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Konfirmera livet
Nu ska jag snart få döpa mitt första barnbarn – en stor händelse! Men det var 
inte helt självklart att det skulle bli barndop. Pappan till lilla flickan tyckte att hon 
skulle få välja själv. Och så kan man ju tänka, att dopet ska vara ett medvetet beslut. 
Under min studietid funderade jag mycket över det här; var det verkligen rätt med 
spädbarnsdop?  
För de första kristna var det ett stort beslut att bli döpt, det innebar risker och fram-
förallt att man hade kunskap om den kristna läran. Men så läste jag en mening i en 
bok och den enda meningen gjorde att allt föll på plats. ”Tro är inte en viljehand-
ling”. Vi kan inte välja att tro. Vi kan välja att öppna oss för trons mysterium, men 
för vissa räcker det inte. Något kan stå i vägen. Därför tycker jag att spädbarnsdop är 
så fint; vi behöver inte prestera någonting, vi behöver inte ens kunna bekänna en tro, 
Guds kärlek finns för oss ändå. Och när mitt lilla barnbarn växer upp får hon själv 
bestämma hur hon vill leva med sitt dop. Precis som det är för oss alla. Vi väljer varje 
dag hur vi vill förhålla oss till vårt dop, och vårt liv.

Och så finns ju konfirmationen. Konfirmera som betyder bekräfta. Vi får under 
tonåren bekräfta att vi blivit döpta och vill fortsätta leva i vårt dop. Under konfir-
mandtiden får vi kunskap om kristendomen men framförallt så får vi fundera över 
och prata om livet. För det är ju det religionen handlar om; hur vi på bästa sätt ska 
leva våra liv. Jesus undervisade, men det stora var att han levde med och ibland män-
niskorna. Han helade och upprättade, han var med oss i livet, mitt i livet, i glädje 
och i sorg.  

Under det här läsåret har vi haft en konfirmandgrupp som har träffats på helger, 
men kommande läsår kommer ha ett annat upplägg. Vi kommer att ses första gång-
en 1:a advent och vid några tillfällen under kyrkans stora helger; jul och påsk. Men 
den största delen av konfirmandtiden kommer vi att tillbringa tillsammans under ett 
knappt tre veckor långt sommarläger. Det 
blir undervisning, andakt, lekar, tävlingar 
mm. Men framförallt blir det tid att lära 
känna varandra lite mer på djupet. Inte 
bara prata om livet, utan faktiskt leva en 
bit av livet tillsammans. Och det hela leder 
fram till konfirmation i Djurö kyrka. Kon-
firmation av dopet – och av livet.

ÅsA MeUrlinG 
koMMinister

 
För Mer inForMAtion och anmälan 
kontakta vår församlingspedagog Victor 
lindblom.  tel: 070-250 89 33  
epost: victor.lindblom@svenskakyrkan.se 

”Under konfirmandtiden får vi kunskap om kristendo-
men men framförallt så får vi fundera över och prata 
om livet. För det är ju det religionen handlar om; hur vi 
på bästa sätt ska leva våra liv.”
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– Musiken är ett funda-
ment i gudstjänsten där 
sången och körsången har 
en central betydelse, säger 
Britt Wennberg som bör-
jar som kantor i Djurö. 
Möja, nämdö församling 
den 1 september.

Vi pratas vid per telefon 
en förmiddag i början av 
augusti. Britt håller som 
bäst på att avsluta sina 

uppdrag i Norrfjärdens församling, 
en mil utanför Piteå, där hon arbetat 
som kantor de senaste åren. Snart 
går flyttlasset från Piteå till Djur-
hamn där hon och sambon kommer 
hyra en lägenhet.

– Jag hoppas att musiken får vara 
en del av kittet som binder sam-
man och gör församlingen till en 
angelägen mötesplats. Människor 
är välkomna med sina musikaliska 
önskemål, och jag hoppas att de inte 
backar för att ta kontakt, säger Britt 
Wennberg som bland annat kommer 
leda barn- och ungdomskörerna i 
församlingen.

