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SVENSKA KYRKAN 
Djurö, Möja och Nämdö församling 
 
Fakta om Kyrkofullmäktiges sammansättning 

• Nomineringsgruppen Skärgårdskyrkan i Djurö, Möja och Nämdö församling, 7 
mandat: Ewa Ryttegård ordförande, Carl-Olof Sandqvist, Marianne Skoglund, Björn 
och Irene Ulfvin, samt Marianne och Per Berggren. Ersättare: Staffan Westman, Karin 
Sundström och Anders Bergström. 

• Nomineringsgruppen Ö-kyrkan – i livets tjänst , 6 mandat: Maria Österman vice 
ordförande, Per Olsson, Gullewi Dunback, Carina Pettersson, Elisabeth Ringbom och 
Inga Winroth. Ersättare: Annika Peterzén, Kristina Popoff och Stina Wikström 
Åbrandt 

• Nomineringsgrupp Sverigedemokraterna, 1 mandat: Olof Rehn 
• Nomineringsgrupp Partipolitiskt obundna, 1 mandat: Claes Ingvald. Ersättare: 

Christina Ingvald 
 
Anteckningar fört vid församlingsdialog 2018-06-09 på Möja  
 
Deltagare 
Utöver kyrkofullmäktige inkl kyrkoråd samt anställda som Yvonne Hallin, Marie Berntfors 
och Isabelle Öberg deltog även ett 15-tal församlingsbor från Djurö, Möja och Nämdö, bl.a. 
representanter från Djurö Byalag, efterlevande släktingar till Kyrkuddens gåvogivare samt 
Föreningen Kulturarv Djurhamn. 
 
Inledning 
Kyrkofullmäktiges ordförande Ewa Ryttegård hälsade alla deltagare välkomna. August Boj 
och Maria Bergström åtog sig att föra anteckningar.  
 
Församlingsenkät 
August Boj rapporterade från arbetet i den arbetsgrupp som förbereder en församlingsenkät. I 
arbetsgruppen ingår Maria Österman, Marléne Lilja och August Boj samt Gunn Johansson 
som har adjungerats till gruppen. Ett förslag har utarbetats och presenterats för biskop Eva 
Brunne som ansåg att enkäten var mycket bra och gav gruppen en kontaktperson inom stiftet 
med vilken gruppen kan föra diskussioner om samverkan för genomförande och eventuellt 
finansieringsbidrag. Arbetet har förankrats hos Yvonne Hallin och ett slutligt förslag ska 
överlämnas av gruppen till kyrkorådet. Enkäten ska därefter godkännas av kyrkorådet och 
kyrkofullmäktige innan den skickas till församlingsmedlemmarna. 
 
Nedanstående frågor har tidigare skickats för att kunna besvaras på församlingsdialogmötet. 
 
Fråga 1. När inleds rekrytering av ny Kyrkoherde och hur går processen till? 
Yvonne Hallin informerade om att hon efter sin sjukskrivning under första delen av 2019 
känner att hon vill fortsätta sin tjänst tills hon är 67 år och inte som hon tidigare sagt 65 år.  
Därigenom är det inte aktuellt nu med rekrytering av ersättare. 
 
Fråga 2. Finns det andra planer för Djurö prästgård än som tjänstebostad? 
Frågan kom inte att besvaras med anledning av beskedet från Yvonne Hallin om förlängd 
anställning. 
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Fråga 3. Förs det någon dialog mellan stiftet och församlingen om sammanslagning med 
annan församling? 
Kyrkorådets ordförande Carl-Olof Sandqvist informerade: Det krävs 10.000 församlingsmed-
lemmar för att få tillräckligt skatteunderlag. Vår församling har ca 2.900 medlemmar, därför 
är frågan om sammanslagning aktuell. Carl-Olof Sandqvist för en dialog om detta med Jan-
Åke Engfors på Stockholms stift. Det är inte stiftet som ska ta initiativ till sammanslagning. 
Initiativet måste tas från aktuell församling. 
 
Fråga 4. Finns det några muntliga eller skriftliga avtal/överenskommelser mellan 
församlingen och ägarna till fastigheten med ”Marias Stugor” (familjen Fritiofson- 
Alinder) om utökad mark eller om annat? 
Frågan föranledde en diskussion. Här en sammanfattning: 
• Yvonne Hallin medgav att hon sagt till familjen Fritiofson att de kunde uppföra ett lusthus 

på sin tomt men har insett att det varit fel av henne.  
• Familjen Fritiofson-Alinder lär under förra mandatperioden ha fört diskussioner med 

representanter för Skärgårdskyrkan om möjligheten till att få arrendera ytterligare mark 
och att åta sig att återuppbygga bryggan nedanför sin fastighet. 
Familjen Fritiofson-Alinder uppfattade då att Skärgårdskyrkan ställt sig positiva till för-
slagen och givit dem löften om det. Skärgårdskyrkan menar att några sådana löften inte 
getts. 

• Den jurist som församlingen anlitat, Joakim Cederlöf, har slagit fast att gåvobrevet från 
1906 är giltigt men att försäljningen av Maria Sjögrens stuga gick igenom p g a att 
förbehållet i gåvobrevet ej var inskrivet i fastigheten. Församlingen anser att intäkten från 
försäljningen är ej förhandlingsbar utan tillhör församlingen. Joakim Cederlöf har ej 
fakturerat församlingen för sitt arbete. 

• Carl-Olof Sandqvist informerade att han träffat efterlevande släktingar till Kyrkuddens 
gåvogivare tillsammans med Karin Österman och att församlingen mottagit ett brev om 
hur de ser på gåvobrevet och försäljningen, vilket bör respekteras. Gåvobrevet säger att 
mark och byggnader på Kyrkudden som församlingen inte längre behöver ska återlämnas 
till gåvogivarna. Därav menar gåvogivarnas efterlevande att intäkten på 3 miljoner kronor 
inte kan disponeras fritt av församlingen.  

• Familjen Fritjofsson-Alinder har lämnat en förfrågan om arrende av annan mark än den 
tidigare nämnda strandlinjen En tvärpolitisk grupp har sammanträtt vid sex tillfällen för 
att diskutera arrendefrågan utan att gruppen blivit enig. Vid Kyrkofullmäktigemötet, som 
hölls strax innan församlingsdialogmötet, beslöts att fastighetsutskottet i samråd med 
familjen Fritiofson-Alinder, kyrkofullmäktige och arvtagare till gåvogivarna ta fram ett 
förslag till avtal. Därmed är det inte beslutat att ett arrendeavtal kommer att kunna 
upprättas. 

 
Fråga 5. Av vilken anledning driver Skärgårdskyrkan frågan om att bevilja familjen 
Fritiofson arrende om mer mark trots starkt motstånd i kyrkofullmäktige och irritation 
och ilska från många församlingsmedlemmar? 
Skärgårdskyrkan menar att det finns risk att familjen Fritiofson kommer driva frågan juridiskt 
och att det kan bli dyrt för församlingen då familjen Fritiofson menar att de löften de fått 
gäller.   
 
Fråga 6. Diskuteras möjligheten att återuppbygga kyrkbryggan vid stranden som vetter 
mot Stavsnäs? 
Carl-Olof Sandqvist menar att församlingen är positiv till att bryggan återuppbyggs och 
används som besöksbrygga om det går att finna finansiering som inte belastar församlingen. 



	 3	(4)	

Fråga 7. Kommer några bibelstudier att genomföras för församlingsmedlemmar från 
hösten 2019 eller under 2020. 
Yvonne Hallin informerade om att bibelstudier genomförs regelbundet på onsdagar och 
kommer att återupptas efter sommaren. 
 
Fråga 8. När kommer tidigare framförda önskemål att genomföras om 
a) Att få belysningen justerad i Djurö Kyrka? 
Ett företag har justerat belysningsanläggningen som nu fungerar. Claes Fellbom har återtagit 
sitt erbjudande om att bistå med ljussättning av Djurö kyrkas kyrkorum. 
b) Att flytta bort gradängerna från kyrkans entré 
Oklart när. 
c) Att hissa upp votivskeppet och rikta fören något uppåt 
Oklart när. 
d) Att höja krucifixet som sitter ovanför dörren till sakristian 
Oklart när.  
 
