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Gud som blir människa

”Under hela fastan och juletiden möter vi människor 
i bibeln som är allt annat än tysta. De vill förmedla ett 
budskap om Gud. En Gud som blir människa i ett litet 
värnlöst barn, ett barn som behöver tas om hand.”

Tystnad kan vara rogivande, nödvändig och ibland plågsam och locka fram fanta-
sifulla tankar. Det har Bob Dylands tystnad verkligen gjort. Han får ett fint Nobel- 
pris i litteratur och säger ingenting! Vad ska jag säga om det? Inte mycket, han har 
inte bett om priset och tycker säkert inte att det är viktigt. Men visst blir det roligt 
om han kommer och tar emot priset i Stockholm! Hur som helst har jag fina minnen 
bevarade i mitt hjärta som utspelat sig till Dylands låtar.

De judiska ledarna ber Jesus säga till folkmassan att sluta sjunga när han under 
tumultartade former rider in i Jerusalem. Det går inte att få stopp på sången och 
Jesus säger: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Luk19:40.
Sången har alltid haft en stor betydelse för människors kamp för demokrati och 
mänskliga rättigheter genom historien. Sången ger människor kraft att uthärda svåra 
situationer och uthållighet i sin strävan att förändra sin situation. De svarta slavarna 
i Nordamerika, protestsångerna under militärdiktaturen i Latinamerika eller kamp-
sångerna under kampen mot apartheid i Sydafrika. Kampen skulle kanske inte ens 
varit möjlig utan sången.

Snart ska vi fira jul och det är allt annat än tyst i våra kyrkor. Vi sjunger älskade 
psalmer som Bereden väg för Herran, Hosianna, Davids son, Nu tändas tusen juleljus 
och många fler och körerna förhöjer stämningen med sina vackra sånger.
Under hela fastan och juletiden möter vi människor i bibeln som är allt annat än 
tysta. De vill förmedla ett budskap om Gud. En Gud som blir människa i ett litet 
värnlöst barn, ett barn som behöver tas om hand, ett barn som alldeles nyfödd får 
fly med sin mamma och pappa till Egypten för att han inte ska bli dödad. Gud, som 
vår kyrka, har att berätta om en Gud som kan känna med dom mest utsatta; som 
behöver hjälp för att överleva. När vi ser oss om i världen är det många barn som är 
på flykt tillsammans med sina föräldrar, det är barn som kommer ifrån sina föräldrar. 
Därför är vår vädjan inför julens fasteinsamling ”Låt fler fylla fem” en viktig del av 
kyrkans funktion. Vi samlar in pengar för att andra ska få leva.
Varmt välkommen till våra kyrkor och delta i sången:

Dagen är kommen kärlek triumferar.  
Kom låt oss skynda till Betlehem.  
Hälsad av änglar Krist är född till jorden. 
ps 122:1

Guds välsignelse hälsar jag Dig!

YVONNE HALLIN
kyrkoherde
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Intervjun

Vad är julefrid för dig?

Julefrid kan ibland vara den bästa gåvan. När vi kan 
släppa taget om förväntningarna om det perfekta julbordet, 
den perfekta julstämningen och vilar i att bara vara. Med oss 
själva och varandra. Vi frågade några personer, som på olika 
sätt är knutna till församlingen, vad julefrid är för dem.

– Julefrid är alltid förknippat med att umgås med familjen. Jag 
kommer från en stor familj och har sex syskonbarn. Förra året 
firade vi jul på Harö och det kommer jag göra i år också.
– Jag jobbar delar av julen och har julottan i Nämdö kyrka, 
efter det börjar min julledighet. Då tar jag båten till Harö och 
umgås med familjen, äter god mat och tittar på film. Varje år 
sen 15 år tillbaka, har det blivit tradition att titta på Gudfa-
dern-filmerna. Det var några kompisar och jag som började 
med det och efter det har jag återkommit till dessa filmklas-
siker. 
– Sen blir jag alltid berörd av julens budskap, att Jesus kom till 
jorden för att befria väldens utsatta. Jag tycker om hela ad-
ventstiden, liksom julen, då jag umgås mycket med familj och 
vänner. Det är tid för gemenskap och också tid för att ta hand 
om sig själv och vårda sitt eget liv och själsliv. 

