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i våra gudstjänster

Betraktelsen
”I livet får vi bägge ock vare sig vi vill eller inte;
vi kan inte välja bara det vi vill ha,
vi får det andra också.
Livet är inte bara svart eller vitt.”

Livets nyanser
När jag satte mig för att skriva den här texten fick jag syn på en bok i
bokhyllan med titeln Livet är inte svartvitt. Jag har inte läst boken och vet
inte vad titeln syftar på, men första tanken som slog mig var att livet visst är
svartvitt. Inte svart eller vitt, men både svart och vitt.
När min yngsta dotter var liten och jag gav henne ett par alternativ på vad
hon skulle få svarade hon alltid ”bägge och ock”. Ett mycket bra svar tycker
jag – varför välja det ena om man kan få båda delarna? I livet får vi bägge
ock vare sig vi vill eller inte; vi kan inte välja bara det vi vill ha, vi får det
andra också. Livet är inte bara svart eller vitt. Såklart finns det många nyanser
däremellan, men vi kommer inte undan, emellanåt är det de mörka nyanserna
som dominerar, och ibland är livet kolsvart.
Nu ska vi snart fira påsk i våra kyrkor och under de dagarna ryms alla
livets nyanser i våra gudstjänster; från att molnen börjar dra ihop sig och
mörkna under skärtorsdagsmässan, till djupaste svart på långfredagen och
uppståndelsens befriande ljus på påskdagen. Men så är det ju faktiskt året
runt i kyrkan; vi finns med i livets alla skiften och skeden. Under påskens
gudstjänster kommer flera av våra kyrkor att fyllas till bredden, så är det vid
de stora högtiderna. En ”vanlig” söndag kan det däremot vara lite glesare i
kyrkbänken – och det är som det ska!
Jag är stolt över vår kyrka, för här får man vara ”bägge ock”. Man kan
komma en söndag om året, eller varje söndag. Till våra kyrkor är man
välkommen som medlem eller icke medlem, församlingsbo eller boende i någon
annan församling, som troende eller sökande – för att lyssna till bibelordet, få
sjunga med i psalmsången, söka Gud i bönen – eller bara få en stunds stillhet
och tid för eftertanke. Det är okej att
åka till IKEA och shoppa ena helgen
och gå till kyrkan nästa.
Vi finns här för dig i helg och vardag.
I gudstjänst, men såklart också i
våra andra verksamheter. Du är
alltid välkommen. Och i påsk får vi
tillsammans följa livets drama i våra
kyrkor. Det drama som inte bara
utspelades där och då, utan ständigt
pågår i våra liv – växlingarna mellan
svart och vitt med livets alla nyanser
däremellan.
Åsa Meurling
KOMMINISTER
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Fastekampanjen

ATT RESA SIG STARKARE
I fastekampanjen 2018, som
pågår t o m den 25 mars, är
det fokus på vad vårt psykosociala arbete betyder för människor som drabbats av katastrof
eller konflikt och tvingats till
flykt.
Svenska kyrkans internationella arbete vill visa vad det är som gör att
människor kan gå från att överleva
till att leva. Från att få tillgång till det
basala, som mat och vatten, till att få
kraft till att komma tillbaka till ett
normalt liv.
När människors egna resurser och
egen kapacitet är i centrum kan drabbade människor orka vara aktiva i
sina egna liv. När en katastrof vänder
upp och ner på allt, gör Svenska kyrkans internationella arbete allt för
att hjälpa människor tillbaka till ett
tryggt liv.
Vår specialistkompetens inom
humanitärt bistånd är psykosocialt
arbete. Det handlar om att ge stöd på
rätt sätt i varje steg mot ett tryggt liv
igen. Här är några av alla de positiva
effekter av psykosocialt arbete, som

går ut på att få människor delaktiga.
Att återfå kontrollen för att kunna
bli aktiva överlevare.
VATTEN
Genom att skapa naturliga mötesplatser där människor kan mötas,
kan nya samarbeten uppstå. När
tvättplatserna placeras i en ring t ex,
blir det lättare att börja prata med
varandra och ge varandra råd och
stöd.
MAT
Det är en stor skillnad på att bli serverad mat och att få möjligheten att
laga den själv. Att som förälder kunna
få laga mat till sina barn gör stor skillnad. Man får känna att man har kontroll och närmar sig en vardag igen.
LEK
Barn mår bra av att få leka under
trygga former, organiserad lek främjar deras sociala förmåga. I våra
förskolor är barn välkomna att leka,
dansa och sjunga tillsammans. Här
får barn vara barn och kan tänka på
något annat än sina problem för en
stund.