Började som pianopedagog 
Musiken har varit tongivande hela 
hennes vuxna liv. Som ung utbildade 
hon sig till pianopedagog och var 
en flitigt anlitad ackompanjatör. En 
ackompanjatör understöder, ofta 
genom piano, en eller flera solister.  
Britt kompade på Musikhögskolans 
kandidatlinje för sång och stråk och 
tog senare en kantorsexamen 1998.

– Jag har alltid varit engagerad i 
kyrkan och arbetat med kyrkomusik, 
så det var en naturlig utveckling, 
säger Britt.

hur ser du på rollen som  
kyrkomusiker?
– Att bygga relationer och vara med i 
ett brobygge med de personer jag möter 
i församlingen. Det är mycket som sker 
i det tysta, en del människor hittar till 
en tro genom musiken.

Vilka kompositörer tycker du om?
– Bach är ju den största, så det vore 
konstigt att inte nämna honom. Men 
det beror också på vad jag spelar och för 
vilket instrument. Mozart och Chopin 
är fantastiska kompositörer för piano.

– Men det finns så många, idag finns 

Britt vill bygga 
BroAr MeD MUsik

det dessutom flera kompositörer som 
skriver fint för kyrkokörer. Jag tycker 
om att ha en bredd i musiklivet, att se 
det som ett buffébord. När jag arbetar 
med körer ska det finnas något för alla 
och en bredd av stilarter; jazz, folkvisa 
och klassiskt. Huvudsaken är att texten 
bär, säger Britt som ser fram emot att 
börja i församlingen.

Innan vi lägger på säger hon; ”Jag 
kommer inte ha någon provsjungning 
till körerna, alla som vill sjunga är 
välkomna!”

text Ann Thörnblad

Britt Wennberg börjar som kantor i församlingen den 1 september.

intervjun
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Gud finns inom  
var och en av oss

Från september till maj har årets konfirmander träffats en helg i månaden för att samtala om livet och tron. 

text Victor Lindblom  Foto Victor Lindblom sid 4 & Magnus Aronson sid 5
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Konfirmation

Konfirmanderna går nervöst 
upp från Möja prästgård till 
kyrkan för att ställa upp sig 
inför den stundande konfir-
mationsgudstjänsten. Det är 
nu bara några minuter kvar 
innan kyrkklockorna slår, och 
för oss ledare och konfirman-
der att tåga in i procession i 
kyrkan till tonerna av Psalm 
1, Gud, vår Gud, vi lovar dig. 

Blommorna doftar, vinden 
svalkar en annars varm dag 
och konfirmanderna har svårt 
att hålla sitt nervösa fnitter 

tillbaka. Men så fort vår musiker Dan 
börjar spela på orgeln tystnar alla. Vi 
hör hur församlingen reser sig upp från 
bänkarna och vi går in. Korsbäraren 
går först och efter följer hela konfir-
mandgruppen. Sist går ett extremt 
stolt ledargäng. Kyrkan är proppfull, vi 
snirklar oss förbi de extra stolar som är 
utplacerade i gången. Väl framme i ko-
ret lämnar korsbäraren korset och kon-
firmanderna ställer sig vid sina platser 
och stämmer in i psalmen som i vers tre 
tydligt markerar vad dagen handlar om: 
Skyn av vittnen lovar dig: trons profeter 
och apostlar, himlaskaran klädd i vitt…

Den 5 sePteMBer 2015 tog jag tun-
nelbanan från Skärholmen för att första 
gången ta mig ut till Möja. Min erfaren-
het av konfirmandarbete var minst sagt 
stor och vad Möja var för plats hade jag 
ingen aning om. Det skulle inte ta lång 
tid innan jag förstod att Möja var him-
melriket på jorden, och att årets konfir-
mander skulle berika året med enormt 
mycket kärlek, glädje och värme. 