INGA WINROTH
ledamot i kyrkorådet och Nämdöbo 
– Det är när man har fixat färdigt, maten är lagad, disken är 
omhändertagen och du bara kan sätta dig med en tidning eller 
bok.  
–  Jag tycker också om att gå i julottan. Alla ser lika yrvakna 
ut när man kommer, så det är härligt att mötas av värmen, alla 
ljusen, den tända granen och lyssna till julevangeliet. Då infin-
ner sig en form av frid. 
– I år kommer jag att fira julen i Göteborg. Lika mycket som 
jag tycker om gemenskapen, lika skönt är det när det när tyst-
naden infinner sig och du får det där andrummet. 

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen 
sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till  
Betlehem och se det som har hänt och som Herren 
har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria 
och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban.

VICTOR LINDBLOM
församlingspedagog 

Från Julevangeliet, Luk 2:15-16



Julefrid
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Festens 
OCH GLäDJENS TID

En vintermorgon förra året på Djurö.
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Julefrid

TExT Åsa Meurling  FOTO Magnus Aronson sid 4 & Åsa Meurling sid 5

NU NäRMAR VI OSS 
årets största och 
festligaste högtid 
– julen. Julfirandet 
som inleds med 

adventstidens fyra söndagar.  Advent 
är ett latinskt ord som betyder närvaro 
eller ankomst. Under antiken användes 
ordet advent när det handlade om att 
en mäktig person var i antågande, som 
en kung eller en kejsare.  Och trots att 
Guds egen son, Jesus Kristus, föddes 
som ett värnlöst barn använde de 
kristna ordet advent för att visa hur de 
såg på Jesus; han var kungen som trädde 
in på jorden för att ge oss fest och 
glädje. Fest och glädje för att fira hoppet 
om en ljus och kärleksfull framtid, för 
att Gud är här, att vi inte är lämnade 
ensamma. 

MAN KAN KANSKE TYCKA ATT  
vårt julfirande inte har så mycket 
med det kristna budskapet att göra, 
men många av våra traditioner har 
faktiskt sina rötter i olika bibeltexter. 
Till exempel talas det på många ställen 
i Bibeln om vikten av att fira måltid 
tillsammans. I måltidens gemenskap 

möter vi varandra och i vår nästa möter 
vi också Guds avbild. I Psaltaren kan 
man läsa ”Alla träd i skogen skall jubla 
inför Herren – se, han kommer.” Så 
vill granarna med ljus och glitter i våra 
vardagsrum visa att Gud faktiskt finns 
här, mitt ibland oss. Och på ett annat 
ställe i Gamla testamentet står det om 
när vi möter gudsriket: ”I dessa dagar 
skall bergen drypa av sötma, och i 
floderna skall mjölk och honung flyta 
fram.”  
 
ETT AV MINA BäSTA JULMINNEN 
från när jag var liten är när jag står i 
köket med farmor och vi tillsammans 
gör hennes godaste julgodis. Doften 
från grytan där mjölk och socker 
(nästan som honung…) kokade för att 
bli någon slags hårdspröd kola sitter 
fortfarande i mina näsborrar. Men jag 
minns inte bara doften, utan också 
värmen, samvaron och känslan av något 
extra, något som lyfte från vardagen.

