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Går ni i dopeller giftastankar?
I år har vi drop-in-vigsel/dop på Möja

Lördag 13 juli i
Möja kyrka kl 11–15
Till ert förfogande finns präst och musiker,
en underbar miljö och bröllopsvittnen. Det finns
även kyrkbrygga och lokal för ombyte.
TILL BLIVANDE BRUDPAR: kom ihåg att ta med
ID-handlingar och giltig hindersprövning från
Skatteverket. Annars kan prästen inte viga er.

Läesplagg

”LOPPIS”
7 juli
Sommarbasar
mellan kl 17-19

4 juli kl 17-19
Vi ser fram emot en fin sommar och uppskattad
basar vid Kyrkstugan! Förutom loppis kommer vi
Sommarloppis
i Kyrkstugan
att
ha lotterier med
fina vinster från lokala handNu planerar
fullt för vår traditionsenliga
och uppskattade
loppis igen!
lare
ochvi förförsäljning
av kaffe
och ”hembakat”.
Vi ser fram emot en fin sommar och en uppskattad loppis, liksom många många
år tidigare!

DU
SOM
har
intresse
attfrånhjälpa
till - välFörutom
loppis VILL
kommeroch
vi att ha
lotterier
med fina vinster
lokala handlare
på orten och vi erbjuder försäljning av kaffe & ”hembakat”.
kommen
att höra av dig till Marianne Berggren
Du som vill och har 30
intresse
för att hjälpa till och vara med oss i gänget,
070-867
60.
välkommen att höra av dig till Cristina Åkerblom 070 - 644 94 46 eller till
Marianne Berggren 0708- 67 30 60.

VI TAR TACKSAMT
EMOT
loppisfynd i god kondition!
Hjärtligt
välkomna!

gruppen i församlingen
KlädesplaggInternationella
undanbedes.
Insamlade medel går till
Vi
tar tacksamt emot
loppisfynd i god kondition!
församlingens
internationella
arbete.

Insamlade medel går till församlingens internationella
arbete, med stöd till flyktingströmmarna.

DU KAN LÄMNA SAKER till vår vaktmästare Isabelle

Öberg,
070-248
39 24
Berntfors
För
att lämna
saker, vänligen
vändeller
er tillMarie
vår vaktmästare
Isabelle
Öberg 070 – 248 39 08-571
24 eller till Annette
Mörfelt
pastorsexpeditionen
544 00.
på pastorsexpeditionen 08 – 571 544 00
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på

Minnena
ser oss
Vemodig i tanken skriver jag inför
sommaren. Jag har precis fått veta att
min pappas sista syskon har avlidit.
Nu finns det ingen kvar av sex bröder
och tre systrar. Alla föddes i Hamra
på södra Gotland. Farmor blev änka
när hon var 36 år med åtta barn mellan tretton år och åtta månader. Hon
kunde ju inte sköta gården ensam så
hon annonserade i tidningen Land
efter en dräng, han kom och snart var
hennes nionde barn fött. Det var min
pappa som dog först av hennes barn,
den 3 februari 1995, och nu är också
farmors sista barn inne i evigheten.
Mina farbröder, fastrar och kusiner har varit så självklara under min
uppväxt. Det var alltid så roligt när vi
träffades hos farmor. Lek och god mat
och dom vuxna kastade varpa med
oss barn och vi sprang ikapp. Jag kan
inte komma på något endaste tråkigt
minne, de fanns säkert, men dom minnena har inte stannat kvar.
Jag älskade min farmor och kan fortfarande höra hennes röst och underbara skratt. Min mormor var också
mig kär, men eftersom hon inte kunde

