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NICLAS HAMMARSTRÖM:

Han var fånge i
krigets Syrien

Ta del av våra konserter
och gudstjänster i höst

Betraktelsen
”Ibland kan vi kanske känna ett uns av dess
närvaro. Och den aningen av gudsnärvaro
är tillräcklig för att orka lite till, hoppas lite till,
vilja lite till.”

En aning av gudsnärvaro
För en sådär 30 år sedan stod jag med ett gäng ungdomar ur Grön Ungdom
utanför McDonald’s och delade ut flygblad för att protestera mot att de sålde
sina hamburgare i plastförpackningar. Vi brann för miljön och det hjälpte,
eller det var förhoppningsvis en bidragande orsak till att plastförpackningarna
försvann.
Några år före det hade jag för första gången åldern inne för att rösta i
riksdagsvalet och jag la, såklart, min röst på miljöpartiet. Det var jag ganska
ensam om, och dem jag berättade det för skrattade och tyckte att jag var rätt
korkad. En bortkastad röst på ett parti som aldrig skulle komma in i riksdagen
var den allmänna uppfattningen. Miljön var inget man tänkte på eller brydde
sig om. Allt fungerade som det skulle, tyckte man.
Sedan dess har mitt engagemang minskat. Jag försöker fortfarande leva hyfsat
miljövänligt; vill helst klara mig utan bil, äter ganska lite kött, soppsorterar
osv. Som säkert de flesta av oss. Men man har ju ett liv som ska levas också.
Om jag fick drömma och önska skulle jag blivit född in i en Bullerbyvärld
med hemodlade grönsaker, några kossor att mjölka och människor som levde i
kärleksfull gemenskap. Nu är det ju inte riktigt så.
Emellanåt kan jag känna förtvivlan; vart är vår värld på väg? Hur ska det bli
för barn, barnbarn och barnbarnsbarn? Jag skulle vilja göra så mycket, men
orkar och förmår så lite. Nu är det snart dags för val igen, vilket borde kännas
hoppfullt. Kanske kan det göra skillnad den här gången – när vi så tydligt blivit
påminda om att moder natur lider och så tydligt har sagt ifrån att en gräns är
nådd?
Man säger att hoppet är det sista som lämnar människan. Kanske är det därför
jag i alla fall kan fortsätta predika kärleksbudskapet i en värld som emellanåt
ser så mörk ut? Guds enorma kraft som manifesteras på jorden som människa
i Jesus är ofattbar och oändlig.
Ibland kan vi kanske känna ett uns
av dess närvaro. Och den aningen av
gudsnärvaro är tillräcklig för att orka
lite till, hoppas lite till, vilja lite till. Så
får jag be och hoppas att gudsnärvaron
i skapelsen ska leda våra beslutsfattare,
oavsett partitillhörighet, till kloka
beslut och ge kraft och mod till hela
mänskligheten att våga en förändring
som på sikt kan leda till en alltmer hel
värld.