DRAMA
Människor som är drabbade av en
katastrof behöver stöd för att kunna
hantera svåra upplevelser. Samtal och
drama är olika sätt att bearbeta sina
erfarenheter tillsammans med andra.
UTBILDNING
Ur ett psykosocialt perspektiv är
det otroligt viktigt med utbildning.
Vuxna som lär sig läsa, skriva och
räkna blir mer måna om sina egna
barns utbildning. De som lär sig att
läsa och skriva får också bättre självförtroende. I vuxenutbildningen ingår
inte bara att lära sig läsa och skriva,
utan även frågor som rör hygien,
sanitet, hälsa och rättigheter, vilket
gör att fler barn överlever.
ETT JOBB
I olika inkomstgenererade projekt,
som till exempel kan handla om att
lära sig sy kläder och bygga skolbänkar får människor inte bara en
försörjning, utan även en arbetsgemenskap där de kan utveckla idéer
och känna sig stärkta.

foto: magnus aronson/ikon

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Påsk

En påminnelse om livet
Ordet påsk kommer av det hebreiska pasach, ett
ord som tolkas som ”bespara” eller ”gå förbi”.

F

ör över tretusen år sedan var det judiska folket
slavar i Egypten. I den gammaltestamentliga
påsktexten (2 Mosebok 12:21-42) berättas
hur Gud ledde dem i en flykt ut i öknen undan
förtryck och fångenskap. På flyktdagen dog
en stor mängd egyptier och namnet påsk kommer av att
dödens ängel ”gick förbi” judarnas hus. Händelsen var
så omvälvande att man har fortsatt att fira räddningen
och uttåget varje år sedan dess och det var under denna
judiska påsk som Jesu död och uppståndelse ägde rum.

Sammanställningen av räddningen ur förtrycket i Egypten
och räddningen från döden genom Jesus har blivit ett
mönster för fattiga, förtryckta och olyckliga att använda
i sitt liv. En gång besparade Gud egyptierna som stod
emot de förtryckta israeliterna, och redan där grundläggs
påskens mönster. Men i kyrkan firar vi påsk i vidgad
betydelse: Jesus har besegrat döden och med den allt som
står livet emot. Påsken är en påminnelse om att ingenting
riktigt på djupet kan hota oss människor. Döden, den
som ser så slutgiltig ut, finns visserligen kvar inom denna
världens ramar, men i slutänden är det bara Guds liv
som vinner. Därför firar vi egentligen inte påsk bara
en gång om året utan varje söndag är det påskdag och
uppståndelsedag.
Många tror att korset är dödens symbol, men i kyrkan
är det en slags påminnelse om livet. Om man tittar sig
omkring i en kyrka kan man ibland se tre olika sorters
kors. Det första kan man kalla långfredagskorset, eftersom
det bär en bild av den döde Jesus. Långfredagskorsets
budskap är att Gud låter sig själv drabbas av det onda och
att Gud inte låter det onda gå vidare i hämnd och straff.
För oss innebär det förlåtelse och befrielse från skuld.
Det andra korset är påskdagskorset, och det känns igen
på att det är tomt. Ibland hänger det ett tygstycke på
korset som en påminnelse om Jesu tomma liksvepning.
Påskdagskorset säger oss att döden inte kunde hålla
kvar Jesus, och att det finns uppståndelse efter döden,
också för oss. Det tredje korset kan vi kalla segerkorset.
Kristusbilden som finns på detta kors avbildar inte
den döde Jesus utan en Jesus som står upprätt på
korsets fotbräda, i stället för att hänga fastspikad vid
korsarmarna. Ofta är Jesus klädd som en kung och
håller händerna välsignade över oss som står framför.
Segerkorset är en påminnelse om att Jesu himmelsfärd inte
innebär att Gud tagit sin hand från världen. Osynlig finns
Gud vid vår sida med hjälp och ledning.
Ur tradition och liv av Martin Modeus, Verbum förlag
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”Många tror att korset är
dödens symbol, men i kyrkan
är det en slags påminnelse
om livet.
Om man tittar sig omkring i
en kyrka kan man ibland se
tre olika sorters kors.”