svenska och jag inte talade finska
så hade vi inte den nära kontakten.
Mamma fick översätta våra samtal.
Alla som nu är döda, mina fastrar
och farbröder, har lämnat avtryck på
olika sätt i mitt liv. Avtryck av liv som
består.
Somrarna är minnesskapande, det
är då vi har tid att träffas och göra det
som vintern inte inspirerar till.
Vi ses och laddar batterierna och det
är då vi samlar minnen som kan bestå.
Nu menar jag inte att somrarna, att
livet, bara är en dans på rosor – långt
ifrån! Samtidigt är det som när tiden
får vara en stund, är det lättare att ha
kvar minnen som är positiva.
Jag önskar dig en välsignat fin sommar med regn och rusk, men också sol
och varma vindar och om du besöker
någon av våra kyrkor ska du känna
dig välkomnad och få påfyllning med
goda och livgivande tankar från livets
Gud och i 1:a Korinthierbrevet 13:13
står det:
”Nu består tro hopp och kärlek
dessa tre och störst av dem är kärleken.”
TEXT Yvonne Hallin, kyrkoherde
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DJURÖ KYRKA

Sommarens gudstjänster i Djurö kyrka
I sommar har vi flera fina friluftsgudstjänster och konserter.
Välkommen in att också tända ett ljus och få en stund för
ro och eftertanke i vår vackra kyrka!
Söndag 16 juni Hel. trefaldighets dag
11.00 GUDSTJÄNST
Anna Frej, solosång
Söndag 23 juni Johannes döparens dag
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
Gudstjänst på kyrktrappan!
Söndag 30 juni 2 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 7 juli 3 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST
Söndag 14 juli 4 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 21 juli Apostladagen
11.00 GUDSTJÄNST
Söndag 28 juli 6 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ted Rosvall, musiker.
11.00 Ö-GUDSTJÄNST PÅ HARÖ.
Gudstjänst i gamla skolan på Harö. Fika

efter gudstjänsten. Båt avgår från Stavsnäs
Viterhamn. För info, båttider och anmälan
kontakta Åsa Meurling, 073-386 63 29.
Söndag 4 augusti
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
Stavsnäs skärgårdsmuséum.
Söndag 18 augusti 9 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 1 september 11 sönd e tref
12.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST

MUSIK I SOMMARKVÄLL
kl 19.00 i Djurö kyrka
Onsdag 10 juli
MUSIKGUDSTJÄNST
Krister Dahlström, gitarr.
Onsdag 17 juli
MUSIKKVÄLL med Elvis Presleys
svenska pianist:
Per-Erik Hallin, sångare & pianist
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Onsdag 24 juli
ARIOR UR OPERANS VÄRLD & LITE TILL
Carina Stenberg, sopran.
Britt Wennberg, piano.
Onsdag 31 juli
KLASSISKA MÄSTARE MÖTER SVENSKA
DRAGSPELSKUNGAR
Kallis Bengtsson, dragspel.
Onsdag 7 augusti
MUSIKGUDSTJÄNST
Djurö spelmän.

MÖJA KYRKA

Sommarens gudstjänster i Möja kyrka
Under sommaren kommer vi fira
gudstjänst på våra olika öar.
Det blir också pilgrimsvandring.
Se tid och plats i programmet.
Varmt välkommen!
Lördag 22 juni
10.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST
Möjakvintetten medverkar
Söndag 7 juli 3 sönd e tref
10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tisdag 9 juli
18.00 PILGRIMSVANDRING
Vi samlas vid Möja kyrka och vandrar sedan
under stillhet. Under vägen firar vi mässa
tillsammans. För info kontakta Thorbjörn
Larsson, 070 484 25 93.
Onsdag 10 juli
19.00 Ö-GUDSTJÄNST PÅ KORSÖ
Följ med på en utflykt i vår fina skärgård!
För info om båtskjuts m m kontakta Agneta
Sjöberg, 070-248 10 65.
Torsdag 11 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Krister Dahlström, gitarr.

KONTAKTA OSS
I MÖJA PRÄSTGÅRD

Expeditionen 08-571 544 00
Präst Thorbjörn Larsson,
tel 070 484 25 93
Präst Olle Sjöholm, tel 073 975 47 47
Kantor Dan Enberg tel 070-656 79 47
Vaktmästare Agneta Sjöberg
tel 070-248 10 65 &
Brita Lindström tel 073-229 82 29
Kyrkan är öppen mellan kl 09.00–18.00
under juli t o m 11 augusti.

Lördag 13 juli
11.00-15.00 DROP-IN-DOP/VIGSEL
Välkommen för dop eller vigsel utan
förbokning! OBS! För vigsel krävs blanketter
för hindersprövning och vigselintyg som
beställs hos skattemyndigheten.
Se sid 2 för mer info.
Söndag 14 juli 4 sönd e tref
10.00 GUDSTJÄNST
Torsdag 18 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Hela kyrkan sjunger.
Fredag 19 juli
19.00 KONSERT
Lyxorkestern. Entré.
Lördag 20 juli
11.00 ÖPPET HUS I MÖJA KYRKA
Kyrkvisning, kyrkloppis i Solbacken,
servering kl 11-15.
Söndag 21 juli 10.00 Apostladagen
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 24 juli
19.00 Ö-GUDSTJÄNST PÅ GRANHOLMEN
Följ med på en utflykt i vår fina skärgård!
För info om båtskjuts m m kontakta Agneta
Sjöberg, 070-248 10 65.
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MÖJA KYRKA

Torsdag 25 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST MED DUO EIR
Med harpa, nyckelharpa och ordlös
sång frambringar duon Eir i sitt program
”Landskap” en värld som resonerar i allas vår
fantasi. Nina Grigorjeva, barockmusiker
Johan Lång, riksspelman
Söndag 28 juli 6 sönd e tref
10.00 GUDSTJÄNST
Tisdag 30 juli
19.00 MINNESSAMLING
”Kan pastorn komma?” En kväll om
legendariske möjaprästen och läkaren
Herbert Lindström. Föredrag, film, möjabor
berättar.
Torsdag 1 augusti
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
ORGELKONSERT
Johan Hammarström, organist i Västerås
domkyrka.
Söndag 4 augusti Kristi förklarings dag
10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 7 augusti
18.00 GAMMALDAGS HUSFÖRHÖR
på hembygdsmuséet

Den blomstertid nu kommer,
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
PSA LM 1 9 9

Torsdag 8 augusti
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Djurö spelmän.
Söndag 11 augusti 8 sönd e tref
10.00 GUDSTJÄNST
Söndag 25 augusti 10 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Önskepsalmer.
Söndag 8 september 12 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST

MUSIK I SOMMARKVÄLL
kl 19.00 i Möja kyrka
Torsdag 11 juli
MUSIKGUDSTJÄNST
Krister Dahlström, gitarr

Torsdag 1 augusti
ORGELKONSERT
Johan Hammarström, organist

Torsdag 18 juli
MUSIKGUDSTJÄNST
Hela kyrkan sjunger

Torsdag 8 augusti
MUSIKGUDSTJÄNST
Djurö spelmän

Torsdag 25 juli
MUSIKGUDSTJÄNST MED DUO EIR
Nina Grigorjeva, barockmusiker
Johan Lång, riksspelman
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NÄMDÖ KYRKA

Sommarens gudstjänster i Nämdö kyrka
I sommar firar vi gudstjänst och har
musikkvällar i kyrkan som vanligt.
Välkomna till följande program.
Söndag 7 juli 3 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST
Tema: Sommarens psalmer.
Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Tisdag 9 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Krister Dahlström gitarr.
Söndag 21 juli Apostladagen
11.00 GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH
STORA
Vi firar gudstjänst med prat, sång och lek
tillsammans! Fika efter gudstjänsten.

I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.
PSA LM 2 0 0

Tisdag 23 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Hela kyrkan sjunger.
Lördag 27 juli
15.00 MUSIKANDAKT
Klara Ahlersten från Uvö sjunger i kyrkan i
samband med Nämdödagen.
Tisdag 30 juli
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
ORGELKONSERT Sanna Räsänen.

MUSIK I
SOMMARKVÄLL
kl 19.00 i Nämdö kyrka

Lördag 3 augusti
14.00 KYRKOGÅRDSVANDRING
Följ med på en guidad tur
runt kyrkogården.

Tisdag 9 juli
MUSIKGUDSTJÄNST
Krister Dahlström gitarr.

Söndag 25 augusti 10 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST
med Tyska församlingen

Tisdag 23 juli
MUSIKGUDSTJÄNST
Hela kyrkan sjunger.

NÄMDÖ KYRKA
Kyrkvaktmästare Annika Wallin
tel 08-571 565 03, 073-390 48 12

Tisdag 30 juli
ORGELKONSERT
Sanna Räsänen.
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SANDHAMNS & RUNMARÖ KAPELL

Sandhamns kapell
I sommar firar vi gudstjänst och har
musikkvällar i kapellet som vanligt.
Runmarö kapell har inga gudstjänter
under sommaren.
Välkomna till följande program.
Lördag 22 juni
16.00 ORGELINVIGNING
Invigning av nya orgeln i Sandhamns kapell
Se artikel sid 13.

Söndag 21 juli Apostladagen
17.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tema: Orgelmusik. Vi berättar om
orgelmusik och dess historia.

Söndag 7 juli 3 sönd e tref
17.00 GUDSTJÄNST
Tema: Sommarens psalmer. Vi sjunger
sommarens älskade psalmer

Söndag 28 juli 6 sönd e tref
17.00 GUDSTJÄNST
Tema: Sångerna från Taizé.
Vi sjunger tillsammans de enkla
meditativa sångerna från klostret Taizé.

Tisdag 9 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Emilia Feldt, sopran.
John Kinell, baryton.

’

Söndag 14 juli 4 sönd e tref
17.00 GUDSTJÄNST
Tema: Frälsarkransen. Texter, psalmer och
meditation utifrån Frälsarkransens pärlor.

MUSIK I
SOMMARKVÄLL
i Sandhamns kapell

Tisdag 9 juli
19.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Emilia Feldt, sopran
John Kinell, baryton
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SANDHAMNS KAPELL
Vaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 070-755 80 90
RUNMARÖ KAPELL
Vaktmästare Ulrika Westman
tel 073-249 37 46
ulrikawestman@hotmail.com

MUSIK I SOMMARKVÄLL
KRISTER
DAHLSTRÖM:
9/7 kl 19 i Nämdö kyrka
10/7 kl 19 i Djurö kyrka
11/7 kl 19 i Möja kyrka

FRI ENTRÈ

KRISTER DAHLSTRÖM:

Tolkar de stora mästarna
Krister Dahlström är född och uppvuxen i Visby på Gotland och har
bland annat studerat för professor
Karl Petersen vid Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg, Danmark, samt
för den berömda mästergitarristen
Simon Dinnigan vid Birmingham Conservatoire, England, där han utexami-

nerades från solistdiplomlinjen.
Krister Dahlström är en klassisk gitarrist erkänd för sina lyhörda och
känsliga tolkningar av de stora mästarnas musik samtidigt som hans lättsamma och underhållande presentationer
gör honom till en utmärkt modern
ambassadör för den klassiska musiken.

PER-ERIK HALLIN:

17 juli kl 19.00 i Djurö kyrka

Per-Erik Hallin är sångare och låtskrivare och han
var också Elvis Presleys pianist under två år.
Efter det har han mest verkat på den kristna musikscenen, som studiemusiker och på många svenska
popartisters skivor. Har också deltagit med egna
låtar i två svenska melodifestivaler och har dessutom
skrivit låtar åt andra artister.
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INTERNATIONELL SIDA

Nytt namn - samma viktiga uppdrag
Den 5 maj, bytte Svenska kyrkan namn på sin internationella
verksamhet till Act Svenska kyrkan. Namnbytet är en del av en
större satsning för att öka kännedomen om Svenska kyrkans
internationella arbete.
Under nytt namn fortsätter samma
viktiga arbete mot fattigdom, förtryck
och orättvisor. I Sverige finns Act
Svenska kyrkan runt om i församlingar och stift. Globalt finns ett antal
utsända medarbetare och samarbeten
med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser. Visionen är en växande folkrörelse.
– I en tid då demokratiska värderingar hotas och med en växande
polarisering är vår uppgift att bygga
ihop samhällen, säger Erik Lysén, chef
för Act Svenska kyrkan.
Tydligare avsändare
– Det nya namnet ska göra det lättare
för människor att förstå vilka vi är,
vad vi gör och vad vi står för. Det
behövs för att öka engagemanget och

insamlingen, så att vi kan fortsätta att
försvara människors värdighet och
rättigheter runt om i världen, säger
Erik Lysén, som betonar att Svenska
kyrkans internationella arbete även
fortsättningsvis kommer att handla
om stöd till humanitärt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingssamarbete
och påverkansarbete samt teologisk
utbildning och reflektion.
Act – att agera
Act betyder agera. Kopplingen finns
också till ACT-alliansen (Action by
Churches Together), som är världens
största allians av kristna organisationer och kyrkor som arbetar tillsammans med utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete.

FAKTA

Act Svenska kyrkan granskas av
Svensk insamlingskontroll och är
medlemmar i FRII.
Act Svenska kyrkan benämndes
tidigare Svenska kyrkans
internationella arbete
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MAJBLOMMAN

H.M Drottningen köper årets första majblomma av Solveig Undeman Larsson och Henrik
Deresiewicz.

Majblomman blev vitsippa

M

ajblomman 2019 ser ut som
en vitsippa med gräsgrön botten, gammeldags vaniljfärgade
kronblad och en ljusgrön pärla i mitten.
Bakom designen finns 13-åriga Saga,
som vunnit Majblommans färgtävling.
Saga håller med om att majblomman
helt klart liknar en vitsippa, men egentligen tänkte hon på ett fotbollslag när
hon valde färgerna. Att måla för Majblomman är en tradition som startade
med Carl Larsson år 1912. Genom åren
har många svenska konstnärer bidragit.
– Det är svindlande att tänka på alla
barn som fått stöd av Majblomman
sedan dess och alla barn som sålt majblommor för att göra det möjligt, säger
Majblommans generalsekreterare Tove
Lindahl Greve.
– Majblommans insamling har funnits
sedan 1907, och har sedan dess varit en

pådrivande kraft för att stärka barns
egenmakt och gemenskap. I dag lever
minst 145 000 barn i familjer med låg
inkomststandard i Sverige. Majblomman finns för deras skull. Vi ger bidrag
till allt från cyklar och glasögon till
terminsavgifter i fritidsaktiviteter, kläder
och annat som gör att barn kan uppleva
gemenskap och mening i skolan och på
fritiden. Vi bedriver även opinionsbildning för att påverka strukturer och
system som berör vår målgrupp, säger
Tove Lindal Greve.

Inkomsten för blommornas försäljning
uppgår till 38 000 kr i vår församling.
Det är i skrivande stund 38 barn som
har sålt majblommor. Pengarna kommer
till glädje för behövande på vår ort som
annars inte får pengarna att räcka till.
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DJURÖ KYRKAS BARNKÖR

Det bubblar av liv!
Så lyder en av textraderna i en
sång som Djurö kyrkans barnkör
sjunger. Och visst bubblar det!
Om någon skulle fråga mig vad som
kännetecknar kyrkans barnkör, så
är mitt svar sångarglädje, entusiasm
och omsorg om varandra. Dessa
egenskaper talar sitt tydliga språk när
barnkören kommer samman, oavsett
om det är en vardag i vintermörkret
eller ett intensivt läger på våren med
övernattning.
Kompisar, alla får va´me´…
Gör för andra det som du vill att
andra ska göra mot dig…
När ska vi börja dela med oss till dom
som har det svårt…
Du är skapad att vara den du är…
12