Åsa Meurling
KOMMINISTER
2. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Kontakta oss
Pastorsexpeditionen: Högmalmsvägen,
vid Klockargården på Djurö, mittemot ICA
Telefon: 08-571 544 00
Fax:
08-571 545 44
Postadress: Djurö, Möja och Nämdö församling, Box 40, 139 02 Djurhamn
Hemsida:www.svenskakyrkan.se/djuromoja-namdo
Epost: djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se
Info på nätet: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift Klicka på kyrkor och Gudstjänster.
PASTORSEXPEDITION
Administratör Marie Berntfors
tel 08-747 54 62
marie.berntfors@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Carl-Olof Sandquist,
tel 070-251 22 45,co.sandquist@gmail.com
Kyrkofullmäktiges ordförande Ewa Ryttegård
tel 073-180 25 68,
ewa@gamlajarnaffarn.se
Församlingsass Lena Röstlund
tel 08-747 54 72, 070-535 48 78
lena.rostlund@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Tommie Johansson
tel 08-747 54 68, 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se
PRÄSTER
Kyrkoherde Yvonne Hallin
tel 08-747 54 61, 070-730 48 47
08-571 515 79 (bostad)
yvonne.hallin@svenskakyrkan.se
Komminister Åsa Meurling
tel 08-747 54 64, 073-386 63 29
asa.meurling@svenskakyrkan.se
KANTORER
Dan Enberg, tel 070-656 79 47,
08-747 54 66
dan.enberg@svenskakyrkan.se
Britt Wennberg tel 070- 306 85 77
britt.wennberg@svenskakyrkan.se
DJURÖ
Vaktmästare Isabelle Öberg
tel 070-248 39 24, 08-747 54 65
isabelle.oberg@svenskakyrkan.se
MÖJA
Vaktmästare Agneta Sjöberg
tel 070-248 10 65, 08-747 54 69
agneta.sjoberg@svenskakyrkan.se
NÄMDÖ
Vaktmästare Annika Wallin
tel 08-571 565 03, 073-390 48 12
annika@namdoel.se
RUNMARÖ KAPELL
Vaktmästare Anette Ekqvist,
tel 076-173 12 11, anetteekqvist@telia.com
Vaktmästare/administration
Åke Bonnevier, p.ake.bonnevier@telia.com
mobil 073-394 12 24
SANDHAMNS KAPELL
Vaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 08-571 532 13, 070-755 80 90
DJURÖ MÖJA NÄMDÖ
FÖRSAMLINGSTIDNING
Ansvarig utgivare: Yvonne Hallin
Redaktör & produktion:
Ann Thörnblad tel 070-747 12 00
ann.thornblad@ordochvision.se
Redaktion: Carl-Olof Sandquist, Yvonne Hallin,
Marie Berntfors, Ann Thörnblad
Omslagsbild: Magnus Aronsson
Tryck:Roos Printing AB, 2018. Upplaga: 2 800 ex

Internationell sida

Kyrkbasaren och Loppis
– EN FAVORIT I REPRIS
Första torsdagen i juli, den 5:e juli, gick årets
kyrkloppis och basar av stapeln.
En traditionell, lite ”gammaldags” och återigen solig
torsdagseftermiddag med rekordmånga besökare, invigde
kyrkoherde Yvonne Hallin årets basarupplaga. Där vi,
internationella gruppen, arrangerade och genomförde
kyrkbasaren för tredje året i rad.
Internationella gruppen för ett ”kulturarv” vidare, efter
att Djurö syförening innan dess hållit i traditionen sedan
åratal tillbaka. Det känns uppskattat och kulturbärande
angeläget att inte tappa bort den här fina igenkännande
sommarstarten, som sammanför och glädjer många
församlingsbor och fritidsboende.

En solig eftermiddag i juli samlades rekordmånga besökare till årets basar.

Vi har fått många goda bidrag i loppisfynden av ett flertal
familjer och närboende. Våra lokala handlare har återigen
skänkt frikostiga lotterivinster.
Ett stort och varmt TACK till er!
Alla medel går oavkortat denna gång till flyktingar,
Rohingyafolket i Burma, som flyr förföljelser och utsatthet.
De flyr till flyktinglägren bl a till närliggande Bangladesh.
Vi ses nästa år, återigen på Kyrkbasar & Loppis!
Välkomna åter.
Marianne Berggren
Internationella gruppen

Cicci Nygren, en av flera volontärer, som hjälpte till under dagen.

Kreativa & Stilla dagar
Under ett par år har vi samlats i Klockargården för att samla kraft
och påfyllnad genom kreativitet och kravlös gemenskap. De dagarna
kommer att fortsätta, men i höst kommer vi också bjuda in till
kreativitet under mer stillsamma former.
KREATIVA DAGAR
De Kreativa dagarna kommer ledas av Lena Röstlund och se ut ungefär som vanligt;
vi samlas, målar fritt eller ägnar oss åt annat kreativt pyssel, äter lunch och fikar.
Kreativa dagar 15/9 och 10/11 kl 10.00-16.00.
STILLA DAGAR
De Stilla dagarna, som leds av Åsa Meurling, inleder vi med meditation och att välja
ett mönster för vårt måleri. Vi kommer fortsätta dagen i lugn takt med fokus på
måleri och avsluta med våra egna tankar om vårt skapande. Lunch och fika ingår.
Stilla dagar 13/10 och 15/12 kl 09.-00-16.00.
ANMÄLAN
Dagarna är kostnadsfria, men vi behöver få in anmälan senast torsdagen före
respektive lördag till expeditionen, 08-571 544 00.
Varmt välkomna!
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Intervju

Rebeller i Venezuela. Skarpt läge på en av Niclas Hammarströms reportageresor.