Påsk

En liten påskguide

TILL PÅSKHELGENS DAGAR
Skärtorsdagen

Skärtorsdagens namn kommer från
ordet skära, som betyder rena. På
skärtorsdagskvällen tvättar Jesus sina
lärjungars 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
mänskligheten. Den som vill vara
främst skall tjäna de andra. Med sina
tolv lärjungar äter han sedan en sista
måltid med bröd och vin tillsammans
och med den handlingen instiftar
han nattvarden. Jesus blev senare på
kvällen tillfångatagen och bortförd
av romerska soldater.
Det ligger en djup symbolik i brödet
som bryts. Brödet är Jesu kropp som
bryts och delas ut. Genom att ta
emot nattvardens bröd och vin, tar vi
emot den gåva han gav när han gick i
döden för våra fel och brister. Brödet
är också en symbol för gemenskapen,
att vi alla hör ihop och att det räcker
till oss alla. Församlingen säger ”så
är vi, fastän många, en enda kropp ty
alla får vi vår del av ett och samma
bröd”.

och är en mycket stilla dag i kyrkan.
För att markera långfredagens
allvar firas gudstjänsten i många
kyrkor utan kyrkklockor, orgelmusik
och tända ljus. Altaret har inga
prydnader utom fem röda rosor som
symboliserar Jesus sår. De få textilier
som används är svarta.
Långfredagen var förr en av de
dagar på året som var mest fylld
av traditioner. Alla nöjeslokaler
var stängda och många klädde sig
i svart. Hela samhället tog en paus.
Laxmenyn som många äter på
långfredagen är en påminnelse om
fastematen, som var fisk.
<

Påskafton

I Sverige firar vi påskhelgens stora
fest på lördagskvällen, trots att
påsken egentligen inte infaller förrän
på söndagen. å påskaftonen dukar
vi bordet och sätter in påskris, gärna
med urblåsta ägg som prydnad.

Långfredagen

På långfredagen torteras Jesus och
dör på korset. En oskyldig döms
till döden, och det är inte vilken
oskyldig som helst utan Gud själv.
När vi ser hans plåga så vet vi att
Gud förstår hur människor kan lida.
Långfredagen handlar om förlåtelsen,
och Jesu död är tecknet på att Gud
låter sig drabbas av det onda utan att
slå tillbaka mot oss som gjort ont.
Dagen präglas av sorg och lidande

Ägget symboliserar Jesu uppståndelse
och att äta ägg vid påsk är en stark
tradition även i andra länder. Genom
det hårda skalet, en symbol för
graven, bryter Kristi nya liv fram. En
djup symbol med glimten i ögat är
alltså de godisfyllda ägg som många
föräldrar gömmer åt barnen. I det
gamla samhället blev det tillåtet att
börja äta ägg nu när fastan avslutats.
Förmodligen är det också äggen,
eller rättare sagt kycklingarna som
kommer ur dem, som gett påsken
dess gula färg.

Påskdagen

På Påskdagen uppstår Jesus från de
döda. Några kvinnor går till graven
tidigt på morgonen för att smörja
hans kropp, men möts av en tom
grav och en ängel som förkunnar att
Jesus uppstått. När de ger sig av för
att berätta för de andra lärjungarna
möter de Jesus på vägen. Kristen tro
handlar om hur livet besegrar döden
på alla plan. Uppståndelsen är den
yttersta konsekvensen, men livets
seger går som en röd tråd genom allt
Jesus gör.
Korset, som var ett grymt redskap
för tortyr och avrättning, blev det
främsta kristna tecknet eftersom det
visar på Guds kärlek till människorna
i och med Jesu uppståndelse från de
döda.
Kristusljuset har sedan 300-talet
använts i kyrkan som en symbol för
Kristi uppståndelse på påsknatten.
Bokstäverna på ljuset, grekiska A och
O, påminner om Jesus som sagt att
han är den förste och den siste och
att han är världens ljus.