ALLT äR INTE GLITTER OCH VäRME  
i vår värld. Men vi behöver få släppa 
allvaret ibland, få vila i den heliga 
bekymmerslösheten. Vi har rätt att 

fira. Vi har rätt att hoppas. Julen blir 
inte precis som vi tänkt oss, det blir 
livet aldrig, men vi får ändå längta efter 
värmen och ljuset. Inget blir bättre 
av att vi går med ständig oro över det 
trasiga i vår värld. Vår förtvivlan och 
maktlöshet hjälper ingen. Det som 
däremot kan hjälpa är att vi delar med 
oss, om vi har något i överflöd. 

I KYRKAN äR VÅR STÖRSTA  
uppgift att sprida evangelium – 
glädjebudskap. Budskapet som Jesus 
kom med mitt i en sargad värld, för det 
var inte bara glitter och värme då heller. 
Och han kom som ett barn. Gud föddes 
till världen som ett värnlöst barn, för att 
vi ska kunna känna igen oss. I barnets 
utsatthet, ensamhet och förtvivlan. Men 
också i bekymmerslösheten, i glädjen 
och leken.   
 
I JUL FIRAR VI HOPPET, KäRLEKEN 
och allt det goda som finns i vår värld. 
Vi firar ljuset som inget mörker kan 
övervinna.

”Vi har rätt att fira. Vi har 
rätt att hoppas. Julen blir 
inte precis som vi tänkt oss, 
det blir livet aldrig, men vi 
får ändå längta efter värmen 
och ljuset. Inget blir bättre 
av att vi går med ständig oro 
över det trasiga i vår värld.” En vintermorgon på Möja förra året.
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Sommartid är församlingens internationella grupp 
med på Stavsnäs skärgårdsmuseums maknadsdag 
och sommarbasar vid  Djurö kyrka. På öarna håller 
vi flera auktioner, marknader och loppisar. Vintertid 
är vi med på julmarknader och skramlar bössor för 
olika insamlingar. 
 
Vi möter er, vi stöter ihop, vi får en pratstund tillsammans och 
kan berätta om vårt arbete och vad det är vi gör. Vi hör på era 
frågor att ni är intresserade och vill höra mer, så vi kommer 
gärna ut och berättar om oss och har en dialog. 
Vi möter flest frågor och mest intresse kring: 
– Barn/ungdom 
– Utlandskyrkan  
– Stämningsfulla kyrkohelger;na Allhelgona, Advent/Jul och  
   Påsken 
– Musik, konserter i våra kyrkobyggnader 
– Mötesplatser, caféer & soppluncher

Många uttrycker värdet av att vi kan ge våra unga 
uppmärksamhet, erbjuda aktiviteter, intressen och 
sysselsättning, som barn/ungdomskör, teater, ett nära 
samarbete med skola och kanske läxhjälp. Det finns 

INTERNATIONELLA GRUPPEN MÖTER  
församlingsbor och sommarboende  

också önskemål om att erbjuda mötesplats och lokaler för 
skolbarnen i mellanstadiet och uppåt att  kunna mötas. 
Konfirmation med sammankomster alternativt lägerupplägg 
som attraherar och förenar grupper. 

Utlandskyrkan, nyttjas och uppskattas mer och mer på plats. 
Allt fler svenskar reser utomlands i alla åldrar. Vid sjukdoms- 
eller olyckstillbud är Svenska kyrkan i utlandet en uppskattad 
och värdefull part att söka upp och få stöd och lotsning av. 
Eller att man vistas som ”senior” och ser kyrkan som plats 
att mötas kring och träffa andra. Allt fler unga studerar 
utomlands och ser utlandskyrkan som en trygg mötesplats 
som kan förmedla kontakter med myndigheter, finna bostad 
m.m. 
De stora kyrkohelgerna är för många djupt traditionsbundna 
och viktiga att återigen få möta i våra vackra stämningsfulla 
kyrkor. Konserter och musikevenemang uppskattas genom sin 
variation och blandade utbud och goda kvalitet.