Han var fånge i krigets Syrien
TEXT Ann Thörnblad FOTO Niclas Hammarström on

Niclas Hammarström är en av få svenskar som har sett
krigsdrabbade områden inifrån och för snart fem år sedan fick
han också betala ett högt pris för det. Under en reportageresa
i västra Syrien blev han och journalistkollegan Magnus Falkehed
tagna som gisslan och satt fängslade i 46 dagar.

K

anske var det bara höjden
av otur eller också var
det planerat. Men när
deras reportageresa
började närma sig slutet och de hade
intervjuat civilbefolkningen om vad
ett krig gör med dig som människa,
blev de stoppade i en vägspärr och
togs som fångar mitt i frontlinjen.
– Det är snart fem år sedan det
hände, men jag minns att det var som
i en film. Det var overkligt och jag
förstod på en gång att det var kört,
säger Niclas Hammarström när vi
träffas en sensommardag i augusti.
Han och familjen befinner sig mitt
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i flyttbestyr och ska efter flera på
Djurö flytta till ett hus i Nacka.
De skulle ha tillbringat sin första
jul i det då nya huset 2013, men
livet ville annorlunda. I slutet av
november 2013 blev Niclas och
Magnus tillfångatagna.
– I början satt vi i ett rum som
åtminstone hade ett fönster, men
ganska snart placerades vi i en källare
utan fönster. Det var mörkt, kallt och
skitigt och vi levde på svältkost. Jag
hade dessutom en skottskada i benet,
efter ett rymningsförsök, så jag kunde
knappt röra mig.
– Vi kastades mellan hopp och

förtvivlan. Ena dagen skulle vi
släppas fria till jul för att nästa
vara kvar så länge att vi skulle
behöva rullator när vi släpptes…
Rebellerna visade också prov på
ständiga humörväxlingar och
skenavrättningar. Det var helvetet på
jorden, säger Niclas och dricker lite
kaffe. Små lätta moln flyter förbi på
en klarblå himmel, vi sitter utanför
café Munken och suger det sista
av sommaren. Den verklighet han
beskriver känns långt borta, liksom
det behagliga livet i Sverige gjorde
när han satt fängslad.

Intervju
”Vi tröstade också varandra när det blev för
jobbigt. Det var mycket självförebråelser och
skuldkänslor mellan varven, vad vi hade utsatt
våra familjer för.”
Bönen blev en livlina
Mitt i de kaotiska, mörka
omständigheterna spirade ändå ett
hopp. Att deras helvete skulle passera
och att de skulle släppas fria och få
komma hem till sina familjer igen.
Bönen blev en livlina och de bad
redan första kvällen de hade tagits
som gisslan.
– Varken jag eller Magnus brukar
be i vanliga fall, men det kom
naturligt att söka hjälp från en högre
instans, säger Niclas och ler snett.
– Det var allt ifrån korta mikroböner till en längre gemensam kvällsbön där vi bad för att vi skulle få se
våra familjer igen, och att de skulle
orka där hemma. Det kändes alltid
lugnare när vi hade bett, som att jag
fick svar.
När hoppet om att släppas fria till
jul har grusats lyckades Niclas och
Magnus ändå skapa ett slags innerlig
stämning på julafton, när de låg på
källargolvet med blicken fixerad vid
lågan på en stump av ett stearinljus.
Deras vänskap blev också ett
ankare i en nyckfull vardag. Niclas
och Magnus kände varandra ganska
väl när de reste till Syrien, men de
46 dagarna har för alltid tvinnat ett
band mellan dem.
– Vi kom varandra nära både
psykiskt och fysiskt. Vi låg på en
madrass på golvet med samma täcke
för att hålla värmen och pratade om
allt. Vi tröstade också varandra när
det blev för jobbigt. Det var mycket
självförebråelser och skuldkänslor
mellan varven, vad vi hade utsatt
våra familjer för.
Idag är de som bröder och kan
tjafsa om ganska mycket, men som
Niclas säger ”det går lika snabbt
över.”
Större förståelse
I januari 2014 blev de bönhörda och
fick återvända till sina familjer igen.
Tacksamheten var stor och under
flygresan hem lovade de varandra att
bli bättre versioner av sig själva.
– Magnus skulle sluta röka och jag
skulle bli en snällare människa och
inte skälla på ungarna. Men efter en
vecka så var allt som vanligt igen och