Dessa röster sprider förhoppning
om kärlek på Djurö och i vår värld.
Låt oss lära av barnens tolerans och
omsorg i en värld där vi i mellotider
sjunger ”Is it too late for love”?
Skön sommar på er allihop önskar
Britt, musiker i församlingen

NY ORGEL

Sandhamns kapell
har fått en ny orgel

OFFICIELL
INVIGNING:

Midsommardagen
22/6 kl 16.00.
Välkomna till
Sandhamns
kapell!

U

nder min tid i församlingen
har orgeln i Sandhamns kapell
alltid varit ett sorgebarn. Hur
den skulle låta när man kom ut till
Sandhamn för att spela var alltid en
överraskning. Orgeln var redan från
början ett hopplock av gamla pipor,
byggd av två musiker utan egentlig
utbildning för orgelbyggeri. Den stora
”katastrofen” med orgeln inträffade
dock i början på 2000-talet, då orgelns
tonhöjd skulle sänkas för att passa
som ackompanjemangsinstrument
till trumpetmusik. Det innebar
misshandlade och krökta pipor som
blev svaga och otydliga i stämningen,
och hela orgeln lät illa. Jag har haft
två orgelbyggare ute på Sandhamn
som båda skakade på huvudet åt det
befintliga instrumentet, liksom åt
möjligheten att få in ett bra instrument
i den mycket lilla orgelläktaren.
Plötsligt dök dock den nya orgeln upp
på Blocket, med exakt rätt mått för att
få rum på orgelläktaren. Jag åkte till
Varberg och provspelade den, köpte
den i november och fick den fraktad ut
till Sandhamn. Sedan vidtog ett arbete
med att koppla ihop den nya orgeln
med de gamla fina baspiporna som
även i framtiden skall användas och väl
fyller sin funktion.
Under projektets gång har placeringen

Officiell invigning av den nya orgeln blir på
midsommardagen 22/6 kl 16.00.

av orgeln ändrats till att bli nere i
kapellet, under orgelläktaren. En
mycket gynnsam placering, där klangen
från orgeln på ett mycket positivt
sätt kan fylla akustiken i kapellet. Jag
hoppas att denna orgel under många
år framöver kan tjänstgöra som ett fint
gudstjänstinstrument.
Ett särskilt tack för stort stöd under
mitt arbete med detta projekt vill jag
rikta till orgelbyggare Jan Börjesson
för värdefull expertkunskap, BrittMarie och Michael Sundberg för stöd
med det praktiska på Sandhamn samt
ett ekonomiskt bidrag från Per H och
Margareta Börjessons Stiftelse.
TEXT Dan Enberg, kantor
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SANDRA UNGDOMSLEDARE

”Kyrkan är en plats som alltid står öppen”

De pratade om livet, kärleken
och tron, åkte på roliga läger
och så lärde hon känna nya
människor.

