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Att alltid ha
barnens perspektiv
FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN, FIN förkortas den, är ett grundläggande måldokument
som berättar vad
Svenska kyrkan i Djurö,
Möja och Nämdö församling är och vill vara.
Den beskriver kyrkans
grundläggande uppgift:
att fira gudstjänst bedriva undervisning utföra
diakoni och mission.
FIN är ett dokument
som domkapitlet i stiftet
godkänner, det är biskopens redskap för att
inspirera och se att vi gör det vi ska. I allt vi som kyrka gör
ska Jesus Kristus vara centrum, vi ska levandegöra Jesus i
alla handlingar.
EN POLICY SOM ÄR VIKTIG är barnkonsekvensanalysen att
alltid ha barnets perspektiv som en ledstjärna. Det är också
barnen som ska ta över kyrkan när vår tid är förbi och har
dom redan från början fått en positiv syn på kyrkan så vill
dom kanske vara kvar. Barnets perspektiv och miljön går
hand i hand.
”FÖRSAMLINGENS SYFTE är att människor ska komma till
tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas
och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd och en
konsekvens av denna grundläggande uppgift.” så står det i
Kyrkoordningens kapitel 2.
HÄR ÄR VÅRA GUDSTJÄNSTER VIKTIGA och att vi firar
nattvard och synliggör Jesus. Musiken, körerna, ja, musiken
spelar en stor roll det vet vi, och att människor får samlas
till gudstjänster vid dop, begravningar och vigslar. Det är då
många släktingar möts.
Vi kan hjälpa människor i olika situationer, samtalen om
livsfrågor är centrala och att vi finns när människor söker
oss. FIN hjälper oss att hålla riktningen i vad kyrkan är och
ska vara: Ett levande bevis på att Jesus går med oss i livets
olika skeden, att vi är älskade och förlåtna och att det är en
tro som kan ge livskraft.
Text YVONNE HALLIN
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Ledaren

Att uppleva ön ett helt år
I MARS FÖRRA ÅRET HADE JAG EN GUDSTJÄNST PÅ MÖJA.
När jag skulle åka hem, kom också min dotter hem från
England – smittad av Covid-19. Eftersom jag är en gammal
pappa i riskgrupp, kunde jag inte åka till vår bostad och
församlingen lät mig vara kvar på Möja. Det kunde vara
bra att ha en präst där, när Covidpandemin härjade. Så jag
blev kvar. Ska man vara i karantän och ändå kunna göra
lite nytta, är det naturligtvis idealiskt på en skärgårdsö
med kyrka. Och vilket år det har varit! Särskilt för en
storstadsmänniska, som jag. Att uppleva ön ett helt år.
NATURENS ÅRSVÄXLINGAR ÄR BEDÖVANDE. Som
mångårig sommarpräst på Möja, vet jag vad sommaren
här innebär. Denna kombination av underbart lummig
växtlighet med flödande djurliv och havet, som omger
allting med horisont, klippor och skär. Flakmoppar och
segelbåtar om vart annat. Allt uppmuntrat av fiskmåsarnas
skrin.
Men att hösten är så bedövande vacker med sitt lugn och
sin oändliga färgprakt! Att vintern, när snön kommer, gör
hela ön till ett sagolandskap. Då också rådjur, älgar och
havsörnar kommer ännu närmare prästgården för att söka
föda. Och våren: att dag för dag se förändringen. Den första
blåsippan, kastanjebladens successiva knoppning, bofinken
som plötsligt sjunger, gullvivorna. Nyss såg jag den första
Adam och Eva.
ÖN LEVER VERKLIGEN HELA ÅRET. Man är aldrig ensam
här. Det blir långa pratstunder vid möten på vägen eller
vid Konsum. Fler än vanligt har varit på ön detta år.
Sommarboende har flytt sta´n. Kyrkan har varit öppen
varje dag. Många har kommit till kyrkogården och tänt
ljus i kyrkan. Pandemin har präglat stämningen. Livet är
inte självklart och eftertänksamheten har blivit större. När
vi inte kunnat fira offentliga gudstjänster har samtalen och
mötena blivit djupare. Värst har de över 70 år haft det. De
har ofta känt sig isolerade. De har inte kunnat åka in till
sta´n, som de brukat. Inte kunnat träffa barn och barnbarn.
Fantastiskt ändå hur man hjälpt varandra med att handla
och köra hem mat. Hur man löst problem. Hjälpsamheten
och tjänstvilligheten är ett signum här. Så fint att se.
I DENNA MILJÖ MED MYCKET STILLHET och flödande
naturligt liv, kommer Gud liksom närmare. En av
höjdpunkterna detta år är att jag har fått tid att studera
Bibeltexter ingående. De är ibland nästan oförståeliga.

«Ön lever verkligen hela året. Man är aldrig
ensam här. Det blir långa pratstunder
vid möten på vägen eller vid Konsum.
Fler än vanligt har varit på ön detta år.
Sommarboende har flytt sta´n.”
MEN VILKA DJUP SOM ÖPPNAR SIG, när man sätter sig
in i vilka sammanhang de skrevs, hur historien, kulturen
och bakgrunden såg ut. Vad som verkligen hände. Vad de
hebreiska och grekiska orden egentligen betyder. Gör man
det dessutom tillsammans med andra, delar man plötsligt
egen förståelse, upplevelser och tankar kring texterna.
Så spännande. Det handlar ju om mitt liv nu! Inte något
konstigt, världsfrånvänt. Jag får faktiskt många svar.
VI BILDADE EN BIBELSTUDIEGRUPP, som pågått
hela hösten och våren. Samtliga är 70 plus. Samling
i kyrkan med avstånd och begränsat antal enligt
rekommendationerna. Det har lyft vardagen. En av
deltagarna sa
spontant: Tänk att
det roligaste vi har
här på ön nu, det
är Bibelstudier! Det
trodde man inte.
Det är mycket
som är paradisiskt
här. Men Covidpandemin, världshändelserna och
personliga sorger
är lika verkliga. I
kombinationen av
de båda möter Livets
Urkraft. Han skapar
nytt och är hos oss
och i hela naturen
för att våra liv ska
vara bevarade, t o m
mitt i kaos.
OLLE SJÖHOLM
Präst
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Mitt coronaår – Tommie Johansson

”Jag har utbildat mig under året
Vi har alla varit en del av pandemin sedan
mars 2020. För egen del har jag mött
Covid-19 genom personer i min närhet
och på nära håll sett hur sjukdomen har
påverkat.
Jag har också mött personalen på ett
av våra akutsjukhus när jag vid två
tillfällen under våren 2021 drabbades av
kristallsjukan.
Jag blir tårögd vid tanken på hur alla tog hand om
mig – från städerskan som höll allt så rent och snyggt,
till sjuksköterskor och läkare som kämpade trots att
ambulans efter ambulans kom in med patienter.
I jobbet har jag fått ställa om till en digitalisering där
fysiska möten har blivit träffar över en skärm.
Jag har fått fokusera mera på digitala inspelningar av
gudstjänster och andakter under detta år, men också varit
ett stöd för att tekniken ska fungera.
Under pandemiåret har jag vid flera tillfällen varit
vaktmästare på begravningar, där ljuset finns trots ett
mörker. Vid ett av dessa tillfällen har jag gråtit inombords.
Det var när vi var tvugna att stänga dörrarna till kyrkan
för att vi hade uppnått maxantalet, utifrån restriktionerna,
och flera av de sörjande fick vänta på att ta avsked.
GÅTT PÅ ERSTA SKÖNDAL BRÄCKE HÖGSKOLA
Under pandemiåret har jag haft förmånen att gå en
utbildning ”stöd för barn och unga” i sorg via Ersta
Sköndal Bräcke högskola. Nu samverkar jag med Nacka
församling i ämnet i form av stödgrupper.
Visst finns det tillfällen när jag tycker att det är jobbigt
med pandemin, men samtidigt lever jag i en värld där jag
har mat för dagen, tak över huvudet, jag har människor
omkring mig som ger kärlek och värme. Jag har ett
stimulerande jobb men också möjlighet att möta min
dotter i USA inom en minut via sociala medier, men
framför allt lever jag i ett land som inte är drabbat av krig
och större naturkatastrofer.
För mig har det inte varit någon stor sak att inte
kunna sitta på restaurang sent på kvällen, ta på mig ett
munskydd och handla mat ensam eller att kunna njuta av
4. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Under pandemiåret har Tommie Johansson vid flera tillfällen varit
vaktmästare på begravningar, ”där ljuset finns trots ett mörker”.

