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kyrkoVal 17 september
- din röst gör skillnad

Välkommen till våra gudstjänster

och konserter i höst

Betraktelsen

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/djuro-mojanamdo
Epost: djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se
Info på nätet: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift Klicka på kyrkor och Gudstjänster.
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Du behövs och är välkommen
Snart är det slut. Inte sommaren, för den har knappt börjat när jag skriver denna
ledare till vårt höstnummer av församlingstidningen, utan jag menar att snart har jag
läst färdigt min bok. Det är den avslutande delen av Elena Ferrantes romanepos om
de båda barndomsvännerna Elena Greco och Lila Cerullo. Jag har läst böckerna med
stor behållning. Hon är skarpsynt när hon tecknar samhällsförändringar, klasskillnader och politiska skeenden.
Elena Ferrante är en författarpseudonym och många försöker komma på vem hon
kan tänkas vara. Själv spelar det mig ingen roll när jag tar mig igenom Neapel och
Elenas och Lilas livsöden. Jag lever mig in i deras försök att få ett annat liv än deras
förmödrar hade. Det är förenat med kamp, glädje, framgång, återvändsgator, sexualitet, nya insikter, vänskap, hat, skam osv. Böckerna är ett tidlöst försök att levandegöra livet i all sin komplexitet.
Bibeln är också ett sådant försök, samtidigt ska Bibelns olika böcker försöka ge ord
åt hur människor i sin strävan kan gå bort från Gud eller hitta Gud i sitt liv. Ingen
lätt väg. Jag måste ha kontakt med Gud för att ha en relation. Gå i kyrkan är en kontaktväg, be är en annan. Vara i gemenskap med Gud är att också läsa hur andra i en
annan tid har försökt beskriva -och levandegöra sin kontakt med Gud. I Bibeln får
jag slå följe med människor som vill berätta om den levande guden.
Snart börjar höstterminen för oss i kyrkan. Det är val den 17 september, då får
vi säga vilka vi vill ska leda församlingen
i fyra år framåt. Vi ska berätta om Gud
för barn, unga äldre, kvinnor och män, på
olika sätt och med olika röster beroende
på vem just du eller jag är. Vi möts i olika
sammanhang, det kan vara i körgrupp eller
i gudstjänster på våra olika öar. Och alla
ska veta; Du behövs och är Du är välkommen på just ditt unika sätt.

YVONNE HALLIN
Kyrkoherde
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reFormationsåret 2017:

Peter går i Luthers fotspår
TEXT & FOTO Ann Thörnblad

Martin Luther var en folkbildare
och betonade vikten av bildning.
Reformationen har lagt grunden
till den allmänna skolplikten och
det utbildningssystem vi har idag.
– Luther förde också in tron i
vardagen, säger Peter Strömmer
som är präst och tillsammans
med Göran Agrell har skrivit
”I Luthers fotspår”.

D

et började med en nyfikenhet. Peter Strömmer hade
just börjar arbeta som
församlingsassistent i Spånga
församling och ville lära känna Luther.
Vem mannen egentligen var som lagt
grunden för vår kyrka.
– Vad betydde det egentligen att Svenska
kyrkan var ett evangeliskt-lutherskt
samfund? Det här var 1983, 500 år
efter Luthers födelse, så hans liv och lära
uppmärksammades på flera sätt. Jag läste
böcker och artiklar om Luther och sög i
mig all kunskap jag kunde hitta. Det var
på samma gång ett identitetssökande,
eftersom jag var ny i kyrkan.
Några år senare, 1990, började Peter
läsa till präst och tänkte ”Wow, nu får jag
läsa om Luther”, men så blev inte fallet.
Luther var styvmoderligt behandlad i
Sverige under 90-talet.

Misstro mot Luther
Och fortfarande lever det kvar en misstro
mot Luther. Han förknippas gärna med
plikt, arbete och känslor av skuld. I
dagligt tal använder vi t ex uttryck som att
”ha en Luther på axeln”.
– Luther betonade vikten av glädje och
frihet och att också kunna njuta av livet.
Han hade humor och uttalade bevingade
ord som ”Den första klunken i kruset
smakar alltid bäst.” Den här bilden av
Luther som sträng och livsförnekande,
har flera orsaker. Luther kunde vara
väldigt frank och skämtade öppet
om sex och alkohol. I Rom var han
bannlyst som en kättare. När han dog
så renodlades reformationen och flera av
hans efterföljare var Luthersk-ortodoxa
som skapade regler av Luthers teologi. De
hade ett behov av att bygga upp en bild
av en kyrkofader, som kontrast mot den
frispråkiga och skämtsamma Luther.

– Luther betonade ständigt den kristna människans frihet, säger Peter Strömmer.

Luther förde in i tron i vardagen, betonar
Peter, och menade att varje människa hade
en kallelse.
– Det var inte finare att vara präst,
än svetsare eller sjuksköterska. Varje
människa har sin uppgift och i den finns
en kallelse att tjäna och älska sin nästa och
Gud som sig själv.
Från början var Peters intresse för
Luther ett sätt att få en förståelse för vår
kyrkas historia och Luthers bakgrund.
Men ju mer han studerade Luther, desto
större blev fascinationen och relationen
fördjupades.
– Han utvecklades från att vara en
munk med en Gudssyn där Gud var en
domare, till att förändra hela kyrkosynen
och vara den som drev reformationen.
– Ett viktigt ögonblick i Luthers liv
var när han läste Romarbrevet 1:17 och
orden verkligen talar till honom – ”Den
rättfärdige ska leva genom tron”. Alltså
tron allena, och att Gud älskar oss oavsett
handlingar och prestationer. Det blev
en helomvändning för Luther. Han blev
trygg i sin Gudstro och i övertygelsen att
en kristen människa gör goda gärningar
för sin medmänniskas skull.
– Under större delen av Luthers aktiva
liv levde han under dödshot och var
bannlyst av Rom. Men han vilade ändå

i sin Gudstro och det faktum att han
hade flera mäktiga personer - så kallade
kurfurstar med makt, position och pengar
- som backade upp honom, berättar Peter.