Våra gudstjänster sker i olika former. Vi har Gudstjänster för 
små och stora, Friluftsgudstjänster, Samtalsgudstjänster  
m m. Och vi har stämningsfull musik med duktiga musiker. 
Vi har allt fler mötesplatser i församlingen. Öppna förskolan, 
Soppluncher, Mingelmiddagar, körträffar m m. Det finns 
ett tilltagande intresse av att komma ut och möta andra. 
Särskilt i vintermörkret efterfrågas umgänge och det finns en 
önskan om att vara tillsammans. Vi välkomnar nyanlända och 
nysvenskar som kan träffa andra människor här och på så sätt 
lättare träffa andra här på orten.

Vill du vara med och bidra till vårt viktiga arbete? Väl-
kommen att i så fall ta kontakt med Internationella gruppen. 
Du behövs! Du kan maila till marianne.berggren@trr.se

 
 

Världens Barn 
insamlingen är avslutad.  I år samlade vi in 9 200 kr.  Ett 
starkt resultat genom bössinsamlingar och marknad där 
vi mötte varm generositet från givarna!. Ett varm tack för 
fina bidrag.

TExT Marianne Berggren  FOTO Åsa Meurling

Från vänster: Staffan Westman, Birgitta Wetterdal, Kiki Hark Cramne, Marianne Berggren. Frånvarande: Iréne Ulfvin, Christina Åkerblom,  
Britt-Marie Anderberg-Pettersson
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Internationella sidor

I julkampanjen Låt fler få fylla fem 
uppmärksammar vi den pågå-
ende katastrof som alltför sällan 
hörs i media: Barnadödlighet. Var 
femte sekund dör ett barn som 
inte hunnit fylla fem år. Barn dör 
av undernäring, infektioner och 
bristande omsorg. Vår insats som 
kyrka behövs.

Oavsett om det är i vår egen församling, 
vid Europas gränser eller södra Afrikas 
kåkstäder, är det uppenbart vad med-
mänsklighet och solidaritet innebär i 
praktiken och vad som förväntas av oss 
som kyrka. Jesus visar vägen för hur 
vårt arbete med diakoni och mission 
ska svara på både akuta och långsiktiga 
utmaningar. Svenska kyrkans interna-
tionella arbete handlar om såväl kata-
strofhjälp som förebyggande långsiktligt 
arbete ute i världen. 
  Snart startar vi julinsamlingen i vår 
församling, med lotterier, loppis m.m.  
Vi bekämpar barndödligheten i 
kampanjen Låt fler få fylla fem 
som är högst aktuellt med tanke 
på flyktingströmmar, torka och 
naturkatastrofer som pågår.   
Välkommen med ditt bidrag!

Låt fler få fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn som  
får leva i trygghet kan klara sina kritiska första fem år. Libone och Latita bor i  
ett av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och ett halvt år fyller de fem.  
Det är deras viktigaste födelsedag.

Swisha din gåva till 9001223 eller  
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

fo
to

: s
im

on
 st

an
fo

rd
/i

ko
n

Låt fLer få fyLLa fem!

Är du intresserad av ideellt arbete?
SandhamnS kapellStiftelSe Söker till kapellet  kyrkvaktmästare
då vår gamle trotjänare Britt-marie inte längre mäktar med uppdraget  
så står kapellstiftelsen i omedelbart behov av hennes efterträdare.

Följande arbetsuppgiFter ingår:
* närvara och assistera vid gudstjänster. främst kyrkliga storhelger och under juli  
   månad. Samt vid vigslar, dop begravningar i kapellet.
* kyrkogården;  underhåll och gravsättningar vid behov.
* närvara vid kapellstiftelsens årliga möte.
* hålla snyggt och städat i kapellet och se till att det material som ska  
   finnas i kapellet beställs.
* affischering på ön. dessa skickas från pastorsexpeditionen på djurö.

tillträde så snart som möjligt.
Viss ersättning utgår vid förrättningar.

intresserad? kontakta Britt-marie Sundberg på tel 070 755 80 90  
alternativt kyrkoherde Yvonne hallin, tel 070 730 48 47.