På båten ut satt jag med de sista 
planeringarna inför den första konfir-
mandlektionen, men väl på plats fick 
jag ganska snart lämna den, för mig 
givna planeringen, för att istället ta mig 
an den högst svåra frågan om hur det 
kan finnas en god Gud med tanke på 
allt ont som händer i världen. 

Det var en av konfirmanderna som 

”Nu fick vi möjlighet att ta del  
av varje enskild konfirmands  
trosbekännelse. Trosbekännelser som  
så tydligt visade på att Gud inte är en 
frånvarande Gud som vi finner vid en  
horisont långt bortom oss själva.”

ställde frågan, några andra konfirman-
der hakade på med detsamma och snart 
hade vi en fullfjädrad diskussion som 
inte verkade vilja ta slut. Det förde oss 
vidare in i frågan om vad en människa 
är värd och om alla människor har 
samma värde. 

Vi landade så småningom i biskop 
Eva Brunnes ledord: Gör inte skillnad på 
människor (Bibeln, Jakobsbrevet 2:1), 
vilka sedan skulle komma att prägla 
hela vår konfirmandtid. 

FrÅn sePteMBer till MAJ har vi sedan 
träffats en helg i månaden i Möja präst-
gård för att samtala om livet och tron. 
Även om dessa ämnen har varit av stor 
vikt så var kanske ändå det viktigaste 
det som hände i gruppen, i de relationer 
som skapades och utvecklades. Vissa 
kände varandra sen förskolan, andra 
relationer var nya. Tiden tickade på, och 
innan vi visste ordet av var det plötsligt 
dags för konfirmation.

konFirMAnDernA ställer UPP sig 

på rad i kyrkan för att framföra redovis-
ningen, vilken bestod av tal skrivna av 
konfirmanderna själva. Tal som innehöll 
tankar om vem Jesus var, vem Gud är, 
vad kärlek, bön och meningen med 
livet kan tänkas vara. Trosbekännelser 
formulerade och framförda av konfir-
manderna själva. 

Under den ordinarie högmässan får vi 
söndag efter söndag uttrycka den apos-
toliska trosbekännelsen, kyrkans uttryck 
om vem Gud är. Nu fick vi möjlighet 
att även ta del av varje enskild konfir-
mands trosbekännelse. Trosbekännelser 
som så tydligt visade på att Gud inte 
är en frånvarande Gud som vi finner 
vid en horisont långt bortom oss själva, 
utan istället precis så som Jesus själv ut-
tryckte det: att Gud istället finns inom 
var och en av oss.

AVslUtninGsVis Vill Vi rikta ett stort 
tack till er alla som på ett eller annat vis 
gjort den här konfirmandtiden möjlig, 
inte minst till dig som var konfirmand. 
Stort tack och Guds frid. 



internationella sidan
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i år återupptog församlingen, 
genom internationella 
gruppen, den uppskattade 
sommarbasaren vid kyrkan 
igen.

Vädrets makter var med oss den 7 juli 
då vi dukade upp kaffeborden med 
kaffeförsäljning och hembakat bröd och 
kunde välkomna våra besökare, som 
strömmade till i mängder under de två 
timmarna. 
   Vi dukade upp sommarloppisen med 
diverse skänkta alster, våra olika lotterier 
med hemmasydda kuddar som priser 
och därtill frikostiga priser skänkta av 
lokala handlare, restauranger, bageri och 
konferensanläggningen m.m.    

ÅterUPPtAGen trADition 

sommarbasar vid Djurö kyrka

FörsAMlinGens internAtionellA GrUPP deltog i 
dagen den 23 juli och berättade om församlingens arbete och 
om sitt internationella engagemang och insatser som just nu 
sysselsätter oss. Vi mötte församlingsmedlemmar och många 
sommargäster som nyfiket och med intresse ställde frågor och 
skaffade sig mer information. 

