag 11 oktober – Tacksägelsedagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Duo Francett.  
 
Söndag 18 oktober  – 19 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST  
 
Söndag 25 oktober – 20 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
OCH MEDITATION

Lördag 31 oktober – Alla helgons dag 
16.00 MINNESGUDSTJÄNST  
Kaffe i Kyrkstugan kl 12.00–16.00.  
 
Söndag 8 november – 22 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 15 november – Sönd f domsön 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Lina Sandells psalmer. 
 
Söndag 22 november – Domssöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 
Söndag 29 november – Första advent 
11.00 ADVENTSMÄSSA  

 

NÄMDÖ
Lördag 31 oktober – Alla helgons dag  
11.00 MINNESGUDSTJÄNST

Lördag 28 november 
15.00 ADVENTSGUDSTJÄNST  
 

SANDHAMNS KAPELL
Lördag 31 oktober  – Alla helgons dag 
13.00 MINNESGUDSTJÄNST

Lördag 28 november  
13.00 ADVENTSMÄSSA

 
RUNMARÖ KAPELL
 
Söndag 1 november -  
Söndagen e alla helgons dag 
11.00 GUDSTJÄNST

Söndag 29 november  – Första advent 
14.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

Söndag 13 september – 14 sönd e tref  
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 

Lördag 19 september  
18.00 HELGSMÅLSBÖN

Söndag 4 oktober  –  
Den helige Mikaels dag 
11.00 GUDSTJÄNST

Lördag 17 oktober  
18.00 HELGSMÅLSBÖN MED 
NATTVARD

Lördag 31 oktober – Alla helgons dag 
15.00 MINNESGUDSTJÄNST

Lördag 14 november  
18.00 HELGSMÅLSBÖN 

Foto Gustaf Hellsing/IKON

KLOCKARGÅRDEN
 
Onsdag 2 september  
08.15 MORGONMÄSSA

Onsdag 7 oktober 
08.15 MORGONMÄSSA 
 
Onsdag 4 november 
08.15 MORGONMÄSSA 
 

Söndag 29 november – Första advent 
11.00 ADVENTSMÄSSA  



Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

DJURÖ

BARN OCH UNGDOM
Öppet hus för mammor,  
pappor och barn.
Onsdagar kl 10.00–13.00.
Fredagar kl 10.00–13.00. 
I Klockargården.

Djurö barnkör
Årskurs 1-3 Onsdagar kl 15.15–16.15.  
Kontakta Britt Wennberg 070- 306 85 77. 
 
Konfirmation
Kontakta Tommie Johansson,  
070-250 89 33, eller gå in på hemsidan 
för mer information. 
 
Ungdomsverksamhet i församlingen 
För mera information gå in på vår  
hemsida eller kontakta 
Tommie Johansson, 070-250 89 33. 

Ungdomsledarutbildning 
Kontakta Tommie Johansson för mer  
information, 070-250 89 33 eller gå in  
på vår hemsida. 

Skolkyrka
För bokning och information kontakta:  
Tommie Johansson, 070-250 89 33. 
Åsa Meurling, 08-747 54 64 

VUXNA
Mötesplats Stavsnäs 
Samverkan för alla åldrar
www.motesplatsstavsnas .se 
Kontaktperson: Tommie Johansson 
070–2508933. 

Våra verksamheter 

Andakt på Djuröhemmet.  
Torsdagar kl 14 jämna veckor.

Sopplunch 
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till 
sopplunch i Klockargården kl 12.00.  
Kostnad 30 kr. Kontakta Lena Röstlund, 
070-535 48 78. 
 
Mingelmiddagar 
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i 
Klockargården. Tillsammans lagar vi middag  
och äter tillsammans. Kostnad 60 kr.  
Anmälan Lena Röstlund. Se ovan. 
 
Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 19.00–21.00. 
Kontakta Britt Wennberg 070-306 85 77.

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.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör 
Kören övar enligt överenskommelse  
med körledaren.

 
Surfa in på vår hemsida för 
mer information: 
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Foto Gustaf Hellsing/IKON

Inför höstterminen väntar mest  
frågetecken för alldeles för många! 
Jag längtar så tillbaka till det enkla 
livet innan mars, då vi kramades, 
skrattade, lekte, diskuterade livets 
allvar och glädjeämnen, lagade mat 
tillsammans, lyssnade på varandra – 
nära, nära – delade upplevelser och 
framtidshopp med varandra, krama-
des lite till och sa: Vi ses snart igen. 
   Snart har blivit ett halvår redan!  
Vem vet när livet och våra verksam-
heter blir som ”vanligt” igen ... 
Jag hoppas, hoppas, hoppas att vi 
snart ses i Klockargården!  
Öppna förskolan, ungdomshäng, 
soppluncher och mingelmiddagar!  
   Vi börjar med att träffas i Öppna 
förskolan ute i Trastparken i Stavs-
näs onsdag 19/8 kl 10–13!  
Medtag egen fikakorg och vi kramas 
på avstånd!  
Sopplunch och mingelmiddag m m 
återkommer jag om – var och när vi 
ses igen.  
Varm sommarkram till er alla!   
 
LENA RÖSTLUND 
Församlingsassistent

Jag hoppas vi snart 
ses i Klockargården

På grund av situationen med Covid-19 vet vi inte hur hösten 
kommer att se ut. Det här är vår planering, men när denna tid-
ning går till tryck är det osäkert vad som är möjligt att genom-
föra. Håll utkik på vår hemsida!



 

TACK
vare dig som är medlem...

...har vi många konserter och 
musikgudstjänster årligen, särskilt 
sommartid. 
 
...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 
viktigt kulturarv.

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

...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 nätverk; 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. 

 
Surfa in på vår hemsida för 
mer information: 
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

– Öppet hus för daglediga  
    med småbarn 
– Öppet hus för ungdomar 
– Konfirmation 
– Bibelstudier 
– Kreativa dagar 
– Körer 
– Pensionärsträffar

... kan vi erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar så som:


