Djurö Möja Nämdö

Församlingstidning
Nr 1 2017

PÅSKENS MYSTERIUM
- från passion till jubel

Välkommen till våra gudstjänster
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Betraktelsen

MAJBLOMMOR
senapskorn och påsk

För drygt 100 år sedan fick Beda Hallberg idén om att sälja pappersblommor för
10 öre styck för att samla in pengar till tuberkolossjuka barn. Tuberkolos var en
folksjukdom som framför allt drabbade unga. På den här tiden fanns ingen hjälp att
få från samhället till fattiga och sjuka. Beda, som arbetade inom Göteborgs frivilliga
fattigvård, tyckte inte om den skuldbeläggande synen på sjuka och fattiga, istället
ville hon göra en insats för att hjälpa. Många var så klart skeptiska till hennes idé om
att tjäna in pengar med hjälp av pappersblommorna, men när de lanserades för första
gången år 1907 såldes 139 000 blommor! I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
kunde man läsa: ”Den blå blomman har vunnit en seger.”
Efter det spreds Majblomman till flera länder över världen, bland annat till Cuba där
man 1916 sålde 400 000 blommor. Idag är Majblommans mål i Sverige att bekämpa
barnfattigdom – i Sverige – för fattigdom finns här också.
Jesus sade: ”Vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det är
som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det,
men när det såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar
att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” Markusevangeliet 4:30-32. Nu vet vi
att senapskornet inte är det allra minsta av jordens alla fröer, men bilden fungerar
ändå. Från det där mycket anspråkslösa och lilla kan något väldigt stort och mäktigt
växa. Det händer inte över en natt, men så sakteliga, med tiden så händer något som
inte går att stoppa.
Nu är påsken snart här och vi samlas till gudstjänster där vi följer påskens
berättelse. Vi får höra hur Jesus börjar förbereda lärjungarna på att han snart kommer att lämna dem. Och de förstår ingenting. Vi läser om hur Judas, en av Jesus närmaste vänner, förråder honom, hur han tillfångatas och möter döden på korset. Och
där vid korset finns hans mor och några av dem som följt honom. Vad tänkte de
när de stod där? Vad kände de när den de lämnat allt för dog den mest smärtsamma
död man kan tänka sig? Vad tänkte de om framtiden? Säkert inte att vi, drygt 2000
år efteråt, skulle fira döden på korset som början till något nytt. Det var många som
tvivlade men några få som trodde, och tack vare dem lever budskapet vidare än idag.
Karin Boye skriver: ”Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?” Ja, varför tvekar vi inför det nya om det inte vore så skrämmande
med förändring? Livet är ständig förändring, det går inte att hålla fast. Och det gör
ont. Det gör ont att mista det gamla, det kan göra ont att möta en oviss framtid.
Men då får vi påminna oss om den lilla
pappersblomman för 10 öre som gjort så
stor nytta för många barn. Eller det lilla
senapskornet som blir köksträdgårdens
största växt när fröet spruckit och grott.
Ett litet frö av tro och framtidshopp som
får fäste i våra hjärtan kan så småningom
förändra hela våra, och även andras, liv. Eller som för den lilla pojken som skrev till
Majblommekommittén och undrade över
var han kunde få tag på den ”underbara
läkeörten” som kunde bota den bröstsjukdom han hade, och som på så sätt blev
omhändertagen och räddad till livet.
ÅSA MEURLING
Komminister
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Intervjun
CARL-OLOF SANDQUIST OM KYRKORUMMET

”En plats där jag finner ett inre lugn”
TEXT Ann Thörnblad FOTO Ann-Marie Sandquist

Carl-Olof Sandquist är församlingens nya kyrkorådsordförande. Han är utbildad
adjunkt, har arbetat som
rektor större delen av sitt
yrkesverksamma liv och bor
på Möja med sin fru.
Carl-Olof, eller Calle som han kallas,
blev både glad och smickrad när han
blev tillfrågad.
– Det ska bli både roligt och intressant
att få vara med och utveckla församlingsarbetet, säger Calle som tidigare
varit ledamot i kyrkorådet och sitter sin
tredje mandatperiod.
Sedan flera år är han kyrkvärd i Möja
kyrka och ser kyrkan som en viktig kulturbärare och en länk till vår historia.
– Kyrkorummet är en plats där jag finner ett inre lugn och tid för eftertanke.

CARL-OLOF SANDQUIST
BOR I hus på Möja
FAMILJ Gift, 2 vuxna barn och 5
barnbarn.
ÅLDER 70 år
INTRESSEN Jakt och natur, är med i
jaktlaget på Möja. Resor. Senaste resan gick till Prag. Min fru och jag reser
ofta till Irland, där vi har goda vänner.
VIKTIGT I LIVET God hälsa. Familjen. Att människor kan leva i samförstånd med varandra.

– Kyrkan måste verka för att det kristna budskapet om kärlek, medmänsklighet och allas lika värde, omsätts i praktiken, säger församlingens nya kyrkorådsordförande Carl-Olof Sandquist.

Det är också en plats för gemenskap och
möten med församlingsborna.

Vad ser du som kyrkans
viktigaste frågor?
– Kyrkan måste verka för att det kristna
budskapet om kärlek, medmänsklighet
och allas lika värde, omsätts i praktiken.
Liksom att vara en naturlig del av närsamhället.
Calle känner församlingsborna ganska
väl. Hans fru tillhör en gammal Möjasläkt och de har haft sommarställe på ön
sedan början av 70-talet. I 32 år har de
bott permanent på Möja; i ett hus med

anor från 1832.
– Jag är född i Umeå, men första
gången jag kom till Möja kände jag mig
hemma här - med naturen och vidderna.
Det var en känsla av oändlighet och jag
tänkte; här vill jag leva och här vill jag
bo!
Calle har varit rektor för Skärgårdsskolan, som omfattade Runmarö, Sandhamn, Möja, Nämdö och Svartsjö, och
har ett stort kontaktnät från den tiden.
– I min nya roll ser jag fram emot
att också lära känna församlingsbor på
Djurö och i Stavsnäs ännu bättre, säger
han.

ANETTE EKQVIST tror på det goda inom oss
Hon bor ett stenkast från
Runmarö kapell och när det är
gudstjänst, och Tankar i Sommarkväll, brukar hon cykla
till kapellet med nyplockade
blommor.
– Jag älskar att vara där, det
är en så vacker plats med en
naturlig altartavla mot skogen. Jag tycker om att landa
en stund i kyrkbänken innan
gudstjänsten och uppskattar
visdomsorden från prästerna

och närheten som blir i det
lilla kapellet. Det är så pass
litet så det blir en känsla av
hemtrevnad, säger Anette Ekqvist som är kapellvaktmästare
i Runmarö kapell sedan ett år
tillbaka.
Det innebär att hon håller
fint i kapellet, plockar i ordning inför och efter gudstjänster
och konserter. Tänder ljus,
arrangerar blommor på altaret
och bistår prästen med det

som behövs. Det blir framförallt under de stora högtiderna
och under sommaren.
Anette har en tro som hon
beskriver som en tro på den
gudomliga kärleken som finns
inom oss alla.
– Jag tror på det goda inom
oss. Det gör att mötet mellan
oss människor kan vara så fantastiskt när vi ser varandra och
tror på var och ens inneboende
kraft och styrka, säger hon.
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Påsk

Påskens mysterium

FRÅN PASSION TILL JUBEL

TEXT Yvonne Hallin FOTO Magnus Aronson

Vad betyder det egentligen när vi hälsar varandra glad påsk
och varför firar vi skärtorsdag? Vi guidar dig genom påskens stora dagar.

P

Å SKÄRTORSDAGSkvällen skulle Jesus och
lärjungarna äta den judiska
påskmåltiden. Nu när de
var samlade tog Jesus vatten
och handduk och tvättade lärjungarnas
fötter, en handling som egentligen var
tjänarnas uppdrag. Jesus bröt mot den
sociala ordningen, och inte nog med
det. Han sa att detta skulle vara ett
mönster för alla människor. Den som
vill vara främst skall tjäna de andra i
stället för att skaffa sig fördelar.
Vid måltiden tog Jesus bröd och vin
och gav åt sina lärjungar. Så här skulle
kyrkan göra i fortsättningen. Detta var
den första nattvarden. Som avskedsgåva
fick mänskligheten inte ett föremål av
Jesus, föremålet skulle snart ha kommit bort. I stället fick vi en handling
att utföra om och om igen. Nattvarden
firar vi än idag i gemenskap med Jesus
och med varandra. Nattvarden är inte
en handling till minne av något som en
gång var, utan på något sätt blir det som
hände då närvarande nu. Jesus är hos
oss i kyrkan och vi är med lärjungarna
i nattvardssalen. Maten och drycken,
livets grundförutsättningar, får i denna
handling ytterligare en innebörd.
Nattvarden är ett av kyrkans sakrament, en helig handling som Jesus
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har gett oss, dopet är det andra sakramentet. Ingen kristen kan fråga hur
nattvarden fungerar. Detta är i grunden
ett mysterium som den som vill får ta
emot. Tro eller tvivel är inte det som
är avgörande. Att ta emot brödet och
vinet kan därför också vara en handling
av överlåtelse till Gud. Vid skärtorsdagens mässa på kvällen, klär man av
altaret. När altaret är tomt placerar man
en törnekrona där och gudstjänsten
avslutas med att någon läser ur Psaltaren
22, den psalm Jesus bad då han hängde
på korset.

inte förtjäna den på något sätt. Förlåtelsen finns en gång för alla eftersom Jesus
dött en gång för alla. Därför är korset
centrum i den kristna tron.

Påskafton
På påskafton firar många den stora
festen. Kyrkan finns inte Jesus är död.
Man äter ägg. Ägget symboliserar Jesu
uppståndelse. Genom det hårda skalet
bryter Kristi nya liv fram.
På natten besöker många påsknattsmässan. Påskdagen är Kristi uppståndelses
dag och den vill man möta med så
mycket glädje och fest som möjligt. Församlingen tågar in i den mörka kyrkan
Långfredagen
Tystnaden inleder långfredagsgudstjäns- med påskljuset. Ljuset, det enda som är
tänt, är en symbol för uppståndelsen. På
ten. Inga kyrkklockor ringer. Orgeln
påskljuset är bokstäverna A och O inrisär tyst. Sorgen över att Jesus är död
präglar stämningen i hela gudstjänsten. tade, den första och den sista bokstaven
I tyskland kallar man långfredagen för, i det grekiska alfabetet, som en påminnelse om att Jesus är början och slutet
sorgens fredag. I England, den goda
på allt. I påsknattens gudstjänst var det,
fredagen. Dagen då Gud och mänoch börjar bli vanligt hos oss att männniska försonas. I Frankrike, den heliga
iskor ber om att få bli döpta. Som seden
fredagen. På långfredagen spelas ondvar hos de första kristna.
skans drama upp i koncentrerad form.
En oskyldig döms till döden, och det
Påskdagen
är inte vilken oskyldig som helst utan
Glad Påsk önskar vi varandra på påskGud själv. När vi ser hans plåga vet vi
att Gud förstår hur människor kan lida. dagsmorgonen. Påsken är kristenhetens
största helg, eftersom det är påskhändelGuds kärlek är så uthållig att Gud går
serna som är centrum för vår tro. Kyrända ned till botten av det onda, ända
till själva döden. Långfredagen handlar kofäderna, de som lade grunden till det
om förlåtelsen, och Jesu död är tecknet som kom att bli kyrkans lära, kallade
på att Gud låter sig drabbas av det onda helgen för festernas fest. Kring påsken
växte sedan det övriga kyrkoåret fram.
utan att slå tillbaka mot oss som gjort
Tidigt fanns många olika uppfattningar
ont. När en människa ger förlåtelse
innebär det att hon avstår från sina krav om när man under året skulle fira
påsk. År 325 beslöt man på kyrkoåret
på gottgörelse. Det innebär också att
det ondas utbredning stannar av, efter- i Nicaea att första söndagen efter första
som människan avstår från att föra den fullmånen efter vårdagjämningen var den
rätta tiden för påsken. Påsken kan alltså
vidare som hämnd. På grund av korset
är Guds förlåtelse villkorslös. Vi behöver tidigast infalla den 22 mars och senast

Påsk

Annandag påsk, den dag som mest märks som en extra ledig dag efter helgen, berättar om hur fler och fler fick möta den uppståndne Jesus.

den 25 april.
Många såg Jesus dö, och hundratals
mötte honom efter uppståndelsen.
Därför tvekar inte kyrkan om att Jesus
uppståndelse är en historisk sanning.
Men det är också en sanning som griper
in i människors liv idag. Kyrkklockorna
ringer igen, altaret är åter dukat med
ljus och blommor och kors. Detta är
årets viktigaste och festligaste gudstjänst. Korset är inte dödens symbol i
kyrkan utan korset vill vara en påminnelse om livet. Gud har inte tagit sin
hand från världen. Osynlig går Gud vid
vår sida med hjälp och ledning.

Annandag påsk
Annandag påsk, den dag som mest
märks som en extra ledig dag efter helgen, berättar om hur fler och fler fick
möta den uppståndne Jesus. Uppståndelsen hade många vittnen. Nu börjar
man förstå att det som hänt under Jesu
liv varit en uppfyllelse av det som Gud
lovat sitt folk och hela mänskligheten.
Emmaus vandringen berättar om hur
två män fick möta Jesus och att dom
inte först kände igen honom. Lukasevangeliets 24 kapitel verserna 13.25
berättar om detta möte. I församlingen
firar vi denna gudstjänst på Runmarö,
så också i år. Varmt välkomna.

Påsken är kristenhetens största helg, eftersom det är påskhändelserna som är centrum för vår tro.
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Ungdomsverksamheten

EN PLATS FÖR DIG

Konfirmation & torsdagshäng
De senaste åren har församlingens konfirmationsläsning sett
lite annorlunda ut än vanligt. Förra året hade vi en grupp som
främst bestod av ungdomar från våra öar och träffarna hölls i
Möja prästgård. Det var en härlig grupp och det blev många
fina helger i skärgården!

är vi tillbaka till det traditionella. Vi kommer starta upp en
konfirmandgrupp i höst där träffarna kommer hållas på Djurö
ungefär varannan söndag. Konfirmationsläsningen avslutas
med en utlandsresa och sedan konfirmation i Djurö kyrka.

Det här året har vi bjudit in till ett stort konfirmandläger

häng som vanligt. Verksamheten ute på Möja kommer också
att fortsätta med ledarutbildningar och fredagsmys en helg i
månaden.

på Ängsholmen, i samarbete med KFUM. Konfirmationen
kommer att vara i Engelbrektskyrkan i augusti. Men nästa år

Samtidigt fortsätter vi med Grubbelklubb och Torsdags-

Kreativa dagar
Datumen för vårens Kreativa dagar är 8 april & 20 maj.
De här dagarna är fina tillfällen för avslappning och återhämtning.
I lugn och kreativ miljö samlas vi för trivsam gemenskap och inspiration.
Den 8 april är Yvonne och Cilla ledare och dagen kommer innehålla
kreativt skrivande, måleri och mindfulness.
Den 20 maj leds dagen av Åsa och Leni. Dagen fokuserar på bildtolkning
men vi hinner också med ett pass Qi-gong. Lunch och fika ingår.
Anmälan till Yvonne, 08-747 54 61, eller Åsa, 08-747 54 64 senast två dagar
före aktuellt datum. OBS, det är begränsat antal platser till bildtolkningsdagen!

Varmt välkommen!

Internationell sida
BIRGITTAS LEDSTJÄRNA:

Respekt för varandra
TEXT & FOTO Marianne Berggren

Birgitta Wetterdal är volontär och en av deltagarna i
församlingens internationella
grupp.
Vi är särskilt glada, att sedan två år
tillbaka, ha Birgitta med oss. Vi är begeistrade i hennes kraft, hängivenhet
och glädje i att ta sig an insamlingar,
seminarier och påverkansinsatser.
Birgitta har tidigare varit engagerad i
en internationell grupp i Visby från
Gotland.
På 50-talet började hon studera till
läkare i Stockholm och blev klar som
29-åring, med specialistinriktning gynekologi. Under sin studietid fick hon
tre barn och ytterligare två barn några år
därefter. Hon harit verksam gynekolog
och överläkare i Stockholm, Danderyd,
och i Visby, i totalt ca 50 år! När barnen
”flugit ut” längtade Birgitta ut i världen.
Hon sökte omväxling och nya utmaningar i kombination med att verka för
något gott!
Hon har varit ute i världen på olika
uppdrag genom bland andra Läkarförbundet och Röda Korset i katastrof- och
krigsdrabbade länder. Uppdragen har
varit per halvår eller år som läkare,
informatör och upprättande av hälsofrämjande insatser.
Oman, Kenya,
Bosnien, Bangladesch, Palestina är
några länder som
Birgitta verkat i.
Hon har sammanfattat sina
starkaste minnen
i boken ”En del
av mitt liv”.
Birgitta besitter
respektingivande
kompetens i kombination med omvälvande erfarenheter utifrån världens
många hörn, och är fortfarande vid 85
plus ålder kraftfull, nyfiken, intresserad
och sprider en vacker energi!
Birgitta vill dela med sig till personer som planerar ge sig ut i världen på

I
Birgitta har varit ute i världen på olika uppdrag genom bland andra Läkarförbundet och Röda Korset i
katastrof- och krigsdrabbade länder.

uppdrag.
– Se till att du är förberedd på vad du
kommer att möta. Tänk igenom och
arbeta väl med förberedelser, sätt dig
in i förhållandena, bearbeta innan, det
stärker dig i svåra utsatta positioner,
som du säkerligen kommer att hamna i,
säger hon.
Det finns två ledord som är viktiga
ledstjärnor för Birgitta och det är
respekt och ödmjukhet. Behandla och
möt medmänniskor med dessa i minne
– så finner du detsamma.

Internationella gruppen

arbetar just nu med fasteinsamlingen
genom bössinsamlingar och påverkansageranden.
Vi planerar också för den uppskattade, traditionsenliga sommarbasaren
den 7 juli vid kyrkstugan.
Gruppen deltar även i sommar på
Skärgårdsmuseets sommarmarknad,
Stavsnäs sommarhamn.

KORTA NYHETER - Internationella gruppen
Julinsamlingen inbringade 13 505 kr.
Ett JÄTTETACK för fina bidrag från
kollekter och jullotterier!
Internationella gruppen får
FLER OCH FLER FRIVILLIGA
DELTAGARE och vi välkomnar än
fler, kom till vårt nästa möte och

bekanta dig med gruppen och vårt
arbete, för du behövs!
RING ELLER SMS:A
Marianne Berggren, 0708 – 67 30 60,
för mer information.
VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!
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Gravvård

Så sköter du en grav
PÅ DJURÖ KYRKOGÅRD
TEXT & FOTO Isabelle Öberg

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta
bort vissna blommor, liksom
att putsa gräset runt rabatt
och gravsten, alternativt om
det är en grusgrav att rensa
ogräs i grusytan.
Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att
gravplatsen hålls i ordnat och värdigt
skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen
inte hotar säkerheten på gravplatsen
eller närmaste omgivning. Det är alltså
gravrättsinnehavaren som måste vidta
och bekosta åtgärder för att säkerställa
att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.
Vill inte gravrättsinnehavaren sköta
gravplatsen själv finns möjlighet att
teckna ett skötselavtal med församlingen. Detta gäller endast på Djurö.
När församlingen åtar sig skötseluppdrag ingås ett avtal med gravrättsinnehavaren som ska fullföljas.

Grundskötsel
I grundskötseln ingår att:
• Vårstäda i april och ta bort vinterdekorationer.
• Klippa gräset på graven under hela
säsongen samt putsa runt gravanordningen.
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• Kantskära planteringsytan och fylla på
ny jord om det behövs.
• Rensa planteringsytan från ogräs under maj-september.
• Beskära häck/växter inom gravplatsen
och ansa blommor i gravrabatt.
• Höststäda i oktober och ta bort sommarväxter.
• Grusgravar rensas från ogräs, krattas
och grus fylls på vid behov.

Grundskötsel med plantering
Blomgrupp
• 2 Pelargonia
• 2 Backnejlika
• 2 Kantlobelia
Vi förbehåller oss rätten att plantera
likvärdiga blommor om önskade blommor inte kan anskaffas.
Sommarplantering ska vara gjord innan
midsommar.

Prislista 2017
Grundskötsel 450 kr/år
Grundskötsel med sommarplantering
950 kr/år
Vinterkrans 170 kr/år

Beställning av grundskötsel med
plantering senast 30 april.
Vänligen ange kvarter och gravnummer
på inbetalningen.
Bankgiro: 584-5433 Djurö, Möja och
Nämdö Församling

Från kyrkorådet

Vi ska vara en naturlig del i närsamhället
Det var mycket glädjande och lite smickrande när jag fick frågan
om jag ville bli ny ordförande i kyrkorådet. Det är ett viktigt
men också ett ansvarsfullt uppdrag och det är inte lätt att
efterträda en duktig och kompetent person som föregående
ordförande.
Min ambition är att det ska vara högt i tak och att ett bra
samarbetsklimat ska råda. Vi ska gemensamt arbeta fram gedigna faktaunderlag inför beslut och sträva efter att utveckla
gudstjänstlivet i vår församling.
Att det kristna budskapet ska manifesteras i handling är för mig
en ledstjärna. Därför är jag glad och tacksam över engagerade
församlingsmedlemmar som just visar prov på detta i sitt arbete med inre diakoni, internationellt arbete, SKUT osv.
Vi lägger ned mycket arbete och pengar på att hålla våra kyrkor i gott skick. Under 2016 målades Djurö kyrka om utvändigt med gott resultat. Möja kyrka kommer att vara stängd
för in – och utvändig renovering, från den 6:e februari till
den 14:e augusti. Gudstjänsterna kommer dels att hållas i
Möja prästgård dels utomhus, när vädret blir varmare och mer
behagligt. På Nämdö kommer kyrkan att målas om utvändigt
och en handikappsanpassad entré ska byggas. Det sker under
2018.

Alla dessa renoveringar kommer naturligtvis att kraftigt påverka
vår ekonomi. Mellan 30 - 40 procent av kostnaderna täcks av
kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag. Resten
måste församlingen stå för.
Våra prästgårdar, Djurö och Möja, två viktiga kulturbyggnader i vår församling, försöker vi underhålla i den mån vi
ekonomiskt mäktar med. Gamla hus har mycket höga driftskostnader och det är därför viktigt att investera i teknik, som
minskar våra omkostnader. Vi vill under året bl.a. köpa in
luftvattenpumpar.
Möja prästgård, med sitt vackra läge, kommer att användas
bl.a. som lägergård i vårt ungdomsarbete.
Vi ska se våra prästgårdar som en stor tillgång i vår verksamhet, trots stora kostnader, och de ska därför inte avyttras.
Slutligen vill vi i kyrkorådet medverka till att församlingens
arbete ska vara en viktig och naturlig del i närsamhället.
Jag hoppas att vi ses i någon av församlingens verksamheter.
Om ni vill, når ni mig på telefon 08 747 54 76.
CARL-OLOF SANDQUIST
Ordförande i Kyrkorådet

NYA REGLER för begravningsavgiften
Sedan årsskiftet gäller nya
regler för begravningsavgiften. Från och med nu betalar
alla svenskar lika mycket.
Tidigare varierade det beroende på församling.
Fram tills nu har kostnaden för begravningsavgiften varierat beroende på var
du bor. Från och med 1 januari 2017
blev det ändring på det och nu betalar
alla svenskar lika mycket, vilket motsvarar 24,6 öre per hundralapp, enligt
Kammarkollegiet.
För den som tjänar 250 000 kronor
per år innebär det en kostnad på 615
kronor per år, det vill säga 51 kronor i
månaden.
För dem som hade en lägre avgift tidigare innebär den nya summan en högre
kostnad, medan dem som förr låg högre
nu får betala mindre.
De som är församlingsbor i Djurö,
Möja och Nämdö församling har

tidigare betalat 20 öre per hundralapp
och kommer alltså fr o m i år betala
24,6 öre per hundralapp.
Begravningsavgiften är inte frivillig,
utan betalas även av dem som inte är
med i Svenska kyrkan.
FAKTA OM NYA
BEGRAVNINGSAVGIFTEN
Betalas av alla via skattsedeln, oavsett

tro eller om man tillhör något samfund,
och används för att se till att alla får en
värdig behandling när de avlidit.

Bekostar bland annat rätt till gravplats i

25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
för dem som är folkbokförda i Sverige.
Uppdraget att sköta begravningsverk-

samheten har Svenska kyrkans församlingar, utom i Stockholm och Tranås där

Begravningsavgiften är inte frivillig, utan betalas
även av dem som inte är medlem i Svenska kyrkan.

kommunerna är huvudman. De bestämmer även i fortsättningen avgiftsnivån
själva.
Hittills har avgiftens storlek avgjorts

av varje församling utifrån de faktiska
kostnaderna. Men vid årsskiftet införs
en enhetlig begravningsavgift i hela landet efter ett riksdagsbeslut.
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PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I PÅSK & VÅR
Välkommen att fira
vinterns gudstjänster i
våra kyrkor och kapell!
Här är programmet från
den 5 april till den
25 juni.

DJURÖ KYRKA
Onsdag 5 april
08.15 MORGONMÄSSA i Klockargården
Söndag 9 april – Palmsöndagen
16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Videkvistar
Torsdag 13 april - Skärtorsdagen
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Fredag 14 april - Långfredagen
15.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Möja kyrkokör och solist framför
”Jesu sju ord på korset”.
Lördag 15 april - Påskafton
23.00 PÅSKNATTSMÄSSA
Eva Leijdström, trumpet.
Söndag 16 april - Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Djurö och Möja kyrkokörer medverkar.
Patrik Ahlberg, flöjt.
Måndag 17 april - Annandag påsk
11.00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST
SAMMANLYST TILL RUNMARÖ KAPELL.

MÖJA KYRKA

Söndag 23 april - Andra sön i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST
Söndag 30 april -Tredje sön i påsktiden
16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
OCH MEDITATION
Onsdag 3 maj
08.15 MORGONMÄSSA i Klockargården
Söndag 7 maj - Fjärde sön i påsktiden
16.00 VÅRKONSERT MED ANDAKT
”En ny paradisdag” Vårkonsert med Djurö
kyrkokör och Patrik Ahlberg, flöjt.
Söndag 14 maj - Femte sön i påsktiden
16.00 GUDSTJÄNST
Söndag 21 maj - Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH
STORA MED NATTVARD
Barnkören medverkar. Kyrkkorv och kaffe.
Barnkörens våravslutning
Torsdag 25 maj - Kristi himmelsfärds
dag
09.00 GÖKOTTA vid Vita Grindarna Ewa
Leijdström, trumpet.

Caféet håller öppet för oss efter gudstjänsten.Vid dåligt väder är vi i Djurö kyrka.

Söndag 18 juni - Första sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard

Söndag 28 maj - Sönd före pingst
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Lördag 24 juni - Midsommardagen
10.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST i Möja
prästgård. Båt avgår från Djurö, anmälan till
expeditionen senast 20 juni.

Onsdag 31 maj
08.15 MORGONMÄSSA i Klockargården
Söndag 4 juni - Pingstdagen
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Infjärdens kyrkokör/ Piteå under ledning av:
Eva Edström medverkar.
Söndag 11 juni - Hel. trefaldighets dag
11.00 GUDSTJÄNST MED VISNING AV
KYRKANS SKATTER
Följs av möte i Kyrkofullmäktige ca 12:15 i
kyrkstugan.

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.
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Söndag 25 juni Johannnes Döparens dag
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Kyrkstugan.Vid dåligt väder är vi i kyrkan.

MÖJA PRÄSTGÅRD
Söndag 9 april - Palmsöndagen
11.00 SAMTALSGUDSTJÄNST
Torsdag 13 april - Skärtorsdagen
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Se också våra lokala tidningar för uppgifter
och eventuella ändringar.

VÄLKOMMEN TILL
DJURÖ KYRKA I PÅSK!
Långfredagen 14 april
15.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Möja kyrkokör och solist framför verket
”Jesu sju ord på korset”
Påskdagen 16 april
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Djurö & Möja kyrkokörer medverkar.
Flöjt Patrik Ahlberg
Vill ni komma till Djurös gudstjänster i påsk?
Kontakta Agneta för båttransport senast
veckan innan påsk, tfn 08-747 54 69.
Söndag 30 april Tredje sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST MED
ÖNSKEPSALMER
Söndag 14 maj Femte sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH
STORA MED NATTVARD. Kyrkfika.
Torsdag 25 maj Kristi himmelsfärds dag
09.00 GÖKOTTA vid prästgårdsstranden vid
Möja kyrka.Vid dåligt väder är vi i prästgården.
Söndag 11 juni - Hel trefaldighets dag
16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sommarens psalmer.
Lördag 24 juni - Midsommardagen
10.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST

NÄMDÖ KYRKA
Söndag 16 april - Påskdagen
15.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Kyrkokören medverkar.
Lördag 3 juni - Påingstafton
14.00 MUSIKGUDSTJÄNST med Nämdö
kyrkokör

RUNMARÖ KAPELL
Måndag 17 april - Annandag påsk
11.00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST

SANDHAMNS KAPELL
Söndag 16 april - Påskdagen
14.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Söndag 28 maj - Sönd före pingst
14.00 KONSERT – se affischering på ön.