jag tycker egentligen inte att det jag
har varit med om har förändrat mig i
grunden, säger Niclas.
Eller också är det så att det är
svårt att skönja en förändring med
ögon inifrån, för i nästa sekund
säger Niclas att han numera
diskuterar med sin fru Anna om
reportageresorna till krigshärjade
platser.
– Det gjorde jag inte tidigare…
Nu pratar jag mer om resorna och
uppdragen och familjen har också en
större förståelse för varför jag åker
och är mycket mer intresserade av
vad jag håller på med. Men det är
klart, mina barn håller också på att
bli vuxna och följer världsläget på ett
annat sätt.
Vilken är drivkraften till att resa till
krigsdrabbade och oroliga länder?
– Både jag och Magnus underströk
att vi inte skulle låta det onda vinna
över oss, att det är viktigare än
någonsin att åka på dessa uppdrag.
Jag vill berätta hur människor
i skarpa lägen har det. Om jag
kan vara ett av verktygen till att
synliggöra vad de varit med om, så
vill jag vara det.
– Ibland kan berättelserna förändra

IDAG SKA VI INTE DÖ.
Fångar i krigets Syrien
av Magnus Falkehed och
Niclas Hammarström
Under 46 dagar satt reportern
Magnus Falkehed och fotografen
Niclas Hammarström som gisslan
i Syrien. Som enda utländska
journalister gav de sig in i västra
Syrien, mitt under brinnande krig.
På vägen ut, efter en knapp vecka
av strapatsrika och dramatiska
reportage, blev de gripna av
beväpnade män och hållna som
fångar mitt i frontlinjen.
I den dagliga kampen mot hunger,
kyla och krigets livsfaror sattes
deras vänskap och tro på livet på
hårda prov, inlåsta i en mörk
källare och vaktade av krigare.

Forts nästa sida

Niclas Hammarström
Bor Hus på Djurö, flyttar snart
till Nacka.
Gör Journalist och fotograf.
Familj Gift med Anna. Tre barn.
Gillar Fotografera, påta i
trädgården, åka båt.
Viktigt i livet Familjen.

Niclas Hammarström satt fängslad i 46 dagar
tillsammans med sin kollega Magnus Falkehed.
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Intervju
livssituationen för dessa människor,
säger Niclas och nämner bland annat
när han träffade en ung kvinna i Irak
för två år sedan. Hon hade hållits
som sexslav hos IS men lyckats
rymma.
– Vi lovade att föra hennes historia
vidare och det gjorde vi också.
För Niclas har kvar samma
inställning till sitt arbete som tidigare
och redan efter ett par veckor i
Sverige reste han på ett jobb till
Mali med bland annat dåvarande
utrikesminister Carl Bildt. I början
av september i år ska han rapportera
från Afghanistan tillsammans med
journalisten Magda Gad.
– Vi har ett gäng reportage som vi
ska göra. Det är snart val där och
läget är instabilt. De har varit flera
attentat i Kabul sista veckorna.
Hur ser du på risker idag– har du
blivit mer säkerhetsmedveten?
– Jag har stor erfarenhet av att vara
i konfliktdrabbade områden och vet
hur jag ska undvika krypskyttar och
vilka signaler jag ska vara observant
på, så egentligen är jag inte särskilt
rädd.
– Jag var på grönan för några
veckor sedan med mina ungar
och de älskar alla karuseller och
bergodalbanor där. Ungarna tvingade
mig att åka flera av attraktionerna,
och dem kan däremot inge mig
skräck, jag var nästan övertygad om