Söndag 11 decemBer kl 11
i djurö kYrka 

”en röst  
ropar i öknen” 

temagudStjÄnSt  
med nattVard 

 
Yvonne hallin, präst

hynek pallas, journalist & recensent

Från vänster: Staffan Westman, Birgitta Wetterdal, Kiki Hark Cramne, Marianne Berggren. Frånvarande: Iréne Ulfvin, Christina Åkerblom,  
Britt-Marie Anderberg-Pettersson
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Ungdomverksamheten

- 

Ska man kunna förlåta allt? Den frågan var den 
senaste vi ställde när vi hade Grubbelklubb på 
skolan. Varje torsdag går Victor och jag över 
till högstadiet på Värmdö Skärgårdsskola och 
pratar med ungdomarna.  
 
Vi har med oss ett stort papper med en fråga och olika svars- 
alternativ och så får de kryssa. Under lunchrasten hinner vi med 
många spännande samtal med de 35-40 ungdomar som brukar 
komma förbi. 
  På torsdagseftermiddagen kan den som vill komma in till 
Klockargården och fortsätta samtalet, för då har vi öppet hus för 
ungdomarna där, Torsdagshäng. Vi dukar upp mellis och tar fram 
pingisbordet som är mycket populärt! Man kan göra vad man vill, 
spela spel, pyssla eller bara ta det lugnt en stund. Sådana oaser 
behövs mitt i vår ofta stressade vardag. 
  Några av dem som brukar komma in på Torsdagshänget är förra 
årets konfirmander. Ett par av dem har också valt att gå ledarut-
bildning som Victor har på Möja en helg i månaden. Tanken är 
att de kommer vara med och leda våra framtida konfirmandgrup-
per. De här helgerna inleds med Fredagsmys i prästgården dit alla 
ungdomar är välkomna! 
  Det här läsåret har vi ingen konfirmandläsning under själva året, 
men bjuder däremot in till ett tre veckor långt sommarläger på 
Ängsholmen i samarbete med KFUM. På Ängsholmen kommer 
det förutom läspassen, som Victor och jag håller i, att erbjudas 
segling, paddling, andakter mm. Ca 80 konfirmander från hela 
Sverige plus ett trettiotal ledare kommer att leva tillsammans un-

der de här veckorna. De här lägren har funnits under lång tid och 
är mycket populära så vi är riktigt glada att ha blivit erbjudna det 
här samarbetet. Det kommer bli spännande veckor både för oss 
och för konfirmanderna!

TEXT Åsa Meurling

Grubbelklubb, torsdagshäng  
och frEDaGsmys

Varannan måndag ojämna veckor har vi 
Mingelmiddag i Klockargården.
Jag handlar och planerar menyn. Max 16 
glada församlingsbor kan vara med så an-
mälan sker till Lena senast fredagen innan 
på tel: 070-5354878 eller via mail  
lena.rostlund.sjolund@svenskakyrkan.se
 
Kl 16.00 träffas vi i Klockargården, me-
nyn presenteras, och alla delas upp i olika 
arbetsgrupper och lagar middagen tillsam-
mans.  Vi har det fantastiskt trivsamt och 
många berättelser och glada skratt blir det 
under middagen. Vi hjälps även åt med 

Mingla i Klockargården

disken och avslutar vid 20.00. Kostnad per 
gång är ca 60 kr. Alla tar med egen mid-
dagsdryck, då jag endast serverar gott kallt 
kranvatten till maten.  
 
En kokbok för Vänniskor kommer vi 
skriva under tiden, och trycka så fort vi har 
tillräckligt många avklarade middagar och 
soppluncher.
 
Varmt välkommen!