I Luthers fotspår
I boken Luthers fotspår, som utgavs 2010,
skriver Peter Strömmer tillsammans med
Göran Agrell om Martin Luthers liv och
teologiska utveckling genom att besöka
de viktigaste platserna i Tyskland där han
levde och verkade. En bok som bland
annat bygger på de resor som Peter och
Göran Agrell arrangerat sedan 1996.
Resan börjar i Wittenberg där Luther
var professor, fortsätter till Eisenach där
Luther gick i skola som barn och vidare
till Wartburg där Luther översatte nya
testamentet till tyska på endast tio veckor.
Den fortsätter sedan till centrala platser i
Luthers liv, Eisleben där han både föddes
och dog och Erfurt där han levde som
munk i kloster.
– Luther betonade ständigt den kristna
människans frihet och att vi är religiöst
myndiga med ett eget förhållande till
Gud. Våra svenskkyrkliga bibelstudium
är en konsekvens av det. Prästen fungerar
som en samtalsledare, och alla bidrar till
diskussionen med sina tolkningar och
associationer, avslutar Peter Strömmer.
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DIN RÖST KAN GÖRA SKILLNAD
- rösta i kyrkovalet 17 september
Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. Den som är
medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och har fyllt
16 år, får rösta i kyrkovalet. Så utnyttja din demokratiska rättighet den 17 september!
i sVenska kyrkan är det val vart
fjärde år, den tredje söndagen i september. Svenska kyrkan är demokratiskt
uppbyggd och beroende av människors
engagemang. Alla är välkomna att vara
med, ta initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans
medlemmar möjlighet att rösta på de
nomineringsgrupper och personer som
skall besluta om frågor som påverkar
kyrkans verksamhet och framtid.
I vår församling finns det tre nomineringsgrupper du kan rösta på i valet till
kyrkofullmäktige:

* Skärgårdskyrkan i Djurö, Möja och
Nämdö församling

* Ö-kyrkan - i livets tjänst- i Djurö.,
Möja och Nämdö församling
* Sverigedemokraterna

Vem får rösta?
Alla medlemmar i Svenska kyrkan,
och som senast på valdagen den 17
september fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet att faktiskt påverka
hur Svenska kyrkan ska styras nästa
mandatperiod. Din chans att rösta på
de du tror bäst kan föra just din talan i
Djurö, Möja och Nämdö församling, i
Stockholms stift och på nationell nivå
är just din chans att påverka genom att
uttrycks din åsikt. Tillsammans sätter vi
ramarna för hur kyrkovalet kommer att
påverka oss.
Kan jag personrösta?
Ja, på vallsedeln kan du markera de tre
personer som du helst vill se valda.
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Rösta lokalt, regionalt och nationellt
I kyrkovalet kan du rösta i tre val; Församlingens kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt,
regionalt och nationellt.
Val till kyrkofullmäktige,
ditt lokala val – vita valsedlar
Du väljer vilka personer du vill se i
kyrkofullmäktige i Djurö, Möja och
Nämdö församling. Kyrkofullmäktige
bestämmer ramarna för den verksamhet
som finns nära dig. Till exempel vilken
verksamhet för barn och ungdom som
skall finnas i församlingen, eller hur köroch konsertverksamheten ska se ut.
Val till stiftet, regionalt rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslu-

Kyrkovalet
tande organ. Stiftets främsta uppgift är
att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis
inom flera specifika områden. Exempel
på dessa är; fördelning av kyrkoantikvariska bidrag när behov finns att renovera
någon av våra kyrkor.

Val till kyrkomötet, nationellt –
gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta
beslutande organ med 251 ledamöter.
Mötet beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Det
behandlar också frågor om hur kyrkan
ska arbeta med klimatfrågor och vilka
psalmer som skall finnas i psalmboken
och om hur förrättningar vid gudstjänster skall genomföras.
När kommer röstkortet?
Den 30 augusti ska du, om du är röstberättigad, ha fått ditt röstkort till din
folkbokföringsadress.
Glöm ej ta med ditt röstkort när du
skall rösta.
Vem kan du rösta på?
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och deras kandidater.
Nomineringsgrupperna är kyrkovalets
motsvarighet till partierna i de allmänna
valen. Grupperna ger själva information om vad de vill åstadkomma i vår
församling. Listor med kandidatförteckningar för samtliga nomineringsgrupper
finnas på kyrkovalets webb-plats, www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval

föringsadress. Du kan även i vallokalen
erhålla dubblettröstkort genom församlingens försorg och genom att visa godkänd legitimation.

Nämdö, hembygdsgården:
12.00 – 14.00
Runmarö, skolan:
12.00 – 14.00

Hur kan jag rösta?
Förtidsrösta går det att göra i hela landet på vissa pastors- och församlingsexpeditioner, så kallade expeditioner
för förtidsröstning, vardagar den 4–16
september 2017. Det är också möjligt
att förtidsrösta genom brevröstning och
där det finns särskilda röstmottagningsställen.
På pastors- och församlingsexpeditioner
hittar du information om röstningslokaler, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad
att besöka vallokalen är budröstning
möjlig.

Kan jag förhandsrösta?
Ja, på Djurö pastorsexpedition eller
Djuröhemmet enligt följande:

Var kan jag rösta i vår församling?
Det finna möjlighet att rösta på de
större öarna, i Stavsnäs och på Djurö.
Följande öppettider gäller på valdagen
den 17 september:
Djurö, klockargården:
09.00 – 11.00 och mellan
14.00 – 20.00
Stavsnäs Bygdegård (Fyrhuset):
12.00 – 16.00
Sandhamn, biblioteket vid skolan:
12.00 – 14.00
Möja, prästgården:
12.00 – 14.00

Djurö pastorsexpedition
Måndagen den 4 september t.o.m.
fredagen den 15 september kl 09.00 –
12.00 samt 13.00 – 16.00.
OBS! Fredagen den 8 och 15 september
endast mellan 09.00 – 12.00
Dessutom övrig tid enligt följande:
Måndag den 4 september 17 – 20.
Måndag den 11 september 17 – 20.
Lördag den 9 september 17– 20.
Lördag den 16 september 17 – 20.
Djuröhemmet
Tisdag den 12 september 12.00 – 15.00
När presenteras valresultatet?
En preliminär sammanräkning görs när
vallokalerna stängt den 17 september
och resultaten läggs sedan ut vartefter
de blir klara på:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Den slutliga sammanräkningen ansvarar
sedan respektive stift för.

Välkomna att rösta
den 17 september!

Var och när kan du rösta?
Den 4 – 16 september kan du förtidsrösta på expeditioner för förtidsröstning
i hela landet. Det går även att poströsta,
vilket är ett alternativ om du t ex befinner dig utomlands. Ibland finns särskilda röstmottagningsställen. På valdagen
den 17 september kan du rösta i din
vallokal eller på särskilda röstmottagningsställen, på baksidan av ditt röstkort hittar du adresser till dessa.
Förlorat ditt röstkort?
Om du blivit av med ditt röstkort kan
du vända dig till din församling. Du
kan också beställa ett dubblettröstkort
via Svenska kyrkans informationsservice, telefon 018 – 16 96 00. Dubblettröstkortet skickas till din folkbok-

Den som är medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och har fyllt 16 år, får rösta i kyrkovalet.
Foto Magnus Aronson/Ikon
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Kyrkovalet
SKÄRGÅRDSKYRKAN I DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

”Kyrkan skall vara en aktiv del i vår församling”
Vilken fråga är viktigast inför kommande mandatperiod?
Vi vill utveckla vår kärnverksamhet inom områdena gudstjänster
och kyrkliga handlingar som undervisning, mission och diakoni.
Församlingen är den lokala avdelningen där vi vill värna om
medlemmarna och vi välkomnar alla som vill besöka våra kyrkor
vid högmässor, dop, bröllop och begravningar. Speciellt vill vi ta
hand om våra yngsta genom barnverksamheter och ungdomarna
genom konfirmandundervisningar och sammankomster på kvällar och helger. Allt annat som församlingen gör är stöd för och
konsekvens av de grundläggande uppgifterna.
Vi vill ha stort utbud av aktiviteter som vänder sig till många
såsom musikevenemang, körverksamhet för barn och vuxna i alla
våra kyrkor.
För att kunna göra allt detta krävs att våra lokaler är ändamålsenliga och underhålls på ett effektivt och kulturellt riktigt sätt
genom noggranna och styrda upphandlingar. Vi prövar alla
verksamheter mot barnperspektivet för att säkerställa de minstas
behov av omsorg.

Hur ser målen ut för kommande mandatperiod?
Vi strävar efter att uppsatta mål uppfylls och inför varje budgetarbete skall målen följas upp och redovisas till kyrkoråd och
kyrkofullmäktige. All verksamhet i församlingen skall leva upp
till de förväntningar som medlemmarna ställer på oss. Det gäller
både den rent praktiska och vardagliga verksamheten som den
bakomliggande såsom drift och underhåll av våra kulturhistoriska
byggnader. Vi ser ett ökat behov av den diakonala verksamheten
som vi måste försöka se till att de ekonomiska resurserna finns
för detta. Vi måste förvalta församlingens kapital och egendomar
på ett effektivt och ansvarsfullt sätt genom att hålla ekonomin i
balans. Våra kyrkor skall vara en naturlig samlingspunkt för alla
åldrar i de olika delarna av församlingen.

Vad ser ni som Svenska kyrkans viktigaste uppgift?
Vi vill utveckla församlingens verksamhet och försöka hitta nya
arbetsuppgifter för vår personal. Den Svenska kyrkan måste visa

Björn Ulfvin är kontaktperson för Skärgårdskyrkan. Du når honom på
tel 076-11 38 333 eller bjorn.ulfvin@hotmail.com
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att den finns och står till våra medlemmars tjänst alla dagar i
veckan, hela året. Alla skall känna sig välkomna till våra kyrkor.
Särskilt under olika kriser som kan och kommer att uppstå i
välden. Vi vill utveckla vårt internationella arbete genom frivilliga insatser för fred, frihet och demokrati och som ger oss våra
mänskliga rättigheter. Vi vill stödja Svenska Kyrkan i UtlandeT
(SKUT). Vi skall arbeta för att vår personal får ytterligare kunskaper och insikt i sitt arbete avseende natur, klimat och framför
allt miljöfrågor. Vårt samarbete med förskolan och skolan är viktig och skall prioriteras för att väcka barns insikt om vår kyrka.