Bilden är tagen i södra Sudan, från en av Niclas Hammarströms reportageresor.

att jag skulle dö, säger Niclas och
skrattar.
Paradis på jorden
Han tillbringar ungefär 100 dagar
om året på reportageresor och
säger att det i viss mån kan ge en
kick. Detta att ständigt befinna sig i
händelsernas centrum där liv och död
gränsar vid varandra så påtagligt.
– Det kan vara lätt att bli fartblind,
därför försöker jag att varva arbete

med fritid. Om jag har varit ute i 2-3
veckor, ser jag till att vara hemma
lika länge.
– Det betyder otroligt mycket att
jag har min familj att komma hem
till, att veta att de älskar mig och
känna deras stöd. Vi lägger också
tid och pengar på hemmet och
trädgården. Det är mitt paradis på
jorden, och jag tycker om att påta i
jorden. Det är en slags terapi i sig.

Möja kyrka 250 år!
Det firas i Möja kyrka lördag 29 september med öppet hus
och gudstjänst kl 15.00 enligt 1700-tals tradition.
Kör och orkester framför

Förklädd Gud av L-E Larsson!
Förklädd Gud framförs även i
Nämdö kyrka söndag 30 september kl 13.30.
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Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten i höst
Välkomna till ungdomsverksamheten i höst. Vi fortsätter
med Grubbelklubb, Tisdags- och Torsdagshäng som vanligt. Vi kommer att ha övernattning på Möja och Klockargården. En ungdomsledarutbildning startar upp och en ny
konfirmationsgrupp börjar i december. Vi kommer också
samverka med föreningar och församlingar i vårt område i
samband med olika evenemang och träffar
Ungdomskvällar från åk 6 och uppåt på Klockargården
Tisdagar 14.00–20.30
Torsdagar 14.00–19.30
Övernattning på Möja och Klockargården
Se hemsidan för datum.
Skolkyrkan Se info hemsidan.
Grubbelklubben Torsdagar. Skärgårdsskolan/Djurö.
Övrig ungdomsverksamhet Se info hemsidan.
Mötesplats för alla åldrar
Stavsnäsgärde föreningslokalen.
Onsdagar kl 17.00–20.00.

Det viktigaste med konfirmationen är Du
Konfirmation 2018–2019.
För dig född 2004 eller något år äldre.
Följ med oss till svenska sommarfjällen och Möja! Du är
varmt välkommen på en spännande resa tillsammans med
människor du redan känner – och andra som du kommer att
lära känna!
Vi startar 1:a advent 2018 i Djurö Kyrka och avslutar resan i
slutet på augusti 2019 med konfirmation.
Under våren kommer vi ha två övernattningsdygn – ett i
Klockargården och det andra i Djurö kyrka samt tre dygn
under påskhelgen på Möja.
När sommaren står i full blom åker vi upp till svenska fjällen
där du under ca en veckas tid kommer att få prova på forspaddling, mountainbike, fiske, ridning m m.

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 kommer att ordna gudstjänster och andakter, skapa i lera,
färg och med musik, laga mat tillsammans, men även vila i
stilla stunder. Allt är kostnadsfritt!
Mera information och anmälan:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/konfirmandungdom www.konfa.se
Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33, tommie.johansson@svenskakyrkan.se
Åsa Meurling, präst
Tfn: 073-386 63 29, asa.meurling@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen med på äventyret!

LÄS MER OM
ungdomsverksamheten
på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

Djurö Möja Nämdö Församlingstidning 7.