 
TExT Lena Röstlund-Sjölund
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Från kyrkorådet

Efter att ha suttit i församlingens kyrkoråd i elva år, varav de 
sista tre som ordförande, är det dags för mig att lämna vi-
dare. Den huvudsakliga anledningen är att jag inte känner 
att jag kunnat ena kyrkorådet bakom de fattade besluten, 
och därmed också haft svårigheter i att verkställa fattade be-
slut. Ibland handlar det om okunskap om vårt uppdrag och 
ointresse för kyrkans huvuduppgifter när man motarbetar 
besluten, ibland förstår jag inte varför det görs.  
 
I kyrkoordningens 2:a kapitel om församlingens uppdrag 
står att läsa "Församlingen är det lokala pastorala området. 
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. För-
samlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla 
som vistas i församlingen. Det finns särskilda bestämmel-
ser om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfirmation, 
vigsel och begravningsgudstjänst. Församlingen får lämna 
bidrag till internationell diakoni och mission. Församlingen 
ska anställa och avlöna den personal samt anskaffa och 
underhålla den egendom som behövs för församlingens 
verksamhet.”  

Denna paragraf har varit min ledstjärna i församlingsarbetet 
och målet har varit en balanserad ekonomi, en framtida av-
giftssänkning samt en bibehållen god verksamhet. Jag känner 
inte att jag lyckats fullt ut med detta och hoppas att de som 
tar vid efter mig, nu och i samband med nästa års kyrkoval, 
kommer att förvalta vårt kristna arv på ett hållbart, framåtsträ-
vande sätt. Mandatperioden ut kommer jag att behålla min 
plats i kyrkofullmäktige och eftersom min tro är en viktig del 
av mitt liv kommer jag att fortsätta tjänstgöra som kyrkvärd 
och på andra sätt delta i gudstjänstfirandet.
Min förhoppning är därför att vi ses i kyrkan!

TExT Anna Frej 

DJU
RÖ

   KYRKA 

Sön 27 nov kl 11 
Adventsmässa 

Med Yvonne Hallin. Barnkören medverkar 

Solist: Evelina Schönberg Olsén 

Efter gudstjänsten serveras kaffe i Kyrkstugan.  
Internationella gruppen har lotteri och 

"granauktion” till förmån för julens insamling 

Tack för den här tiden

 
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 vår träffas vi lördagarna 11 februari och 
8 april. Vi håller på mellan kl 10.00-16.00. Lunch och fika 
ingår. Ingen kostnad.

ANMäLAN TILL Yvonne och/eller Åsa 
Epost yvonne.hallin@svenskakyrkan.se 
asa.meurling@svenskakyrkan.se 

 

”Jag känner inte att jag lyckats fullt ut med 
detta och hoppas att de som tar vid efter mig, 
nu och i samband med nästa års kyrkoval, 
kommer att förvalta vårt kristna arv på ett 
hållbart, framåtsträvande sätt.”
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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 ADVENT & JUL

DJURÖ KYRKA 

Välkommen att fira  
vinterns gudstjänster i  
våra kyrkor och kapell!  
Här är programmet från 
den 21 december till den  
17 april.

söndag 27 november - Första advent
11.00 ADVentsMässA Barnkören med-
verkar. Efter gudstjänsten serveras kaffe i 
Kyrkstugan. Internationella gruppen ordnar 
lotteri och "granauktion" till förmån för Julin-
samlingen. Solist Evelina Schönberg Olsén

söndag 4 december -  Andra advent
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD 
Solist Louise Palmstierna

onsdag 7 december
08.15 MorGonMässA  
 
söndag 11 december - tredje advent
11.00 teMAGUDstJänst MeD nAtt-
VArD ”En röst ropar i öknen”. Yvonne Hal-
lin predikar tillsammans med Hynek Pallas, 
journalist och recensent.
 
söndag 18 december - Fjärde advent
16.00 "Vi sJUnGer in JULen" 
Konsert med ChoraLena under ledning av 
dir. Lena Björk Franzén och Djurö kyrkokör.
  