Vi tYcker oM Att VArA Ute och MötAs så här års 
och förmedla och berätta om oss och vad vi vill åstadkomma. 
Det kommer många frågor och intresse om vad man kan 
bidra med och om hur vi kan samarbeta. Vi är öppna och 
positiva till fleras insatser och välkomnar fler deltagare i våra 
engagemang! 
 
text Marianne Berggren, internationella gruppen 

Birgitta Wetterdal liksom kiki hark, se bild  
nedan, är nya deltagare i församlingens inter- 
nationella grupp sedan årsskiftet.

   Det var så roligt att ses en fin 
sommardag i vår vackra kyrkomiljö 
och att hinna pratas vid en stund.  Att 
träffas då vi har tid under semestern 
och under muntra former som basaren 
erbjuder.  
   Vi kände oss så glada och mötte 
mångas uppskattning efter dagens 
arbete. Så vi planerar att återkomma till 
nästa år igen, den första torsdagen i juli 
månad. Välkomna tillbaka då! 
   Basaren inbringade fina belopp som 
gå direkt till de två projekten: 
 
- Stöd i flyktinglägren i Libanon och 
Jordanien  
- Romers förbättrade levnadsvillkor 
och yrkesutbildning i hemlandet 
Rumänien. 

stort intresse på skärgårdsmuséets marknad i Stavsnäs

kiki hark mötte många församlingsmedlemmar och sommargäster 
på skärgårdsmuséets marknad. 
 

Vi välkomnar Kiki och Birgitta och uppskattar deras erfaren-
heter som berikar och ger gruppen fina krafter och uppskattade 
resurser!  Vill du också hjälpa till? hör gärna av dig till  
cristina.akerblom@gmail.com eller marianne.berggren@trr.se
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hemlagad soppa
 

Alla jämna måndagar är alla daglediga välkomna  
på hemlagad soppa för 20 kr.  

I Klockargården kl 12. 
 

Vi ses!

Barnverksamheten

nu är det liv i luckan på 
klockargården igen! onsda-
gar och fredagar kl 10-12.30 
är det öppet hus för för-
äldralediga med sina små.  Vi 
leker och sjunger, pratar och 
fikar. 

Varannan måndag kl 12 är det sopp-
lunch för daglediga. Jag lagar smakrika 
soppor som serveras med bröd och 
kaffe och bulle efteråt. Vi har toppen-
trevligt och välkomnar fler hungriga 
och pratglada Ö-bor.

Vi kommer som tidigare att ha sopp-
utflykt till Möja och Nämdö och även 
bjuda in dem till Djurö. 

Barnteatern fortsätter att träna med 
Skärgårdsteatern med föreställningen 
Rödluvan och vargen men ändå inte. 
Barn 8-16 år är välkomna torsdagar  
kl 16.30-17.30 i Klockargården med 
start 25/8. Den lilla teatergruppen 
fortsätter en timma i veckan med 
uppsättningen ”Draken som vill vara 
husdjur”. 

Barnkören sånglärkorna sätter 
igång igen med ny kantor i september, 
se sid 3 om vår nya kantor.  

I höst startar jag Mingelmiddagar 
Några gånger per månad välkomnar jag 
dig som vill lära känna nya vänniskor 
(mitt eget ord för okända människor 
som kan bli dina vänner) Vi lagar mid-
dag och äter tillsammans. Jag inhandlar 
allt och bestämmer menyn som blir till 

självkostnadspris. Allt kommer fotas 
och nedtecknas och en ”Kokbok för 
Vänniskor” släpps till jul. Datum för 
Mingelmiddagar kommer inom kort. 

Självklart är jag med på de Kreativa 
dagarna där vi samtalar, målar, skriver 
poesi och mycket annat skoj! 