en innebandymatch på plats.
Det som gör mig sorgsen är det hat, förlöjligande och
den misstro som riktats mot ansvariga i vårt samhälle hur
pandemin har skötts. Jag är övertygad om att alla som
jobbar med pandemin 24/7 vill allas bästa.
KÄRLEK OCH SOLIDARITET
Vi handskas och känner olika kring pandemin, vi är
alla unika och har olika ingångsvärden men hatet löser
ingenting.
Det allra viktigaste är att vi visar kärlek, solidaritet,
omtanke, respekt och lyssnar till varandra.
Guds frid till er alla!

Text TOMMIE JOHANSSON
Församlingspedagog

Mitt coronaår – Lena Röstlund

Snart är alla vaccinerade och pandemin tar slut
Arbetslös har jag inte varit,
Runt på ön har jag farit,
Handlat och levererat,
Lagat mat och serverat,
Hjälpt behövande familjer med kläder och skor,
Oavsett hur och var de bor,
Städat och fejat och piffat i alla våra lokaler,
Snart ska de fyllas med församlingsbor vi ber,
Suttit vid datorn på mitt skrivbord,
Läst och skrivit många spännande ord,
Lärt mig mycket om människors rädsla om Covid,
Det har för många varit en svår tid,
Hela världen har hållit avstånd och hållit ut,
Snart är alla vaccinerade och pandemin tar slut.
Det är mycket annat som faktiskt smittar mer,
Vänlighet, skratt, omtanke och leende till alla du ser.
Text LENA RÖSTLUND
Församlingsassistent
Lena Röstlund har arbetat med många diakonala arbetsuppgifter under året.

Farhan gör fint på Möja kyrkogård i sommar
FARHAN ALATRASH HÅLLER PRECIS
på att klippa gräset på Möja kyrkogård när jag ringer honom och slår
sig ner på en bänk under samtalet.
Försommarsolen värmer och ger liv
till den prunkande växtligheten på
kyrkogården.
– Jag trivs väldigt bra med mitt
vikariat som vaktmästare här på
Möja. Jag kommer jobba under hela
sommaren och ta hand om kyrkogården och kyrkan. I morgon har vi två
begravningar, berättar han.
FARHAN KOM FRÅN STADEN SWEIDA
i södra Syrien till Sverige för sex år
sedan. Idag hyr han ett hus på Möja
där han lever med sina stora familj.

– Vi är nio personer. Äldsta sonen
är 10 år och yngsta flickan är 2 år.
– Hela familjen trivs, det är ett paradis att leva här på Möja. Det är så
vackert! Det är också intressant att ta
del av Möjas historia. Jag är väldigt
intresserad av historia, säger han.
Farhan pratar lite svenska, men
annars arabiska och spanska så intervjun växlar mellan svenska och lite
spanska. Farhans pappa var jordbrukare och de odlade grönsaker, äpplen
och gjorde vin så han trivs med att
arbeta ”med jorden” på kyrkogården.
– Det är muy bien, säger Farhan och
ursäktar sig sedan.
Gräset behöver klippas innan lunch.
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Mitt coronaår – Marie Berntfors

Hur många får vi vara i kyrkan?
Mina arbetsdagar under
pandemin har varit som
vanligt fast ändå annorlunda. Som vanligt eftersom jag även under
pandemin har haft många
bollar i luften.
Annorlunda därför att det har varit många avbokningar och flytt av
vigslar och dop. Och många samtal.
Det har varit frågor om restriktionerna, hur många får vi vara i kyrkan? Sedan alla funderingar som alla
människor har kring dessa händelser.
Under det här året har jag också fått
verka inom diakonin, vilket har känts
bra.
Det administrativa arbetet har rul�lat på som vanligt med mycket att
göra. Som sekreterare i kyrkorådet
och kyrkofullmäktige är det alltid

många dokument och handlingar att
hålla reda på. Liksom allt som ska
diarieföras. Naturligtvis finns det några arbetsuppgifter som blivit vilande
då vi inte har haft fysiska gudstjänster
i våra kyrkor, så lite ringrostig känner
man sig. Det är lätt att glömma något
som tidigare gjordes varje vecka. Men
det kommer gå fort att komma in i
gamla rutiner och vi ser alla fram
emot att få börja fira gudstjänster
igen i våra kyrkor!
Den vanligaste frågan jag fått – det
måste vara min kollega Lena som
varje vecka frågat, när får jag starta
mina verksamheter igen?
Nu hoppas jag på en riktigt varm
och solig sommar med mycket bad!