Varför har du engagerat dig i Svenska kyrkan?
Min stora passion är att se en verksam och engagerad församling
i både det praktiska arbetet inom församlingen och att våra byggnader lever vidare som det stora kulturarv det är. Jag kommer aldrig att glömma den stunden då Djurö kyrka målades om under
2016 och en rötskada gjorde att vi var tvungna att komma åt den
gamla stommen från 1680-talet. Där fanns den i sitt ursprungliga
röda timmer som säkert var från 1500-talet.
Nu i år har taket på Djurö kyrka tjärats om och en angenäm
doft har spritt sig runt kyrkan och kyrkogården. En av mina
större intressen är också att kunna sitta ner i kyrkan och höra fin
musik genom körsång. Fantastiska stunder med orgelkonserter,
jag minns då Nämdö orgel invigdes för några år sedan. Tänk att
genom lite sökande fann vår kantor en orgel nere i södra Södermanland som var till salu för en mycket ringa summa och den
plockades ner, lastades på lastbil, färjades ut till Nämdö, plockade
ihop och där står den nu.

Varför skall man rösta på er?
Vi vill se kyrkan som en naturlig mötesplats för alla församlingsbor, inte bara församlingen medlemmar. Detta kan vi göra
genom att:
Vara en öppen församling för små barn, ungdomar och föräldrar.
Erbjuda konfirmandundervisning. Anordna öppet hus och café
för våra ungdomar. Ge våra ungdomar ledarutbildningar.
Erbjuda soppluncher och matlagningskvällar för ensamma och
hela familjer.
Våra präster utövar lokal diakoniverksamhet. Erbjuda temakvällar
med intressanta och aktuella ämnen. Äldre församlingsbor kan
träffas i våra lokaler.
Vi värnar om levande gudstjänstliv i våra kyrkor och kapell på
öarna Möja, Sandhamn, Nämdö, Runmarö och Djurö.
Vi vill skapa en tillgänglig form för gudstjänst där alla känner sig
delaktiga.
Vi vill förvalta församlingens kapital och egendomar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och hålla ekonomin i balans.
Erbjuda körsång för barn, ungdomar och äldre i våra kyrkokörer.
Våra kyrkor erbjuder sommarkonserter.
Kyrkorna erbjuder jul-, högtids- och temakonserter.
Friluftsgudstjänster på Harö, Granholmen och andra platser i vår
fina skärgårdsnatur.
Allt detta erbjuds i vår församling på platser som en del av er
kanske aldrig har besökt men som vi hoppas genom, att erbjuda
en variation av utbud, ni kommer att besöka. Vi vill bjuda på ett
vitt och brett program för alla i vår församling.

Kyrkovalet

Annika Pétersen, Kristina Popoff och Maria Österman. Foto Jacob Stjerngren

Bilden ovan: Stina Åbrandt, Carina Pettersson, Gullewi Dunback, Per Olsson
och Elisabeth Ringbom. Foto Marianne Alm
Bilden till vänster: Stina Molander, Jesper Skogsrydh och Inga
Winroth. Foto Nilla Söderqvist

Ö-KYRKAN - I LIVETS TJÄNST - I DJURÖ MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

Vill vara en röst för utsatta i samhället
Vilken fråga är viktigast inför kommande mandatperiod?

Vad ser ni som Svenska kyrkans viktigaste uppgift?

Hur skall vi kunna attrahera församlingsborna till att återvända
till kyrkans sammankomster och verksamhet?
Hur skall vi få större delaktighet, gemenskap, öppenhet, dialog
och få församlingsborna att känna att detta är deras församling?
Rikligt med information och dialog är grunden till tillit och
gemenskap.

Vara en röst för utsatta i samhället – för dem som ingen annan
talar för. En röst för rättvisa och respekt för alla människor.

Vi vill Växa i tiden och Vara i tiden och utveckla verksamheten,
så att församlingsborna känner sig bekväma och hemmastadda i
alla kyrkans aktiviteter och lokaler.

Kyrkan behöver vässa tänderna och bita ifrån vid uppenbar
nonchalans för den ”lilla människan” och orättvisor – alltid stå på
de svagas sida.
Förmedla evangelium – det glada budskapet-kärlekens budskap.

Varför har ni engagerat er i Svenska kyrkan?
Det är olika anledningar för oss alla.

Sång och musik skall inspirera och ge hopp och glädje.
Barn och ungdomar är alltid prioriterade, men äldres behov av
gemenskap och närhet för att bryta isolering och ensamhet är
också kyrkans angelägenhet.

Hur ser målen ut för kommande mandatperiod?

Varför skall man rösta på er?
Vi bryr oss och är engagerade!!
Vi vill värna om våra traditioner/vårt kulturarv, och modernisera
vår verksamhet så att vi växer och lever i tiden.

Ekonomi i balans. Den ekonomiska redovisningen skall vara
öppen och enkel att förstå.

Vi vill ha mera dialog med församlingsborna så att alla kan känna
delaktighet.

Effektiv planering av verksamheten för att slippa spilltid och
onödiga kostnader – allt för att få råd till prioriterad verksamhet.
10 – 15 konfirmander nästa termin.

KONTAKTPERSON FÖR Ö-KYRKAN:
Gullewi Dunback. Du når henne på gullewi@dunback.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/okyrkan
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Kyrkovalet

Olof Rehn, Christina Ingval och Claes Ingvald.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vill bevara den svenska kyrkan
med traditioner och kulturarv
Vilken fråga är viktigast inför kommande mandatperiod?
Det är dags att bryta den politisering av kyrkorummet som på
senare tid i allt för hög grad kommit att karakterisera Svenska
kyrkan. Svenska kyrkan med dess långa historia och kulturarv ska
inte präglas av tillfälliga politiska strömningar och trender. Vi ser
också allvarligt på och tar avstånd från religion som sprider texter
som uppmanar till våld men vi vill också verka för åsiktsmångfald.

Hur ser målen ut för kommande mandatperiod?
Låt kyrkan vara kyrka och inte en världslig maktfaktor. Se till att
Svenska kyrkan återgår till att stå upp för sina kristna värderingar,
traditioner och för sin kristna identitet. Se till att stå upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands. Återupprätta respekten för
olika inriktningar och åsikter inom kyrkan. ”Ge åt kejsaren vad
kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.” Matteus 22.

Vad ser ni som Svenska kyrkans viktigaste uppgift?
Svenska kyrkan bör fungera som en länk, en förvaltare av vårt
kristna arv och därför verka som en synlig och stolt bärare av
detta kulturarv. Den skall finnas till hands och vara en välkomnade tillflyktsort för alla svenskar – troende som icke troende i
stunder av såväl glädje som sorg. Självklart skall kyrkorummet
vara tillgängligt för skolavslutningar och andra högtider.

Varför har du/ni engagerat dig/er i Svenska kyrkan?
Vi känner att mycket av det som Svenska kyrkan tidigare stod för
håller på att gå förlorat i takt med att vissa politiska grupperingar
i alltför hög grad verkar för sina respektive särintressen. Detta är
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en utveckling som vi vill vända. Vi vill också verka för demokrati
och en bra psykosocial arbetsmiljö präglad av respekt och självrespekt.

Varför ska man lägga sin röst på er?
En röst på SD Värmdö är en garanti för att vi skall göra allt vi
kan för att stoppa den i vårt tycke allt för kraftiga politiseringen
av Svenska kyrkan, och för en återgång till en mer traditionell
kristet orienterad kyrka med tydlig identitet och självförtroende.
Sverigedemokraterna är i realiteten det enda oppositionspartiet
och står för en vision om det nya folkhemmet där den Svenska
kyrkan är en viktig del. Genom att rösta på Sverigedemokraterna
bidrar du till att bevara den svenska kyrkan med dess traditioner
och dess kulturarv.

Ungdomsverksamheten

Vi kommer prata, diskutera och fundera över vad livet och tron kan handla om – vem är Gud? Foto Magnus Aronson/Ikon

EN PLATS FÖR DIG

Konfirmation, Skottland & Iona
Välkommen som konfirmand till
Djurö Möja Nämdö församling följ med oss till Skottland och ön
Iona!
Nu bjuder vi in dig som är född 2003 eller tidigare till en spännande resa tillsammans med människor du redan känner
eller kommer att lära känna. Vi startar
söndag 17 september kl 15.00 i Djurö
kyrkstuga och avslutar med konfirmation
i Djurö kyrka första helgen i september
2018.

Under konfirmandtiden kommer vi träffas
ca två söndagar i månaden på Djurö.
Vi kommer prata, diskutera och fundera över 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 fira gudstjänster och andakter, vi kommer
att skapa i lera, färg och musik, men
också vila i stilla stunder. Vi kommer
att få möta Stockholms skärgård under
lägerdygn; vinter och vår. Vi kommer att
äta och laga mat tillsammans, umgås och

ha trevligt. När sommarlovet börjar 2018
ger vi oss av mot Skottland och ön Iona
med några dagar i Edinburgh. Efter det
blir det sommarlov innan vi ses igen för
redovisning och konfirmation.
För frågor och anmälan kontakta Åsa,
08-747 54 64 asa.meurling@svenskakyrkan.se eller Tommie, 08-747 54 68
tommie.johansson@svenskakyrkan.se
Varmt välkommen till ett spännande och
givande år!
TEXT Åsa och Tommie

Kreativa dagar
Datumen för höstens Kreativa dagar är 23/9, 28/10 & 18/11.
Under hösten fortsätter vi träffas några lördagar för samvaro, vila, inspiration
och utrymme för kreativitet. Dagarna ser lite olika ut; vi målar eller skriver, gör
Qi-gong eller Mindfulness. Några av dagarna bjuder vi in en gäst som berättar
och leder oss i någon skapande form.
Vi börjar kl 10.00 med fika och att bekanta oss med varandra, efter första passet
äter vi lunch och så avslutar vi framåt eftermiddagen när vi är klara med våra
sysslor, ca kl 15.00.
Höstens datum: 23/9, 28/10, 18/11. Ingen kostnad men anmälan senast torsdag
före aktuellt datum, 08-571 544 00. Varmt välkommen!
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Varmt välkommen!

Tack & Internationell sida

En av våra eldsjälar har gått ur tiden
Britt-Marie Anderberg-Petterson har efter en tids sjukdom
avlidit och lämnat oss. Hon var en eldsjäl som verkligen brann
för de svaga och mest utsatta människorna världen över. Redan
tidigt på 60- talet engagerade sig Britt-Marie i Lutherhjälpen
och Missionshjälpen (som idag är internationella gruppen) och
med starkt engagemang agerade Britt-Marie som representant
och samordnare för församlingen i dryga 45 år. Hon blev
församlingens ”varumärke” utåt i olika missions- och humanitära
insatser och ageranden.
Jag minns Britt-Marie särskilt i vårt samarbete de senaste 10
åren i hennes aldrig sinande envishet, övertygelser och kraft
att kämpa för de mest utsatta. Hennes idoga kämpande i att
söka påverka, ge information om missförhållanden eller när vi
lyckades samla in medel till naturkatastrofer, eller områden med
hungersnöd.
Hennes hjärta brann för de som var utsatta och for illa, hon
ryckte ut, väckte intresset hos oss och fick med sig ungdomar och
församlingsbor i olika samarbeten.
Britt-Marie hade bestämda åsikter och övertygelser, och
det blev viktiga ledstjärnor i hennes strävsamma påverkansoch insamlingsarbete. Hon engagerade och förde vidare sitt
engagemang till de kära barnbarnen, som deltog i basarer och
bösskramlingar, med jättefina insamlingsresultat. Något som
gjorde mormor Britt-Marie väldigt stolt.
Hon organiserade Familjedagen, tillsammans med sin
familj, under ett flertal år på Klockargården. En uppskattad
tradition som samlade Djuröbor och gav möjlighet att mötas
och umgås. Genom tipspromenader, barnteater, loppisar och
lotterier inbringades generösa medel till det internationella
insamlingsarbetet.

Britt-Marie arbetade under 70- 80- och 90-talet parallellt,
och delade ett starkt engagemang med Irene Ulfvin, i barn- och
ungdomsarbetet. Britt-Marie med församlingens förskola på
Djurö och Irene med Stavsnäs miniorer. Likaså arbetade de sida
vid sida år efter år; Britt-Marie med Lutherhjälpen och Irene med
Svenska kyrkan i utlandet.
Vi såg Britt-Maries engagemang tillsammans med sin man
Göran i utbyten med vänförsamlingar i Estland och Isle of
Wight.Vi minns Britt-Marie med respekt för hennes insikter,
hennes kunskaper och hennes aldrig sinande insatser för de mest
utsatta. TACK, Britt-Marie för fina gärningar.
TEXT Marianne Berggren

Vi samlade in 16 000 kr
till svältkatastrofen i Afrika
Årets kyrkbasar med loppis, torsdagen 6 juli, blev
återigen uppskattad.
Drygt 200 besökte basaren, vi serverade ett 100-tal
kaffe med dopp och det gjordes fina loppisfynd här
och var. Det vanns friskt på våra lotterier och i år
kunde man även swisha sina betalningar.
Allt under en solig himmel och utan minsta regndroppe.
Varmt TACK till basarbesökare, varmt TACK till våra
handlare på orten som sponsrar oss, och varmt TACK
till volontärer & frivilliga som jobbar hårt.

Skärgårdsdagen i Stavsnäs
Internationella gruppen, dvs Kiki Hark och Birgitta Wetterdal, mötte
besökare och berättade om våra aktiviteter. Bl a Svenska kyrkan i
utlandet – på skärgårdsdagen i Stavsnäs sommarhamn en solig lördag
i juli.

Alla medel går till behövande i svältkatastroferna i
Centralafrika. Vi samlade in drygt 16 000 kr.
Vi ses igen till nästa år!
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Möja Kyrkokör 40 år

Möja Kyrkokör 40 år!
För att fira körens 40 verksamma år blir det en musikgudstjänst lördag 30/9 kl 16.00 i Möja kyrka.

Vi var några vänner på Möja som
tyckte om att sjunga när det var
fest. Detta kom till förrförra kyrkoherden Lars Edströms kännedom
(han var då komminister i församlingen) och han övertalade mig att
starta en kyrkokör. Det var så det
började.
En viss tvekan infann sig hos några – jag
menar, att sjunga spontant när man träffas
är en sak, att sjunga i kyrkan och därmed
förmedla budskapet är något helt annat,
något mycket mer.
Men de flesta gav det hela en chans och vi
började öva i januari 1977. Första gången
vi sjöng i kyrkan blev alltså fastlagssöndagen 1977.
Ett år senare deltog vi i en konsert i Värmdö kyrka tillsammans med Värmdö, Djurö
och Sandhamns kyrkokörer; Engelsk julmusik. Hur vågade vi? Det var ju bara ett
fåtal av oss som någonsin sjungit i stämmor när vi började, och engelsk carols är
minst 4-stämmig sång.
Men med stor entusiasm och idogt arbete
så klarade vi det, självförtroendet växte
och därmed var alla tvivel om att sjunga
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kyrkomusik borta. Det var dags för nya
utmaningar. Och nu har vi sjungit i 40 år!
Möja kyrkokör är den största gruppen av
frivilligarbetare i vår församling. Vi övar
varje vecka cirka 9 månader om året, vi
sjunger i kyrkan vid gudstjänster ungefär 12 gånger/år. Vi har konserter och vi
fungerar emellanåt som hembygdskör.
Som uppmuntran för allt detta arbete har
vi fått åka på körresor sådär vart fjärde år.
På 40 år blir det ett antal resor som sträckt
sig från Saxnäs, Fatmomakke och Hallen
i norr till Ålem och Skagen i söder, till
Åland och Gotland – Fårö i öster. Vår senaste resa gick till Dublin, utomlands alltså.
En bra kyrkokör, som ju Möjakören är,
bidrar i hög grad till att utveckla församlingens gudstjänstliv.
Jag vill särskilt nämna vår nyårsbön,
minnesgudstjänsten i allhelgonahelgen
samt hela kyrkan sjunger som vuxit fram
i sin nuvarande form i samarbete med
kyrkokören.
Under åren har kören också varit en bra
inkörsport för nyinflyttade till ön. Ett
oslagbart sätt att lära känna öborna i alla
åldrar. För i Möjakören har nästan alla

åldrar funnits från 14 år och uppåt.
Ett fruktbart utbyte fick vi också för 18
år sedan då det bildades en kyrkokör på
Nämdö. Vi sjunger gärna och så ofta som
möjligt tillsammans med dem.
Vår policy har alltid varit, och är, att alla
de församlingsbor som vill sjunga med i
kören är välkomna.
Och nu vid 40-årsjubileet kan jag konstatera att ett flertal av dem som var med
från början fortfarande i hög grad är aktiva
sångare i kören och det är inte konstigt
för Möjakörens kännetecken är glädje
och sammanhållning, man strävar åt ett
gemensamt gott resultat och belöningen
får vi när alla ni församlingsbor kommer
till kyrkan och lyssnar på oss och sjunger
med oss.
Jag fick glädjen att starta Möjakören
och leda den i 35 år. Idag är jag en ivrig
körsångare i nämnda kör under Dan
Enbergs säkra ledning. Han leder och utvecklar kören i samma goda anda och på
bästa sätt. Jag njuter av att får vara en av de
sjungande i Möjakören.
TEXT Elisabeth Ringbom

”Som körledare är
det härligt att se den
sociala betydelse
kören har”
I år är det 40 år sedan Möja kyrkokör
på allvar startades av kantorn Elisabeth
Ringbom. Kören bestod i starten av
knappt 20 medlemmar. Cirka hälften av
dessa är fortfarande aktiva i kören och
många nya har tillkommit. I dagsläget
är vi 25 aktiva medlemmar.
Kören har utvecklats och förändrats
genom åren, medlemmar har kommit
och gått men kören har bestått. Så har det
lyckligtvis fortsatt sedan undertecknad
tog över som körledare efter Elisabeths
pensionering för fem år sedan. Några har
slutat av olika skäl men både nya och
”nygamla” medlemmar har tillkommit.
Under åren har kören övat flitigt en gång
i veckan, både höst, vinter och vår. Det
blir cirka 2800 övningstimmar för den
som varit med från start. Inte konstigt
att kören har utvecklats! Utöver detta
har det sjungits i otaliga gudstjänster och
sångkvällar, samt gjorts körresor till bland
annat Kökar, Fårö och Irland.
Det är mycket värdefullt att kyrkan
driver denna verksamhet som ger så
mycket för församlingsmedlemmarna. I
gengäld får kyrkan väldigt mycket musik
till högtiderna i kyrkan.
Som körledare är det härligt att se den
sociala betydelse kören har och glädjen
som finns i kören varje övningskväll.
Körmedlemmarna tar hand om varandra,
vi har en trygghet i vår gemenskap och
ingen pekar finger åt den som kanske
inte sjöng alla toner perfekt. Samtidigt
utvecklas sången och vi tar an oss större
och större utmaningar.
För att fira körens 40 verksamma år
kommer vi ha en musikgudstjänst lördag
30/9 kl 16.00 i Möja kyrka. Till den har vi
glädjen att ha med vår trogna tenorsolist
Carl Unander-Scharin. Vi har under året
också slitit hårt för att öva in Vivaldis
Gloria, vilken framförs tillsammans
med solister och en liten barockorkester
(Vivaldi verkade under barockens
storhetstid i början av 1700-talet). Vi
hoppas kunna bjuda alla åhörare på en fin
upplevelse med musik från många olika
genrer och stycken från körens början
fram till nu.
TEXT Dan Enberg

Tommie är vår

nya pedagog
kristen tro hanDlar
om att vara en medvandrare

och få vara den man
är. Det säger Tommie
Johansson som började som
församlingspedagog i Djurö,
Möja och Nämdö församling
den 15 augusti.
– Min egen väg in i kyrkan,
under konfirmationstiden,
var att jag blev både sedd och
hörd. Oavsett hur mycket
eller hur lite jag trodde,
var jag välkommen in i
gemenskapen, säger Tommie
när vi pratas vid på telefon i
början av augusti.
Han kommer närmast
från Kvarnbergsskolan
där han har arbetat som
resurspedagog med barn med
olika funktionsnedsättningar.
Innan dess har Tommie
Tommie Johansson brinner för ungdomsarbetet.
varit församlingspedagog i
grannförsamlingarna Gustavsberg-Ingarö och Värmdö.
– Ungdomsarbetet har alltid legat mig nära om hjärtat och jag vill förvalta det
arbete som kollegor gör och har gjort och samtidigt har jag tankar kring vad som
kan utvecklas.
– Jag tänker bland annat på kvällsverksamheten och hur vi som kyrka ännu
mer kan stärka samarbetet med samhället och föreningslivet. Konfirmandarbetet
finns alltid med som vår lysande stjärna, liksom ledarutbildningen för våra
ungdomar,
Vad är det bästa med konfirmandtiden?
– Möten med andra och genom det få utvecklas utifrån den person du är. Det är
inte ovanligt att du får vänner för livet i konfirmandgrupperna. Konfirmandtiden
ger en inblick i kristen tro och som pedagog tycker jag det är viktigt att sätta in
Bibeln i ett sammanhang utifrån den tid och den kontext vi lever i idag.
Privat är Tommie gift sedan 30 år och har 3 vuxna barn och 2 barnbarn. Han
lever med sin fru i ett hus på Värmdö.
– Jag är intresserad av idrott, min familj, har ett starkt samhällsintresse och
följer det som händer i vår värld, säger Tommie som ser fram emot att möta
församlingen.

Samtal på Gärdet
I höst startar en ny verksamhet där vi får tillfälle att prata om det vi annars kanske inte
tar oss tid till. Den kristna tron handlar inte främst om dogmer och bekännelser, utan
om det vanliga livet. Därför bjuder jag in till samtal om livet, och allt som hör till, i
min vanliga hemmiljö i lägenheten på Stavsnäs gärde. Samtalskvällarna kommer äga
rum var tredje tisdag kl 18.30-20.00 med start den 19/9. Vid varje tillfälle kommer vi
främst att prata runt ett speciellt tema - så kom gärna med förslag på vad just du vill
prata om. Alla är välkomna – också du som aldrig varit kyrkan eller på Stavsnäs gärde!
För mer information och anmälan ring Åsa Meurling 08-747 54 64.
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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 30 augusti till den
3 december.

DJURÖ KYRKA
onsdag 30 augusti
08.15 morGonmässa i Klockargården
söndag 3 september – 12 sönd e tref.
16.00 GUDstJänst
söndag 10 september – 13 sönd e tref.
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
söndag 17 september- 14 sönd e tref.
16.00 GUDstJänst meD nattVarD,
Förbön och lJUstänDninG
söndag 24 september - 15 sönd e tref.
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
onsdag 27 september
08.15 morGonsmässa i Klockargården
söndag 1 oktober Den helige mikaels dag
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
söndag 8 oktober - tacksägelsedagen
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
För små och stora
Barnkören & Djurö kyrkokör medverkar.
söndag 15 oktober - 18 sönd e tref.
16.00 GUDstJänst meD meDitation
söndag 22 oktober - 19 sönd e tref.
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
och önskepsalmer
onsdag 25 oktober
08.15 morGonmässa i Klockargården
söndag 29 oktober - 20 sönd e tref.
16.00 GUDstJänst
lördag 4 november - alla helgons dag
16.00 minnesGUDstJänst
Kören medverkar. Café i Kyrkstugan.
söndag 5 november sönd e alla helgons dag
11.00 minnesGUDstJänst sammanlyst - sanDhamns kapell
söndag 12 november - 22 sönd e tref.
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
Följs av möte i Kyrkofullmäktige ca 12.15 i
kyrkstugan.

Foto Gustaf Hellsing/Ikon

söndag 19 november sönd före domsöndagen
16.00 GUDstJänst

Medverkande: Möja kyrkokör, Carl UnanderScharin, Barockensemblen Tre Kronor, solister under ledning av Dan Enberg.

onsdag 22 november
08.15 morGonmässa i Klockargården

söndag 17 september - 14 sönd e tref.
11.00 GUDstJänst meD Förbön och
lJUstänDninG

söndag 26 november - Domsöndagen
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
söndag 3 december - Första advent
11.00 aDVentsmässa.Kören medverkar.

MÖJA KYRKA

söndag 22 oktober - 19 sönd e tref.
17.15 älGmålsbön

söndag 3 september - 12 sönd e tref.
11.00 GUDstJänst meD nattVarD

söndag 29 oktober -20 sönd e tref.
11.00 GUDstJänst meD nattVarD
För små och stora

lördag 30 september
16.00 körJUbileUm
möJa kyrkokör 40 år!

lördag 4 november - alla helgons dag
15.00 minnesGUDstJänst
Kören medverkar. Café.

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 15 oktober - 18 sönd e tref.
11.00 samtalsGUDstJänst meD
nattVarD

Se också våra lokala tidningar för uppgifter
och eventuella ändringar.

söndag 3 december - Första advent
11.00 aDVentsmässa.
Kyrkokören medverkar.

Välkommen till
våra verksamheter!

NÄMDÖ KYRKA

DJURÖ

lördag 4 november - alla helgons dag
11.00 minnesGUDstJänst
Kyrkokören medverkar.

BARN OCH UNGDOM

söndag 19 november sönd före domsöndagen
11.00 GUDstJänst meD nattVarD

lördag 2 december
15.00 aDVentsmässa
Kyrkokören medverkar.

all verksamhet är i klockargården.
öppet hus för mammor,
pappor och barn.
Onsdagar kl 10.00–12.30.
Fredagar kl 10.00–12.30.

RUNMARÖ KAPELL

Djurö barnkör
Onsdagar kl 15-16.

lördag 4 november
13.00 minnesGUDstJänst
Körgrupp medverkar.

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

söndag 3 december - Första advent
14.00 aDVentsGUDstJänst

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

SANDHAMNS KAPELL
söndag 5 november sönd e alla helgons dag
11.00 minnesGUDstJänst sammanlyst
söndag 3 december - Första advent
11.00 aDVentsmässa

Ungdomsledarutbildning
Kontakta Tommie Johansson 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.
syföreningen
Är för närvarande vilande.Välkomna med
ditt handarbete till Måndagsträffarna, se
Måndagsträffar.

Foto Albin Hillert/Ikon

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

andakt på Djuröhemmet. Tisdagar kl
14.00 jämna veckor. Efter nyår ny tid: 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.
mingelmiddagar
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i Klockargården. 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.

Sorgegrupp
Nu hälsar vi dig som mist en nära
anhörig välkommen till höstens
sorgegrupp. Under de sju träffarna får
vi lära känna varandra, men framför
allt får vi tillfälle att berätta om våra
erfarenheter av sorg för andra som har
varit, eller är, i liknande situation. Att
dela med andra kan vara en stor lättnad
och hjälp att bära det svåra i livet. Vi
ses var tredje tisdag kl 13.00 – 14.30 i
Klockargården med start den 12/9. För
information och anmälan ring Yvonne
Hallin 08-747 54 61, eller Åsa Meurling
08-747 54 64.

SURFA IN PÅ VÅR HEMSIDA:

www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

Djurö Möja Nämdö Församlingstidning 11.

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,
Nämdö församling avgiftsfri för medlemmar
– Har vi många konserter och
musikgudstjänster årligen, särskilt
sommartid, samt fem 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.