Under sommaren har jag haft fyra 
veckor dagläger med barn 0-12 år och 

Barnteater & mingelmiddagar 

föräldralediga som varit jättekul och 
mycket uppskattat. Önskemål om repris 
nästa sommar har uttalats - så det blir 
det. Nu längtar jag till alla möten och 
aktiviteter i Klockargården. Vi ses!  
 
 
text Lena Röstlund-Sjölund 
Församlingsassistent
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notiser

En dag för reflektion  
och kreativitet
 
Vid ett par tillfällen har vi samlats i Klockargården för att 
få tillfälle till stillhet, gemenskap och kreativitet. Det har 
varit uppskattade dagar så vi kommer fortsätta med ett par 
tillfällen per termin. Dagarna ser lite olika ut beroende på 
om det är Åsa eller Yvonne som leder. Men det blir alltid 
tillfälle till meditation och måleri - eller att bara vara. I höst 
träffas vi lördagarna 8 oktober och 12 november. Vi 
håller på mellan kl 10.00-16.00. Lunch och fika ingår. Ingen 
kostnad.

AnMälAn till  
Yvonne hallin, epost yvonne.hallin@svenskakyrkan.se 
 
VälkoMMen!

Nu är det dags för ommålning av Djurö kyrka. Ett 
arbete som måste göras ungefär vart trettionde år 
enligt fastighetsgruppens Björn Ulfvin. 1983 må-

lades kyrkan om senast och den flagnande färger har visat 
att det var dags för ny målning.  
   Företaget som är anlitat för att utföra målningen heter 
L-A Måleri AB och påbörjade arbetet under vecka 32 med 
att sätta upp byggställningar runt hela kyrkan. Ställningen 
har dessutom plastats in för att man ska kunna arbeta i alla 
slags väder. Hela ommålningen beräknas vara klar i mitten 
av oktober.  
   Det är ett stort jobb som krävs, hela fasaden inklusive 
fönster och port ska målas om. Först måste så mycket av 
den gamla färgen som möjligt skrapas bort, sedan ska hela 
fasaden slipas, därefter grundmålas, oljas och målas i flera 
lager. Innan slutmålningen kommer man också att provmåla 
en del av kyrkan för att få fram samma kulör som tidigare. 
Såklart är det tråkigt att inte kunna se fasaden på kyrkan 
under tiden arbetet pågår, men det är ju ett nödvändigt un-
derhållsarbete av vår fina kyrka.

text & Foto Åsa Meurling

Djurö kyrka målas om i höst

Det är ett stort jobb som ska göras,  hela kyrkans fasad inklusive 
fönster och port ska målas om.
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Från kyrkorådet

tack & farväl Lotta 
Lotta Rönngren Appelsved har lämnat oss alldeles för tidigt. Hon blev 53 
år. Vi har tagit farväl av fina Lotta. Granne och vän. Mamma till Axel, i 
min sons klass, och till Clara som jag jobbat med på Ica och Miranda som 
jag sett det heliga landet tillsammans med. 
Clara och Miranda var fina ungdomsledare som vi fått glädjen att ha i 
församlingen i många år. 
 
Lotta var prästen som vägledde mig tillbaks in i kyrkan, konfirmerade 
mig och döpte mina två yngsta barn och deras gudmor. 
Lotta gav många vuxna en väg in i kyrkan, i vår församling och därefter 
i Västerled, Maria Magdalena  och Gustav Vasa församlingar. Lotta var 
präst i vår församling mellan åren 2002 och 2010 och därefter var hon 
sommarpräst år 2011.  
Alla timmar vi har suttit i goda samtal i ett katekumenat som vi aldrig 
ville låta ta slut. Vi fick ta farväl av Lotta i Katarina kyrka efter ett års 
kamp med cancern. 
 
Hon betydde så mycket för många i vår församling, för alltid älskad och 
saknad. Våra tankar går nu till hennes man Christian och barnen.’

text Anna Frej
lotta rönngren Appelsved blev 53 år.