Text MARIE BERNTFORS
Administration och bokning

Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom
och hunger. Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över
hela världen, stödjer Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.

SWISHA TILL

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act
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Foto: Kat Palasi /Ikon

UNDER SAMMA
HIMMEL

Det administrativa arbetet har rullat på som
vanligt för Marie Berntfors.

Mitt coronaår – Dan Enberg

Snart kan kören börja sjunga igen
Jag skrev även i sommarnumret 2020,
och där skickade jag med en fråga: vad
gör du sommaren 2021? Nu har den
tiden redan kommit, och vad jag gör
under sommaren är fortfarande något
oklart, i alla fall privat. Det verkar
däremot som att vi kan komma i gång
med gudstjänster och några musikkvällar
i kyrkorna.
Klart är också att pandemin blev betydligt mer långdragen
än vad man hoppades förra sommaren. Den så socialt
viktiga körverksamheten har varit pausad nästan hela
läsåret. Söndagsgudstjänster, dop och bröllop har varit
inställda och begravningarna har varit med mycket få
besökare.
Situationen har tvingat fram nya idéer och arbetssätt.
Jag har fått lära mig att spela in gudstjänster och att
lägga ut digitalt på vår hemsida. Mycket kändes nytt
och ovant, ljussättning, ljudkvalitet, kameravinklar och
videoredigering. De filmade gudstjänsterna har dock varit
mycket uppskattade och har haft många tittare. Det är
en möjlighet för öbor som flyttat, eller inte har möjlighet
att komma till kyrkan just för tillfället, att ändå få ta
del av vår verksamhet. På det sättet kommer inspelade
gudstjänster säkert att vara en del av verksamheten, även
då pandemin är över.
MÖJA MANSKÖR
Till min hjälp i gudstjänstfilmandet har jag haft en trogen
manskvartett som vi döpt till Möja manskör. Dessa trogna
herrar var inte i riskgrupp, och eftersom vi bara varit fem
personer i kyrkan när vi övat, har det känts som en trygg
verksamhet. De har bidragit otroligt mycket till att göra
gudstjänsterna mer levande. De har även på eget initiativ
gått runt i stugorna på Möja vid påsktid, och sjungit
sånger för tacksamma, annars mycket isolerade Möjabor.
STÄDADE NOTFÖRRÅD
I början av pandemin hade jag mycket energi till
arbete som annars inte hinns med. Jag hann inventera
möjligheterna för orgelrenovering på Djurö, städa
notförråd på Möja, med mera. Nu ett år senare känns
det dock som att energin tagit slut. Det är tydligt hur
mycket energi man får av mänskligt utbyte, i gudstjänst,

Dan Enberg ser fram emot att få fira gudstjänst i sommar.

”Till hösten hoppas jag innerligt att vi kan
återstarta kontinuerlig körverksamhet
på våra öar! Den vanligaste fråga jag fått
under året är nämligen: ”När kan kören börja
sjunga igen?”.
i körövning, ja i alla möten och verksamheter. Det ska
bli mycket livgivande att åter få fira gudstjänst under
sommaren. Till hösten hoppas jag innerligt att vi kan
återstarta kontinuerlig körverksamhet på våra öar! Den
vanligaste fråga jag fått under året är nämligen: ”När kan
kören börja sjunga igen?”.
Text DAN ENBERG
Kantor
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Fotspår i sanden
En natt hade en man en dröm. Han drömde att han
gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.
Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i
sanden av två par fötter: det ena spåret var hans,
det andra var Guds.
När den sista delen av hans liv framträdde såg
han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att
många gånger under sin levnadsvandring fanns det
bara ett par fotspår. Han märkte också att detta
inträffade under hans mest ensamma och svåra
perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag
bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle
överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men
jag har märkt att under de allra svåraste tiderna
i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag
kan inte förstå att Du lämnade mig när jag behövde
Dig mest.
HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och
skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar
och lidande. När du såg bara ett par fotspår - då
bar jag dig”.
Dikten är skriven av Margaret Powers
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Mitt coronaår – Yvonne Hallin