Ungdomsverksamheten

Inspirerande dagar i Iona
TEXT & FOTO Tommie Johansson

På midsommarafton landade ett härligt gäng
konfirmander och ledare åter i Stockholm efter
att ha tillbringat en vecka i Skottland

E

n vecka som innehöll promenader, bussåkande,
shopping, härliga möten, gudstjänster och en andakt
ute i regnet i Edinburgh.
Storslagen bussresa till Oban där vi bodde i en ombyggd
kyrka, kvällen avnjöts i den mysiga hamnstaden där
vi också fick vara en del av den lokala församlingens
gemenskap i form av gudstjänst och kyrkfika.
Resan mot Iona var lugn på ett stilla hav, på bussresan
över mull var det lite andra toner i form av små krokiga
enfiliga vägar.
Iona mötte oss med regn och blåst och några kilometers
vandring till boendet. Det bästa med livet är att nya
dagar växer fram. Iona mötte dessa härliga ungdomar
med morgonbön, kvällsgudstjänster, vandringar där
fåren följde stegen, stilla stunder, storslagen natur, härliga
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kulinariska måltider, bad, ingen Wi-fi, förberedelser inför
konfirmationen, lekar, möten och berättelser om Iona.
Dessutom dåligt med varmvatten i duscharna, kossor 10
meter från frukostbordet, men framför allt en fantastisk
gemenskap.
Under hösten kommer vi bjuda in till en stund där vi
berättar mer om resan.
Fram till dess – titta gärna på bilderna på instagram
djuromojanamdoforsamlingung
Tack alla konfirmander och ungdomsledare för resan som
vi bär med oss i våra hjärtan!
Tompa, församlingspedagog
Åsa, präst

Ungdomsverksamheten

Härlig kväll i Edinburgh.

På väg till gudstjänst.

På väg mot toppen.

Gud bär dina tankar i sanden.
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PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I HÖST
Välkommen att fira
höstens gudstjänster i
våra kyrkor och kapell!
Här är programmet från
den 2 september till den
2 december 2018.
DJURÖ KYRKA
Söndag 2 september – 14 sönd e tref
11.00 KONFIRMANDREDOVISNING
12.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Lördag 8 september
18.00 Helgmålsbön.
Jen Scheffel, flöjt.
Söndag 16 september – 16 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Solosång av Anna Frej.
Söndag 30 september –
Den helige Mikaels dag
11.00 GUDSTJÄNST
Lördag 6 oktober
18.00 HELGMÅLSBÖN
Söndag 14 oktober – Tacksägelsedagen
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Skördefest på Tacksägelsedagen med
barnkören, kyrkokören och Jen Scheffel,
flöjt.
Söndag 28 oktober – 22 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST
Möjakvintetten sjunger.
Lördag 3 november – Alla helgons dag
16.00 MINNESGUDSTJÄNST
Djurö kyrkokör medverkar.
Café i Kyrkstugan.
Söndag 11 november – 24 sönd e tref
11.00 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH
STORA MED NATTVARD.
Barnkörerna medverkar.
Söndag 25 november – Domssöndagen
11.00 GUDSTJÄNST MED MEDITATION
Söndag 2 december – 1 sön i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Kyrkokören medverkar.

MÖJA KYRKA
Söndag 9 september - 15 sönd e tref
13.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 23 september – 17 sönd e tref
13.00 GUDSTJÄNST
Vi sjunger 2000-talets psalmer. Yoga i
prästgården efter gudstjänsten.

Lördag 29 september
15.00 GUDSTJÄNST ENLIGT
1700-TALSTRADITION.
Möja kyrka 250 år. Kör och orkester
framför Förklädd Gud av L-E Larsson.
Söndag 7 oktober – 19 sönd e tref
13.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 21 oktober – 21 sönd e tref
13.00 GUDSTJÄNST
Vi sjunger sångerna från Taizé.
Yoga i prästgården efter gudstjänsten.
Lördag 3 november – Alla helgons dag
15.00 MINNESGUDSTJÄNST
Kyrkokören medverkar.
Söndag 18 november –
Söndagen före domssöndagen
13.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
FÖRBÖN OCH LJUSTÄNDNING
Yoga i prästgården efter gudstjänsten.
Söndag 2 december – 1 sönd i advent
13.00 ADVENTSMÄSSA
Kyrkokören medverkar.