Listan kan göras lång när Sandra Feuk
ska beskriva sin konfirmationstid för
åtta år sedan. Det blev en upplevelse
för livet och högtidligast var själva
konfirmationsdagen.
– Vi hade skrivit våra egna trosbekännelser, förberett oss, övat och det
blev en så fin dag! säger Sandra som
varit en av församlingens ungdomsledare sedan dess.
– Jag gick en ledarutbildning
terminen efter. Det kändes naturligt eftersom jag blev troende under
konfirmationstiden. Jag visste inte så
mycket om den kristna tron, men tron
växte fram under konfirmationen och
framförallt under ledarutbildningen.
– Tron ger trygghet och är ett ankare
när livet är tufft, säger hon.
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Vad vill du förmedla till
konfirmanderna?
– Att kyrkan är en plats som alltid
står öppen, dit du kan komma hur du
än mår och har det. Du behöver inte
prestera något, utan kan bara vara dig
själv, säger Sandra.
När hon inte är ungdomsledare jobbar Sandra som konditor inne i stan
där hon också bor, ”utom när vi har
läger i församlingen, då bor jag hos
mina föräldrar i Barnvik”.
Drivkraften till att vara ungdomsledare handlar bland annat om att
förmedla bra värderingar.
– Grunden i den kristna tron, som
jag ser det, är gemenskapen och att
alla människor har ett lika värde.
– Så är det väldigt roligt att arbeta
med ungdomar, även om de inte hittar
till en tro, så är konfirmationstiden ett
bra sätt att få ställa frågor om viktiga
saker och lära sig av andras erfarenheter.
Vad gör man under
konfirmationstiden?
– Det är allt i från samtal till övningar
och att fira andakt eller mässa tillsammans. Just nu använder vi frälsarkransen och jobbar med de olika pärlorna,
t ex kärlekspärlan eller doppärlan.
Vi pratar också om förlåtelse och att
även om man säger förlåt, så rispar du
något om du har varit elak.
– De är roligt att följa konfirmanderna och se hur de utvecklas. I början är
de ofta ganska blyga men sedan, i takt
med att de lär känna varandra, blir de
flesta lite mer öppna och tar för sig.

KONFIRMANDRESA TILL IDRE

Dagarna i Idres fjällvärld har innehållit spännande aktiviteter som forspaddling, mountainbike och
höghöjdbana.

Med kvällsstunder i fjällkapellet

I

nnan midsommar reste årets
konfirmandgrupp till Idres magiska fjällvärld tillsammans med
ungdomsledare Sandra Feuk, Yvonne
Hallin, präst och Tommie Johansson,
församlingspedagog.
I år är det en grupp på 21 ungdomar
som under vintern och våren har haft
läger på Möja men också lägerdygn på
Djurö.
– Dagarna i Idre har innehållit spännande aktiviteter som forspaddling,
mountainbike och höghöjdbana, säger
Tommie Johansson.
– Vi har firat mässa i Idre kyrka och
haft fina kvällsstunder i fjällkapellet.
Det har också varit många härliga

upptåg och djupa samtal kring livets
mysterium.
Konfirmanderna har också förberett
sin konfirmation som äger rum den 1
september i Djurö kyrka
Vad brukar hända på en sån här resa?
– Gruppen stärks och det skapas band
mellan människor som många gånger
håller i sig länge. Kanske är det första
gången som jag är borta hemifrån,
utan den vanliga trygga sfären, och
det brukar vara lärorikt. Konflikter
behöver lösas på plats och du lär dig
ofta mer om dina styrkor och svagheter och i allt detta växer individen som
människa, säger Tommie.
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Det viktigaste med konfirmationen är Du
LÄS MER OM
ungdomsverksamheten
på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

Konfirmation 2019-2020.
För dig född 2005 eller något år äldre.
Följ med oss till Dalarna och Möja! Du är
varmt välkommen med 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?.

Vi startar 1:a advent 2019 i Djurö Kyrka
och avslutar resan i slutet på augusti 2020
med konfirmation i Djurö kyrka.

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. Allt är kostnadsfritt!

Under våren 2020 kommer vi att ha:
Ett övernattningsdygn i Klockargården/
Djurö samt
Två dag- eller kvällsträffar:
Tre dygn under påskhelgen på Möja.
När sommaren står i full blom den 12 juni
2020 sätter vi oss på tåget till Rättviks
stiftsgård. Där vi under ca en vecka kommer
fylla dagarna med bad, besök i Orsabjörnpark, minigolf, sommarrodel, att tälja din
egen häst i Nusnäs, men framför allt många
härliga upptåg.
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Anmälan görs via www.konfa.se
Frågor och tankar, hör av er till:
Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se
Mera information finns här:
https://www.svenskakyrkan.se/djuromoja-namdo/konfirmand-ungdom

Varmt välkommen med på äventyret!