”Jag hade aldrig klarat detta år utan min tro”
Text & foto ANN THÖRNBLAD
HUR HAR DITT ARBETE PÅVERKATS UNDER PANDEMIN?
– Vi ställde om ganska snart förra våren, när vi inte kunde
fira gudstjänst som vanligt spelade vi istället in andakter.
Det tog tid att vänja sig vid kameran liksom att möta
konfirmander via zoom. I början var det väldigt kantigt,
men sedan vande man sig och det blev också vardag.
– Vi har heller inte kunnat hålla begravningar som
vanligt, eftersom antalet besökare varit begränsat.
Människors sorg har varit så djuplodande och den
erfarenheten har stannat kvar, alla de som inte har fått
ta adjö av sina anhöriga i kyrkorummet utan istället följt
avskedet via zoom. Om du bor i ett annat land och inte har
möjlighet att vara med på begravningen är det en annan
sak, men det blir en väldigt märklig upplevelse om du bara
bor ett stenkast bort.
HUR HAR DET VARIT ATT INTE FÅ FIRA GUDSTJÄNST
I EGENSKAP AV PRÄST?
– Det har varit svårt, jag har känt mig lite vingklippt.
Men jag har gått hem till församlingsbor som velat ta
nattvarden, vilket har varit väldigt uppskattat.
HAR DU FÅTT TID FÖR UPPGIFTER SOM DU
INTE HUNNIT MED ANNARS?
– Som kyrkoherde behöver du ständigt vara tillgänglig
och behoven under pandemitiden har varit fortsatt stora.
Jag har säkert haft dubbelt så många samtal jämfört med
tidigare. De existentiella samtalen har blivit fler med frågor
kring hur man lever sitt liv och hur man vill leva det.
– Människor har ställts inför döden på ett helt nytt sätt
och blivit medvetna om den, döden som de flesta av oss
annars inte riktigt vill kännas vid. Men pandemin har
lärt oss alla att den kan komma hastigt och drabba i alla
åldrar. Du kan gå till matbutiken och handla, bli smittad
av Corona och vara död några dagar senare.
VAD HAR DET HÄR SISTA ÅRET LÄRT DIG?
– Hur skört livet är. Vi kan sitta i våra fina lägenheter
och sommarstugor och så kan allt omkullkastas på ett
ögonblick. Viruset har påmint oss om att vi inte kan ta
någonting för givet.
VAD HAR VARIT DET BÄSTA MED ÅRET?
– Det har varit ett år fyllt av många möten. Flera har blivit
medvetna om hur bra de har det och hur mycket de flesta
av oss har att vara tacksamma för. Det har också varit fint

– Under det här året har jag också upplevt en väldigt stark gudsnärvaro.
Att Jesus verkligen har gått med oss i mörkret, säger kyrkoherde Yvonne
Hallin.

att se alla människor som har kommit till kyrkan för att
tända ett ljus, sitta en stund i kyrkbänken eller be. Djurö
och Möja kyrka håller öppet varje dag och det har varit en
jämn ström av besökare.
– Under det här året har jag också upplevt en väldigt
stark gudsnärvaro. Att Jesus verkligen har gått med oss
i mörkret. Jag hade aldrig klarat detta år utan min tro,
texten ”Fotspår i sanden” har varit väldigt levande för mig.
(se sid 8 – reds anmärkning)
VAD SER DU NU FRAM EMOT?
– Att vi äntligen kan fira gudstjänst och nattvard, som jag
och många med mig har längtat! Det blir också härligt att
möta alla familjer som har väntat med gifta sig och låta
döpa sina barn.
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Reportaget

FAR OCH DOTTER JOBBAR IHOP:

”Vi är ett riktigt bra team”
Text & foto ANN THÖRNBLAD

De är ett bra vaktmästarteam, far och dotter Löfgren, sedan i våras tar de hand
om Djurö kyrka och kyrkogård så att miljön är välkomnande för besökare och
församlingsbor.
– Vi förstår varandra med bara några ord eller gester och det är enkelt att jobba
tillsammans, säger Malin och Robert Löfgren.