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

NÄMDÖ KYRKA
Söndag 30 september
–Den helige Mikaels dag
13.30 MUSIKGUDSTJÄNST
Kör och orkester framför Förklädd Gud av
L-E Larsson.
Lördag 3 november – Alla helgons dag
11.00 MINNESGUDSTJÄNST
Lördag 1 december
15.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

RUNMARÖ KAPELL
Söndag 4 november
– Söndagen efter alla helgons dag
11.00 MINNESGUDSTJÄNST
Jen Scheffel, flöjt.
Söndag 2 december – 1 sön i advent
14.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

SANDHAMNS KAPELL
Lördag 3 november - Alla helgons dag
13.00 MINNESGUDSTJÄNST
Söndag 2 december – 1 sönd i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

Afternoon Tea 28 oktober
Internationella gruppen bjuder in
till Afternoon Tea den 28/10
kl 16.00. Det blir förutom kaffe och
te, lotterier, försäljning, musik och
modevisning av second-handkläder
som sedan kommer auktioneras
ut! Behållningen går till Svenska
kyrkans akuta hjälparbete vid naturkatastrofer. Plats är inte bestämd
ännu, men håll utkik på vår hemsida. Missa inte denna ljusglimt i
höstmörkret!

Välkommen till
våra verksamheter!
DJURÖ
All verksamhet är i Klockargården.

BARN OCH UNGDOM
Öppet hus för mammor,
pappor och barn.
Tisdagar kl 10.00–13.00.
Onsdagar kl 10.00–13.00.
Djurö barnkör
Onsdagar kl 14.45. Årskurs 1–3.
Onsdagar kl 15.30. Från årskurs 4.
Start 5 september.
Kontakta Britt Wennberg 070- 306 85 77.
Konfirmation
Kontakta Åsa Meurling, 08-747 54 64,
eller Tommie Johansson, 070-250 89 33,
för mer information.
Ungdomsverksamhet i församlingen
För mera information gå in på vår hemsida,
facebooksida eller kontakta
Tommie Johansson, 070-250 89 33.
Ungdomsledarutbildning
Kontakta Tommie Johansson för mer
information, 070-250 89 33.

Skördefest i Djurö kyrka
söndag 14 oktober kl 11
Välkomna på skördefest på tacksägelsedagen, och gudstjänst med
nattvard, med barnkören, kyrkokören och Jen Scheffel,flöjt.

Skolkyrka
För bokning och information kontakta:
Åsa Meurling, 08-747 54 64
Tommie Johansson, 070-250 89 33.

VUXNA
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.

Sorgegrupp
När vi upplever sorg i våra liv
kan det vara till hjälp att
samtala i grupp. Vi startar en ny
sorgegrupp i september.
HAR DU FRÅGOR?
Yvonne Hallin, präst och kyrkoherde,
tel 08-747 54 61.

SURFA IN PÅ VÅR HEMSIDA:

www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

Andakt på Djuröhemmet.
Torsdagar kl 14 jämna veckor.
Bibelstudier
För mer information kontakta
Yvonne Hallin, 08-747 64 61.
Sopplunch
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till
sopplunch i Klockargården kl 12.00.
Pris 30 kr. Kontakta Lena Röstlund,
073–376 77 73.
Mingelmiddagar
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i
Klockargården. Tillsammans lagar vi middag
och äter tillsammans. Självkostnadspris
60 kr. Anm Lena Röstlund. Se ovan.
Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 19.00–21.00.
Kontakta Britt Wennberg 070-306 85 77.

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.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör
Kören övar enligt överenskommelse
med körledaren.

Tack

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

vare dig som är medlem!
Är så gott som all verksamhet i Djurö, Möja,
och Nämdö församling avgiftsfri för medlemmar.
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 kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst 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 internationella arbete bidrar till att utsatta
människor ska få ett bättre, värdigare
liv överallt på jorden. 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.