Annandag påsk

Annandag påsk berättar om hur fler
och fler fick möta den uppståndne
Jesus. Nu började man också förstå
att allt som hänt under Jesu liv var
en uppfyllelse av det som Gud lovat
sitt folk och hela mänskligheten.
Om dessa löften kan vi läsa i Gamla
testamentet.
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Gullewi Dunback och Ewa Ryttegård utanför pastorsexpeditionen på Djurö. Foto Åsa Meurling

En bild av våra kyrkopolitiker
I höstas hade vi kyrkoval och nya nomineringsgrupper kom in i kyrkorådet
och kyrkofullmäktige, vilket också har påverkat mandatfördelningen. Men
vilka är de - som beslutar över församlingens medel och framtid? Vi har talat
med några av våra kyrkopolitiker, vad som driver dem och vilka som är deras
hjärtefrågor. Får vi presentera; Gullewi, Ewa, Calle, Maria och Björn.
Gullewi Dunback, 1:e vice ordförande i kyrkorådet:

”Jag vill leva kärleksbudskapet”
Berätta hur du lever?
– Jag bor på Möja sedan 1993, är
gift och har katt. Har dock tillbringat
mycken tid på Möja sedan 1971, då
jag var vikarierande distriktssköterska under några somrar och sedan
fick möjlighet att bygga hus och stanna kvar på Möja. Jag är leg. sjuksköterska och reflexolog och sysslar fortfarande med person-grupputveckling/
samtal och djupmassage i den mån
jag har tid.
Relation till församlingen?
– Församlingen betyder mycket för
mig, den har levt i århundraden.
Personer har under alla tider lagt ner
kärlek och hårt arbete, kring det som
kyrkan representerat. Jag tänker på
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kärlek, Guds omsorg om oss, stillhet
– för att hitta det genuina inom oss,
omsorg om varandra och att vara
medvandrare i livets alla skiften.
Varför engagerade du dig i
kyrkopolitken?
– Mitt engagemang bottnar i en insikt
om att vi behöver leva i tiden, förnya
oss och söka nya vägar att presentera
budskapet. Kyrkan behöver visa sitt
engagemang på ett tydligt sätt i närområdet, och om det är möjligt underlätta för de som på olika sätt har
det svårt i vårt samhälle.
– Jag ville leva kärleksbudskapet och
känner mig ödmjuk inför det faktum
att många församlingsmedlemmar har
förtroende för mig och vår grupp.

Vilka är de viktigaste frågorna?
– Vi är en liten församling och om vi
vill prioritera verksamhet före administration så belastar vi den administrativa lilla enheten i vår församling
till max och det oroar mig. Annars
är barn- och ungdomsarbetet den
första prioriteten. Att kunna erbjuda
samlingar och gudstjänster som ger
inspiration och kraft, så att människor väljer att komma till kyrkan, för
att det berikar deras liv.
– Sen är ordning och reda generellt
inom – ekonomi, administration, arbetsmiljö, hållbarhet – betydelsefullt.
Naturligtvis är öppenheten och transparensen mot våra församlingsmedlemmar mycket viktig – vi förvaltar
ju deras tillgångar.

Våra kyrkopolitiker
Carl-Olof Sandquist, ordförande i kyrkorådet:

”En av mina hjärtefrågor är att värna om alla öar”
Berätta hur du lever?
– Jag är en naturmänniska som
tycker om att vara ute i friska luften,
mina största fritidsintressen är jakt
och fiske. Jag är med i jaktlag både
på Möja och i Värmland. Föddes i
norra Sverige och min son bor idag
i Östersund, så där finns en naturlig
kontakt med fjällvärlden. Min frus
släkt är från Möja, och vi har varit
permanentboende sedan 1985 –
innan dess hade vi fritidsställe här.
Hemmet är viktigt och att det ska
vara en samlingsplats för våra två
vuxna barn och fem barnbarn.
Förhållande till församlingen?
– Jag har ett stort nätvek, efter att ha
varit rektor för skärgårdsskolorna,
fritidspolitiker på kommunal nivå
och genom jaktlaget. Jag försöker
vara lyhörd för människors olika
spörsmål som berör församlingens
verksamhet. Det är viktigt att få
en uppfattning om vad folk tycker
och att kommunicera brett med
såväl församlingsbor, personal som
förtroendevalda.
Varför engagerade du dig i
kyrkopolitiken?
– Vi är stiftets största församling

till ytan och det är inte länge sedan
vi blev en församling. En av mina
hjärtefrågor är att värna om alla
öar, att var och en ska kunna vara
med och påverka beslut oavsett hur
långt man bor från tätorten. Vi har
flera kulturhistoriska byggnader
med anor långt tillbaka i tiden, bl a
våra prästgårdar, och de är av stor
betydelse för flera församlingsbor.
Vid alla sammanslagningar finns det
en risk för att mindre enheter blir
bortglömda; så att inkludera hela
församlingen har varit en drivkraft

till att engagera sig i kyrkans
verksamhet,
Vilka är de viktigaste frågorna?
– Att församlingsarbetet kan ge
ungdomar stöd i en orolig värld.
Gudstron kan ge en inre styrka och
bli ett förhållningssätt som vägleder
genom livet. Sedan att utveckla
gudstjänstlivet och göra nytolkningar
av de traditionella formuleringarna
i det kristna budskapet utifrån vår
egen tid, så att de talar till människor
idag.

Björn Ulfvin 2:e vice ordförande i kyrkorådet

Med en särskild känsla för fastigheter
med och startade båtklubben, med min
fru, en gång i tiden. Vi åker motorbåt,
så att du kan bestämma själv när du
ska komma fram!

Berätta hur du lever?
– Jag bor i Stavsnäs by med min fru,
1981 byggde vi hus där. Vi träffades
genom sjövärnskåren och har varit
gifta sedan 1969 och har två söner och
fyra barnbarn.
– Jag är pensionär men aktiv i kommunalpolitiken och styrelseordförande
i ett kommunalt bolag. Dessutom är
jag aktiv i Stavsnäs byförening och var

Relation till församlingen?
– God och engagerad, har också ett
uppdrag i församlingens fastighetsgrupp. Tidigare arbetade jag som VVSkonsult, så därav mitt särskilda intresse
för fastigheter. Jag älskar den här församlingen, den bjuder på så mycket
med alla sina öar, vackra kyrkor och
kapell.
Varför engagerade du dig i
kyrkopolitiken?
– Jag är social och tycker om att

träffa folk, det berikar livet på alla
plan. Sen tycker jag det är viktigt att
driva församlingen på ett ekonomiskt
försvarbart sätt och att vara med och
påverka vad församlingen ska satsa på.
Vilka är de viktigaste frågorna?
– Att få en ännu bättre ordning på
församlingens fastigheter, och se
över vilken mark vi behöver och inte
behöver. En angelägen fråga är också
om vi ska anlägga en askgravlund
på Djurö kyrkogård eller inte. Det
finns redan på Värmdös och Ingarös
kyrkogårdar.
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Våra kyrkopolitiker
Ewa Ryttegård, ordförande i kyrkofullmäktige:

”Att ge barn och ungdomar stöd”
Berätta hur du lever?
– Jag bor i Barnvik sedan 20 år
med min man och vi har tre döttrar.
Säsongsvis driver jag Gamla
Järnaffär’n på Djurö och i mitt andra
företag vägleder jag människor att
hitta en livsstilsbalans vad gäller
kost och näring. Jag har alltid haft
ett genuint intresse för hur maten
påverkar hälsan och det är kunskaper
jag nu delar med mig av. Nyligen
har jag tagit upp ett intresse som var
stort i ungdomen; har börjat rida igen
tillsammans med min yngsta dotter!
Relation till församlingen?
– När min man och jag skulle gifta
oss, letade vi efter en sjönära kyrka
eftersom vårt stora intresse då var
segling. Vi bodde på Kungsholmen
och letade i skärgårdsförsamlingarna

och föll för Djurö kyrka. Lite senare
dök det upp ett hus till salu i Barnvik
och på den vägen är det... Men seglar
gör vi inte längre, nu rör vi oss med
motorbåt under sommarhalvåret. Det
har blivit den andra bilen.
Vad fick dig att engagera dig i
kyrkopolitiken?
– Det var Peter Frej som frågade för
några mandatperioder sen, om jag
var intresserad. Jag bollade frågan
med Lotta Rönngren, som var
komminister i församlingen då, och
tyckte det verkade intressant. Då
sjöng jag i kören, och hade på så vis
en förankring till församlingen, men
jag motiverades av att kunna vara
med och påverka i viktiga frågor –
på ett sätt som inte är möjligt som
enbart medlem.

Vad ser du som de viktigaste
frågorna?
– Att vi får behålla våra medlemmar
genom en attraktiv verksamhet
för både permanentboende och
sommargäster, med en ekonomi i
balans. Att vi fortsätter att driva
vårt barn- och ungdomsarbete,
med meningsfulla aktiviteter och
stöd i glädje och sorg. Jag tror på
aktiviteter för alla åldrar som erbjuder
gemenskap både i gudstjänst och
andra verksamheter.

Maria Österman, 1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige

”Kyrkan är mitt andra hem”
Berätta hur du lever?
– Jag bor vid Djurö kyrka och det
har min släkt gjort sedan 1855.
Är sambo sedan 27 år och har
tre vuxna barn och ett barnbarn.
Sedan jobbar jag halvtid på Djurö
vårdcentral som undersköterska och
halvtid med anhörigstöd till äldre,
på kommunen. Musiken är viktig
för mig och jag spelar mandolin i
Djurö spelmän, vi ger konserter varje
sommar. Jag är också engagerad i
majblommeföreningen och i Djurö
byalag.
Relation till församlingen?
– Kyrkan och församlingen är en
del av mig, mina förfäder har suttit i
samma kyrkobänkar sedan 1800-talet,
som jag och min familj sitter i idag.

Alla mina släktingar, och tyvärr
min lillebror som gick bort för två
år sedan, ligger begravda vid Djurö
kyrka och här är de också döpta.
Kyrkan är mitt andra hem.
Varför engagerade du dig i
kyrkopolitiken?
– Jag engagerade mig redan på
90-talet och satt då med i kyrkorådet
och kyrkofullmäktige, men sedan kom
annat i livet emellan och jag sa upp
mina uppdrag. Men så fick jag frågan
igen och kyrkan är ju mitt andra
hem… Det finns flera viktiga frågor
där jag vill vara med och påverka
och jag vill möta det förtroende
vår nomineringsgrupp har fått av
församlingen.

Vilka är de viktigaste frågorna?
– Att stärka barn- och ungdomsverksamheten. Sen värnar jag om
öppenheten, att alla ska känna
sig välkomna. Ibland tror jag att
människor har föreställningar om att
de måste vara ”väldigt religiösa” för
att gå i kyrkan, men det räcker med
en nyfikenhet eller ett intresse. Alla
har en tro som räcker!

Insamlade medel går
till Rohingyafolket
Vi går nu in i fastekampanjen (se också sid 3), och kommer
bland annat att skramla bössor på Djurö och i Stavsnäs. Vi
ses utanför ICA Stavsnäs & ICA Djurö, för en trevlig pratstund och hoppas på fina bidrag!
Våra insamlade medel från såväl fasteinsamlingen som kommande sommarbasar/loppis den 5 juli kommer att gå till
Rohingyafolket som flyr från förföljelse och brutalt våld.
8. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Från kyrkorådet

Valdeltagare strömmade till våra vallokaler
2017 var det åter dags för kyrkoval i Sverige, ett val
som sker vart fjärde år. I valet 2013 röstade endast
drygt 12 procent av de röstberättigade, ett mycket lågt
valdeltagande kan man tycka. Skulle denna trend fortsätta
även i 2017 års val? Glädjande nog blev så inte fallet.
Valdeltagare strömmade till våra vallokaler i landet och
lämnade sina röster och inte sedan valet 1950 har så
många gått och röstat. Valdeltagandet blev 19,08 procent,
en ökning med 6,32 procentenheter. Vår församling var
inget undantag. Här röstade 22,7 procent, en ökning med
9,92 procentenheter.
De partigrupper som hade de största framgångarna
nationellt sett var Centerpartiet, Partipolitiskt
obundna i Svenska Kyrkan, Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna.
Valet i Djurö Möja och Nämdö församling blev mycket jämnt
och spännande. Tre intressegrupper; Skärgårdskyrkan,
Ökyrkan och Sverigedemokraterna ställde upp och
utgången var oviss ända till de sista rösterna hade räknats.
De 15 mandaten till kyrkofullmäktige fördelades enligt
följande: Skärgårdskyrkan 7 st, Ökyrkan 6 st och
Sverigedemokraterna 2 st.