N

är Robert skjutsade Malin till sin nya praktikplats
i Djurö kyrka tänkte han ”här skulle jag vilja
jobba”. I en omgivning granne med havet och en
ovanligt vacker kyrkogård.
– Det här är den bästa arbetsmiljön jag någonsin har
haft, säger Robert och ser ut över en segelbåt som glider
förbi och Malin nickar instämmande.
Bara några veckor efter att Malin började sin
årslånga praktik i våras, blev ett vikariat ledigt som
kyrkvaktmästare och den 1 maj blev hon och hennes
pappa arbetskamrater och de jobbar ihop som ett team.

Malin vattnar pelargonerna som hon just planterat i minneslunden.
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– Varje morgon går vi en runda på kyrkogården och får
en överblick. Sedan rensar vi ogräs i grusgångarna, på
gravarna och klipper gräset när det behövs. Nu i juni
växer det ju väldigt fort! Vi ser till att det är snyggt både
på kyrkogården och inne i kyrkan, säger Robert.
UTBILDAR SIG TILL TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Det är inte första gången som de arbetar tillsammans.
Robert har tidigare haft ett familjeföretag med sin pappa
där de arbetade med trädgårds- och markarbeten och
redan när Malin var 12 år följde hon med Robert under
loven och hjälpte till med lite av varje.
– Det var roligt och pappa och jag jobbar bra ihop,
säger Malin och berättar i nästa andetag att yrkesvalet
föll sig ganska naturligt. Så nu utbildar hon sig till
trädgårdsmästare och tar särskilt hand om blommorna på
kyrkogården. Nyligen planterade hon röda pelargoner i
minneslunden efter att påskliljorna hade blommat ut
– Mina favoritblommor är annars rosor och syren, säger
hon.
En doft som just nu omsluter stora delar av
kyrkogården. Runt prästgården, som ligger ett stenkast
från kyrkan, växer generösa vita och lila syrenhäckar.
Solen skiner den här junidagen när vi träffas och
försommarvärmen är behaglig. Det har just varit en
begravning i kyrkan och kransar med sidenband ligger
draperade bakom kyrkan. Ett äldre par planterar en
miniros på en anhörigs grav och en medelålders kvinna
har sökt ett andrum vid en av bänkarna. Hon ser filosofisk
ut där hon sitter och ser ut över havet.
– Det är ganska många besökare som passerar under
en dag, säger Robert. Ibland vill de prata en stund och
har frågor om kyrkan och minneslunden. Häromdagen
undrade en kvinna vad det var för träd vid ingången
till kyrkan, säger Robert och gör en svepande gest med

Reportaget

Malin och Robert Löfgren bor i Strömma och stortrivs med sin nya arbetsmiljö.

handen där två magnifika lindar ramar in entrén.
VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA MED PAPPA?
– Att han är så mångsidig. Pappa är inte rädd för att ta
tag i saker. Han är en förebild, säger Malin och ler mot
Robert.
OCH VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA MED MALIN?
– Att det är enkelt och så kan Malin mycket om
blommor. Hon har gröna fingrar, säger Robert och tittar
uppskattande på sin äldsta dotter.

Vita och lila syrenhäckar omsluter prästgården vid kyrkan.
Djurö Möja Nämdö Församlingstidning 11.

Konfirmation

Konfirmation 2021-2022
Du är varmt välkommen på en spännande resa
tillsammans med människor du redan känner –
och andra som du kommer att lära känna!
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? Men vi kommer också lyfta blickar
mot den världsvida kyrkan.
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 våren 2022 kommer vi tillbringa en helg på Möja
och när sommaren står i full blom den 12 juni ger vi oss
av till Gotland för sex härliga dygn tillsammans.
Konfirmationen är i början på juli 2022 i Djurö kyrka.
Ni kan anmäla er här:
https://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.
12. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Frågor och tankar, hör av er till:
Tommie Johansson, församlingspedagog
Tel: 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se
Konfirmandpräster
Yvonne Hallin
Linn Fleisher Sjöberg

För aktuell information om ungdomsverksamheten –
läs mera här:
https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/
konfirmand---ungdom

Kyrkovalet 2021

Använd din röst i kyrkovalet 2021
Text SVENSKAKYRKAN.SE/KYRKOVAL Foto MAGNUS ARONSON/IKON