Under den fortsatta diskussionen framkom: 
• Isabelle Öberg menade att det finns önskemål och behov i befolkningen om tydligare 

information om kyrkogårdsförvaltning. Under senare år har stora ändringar införts som är 
okänt av flertalet. Yvonne Hallin var positiv till att tillgodose önskemålet. Hon 
informerade även om att Ivar Fors kommer att anlitas som kyrkogårdsvaktmästare till 
slutet av året. 

• Det finns även önskemål om information om innehållet i nutida konfirmations-
undervisning, t ex som en kurs med flera möten. Yvonne Hallin var positiv till önskemålet 
och konstaterade att Tommie Johanssons uppskattade arbete lett till många fler 
konfirmander, 22 ungdomar i år.  

• Efter tidigare samråd med Djurö Pensionärsförenings ordförande framförde August Boj 
föreningens önskemål om att stora salen i Kyrkstugan ska målas vit och förses med 
ljuddämpande takplattor. 

• Ett önskemål framfördes om att kyrkvaktmästarna ska inbjudas till kyrkvärdsmötena. 
Yvonne Hallin menade att det var möjligt om kyrkvaktmästarna själva var intresserade 
och om de ansåg sig ha tid.  

• Maria Bergström frågade hur församlingen arbetar för att få fler aktiva församlingsmed-
lemmar och även fler gudstjänstbesökare. Hon menade att befolkningen sannolikt behöver 
mer information och undervisning för att inse värdet av en levande gudstro och hur för-
samlingsgemenskap stödjer trosutveckling. Hela samhället mår bra av att många männis-
kor har en gudstro. De behöver även få hjälp att inse att deras egna bidrag (praktiskt, 
socialt, andligt) kan betyda mycket för andra - och även för dem själva.  

 
En intensiv diskussion fördes med många olika inlägg. Bl a menades att befolkningen 
söker kontakt med kyrkan som enskilda individer, att musiktillställningar är välbesökta, 
att fokus nu ligger på barnverksamhet och konfirmander. Att nutida föräldragenerationer 
är ”tappade” av kyrkan, vilket gäller hela landet.  
 
Färre har lämnat Svenska kyrkan i vår församling än i landet i genomsnitt. Röster hördes 
om att alla föreningar tappar medlemmar och att nutidsmänniskorna har så mycket annat i 
jämförelse med förr. Någon framförde insikten att framtidens församlingar inte kommer 
ha råd med anställda på samma sätt som idag, men det hindrar inte att vi redan idag vill ha 
fler ideellt verksamma.  
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Förslag gavs om att göra annonser och affischer vid t ex ICA ännu mer iögonfallande, 
hålla s k ”torgmöten”, ordna verksamheter som tilltalar befolkningen exempelvis om 
fysisk, andlig och psykisk hälsa samtidigt m m. Kan samarbete med andra organisationer 
underlätta att få fram även trosfrågor till de som ännu inte blivit nådda. Frågan ”Hur och 
vad skulle Jesus ha gjort om han levt idag?” kunde visserligen inte besvaras av dagens 
möte, men den tål att funderas på.  

 
• Möja kyrka är mycket aktiv och procentuellt är flera på Möja i kontakt med kyrkan på 

något sätt än på t ex Djurö. Allt hänger på verksamhet som tilltalar de boende inkl 
sommargäster samt att det finns många ideellt verksamma på Möja. 

 
• Det framfördes önskemål om att genomföra församlingsdialoger fyra gånger om året 

istället för två. Annonsera ut ännu tydligare och längre tid i förväg och påminn flera 
gånger! Ewa Ryttegård ställde sig positiv till önskemålet och förslag lades om att ha nästa 
församlingsdialog i samband med upptaktsgudstjänsten i september och därefter i 
samband med nästa kyrkofullmäktige så som tidigare. 

 
14. Mötet avslutades 
 
 
August Boj  Maria Bergström 
Vid pennan Vid pennan 
 
 
Ewa Ryttegård Yvonne Hallin 
Kyrkofullmäktiges ordförande Kyrkoherde 
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