Val till Kyrkofullmäktige: Ordförande Eva Ryttegård,
Skärgårdskyrkan och vice ordförande Maria Österman,
Ökyrkan.
Val till Kyrkoråd: Ordförande Carl-Olof Sandquist,
Skärgårdskyrkan, 1:e vice ordförande Gullewi Dunback,
Ökyrkan och 2:e vice ordförande Björn Ulfvin,
Skärgårdskyrkan.
Arbetet i såväl kyrkoråd som kyrkofullmäktige kommer
att präglas av ett gott samarbetsklimat.
Till sist vill jag hälsa alla, nya som gamla ledamöter, till
en ny mandatperiod, där vi tillsammans utvecklar arbetet
för att stärka församlingens roll i vårt närsamhälle.

Carl-Olof Sandquist
ORDFÖRANDE I KYRKORÅDET

SÄSONGEN PÅ KYRKOGÅRDEN NÄRMAR SIG:

Vi söker efter en kyrkogårdsarbetare
under perioden juni – augusti 2018
Du kommer vara med och utföra alla, på en kyrkogård
förekommande arbetsuppgifter främst rensning av
ogräs, skötsel av gravrabatter, bevattning, gräsklippning,
grästrimning, plantering, lövräfsning/blåsning och
beskärning av sly, buskar och träd.
Arbetet kan vara fysiskt anstängande. Arbete på
kyrkogårdarna på Nämdö och Möja kan förekomma men
arbetet kommer till största del att vara förlagt till Djurö.
Arbetsuppgifter inom begravningsverksamheten och
fastigheter kan förekomma.
Du ansvarar, tillsammans med dina arbetskamrater, för att
tilldelade arbetsuppgifter utförs på ett korrekt och säkert
sätt.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt att arbeta i grupp
men som också arbetar effektivt och noggrant under eget
ansvar. En positiv attityd och stort engagemang är något vi
värderar högt.
KVALIFIKATIONER:
Sökande ska vara fyllda 18 år.
Vi söker dig som gillar fysiskt arbete, arbeta ute i alla väder

och tycker om att arbeta i grupp. Då det är ett krävande arbete behöver du har en god fysik, ha en bra arbetsförmåga
och vara ansvarsfull.
Gärna med erfarenhet av trädgårdsskötsel eller liknande
arbete.
ANDRA ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER
• Maskinvana för grönytor
• Röjsågskort eller god erfaren av grästrimmer
Vi erbjuder dig arbete i fina historiska miljöer och massor
med frisk luft. Lön enligt gällande avtal.
LÅTER DET INTRESSANT?
Kontakta Isabelle Öberg
Tel. 070- 24 83 924
isabelle.oberg@svenskakyrkan.se

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I PÅSK & VÅR
Välkommen att fira
vårens gudstjänster i
våra kyrkor och kapell!
Här är programmet från
den 29 mars till den
23 juni 2018.
DJURÖ KYRKA
Torsdag 29 mars - Skärtorsdagen
14.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
på Djuröhemmet,
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Jen Scheffel, flöjt.
Söndag 1 april - Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Djurö kyrkokör medverkar.
Söndag 8 april - 2 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 11 april
08.15 MORGONMÄSSA i Klockargården.
Söndag 22 april - 4 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
och meditation, vägledd meditation ingår
i predikan.
Lördag 28 april - 5 sönd i påsktiden
18.00 HELGMÅLSBÖN
Enkel gudstjänst med musik.
Söndag 6 maj - Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 9 maj
08.15 MORGONMÄSSA i Klockargården.
Torsdag 10 maj - Kristi himmelsfärds dag
09.00 GÖKOTTA vid Vita grindarna. Ewa
Lejdström, trumpet. Vi firar traditionsenlig
Gökotta vid Vita grindarna Djurhamn
Söndag 20 maj
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tema: Ylva Eggerhorn, vi fördjupar oss i
Ylva Eggerhorns liv och sångskatt.
Lördag 26 maj
18.00 HELGMÅLSBÖN enkel Gudstjänst
med musik.
Söndag 3 juni - 1 sönd e tref
16.00 MUSIKGUDSTJÄNST ¨Sommarens
dörr står nu på glänt”, Hammarbykyrkans
kör, Håkan Sandlund, dirigent.
Onsdag 13 juni
08.15 MORGONMÄSSA i Klockargården.
Söndag 17 juni
11.00 GUDSTJÄNST