Söndagen den 19 september 2021 är det val i
Svenska kyrkan. Alla
medlemmar som är 16 år
och äldre kan rösta om hur
de vill att Svenska kyrkan
ska styras.
Kyrkovalet är egentligen tre olika
val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det
är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och
Svenska kyrkan på nationell nivå. Det
motsvarar ungefär kommun, region
och riksdag.
VAD RÖSTAR MAN PÅ?
De grupper som ställer upp i
kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier
har de program, ideologiska och
teologiska inriktningar och önskemål
kring vad Svenska kyrkan ska arbeta
mer eller mindre med.
HUR MYCKET MAKT HAR NOMINERINGSGRUPPERNA OCH
DE PERSONER SOM VÄLJS?
Det spelar stor roll vilka nomineringsgrupper och personer som
väljs. På lokal församlingsnivå påverkar det direkt vad kyrkan på orten
gör för satsningar och prioriteringar.
På regional stiftsnivå fattar man
beslut om bidrag till renoveringar av
kyrkor, samordning av olika typer av
stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd för funktionednedsatta,
hjälp till flyktingar och integration,
klimatsatsningar och så vidare.
På nationell nivå fattas övergripande
beslut som påverkar hela Svenska
kyrkan. Ett sådant exempel är vilka
psalmer som ska finnas med i psalm-

Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras i
kyrkovalet 2021.

boken. Ett annat exempel är den så
kallade samvetsklausulen om hur
enskilda präster och diakoner får
förhålla sig till frågor som kvinnliga
präster eller samkönade äktenskap.
VEM FÅR RÖSTA?
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar
man fram de så kallade röstlängderna, där alla röstberättigade medlemmar står med.
NÄR HÅLLS VALET?
På söndagen den 19 september.
HUR RÖSTAR MAN?
Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken
vallokal du ska rösta i på valdagen.
Du behöver ta med dig röstkort och
legitimation för att kunna bevisa att

du är du.
Över hela landet kan du förtidsrösta
från och med den 6:e och till och med
den 19 september. Du behöver ta med
dig ditt röstkort och legitimation.
Röstar du via bud eller brevröstning
behöver du ett brevröstningspaket,
som du kan hämta eller skicka efter
från församlings- eller pastorsexpeditionen, stiftskansliet eller
kyrkokansliet. Brevröstningspaketet
innehåller en beskrivning av hur du
ska göra. Läs den noga!
HUR GÅR DET MED KYRKOVALET
UNDER CORONAPANDEMIN?
I och med pandemin kommer kyrkovalet att behöva göra anpassningar
för att valet ska kunna genomföras
på ett tryggt och säkert sätt. På
valkansliet finns en särskild ”coronagrupp” som för dialog med Folkhälsomyndigheten.
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PÅ GÅNG

På gång i våra kyrkor i sommar
Välkommen att fira
sommarens gudstjänster i
våra kyrkor och kapell!
Här är programmet
från den 20 juni till och
med den 5 september.
DJURÖ
Söndag 20 juni – Tredje sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Foto Gustaf Hellsing/IKON

Söndag 27 juni – Den helige Johnnes
döparens dag
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST PÅ
KYRKTRAPPAN
Söndag 4 juli – Apostladagen
11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Onsdag 7 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
”Djurö spelmän” med Bo Karlsson.
Söndag 11 juli – Sjätte sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST
Lördag 17 juli
11.00–15.00 DROP-IN DOP och VIGSEL
Söndag 18 juli – Kristi förklarings dag
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 21 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
David Pagmar Pop & Soul.
Söndag 25 juli – Åttonde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 28 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
¨Destination Piazolla¨. Duo Dialog, Dan
Larsson gitarr, Magnus Grönlund klarinett.
Söndag 1 augusti – Nionde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST
vid Skärgårdsmuséet i Stavsnäs.
Onsdag 4 augusti
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST,
¨Sommaren är här. ¨Visor, piano och flöjt
med Anna, Ludvig och Ted Rosvall.