Lördag 24 december - Julafton
10.00 sAMLinG krinG krUbbAn
23.00 MiDnAttsMässA
Solist: Staffan Sandlund

Måndag 26 december - Annandag jul
11.00 AnnAnDAGsGUDstJänst

Lördag 31 december - nyårsafton
18.00 nyårsbÖn

onsdag 11 januari
08.15 MorGonMässA i Klockargården 
 
söndag 15 januari Andra sönd efter 
trettondedagen
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
söndag 22 januari - tredje sönd efter  
trettondedagen
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD

onsdag 25 januari
08.15 MorGonMässA i Klockargården
 
söndag 29 januari - Fjärde sönd e  
trettondedagen
16.00 GUDstJänst MeD nAttVArD

söndag 5 februari -kyndelsmässodagen
11.00 LJUsMässA

onsdag 8 februari
08.15 MorGonMässA i klockargården

Lördag 11 februari 
10-16 en DAG FÖr reFLektion och 
kreAtiVitet i Klockargården med Åsa 
Meurling. Fika och lunch ingår. Kostnadsfritt.  
anmälan asa.meurling@svenskakyrkan.se
 
söndag 12 februari - septuagesima
16.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
söndag 19 februari - sexagesima
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
onsdag 22 februari
08.15 MorGonMässA i Klockargården
 
söndag 26 februari - Fastlagssöndagen
16.00 GUDstJänst FÖr sMå och sto-
rA. Kaffe & semla i Kyrkstugan efterår.
 
onsdag 1 mars - Askonsdagen
19.00 AskonsDAGsMässA

söndag 5 mars - Första sönd i fastan
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
söndag 12 mars - Andra sönd i fastan
16.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
söndag 19 mars - tredje sönd i fastan
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
söndag 26 mars - Jungfru Marie beb.
16.00 GUDstJänst
 
söndag 2 april - Femte sönd i fastan
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
onsdag 5 april
08.15 MorGonMässA i Klockargården 
 
Lördag 11 februari 
10-16 en DAG FÖr reFLektion och 
kreAtiVitet i Klockargården med Yvonne 
Hallin. Fika och lunch ingår. Kostnadsfritt.  
anmälan yvonne.hallin@svenskakyrkan.se

söndag 9 april - Palmsöndagen 
16.00 GUDstJänst MeD nAttVArD 
 
torsdag 13 april - skärtorsdagen
19.00 skärtorsdagsmässa
 
Fredag 14 april - Långfredagen
15.00 LånGFreDAGsGUDstJänst Möja 
kyrkokör & solist framför verket "Jesu sju 
ord på korset".
 
Lördag 15 april - Påsknatten
23.00 PåsknAttsMässA
 
söndag 16 april - Påskdagen
11.00 UPPstånDeLseMässA

söndag 27 november - Första advent
11.00 ADVentsMässA. Kyrkokören med-
verkar
 
LÖrDAG 17 DeceMber 
17.00 JULkAntAt ”Du ljus, du stjärna”. 
Möja & Nämdö kyrkokörer framför ”Du ljus, 
du stjärna” av Alf Hambe. Solister och instru-
mentalister medverkar. Dirigent Dan Enberg. 

söndag 18 december - Fjärde advent 
11.00 sAMLinG krinG krUbbAn -  
sAMMAnLyst
 
söndag 25 december - Juldagen
07.00 JULottA Kyrkokören medverkar.
 
Lördag 31 december
18.00 nyårsbÖn Carl Unander-Scharin
medverkar.
 