Renovering av Möja Kyrka
Kyrkan på Möja är en av de äldsta i Skärgården. På 1630-talet fanns på samma plats
ett kapell, av timrat trä, som var rödfärgat
och taket var täckt av tjärad näver.
17 55 anlades kyrkogården och 1768 under
ledning av fortifikationsbyggmästaren Carl
Örn påbörjades byggarbetet av en kyrka i
vitmålat trä med bruna foder. Kyrkan invigdes 1769.
Kyrkorummet fick sitt nuvarande utseende i samband med en restaurering. Den
ägde rum mellan 1924 och 1938.
Under 2015 genomfördes en underhållsbesiktning av kyrkan och en underhållsplan
upprättades. Det framkom att kyrkan var i stort behov av ommålning både interiört
och exteriört.
Gruppen för fastighetsfrågor och en konsult, Knut Åkesson, startade omgående
arbetet med att ta fram ett fylligt faktaunderlag. Det skulle ligga till grund för
ansökan om kyrkoantikvariskt bidrag. Stockholm Stift är beslutande instans.
Ansökan lämnades in under 2015. Ett positivt beslut kom hösten 2016. Vi skulle få
40 procent av våra kostnader täckta.
Arbetet intensifierades med att ta fram offertunderlag. Två företag lämnade in offerter på måleriarbetet. Den entreprenör som valdes kunde starta sitt arbete under
februari 2017.
Det krävs god planering och en väl genomtänkt logistik för att kunna skapa förutsättningar för det interiöra måleriarbetet. Jag vill framhålla att våra två vaktmästare,
Isabelle och Agneta, vår extra hjälp Olof, församlingens kantor Dan, utförde ett
ansvarfullt och varsamt arbete med att plocka ner bl.a. ljuskronor, votivskepp och
tavlor samt täckning av altarring. Jag vill också passa på att tacka församlingsbor för
alla goda råd och tips som de har framfört.
I skrivande stund är måleriarbetet i full gång och vi ser förväntansfullt fram mot
resultatet. Arbetet ska vara slutfört till den 14:e augusti. Återinvigning av kyrkan
kommer att ske i slutet av augusti eller i början av september och jag hoppas att så
många som möjligt kan komma.
2018 är det 250 år sedan kyrkan började byggas. Det är väl något som är värt att fira.
Vi återkommer med inbjudan.
CARL-OLOF SANDQUIST
Ordförande i Kyrkorådet

FAKTA OM MÖJA KYRKA
1725 Kyrkobyggnad på nuvarande plats
1755 Kyrkogård anläggs
1768-1769 Nuvarande kyrka uppförs
1794 Storklockan, gjuten av G. Meyer
1924-1938 Kyrkorummet får sin nuvarande utformning
1982 Ny orgel med 10 stämmor, orgelfasad från 1855
1984 Exteriör ommålning
1987 Minneslund inrättas
2002 Exteriör ommålning av kyrkobyggnad och torn
2016 Kyrkoantikvarisk ersättning för interiör- och exteriör ommålning
2017 Möja kyrka målas om
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Välkommen till
våra verksamheter!
DJURÖ

VUXNA

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.

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

Djurö barnkör
Onsdagar kl 15.00-16.00
Torsdagshäng
alla är välkomna på ”häng” och mellis
torsdagar kl 15-17
Konfirmation
Kontakta Åsa Meurling för mer
information, 08-747 54 64.
Ungdomsledarutbildning
Kontakta Victor Lindblom för mer information, 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.

Tack

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

Andakt på Djuröhemmet
Torsdagar 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.

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.

Mingelmiddagar
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i Klockargården. Tillsammans lagar vi middag som vi
äter tillsammans. Självkostnadspris ca 60 kr.
Anmälan till Lena Röstlund Sjölund. Se ovan.
Djurö kyrkokör
Övar onsdagar 19-21 och välkomnar fler.
Info Britt Wennberg 070-250 76 31.

vare dig som är medlem!

Är så gott som all verksamhet i Djurö, Möja,
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 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 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.