Söndag 8 augusti – Tionde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST
Söndag 15 augusti – Elfte sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 29 augusti – Trettonde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

MÖJA
Lördag 26 juni – Midsommardagen
11.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST
Söndag 4 juli – Apostladagen
11.00 GUDSTJÄNST
Lördag 10 juli
11.00-15.00 DROP-IN VIGSEL och
DROP-IN DOP
Söndag 11 juli – Sjätte sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 18 juli – Kristi förklarings dag
11.00 GUDSTJÄNST
Torsdag 22 juli
19.00 MUSIKKVÄLL – ORGEL OCH OBOE
Sanna Räsänen och Martin von Bahr.
Söndag 25 juli – Åttonde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.
14. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Torsdag 29 juli
19.00 MUSIKKVÄLL
Aftonsång med Angela Wannbäck och
Jan Erik Sandvik.
Lördag 31 juli
11.00–14.00 KYRKHELG
med förevisning och berättelser om
kyrkans inventarier, textilier och orgel.
Loppis.
Söndag 1 augusti – Nionde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 8 augusti – Tionde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 22 augusti – Tolfte sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST
Söndag 5 september – Fjortonde sön e tref
11.00 GUDSTJÄNST

NÄMDÖ
Söndag 18 juli – Kristi förklarings dag
14.00 GUDSTJÄNST
Tisdag 20 juli
19.00 MUSIKKVÄLL – ORGEL OCH OBOE
Sanna Räsänen och Martin von Bahr.

Tisdag 27 juli
19.00 MUSIKKVÄLL –
”Sommarnattens leende”.
Carl Unander-Scharin, sång
Söndag 1 augusti – Nionde sön e tref
14.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 29 augusti – Trettonde sön e tref
11.00 Tyska S:ta Gertruds församling

SANDHAMNS KAPELL
Söndag 11 juli – Sjätte sön e tref
17.00 GUDSTJÄNST
Söndag 18 juli – Kristi förklarings dag
17.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 21 juli
19.00 MUSIKKVÄLL – ORGEL OCH OBOE
Sanna Räsänen och Martin von Bahr.
Söndag 25 juli – Åttonde sön e tref
17.00 GUDSTJÄNST
Söndag 1 augusti – Nionde sön e tref
17.00 GUDSTJÄNST
Onsdag 11 augusti
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
”Hjärtats nyckel heter sång”
Evert Taube med Kaya Ålander, sång &
gitarr och Carin Ödquist, sång.

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

DJURÖ

Andakt på Djuröhemmet.
Torsdagar kl 14 jämna veckor.

BARN OCH UNGDOM

Sopplunch
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till
sopplunch i Klockargården kl 12.00.
Kostnad 30 kr. Kontakta Lena Röstlund,
08-747 54 72, 070-535 48 78.

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 Pastorsexp 08-571 544 00.
Konfirmation
Kontakta Tommie Johansson,
070-250 89 33, eller gå in på hemsidan
för mer information.

Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 19.00–21.00.
Kontakta Pastorsexp 08-571 544 00.

Ungdomsverksamhet i församlingen
För mera information gå in på vår
hemsida eller kontakta
Tommie Johansson, 070-250 89 33.

MÖJA

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

Pensionärsträff & Stickcafé
Varannan vecka (ojämna veckor)
Tisdagar kl 13.00. Kontakta Titti Eriksson,
tel: 08-571 642 77.

Skolkyrka
För bokning och information kontakta:
Tommie Johansson, 070-250 89 33.

NÄMDÖ

VUXNA
Mötesplats Stavsnäs
Samverkan för alla åldrar
www.motesplatsstavsnas .se
Kontaktperson: Tommie Johansson
070–250 89 33.

I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, härligt smyckad jorden står,
se hur för dig och mig hon får
så underbara håvor!
Psalm 534, vers 1

Mingelmiddagar
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i
Klockargården. Tillsammans lagar vi middag
och äter tillsammans. Kostnad 60 kr.
Anmälan Lena Röstlund. Se ovan.

Möja kyrkokör
Onsdagar kl 18.40–21.00.

Nämdö kyrkokör
Kören övar enligt överenskommelse
med körledaren.

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

TACK

vare dig som är medlem...
... kan vi erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar så som:
– Öppet hus för daglediga
med småbarn
– Öppet hus för ungdomar
– Konfirmation
– Bibelstudier
– Kreativa dagar
– Körer
– Pensionärsträffar
...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 kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i din församlingskyrka.
DET HÄR INGÅR:
Någon av församlingens fem kyrkor,
kapell eller annan församlingskyrka
Präst
Musiker
Kyrkvaktmästare

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.

...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 internationella arbete bidrar till att utsatta
människor ska få ett bättre, värdigare
liv överallt på jorden.

Surfa in på vår hemsida för
mer information:

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