Lördag 14 januari
13.00 GUDstJänst och JULGrAns-
PLUnDrinG
 
söndag 29 januari - Fjärde sönd e tret-
tondedagen
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD
 
söndag 12 februari - septuagesima
11.00 sAMtALsGUDstJänst

MÖJA KYRKA

Julkantat
av Alf Hambe & Hans Kennemark

Du ljus, du stjärna
lördag 17 december
kl 14 nämdö kyrka kl 17 Möja kyrka
Möja och Nämdö kyrkokörer 
Solister och instrumentalister 
Dirigent Dan Enberg. 
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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

torsdagshäng  
alla är välkomna på ”häng” och mellis  
torsdagar kl 15-19

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

Ungdomsledarutbildning 
Kontakta Victor Lindblom för mer infor-
mation, 08-747 54 68.

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.

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

Måndagsträffar
Kaffe och samvaro. Måndagar ojämna  
veckor kl 12.00-14.00. Kontakta Monica 
Antonsson, 070-628 92 33. 
 

Välkommen till 
våra verksamheter!

Andakt på Djuröhemmet. Tisdagar kl 
14.00 jämna veckor. Efter nyår ny tid: tors-
dagar kl 14 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. Vid frågor kontakta Lena Röstlund 
Sjölund, 070-535 48 78 alt 0733-767 773.
 
Mingelmiddagar  
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i Klock-
argården. Tillsammans lagar vi middag & äter 
tillsammans. Självkostnadspris. 60 kr.  Anm 
Lena Röstlund Sjölund. Se ovan.  
 
Djurö kyrkokör 
Övar onsdagar 19-21 och välkomnar fler.  
Info Britt Wennberg 070-250 76 31.

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.

söndag 26 februari - Fastlagssöndagen
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD 
Kaffe och semla

söndag 12 mars - Andra sönd i fastan
11.00 GUDstJänst FÖr sMå och 
storA Barnkören medverkar. Kyrkkaffe 
efter gudstjänsten
 
söndag 26 mars - Jungfru Marie  
bebådelsedag
11.00 GUDstJänst MeD nAttVArD.  
Kyrkkaffe med våfflor.
 
söndag 9 april - Palmsöndagen
11.00 sAMtALsGUDstJänst
 
torsdag 13 april - skärtorsdagen
19.00 skärtorsDAGsMässA
 
Fredag 14 april - Långfredagen
11.00 LånGFreDAGsGUDstJänst  
Möja kyrkokör och solist framför verket 
”Jesu sju ord på korset”.
 
söndag 16 april - Påskdagen
11.00 UPPstånDeLseMässA  
Möja Kyrkokör medverkar.

NäMDÖ KYRKA 
Lördag 26 november
13.00 ADVentsMässA 
Kyrkokören medverkar. 
 
LÖrDAG 17 DeceMber 
14.00 JULkAntAt ”Du ljus, du stjärna”. 
Möja & Nämdö kyrkokörer framför ”Du ljus, 
du stjärna” av Alf Hambe. Solister och instru-
mentalister medverkar. Dirigent Dan Enberg. 

söndag 25 december - Juldagen
07.00 JULottA 
 
Lördag 31 december - nyårsafton
14.00 nyårsbÖn Carl Unander-Scharin
medverkar.
 
Lördag 4 mars
17.30 heLGMåLsAnDAkt MeD MUsik
 
söndag 16 april - Påskdagen
15.00 UPPstånDeLseMässA  
Kyrkokören medverkar.

RUNMARÖ KAPELL 
söndag 27 november - Första advent
14.00 ADVentsGUDstJänst

söndag 25 december Juldagen
07.30 JULottA

LÖrDAG 31 DeceMber
16.00 nyårsbÖn

 
SANDHAMNS KAPELL
söndag 27 november - Första advent
11.00 ADVentsMässA med Lennart
Koskinen.
 
Lördag 10 december
17.00 JULkonsert med veterankören 
Choristas Veteranicus.
 
söndag 16 april - Påskdagen
14.00 UPPstånDeLseMässA Kyrkokören 
medverkar..

SURFA IN PÅ VÅR HEMSIDA:
www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

VUxNA



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