Söndag 24 juni
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Djurö
kyrkstuga. Vi firar Gudstjänst utanför Djurö
kyrkstuga. Vid dåligt väder inne i kyrkan.

Söndag 15 april - 3 sönd i påsktiden
13.00 GUDSTJÄNST MED
ÖNSKEPSALMER
Välkommen att fira Gudstjänst och önska
dina favoritpsalmer!

MÖJA KYRKA

Söndag 29 april - 5 sönd i påsktiden
13.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 25 mars - Palmsöndagen
13.00 GUDSTJÄNST
förbön och ljuständning.
Torsdag 29 mars - Skärtorsdagen
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Fredag 30 mars - Långfredagen
13.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Möja kyrkokör framför Jesu sju ord på
korset.
Söndag 1 april - Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Möja kyrkokör och trumpetsolister
medverkar.

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

Lördag 10 maj - Kristi himmelsfärds dag
09.00 GÖKOTTA vid prästgårdsstranden.
Vi firar traditionsenlig Gökotta vid
prästgårdsstranden nedanför Möja kyrka.
Söndag 13 maj - Sönd före pingst
13.00 GUDSTJÄNST. Tema Ylva Eggerhorn.
Vi fördjupar oss i Ylva Eggerhorns liv och
sångskatt.
Söndag 27 maj - Hel trefaldighets dag
13.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 10 juni - 2 sönd e trefaldighet
13.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tema: Sommarens psalmer. Vi firar
Gudstjänst och sjunger sommarens
psalmer.
Lördag 23 juni – Midsommardagen
10.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST

NÄMDÖ KYRKA
Söndag 1 april - Påskdagen
15.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA Nämdö
kyrkokör och trumpetare medverkar.

RUNMARÖ KAPELL
Måndag 2 april - Annandag påsk
11.00 GUDSTJÄNST

I ångestens och förtvivlans mörker
strålar det fram ett ljus:
Jesus
Han lever och har hjälp
och befrielse tillreds åt dig.
Källa okänd

Välkommen till
våra verksamheter!
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 15-16.
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.

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 30 kr. Kontakta Lena Röstlund Sjölund,
070-535 48 78 alt 0733-767 773.

Ungdomsverksamhet i församlingen
För mera information gå in på vår hemsida,
facebooksida eller kontakta
Tommie Johansson, 070-250 89 33.

Mingelmiddagar
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i
Klockargården. Tillsammans lagar vi middag
och äter tillsammans. Självkostnadspris 60
kr. Anm Lena Röstlund Sjölund. Se ovan.

Ungdomsledarutbildning
Kontakta Tommie Johansson för mer
information, 070-250 89 33.

Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 19-21 och välkomnar fler.
Kontakta Britt Wennberg 070-306 85 77.

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

MÖJA

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.

Pensionärsträff & Stickcafé
Varannan vecka (ojämna veckor)
Tisdagar kl 13.00. Kontakta Titti Eriksson,
tel: 08-571 642 77.

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

Loppisbidrag till
kyrkbasaren
Vi tar tacksamt emot loppisbidrag
redan nu, och framåt, till vår kyrkbasar/loppis 5 juli.
Vi ser gärna att bidragen är i god
kondition och är intresserade av möbler, prydnadsföremål, ting av alla slag
men undanber oss kläder. Kanske ska
du vårstäda, passa då på att lämna in
loppisfynden till oss!
Kontakta Kiki Hark Cramne,
tel 070- 839 39 49,
e-post kiki@tryggahundar.se

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

SURFA IN PÅ VÅR HEMSIDA:

www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

Möja kyrkokör
Onsdagar kl 18.40–21.00.

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.