Välkommen till våra gudstjänster  
AllA helGons DAG & helG
DJURÖ KYRKA 
Lördag 5 november 16.00
MINNESGUDSTJäNST med 
ljuständning, sång och musik.   
café i kyrkstugan mellan 12-18
 
MÖJA KYRKA  
Lördag 5 november 15.00
MINNESGUDSTJäNST med  
ljuständning och körsång. café  
vid södra ingången 10-17.

NäMDÖ KYRKA 
Lördag 5 november 11.00
MINNESGUDSTJäNST  
med ljuständning och körsång 
 
 

RUNMARÖ KAPELL 
Lördag 5 november 13.00
MINNESGUDSTJäNST med  
ljuständning 

SANDHAMNS KAPELL 
Söndag 6 november 11.00  
MINNESGUDSTJäNST med  
nattvard och ljuständ-
ning - SAMMANLYST
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ring till pastorsexpeditionen om du vill följa med prästbåten till Möja eller nämdö.  
hör av dig i god tid så mellanlandningar kan planeras in i körningen. 

se också våra lokala tidningar för uppgifter 
och eventuella ändringar.

PÅ GÅnG i VÅrA kYrkor i höst

Söndag 4 september - 15 sön e tref
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

Söndag 11 september - 16 sön e tref 
16.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

Onsdag 14 september
08.15 MORGONGUDSTJäNST MED 
NATTvARD I KLOCKARGÅRDEN

Söndag 18 september - 17 sön e tref
16.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

Söndag 25 september - 18 sön e tref
16.00 GUDSTJäNST 
 
Söndag 2 oktober -  
Den Helige Mikaels dag
11.00 GUDSTJäNST FÖR SMÅ OCH  
STORA Barnkörsbarnen medverkar.  
kyrkkaffe

Söndag 9 oktober - Tacksägelsedagen
16.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

Onsdag 12 oktober
08.15 MORGONGUDSTJäNST MED 
NATTvARD I KLOCKARGÅRDEN

Söndag 16 oktober - 21 sön e tref 
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

DJUrö kYrkA 
Söndag 25 september - 18 sön e tref 
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

Söndag 9 oktober - Tacksägelsedagen
11.00 GUDSTJäNST FÖR SMÅ OCH 
STORA

Söndag 23 oktober - 21 sön e tref 
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

Lördag 5 november - Alla helgons dag
15.00 MINNESGUDSTJäNST med ljuständ-
ning och körsång. café vid södra ingången 
10-17.

Söndag 27 november - Första advent 
11.00 ADvENTSMäSSA
 

näMDö kYrkA
Lördag 5 november - Alla helgons dag
11.00 MINNESGUDSTJäNST  
med ljuständning och körsång

Lördag 26 november
13.00 ADvENTSMäSSA
 

rUnMArö kAPell
Lördag 5 november - Alla helgons dag
13.00 MINNESGUDSTJäNST med ljuständ-
ning

Välkommen att fira  
höstens gudstjänster i  
våra kyrkor och kapell!  
Här är programmet från 
den 4 september till den  
27 november.

Söndag 23 oktober - 22 sön e tref 
16.00 SAMTALSGUDSTJäNST
 
Söndag 30 oktober - 23 sön e tref 
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD
 
Lördag 5 november - Alla helgons dag
16.00 MINNESGUDSTJäNST med ljuständ-
ning, sång och musik.  café i kyrkstugan 
mellan 12-18
 
Onsdag 9 november
08.15 MORGONGUDSTJäNST MED 
NATTvARD I KLOCKARGÅRDEN

Söndag 13 november - Söndagen före 
domssöndagen
11.00 GUDSTJäNST FÖR SMÅ OCH 
STORA. NATTvARD. kyrkkorv. Följs av 
möte - kyrkofullmäktige
 
Söndag 20 november - Domssöndagen
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

Söndag 27 november - Första advent
11.00 ADvENTSMäSSA Barnkören med-
verkar. Konfirmandupptakt. 
 
MöJA kYrkA

Söndag 11 september - 16 sön e tref 
11.00 SAMTALSGUDSTJäNST
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se också våra lokala tidningar för uppgifter 
och eventuella ändringar.

DJUrö
All verksamhet är i Klockargården. 

BArn och UnGDoM
Öppet hus för mammor,  
pappor och barn.
onsdagar kl 10.00–12.30.
Fredagar kl 10.00–12.30.

Djurö barnkör
onsdagar kl 14.30-15.15

Tisdagshäng  
alla är välkomna på ”häng” och mellis  
tisdagar kl 15-19

Konfirmation
kontakta Åsa Meurling för mer  
information, 08-747 54 64.

Ungdomsledarutbildning 
enligt överenskommelse med församlings-
assistenten och ungdomsledare.

Skolkyrka
enligt avtal med skolan. 
 
Teaterskoj med Lena
Måndagar kl 14.30-15.30. kostnadsfritt 
men det krävs att föräldrarna informerar 
fritids!  
kontakta lena röstlund sjölund, 
070-535 48 78 alt 0733 767 773.

VUxnA

Syföreningen
är för närvarande vilande. Välkomna med 
ditt handarbete till Måndagsträffarna, se 
Måndagsträffar.

Välkommen till 
våra verksamheter!

Måndagsträffar
kaffe och samvaro. Måndagar ojämna veckor  
kl 12.00-14.00 
kontakta Monica Antonsson, 070-628 92 33 
Andakt på Djuröhemmet. tisdagar kl 
14.00 jämna veckor.

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

Sopplunch och skivor till kaffet 
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till 
sopplunch i klockargården kl 12.00.  
Pris 20 kr. kontakta lena röstlund sjölund, 
070-535 48 78 alt 0733-767 773.

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.

växthuskvällar
Se affischering på Möja.

Skolkyrka
enligt överenskommelse med skolan.

näMDö
Nämdö kyrkokör 
kören övar enligt överenskommelse  
med körledaren.

sUrFA in PÅ VÅr heMsiDA:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Söndag 27 november - Första advent
14.00 ADvENTSMäSSA  

 
sAnDhAMns kAPell 
 
Söndag 6 november - Söndagen efter 
alla helgons dag el. alla själars dag
11.00 MINNESGUDSTJäNST med nattvard 
och ljuständning - SAMMANLYST
 
Söndag 27 november  Första advent
11.00 ADvENTSMäSSA

En dikt 
 
Tystnaden tar vid
när orden inte räcker 
blir ett rum för allt
som inte kan sägas

Sorgens  
bottenlösa mörker
Lyckans 
tunna skimmer
Smärtans
inåtvända kyla
Kärlekesns 
öppna famn

Tystnaden tar vid
och innesluter allt
blir ett språk för mitt tvivel
ett hem för min tro.

LArS BJÖrKLUND



Tack 
vare dig som är medlem!

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

– Kan vi erbjuda gratis själavård. 
Du kan vända dig till församlingens 
präster för samtal.

– Kan vi hålla våra kyrkor öppna och i 
gott skick. Du är med och vårdar ett 
kulturarv, inte minst Djurö kyrka från 
1600-talet.

– Du har som medlem rätt till kost-
nadsfri vigsel- och begravningsguds-

tjänst i din församlingskyrka. Det här 
ingår:
– Någon av församlingens fem kyrkor, 
kapell eller annan församlingskyrka 
– Präst 
– Musiker 
– Kyrkvaktmästare 
– Bårtäcke vid begravning
Dop är alltid gratis. Genom dopet blir 

du medlem i Svenska kyrkan. Du kan 
även döpas när du är vuxen. 

Konfirmationsläger i församlingens 
regi är avgiftsfria för kyrkotillhöriga. 

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

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

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

sUrFA in PÅ VÅr heMsiDA:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo


