Djurö Möja Nämdö

Församlingstidning
Nr 4 2017

Jag är ett liv
– årets julkampanj

Fira julens

under i våra
gudstjänster

Betraktelsen
”Tro, hopp och kärlek blev ledorden vi
människor skulle leva av. Ingen endaste
människa skulle lämnas utanför alla skulle
vara lika mycket värda.”

Tro hopp och kärlek
Snart är det advent, kyrkans nya år. Och vi ska börja berätta berättelsen igen om hur
Gud blir människa i Jesus Kristus och hur världen inte blir sig lik efter det. Tro, hopp
och kärlek blev ledorden vi människor skulle leva av. Ingen endaste människa skulle
lämnas utanför alla skulle vara lika mycket värda. Inget av det är realiserat. Utanförskap
och rädsla för den som är annorlunda är stor.
Under hösten briserade #metoo uppropet och kvinnor världen över berättade om sina
upplevelser av sexuellt våld och trakasserier. Och frågan kan komma, kan man jämföra
en kvinnas upplevelse att bli avklädd med blicken med en kvinna som används som ett
sexuellt vapen i krigets Kongo-Kinshasa, där våldtäkt är ett vapen i krigsföringen? Det
går inte att jämföra människors olika livssituationer, jag vill bara respektera att alla måste
få uttrycka sin upplevelse.
För mig är det en verklighet att Gud blev människa och jag får möta Gud i
människan Jesus, som Han framträder i bibeln, eller som jag kan möta honom genom
medmänniskor eller i nattvardens bröd och vin.
Vi ska snart fira jul. Helgen framför andra då glädjen står i centrum, barnens stora helg.
Och det finns ingen annan helg som hos så många av oss lämnar en känsla av sorg, ilska,
besvikelse och kanske ensamhet. I våra kyrkor ska budskapet om att vi tror på en levande
Gud, en Gud som delar våra liv särskilt när vi är i sorg och umbäranden.
Jesus har fantasi, humor och är otroligt uppfinningsrik det finns så många sätt att få
möta honom om jag har ögon att se med.
Det finns så många sätt att få möta Gud,
ett sätt är att läsa bibeln, knäppa händerna
och be, ha en önskan att omge sig med
andlighet. Se den goda viljan, se allt gott
som sker genom människor, organisationer
och kyrkor.
Vi firar gudstjänster i våra kyrkor och du
är alltid välkommen och fira tillsammans
med andra som har en längtan att möta
Gud.
Guds Välsignelse och Frid, God Jul och
Gott nytt 2018!
Yvonne Hallin
Kyrkoherde
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Julkampanjen

Jag är ett liv
- årets julkampanj

I årets julkampanj, som pågår 3 december 2017 till 6 januari
2018 fokuserar Svenska kyrkans internationella arbete på
barns grundläggande rättigheter. Det blir ett extra fokus på
Filippinerna och arbetet tillsammans med Bahay Tuluyan, där
barn som lever på gatan kan få ett tryggare liv.
I Manilla, Filippinerna, stödjer
Svenska kyrkans internationella arbete
projekt för att rädda barn från gatan.
Den lokala partnern Bahay Tuluyan;
”Det trygga huset”, arbetar genom
mobila team som söker upp barn på
gatan, drop-in-center dit barn kan
komma dagtid, utbildningsprogram
för ungdomar samt korttids- och
långtidsboende för barn och unga i
behov av mat, husrum och vuxenstöd.

Verksamheten innefattar även
utbildning av vuxna som har viktiga
roller när det handlar om barns
rättigheter, så som föräldrar, lärare,
socialarbetare, poliser och anställda på
lokala myndigheter.
Barn och familjer erbjuds juridiskt
och psykosocialt stöd för att ta sig ur
en utsatt situation.

Boyet är ett av de tusentals
barn som vuxit upp på
Manillas soptipp.
Mitt i stanken av avfall, avföring och
orättvisa, har Boyet lärt sig prata, lärt sig
gå och lärt sig överleva. Under sina första
nio år i livet har han aldrig vaccinerats
eller behandlats för de sjukdomar som
härjar på soptippen. Och han har aldrig
fått chans att gå i skolan.
Idag har Boyet fått komma till ett boende
som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer i Manilla. Nu behöver han
inte längre leta mat bland sopor. För
första gången i livet har han trygga vuxna
omkring sig. Vuxna som inte utnyttjar
honom. Vuxna som lyssnar till hans önskan om ett värdigt liv. Boyet säger att när
han blir stor, ska han också jobba med att
hjälpa barn från soptippen.
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Jul

Advent och jul
- ger oss en tro på ljuset
text Yvonne Hallin foto Magnus Aronson

Det var som en ”påskrörelse” kristendomen
erövrade världen. Men om man frågar allmänt
vilken högtid som uppfattas som den största
kommer de flesta människor att svara julen.

D

et är en mängd orsaker som har åstadkommit
julens dominerande ställning. Den är en ljusets
högtid i en mörk tid. Den är sedan fornnordisk
tid en glädjefest och den har blivit hemmens och
barnens särskilda helg. Julens religiösa innehåll är allmänmänskligt och lättillgängligt. Till allt detta kommer julens alla
traditioner; granen, julklapparna, julmaten, lekarna, sångerna
och psalmerna.
Julförberedelsernas tid sammanfaller ungefär med advent.
Advent är kyrkans ord för ”ankomst”. Jesu ankomst. Kyrkans
år börjar första söndagen i advent, fyra veckor före jul. Från
början var denna tid en sträng och allvarlig bot- och försakelseperiod. ”Julfasta” kallades den. Man skulle vara återhållsam
med mat och dryck och festligheter. Fastan var en förberedelse
till den stora glädjehögtiden. Man skulle inte ta ut julen i förskott. Undantaget var den första söndagen i advent som blev
något av en ”lille jul” med adventsljus och adventsfester. I vår
kyrka har de fyra adventssöndagarna var sitt tema.
Johannes döparen har en naturlig plats i adventstiden som
manar människan till bot och bättring. Maria, Jesu moder, har
fått en särskild dag, fjärde advent, och texterna handlar om
löftena som gavs om sonens födelse.

D

et var en lång resa som Maria och Josef var ute
på. Maria var gravid och vägen gick över kullar
och höga bergskammar, uppför branta berg, på
slingrande stigar ner i dalarna, över slätter och
ödemarker, där faror från vilddjur och rövare hotade. Från
Galileen i norr ner till Judeen, ett avstånd på ca 15 mil.
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V

arje steg de tog på vägen upp mot stadsporten var
samtidigt ett steg mot profetiornas fullbordan.
Alltsammans ingick som detaljer i en stor gudomlig plan. Att kejsar Augustus i Rom hade satt sitt
namn under kungörelsen om den stora skattskrivningen, att
Josef var av Davids släkt och måste resa till Betlehem, att det
sammanföll med tiden då Maria skulle föda sitt barn. Allt slöt
sig samman som bitarna i ett pussel. Nu var det bara några
bitar kvar. Värdshusvärden hade just räknat in den siste gästen.
Stallet var det ställe där de uttröttade vandrarna Maria och Josef fick vila. Och när Maria sjönk ner i halmen var den gamla
tiden slut. Allt var redo för den andra akten i Guds världsplan.
I fyra tusen år hade mänskligheten väntat på denna stund.
Det är Gud själv som har stått upp och som träder fram. Han
kommer ner till vår mörka jord. Nu sker inkarnationens under. Gud träder in i mänskligheten på ett sätt som aldrig förr.
Världens mörker fylls av ett ljus som skall ge människor som
lever i mörkret en tro på ljuset.

I

början på 300-talet var julen en allmänt firad helg som
spred sig vidare. och vi skall snart fira jul och påminnas
om att Gud blev människa och att ”ljuset lyser i mörk-

ret och mörkret har inte övervunnit det.”
Joh 1:5

Välkommen att fira julens under i våra kyrkor
i advent och jul!

Påsk
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Tack & välkommen

”Att vara en del i människors liv”
Text & foto Ann Thörnblad Foto Sid 7 Åsa Meurling

A

nnette Johnson Mörfelt kom
från finansvärlden när hon
började i församlingen för 10,5
år sedan. Bytte hårdvaluta mot
humankapital och mjukare värderingar.
– Jag tilltalades av vad kyrkan stod för
och dessutom blev livet lite enklare.
När jag började i församlingen var jag
småbarnsförälder och fick betydligt
närmare till jobbet, eftersom vi bor i
Barnvik.
– Det var givetvis också ett roligt
jobb som kommunikatör och
bokningsansvarig. Jag har arbetat med
allt från bokningar av förrättningar och
kyrkoskrivning till kommunikation och
administrativt arbete, säger Annette när
vi träffas på församlingsexpeditionen en
eftermiddag i oktober. Hon har precis
slutat sin tjänst och har flera jobb på gång.
Men var hon fortsätter, efter de dryga tio
åren i församlingen, ligger fortfarande
öppet.
– Jag har längtat efter en förändring,
allt har sin tid, och när tjänsten gjordes
om till att bli delvis en ekonomitjänst
bestämde jag mig för att det var dags att
ta steget.

Vad har varit roligast i jobbet?
– Att vara en del i människors liv och följa
dem i viktiga ögonblick. Jag har fungerat
som en länk genom både dop, vigslar och

begravningar och ibland varit lite av en
bröllopskoordinator, säger Annette och
ler.
– Det har också varit roligt att få en
inblick i allt som händer i församlingen
och så har det sociala nätverket vidgats.
Den kommunikativa biten är också min
styrka, jag är intresserad av människor och
försöker sprida en positiv energi.

Vad har förändrats under din tid?
– När jag började hade vi ett manuellt
bokningssystem, så moderniseringen
av det var jag med och påverkade, säger
Annette som har fyllt 50 år i dagarna.
Närmast väntar en resa över höstlovet till
Spanien där dottern pluggar. Sedan väntar
det nya livet.

”Hela tiden h

D

et är sju år sedan som
Marianne Jacobsson
började som kamrer i
församlingen och den
tiden känns både lång och kort. På en
och samma gång.
– Det är mycket som har hänt i
församlingen sedan jag började. Det
har varit en del personalomsättningar
och vi har haft tre kyrkorådsordförande, det var sorgligt när Göran
Pettersson gick bort för ett par år
sedan, säger Marianne som går i
pension den 30 november.
– Jag går ett år i förtid, min sambo
är ett par år äldre än mig, så nu har
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Barnverksamheten

Gillar rollen som koordinator

H

on gillar rollen som
koordinator och att vara
spindeln i nätet. Dessutom
attraherade kyrkan som
arbetsmiljö, efter flera år i bland annat
mediabranschen.
– Jag tyckte att beskrivningen av
tjänsten passade in på mig, och så
lockades jag av att arbeta med mjukare
värden, säger Marie Berntfors som började
som administrativ assistent i församlingen
den 30 augusti och efterträder Annette
Johnson Mörfelt.
Tidigare har hon jobbat på Dagens
Nyheters annonsavdelning och på Tv4:s
försäljningsavdelning. Närmast har hon
arbetat med rekrytering.
Marie kommer att arbeta med allt
ifrån bokningar, till kommunikation

och administrativt arbete. Hon tar
även över delar av Marianne Jacobssons
administrativa arbetsuppgifter, bland
annat som sekreterare i kyrkorådet och
kyrkofullmäktige.
– Det är mycket att sätta sig in i, men
för varje dag som går blir jag varmare i
kläderna. Stämningen är trevlig och jag
har goda arbetskamrater. Det är också
spännande att lära känna en ny värld,
tidigare har jag främst gått i kyrkan vid jul
och lyssnat på en del konserter.
Marie bor med sin sambo i Stavsnäs
och har ett genuint kulturintresse. Hon
går gärna på såväl konstutställningar som
teater och såg senast ”Vem är rädd för
Virginia Woolf ” på Stadsteatern med
Lena Olin och Peter Andersson.
– Jag har sett den tidigare med Pia

Johansson och Dan Ekborg som makarna
Martha och George. En annan upplevelse
var Turandot, som jag såg nyligen på
Folkoperan i sällskap med Djurö Konst
& Kultur. Annars seglar jag, vi har en
segelbåt i Stavsnäs, tycker om att resa och
upptäcka nya kulturer. Inredning är också
ett stort intresse och jag har haft en del
uppdrag som stylist.

Vilka är dina starka sidor i jobbet?
– Jag är bra på att lyssna, ge service och
att hålla flera bollar i luften samtidigt.
Jag ser fram emot att bli ännu mer insatt
i arbetet, det är förutsättningen för att
kunna ge en riktigt bra service! avslutar
Marie.

har jag lärt mig nya saker”
han nedräkning tills det att jag också
ska vara hemma. Fast jag vet inte om
det är positivt eller negativt, skrattar
Marianne och berättar att de åker på
en USA-resa den 3 december. De ska
bland annat spela golf, som är ett stort
intresse.
Marianne hade främst arbetat
inom näringslivet, innan hon kom
till församlingen, och har bland
annat varit lönechef på Vasakronan.
Hon har också drivit två företag på
Gotland.
– Här har jag arbetat som kamrer
och personalansvarig för personalfrågor men inte haft ett direkt

personalansvar.
– Jag har dessutom varit med och
spelat barnteater, hållit i en andakt
på Djuröhemmet och även fått delta
i soppluncher. Hela tiden har jag lärt
mig nya saker. Kyrkan är så olikt ett
vinstdrivande företag, ett trossamfund
vilar på en annan värdegrund, vilket
är sympatiskt, säger hon.

föra känsliga frågor på tal.
Vad ska du göra nu?
– Spela golf, vara en god sambo och
farmor. Jag har två barnbarn som är
7 och 8 år. Vi har hus på Öland, så
vi kommer vara mer där. Det blir
också fler resor, efter USA åker vi till
Spanien i mars och spelar golf.

Vad har varit din styrka i jobbet?
– Jag är rak och orädd, det har hjälpt
mig många gånger. När du har haft
eget företag med flera anställda lär du
dig att fatta beslut och inte vara rädd
för det. Jag har vågat ifrågasätta och
Djurö Möja Nämdö Församlingstidning 7-

Internationella sidan

Nya intryck i Örebro
Internationella gruppen från
Djurö-Möja-Nämdö församling
var i dagarna på besök i Axbergs
församling strax utanför Örebro.
Vi blev inbjudna att gästa det årliga eventet
då lokala köpmän ställer ut och säljer sina
egna konsthantverk och närproducerade
varor. Vi mötte lotterier och fick njuta
av en uppskattad mannekänguppvisning
av fest- och vinterplagg. Modeller kom
från församlingens barn-, ungdomsoch seniorverksamhet. Vi såg ”vanliga
människor” i alla åldersgrupper gå modell
under muntra former. Modellerna bjöd en
hel del på sig själva och det blev mycket
skratt och applåder från oss, ca etthundra,
publikentusiaster! Ett muntert jippo i
höstmörkret för församlingsmedlemmarna
som dessutom är till stor hjälp för olika
projekt.
Behållningen från inträdesbiljetten och
lotteriet, med skänkta plagg och produkter,
går till specifikt utvalda projekt i Afrika
och Nepal. Projekten är valda av gruppen
utifrån personliga kontakter som nära
följer, och kan visa, hur de insamlade
medlen kommer till användning. Det
här skapar ett starkt engagemang; just för
att man kan följa, och med egna ögon se
vilken skillnad insatserna åstadkommer.
Arbetet med modevisningen drivs av
volontärarbetare och har blivit en riktigt
uppskattad tradition i höstrusket.
Vi gick därifrån med stor munterhet,
men också med ett flertal idéer om hur
vi ska kunna ordna något liknande här
hemmavid, med våra lokala affärsidkare.
Dels för att stödja lokal handel, men

Tack!
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främst för att kunna samla in goda bidrag
till behövande. Gärna genom att välja
insamlingsprojekt som vi nära kan följa på
ett engagerande sätt – ända fram!
Dagen efter modevisningen besökte vi St.
Nikolai kyrka, mitt på Rådhustorget
i Örebro. En fantastisk, majestätisk
kyrkobyggnad från 1300-talet. Här i
kyrkan fick vi inspiration till nytänkande
– kanske kan vi göra något i vår egen
miljö som kan tillföra något till våra
församlingsbor? Dessutom fick vi en
meditativ stund i kyrkbänken eftersom vi
hade turen att få lyssna till en ung student
som satt och övade på orgeln så det flödade
av musik och värme. Vi är glada och
tacksamma för mycket givande dagar!

Adventskaffe och loppis
Efter gudstjänsten vid 1:a Advent i
Djurö kyrka är alla varmt välkomna
till kyrkstugan. Där bjuder vi på
adventskaffe, lotterier med fina
hantverkspriser, liten loppis och
traditionsenlig auktion av julgran!
Behållningen går till Svenska kyrkans
Julinsamling som startar 1:a Advent och
pågår fram till Trettondagen.
Väl mött!

Marianne Berggren
Internationella gruppen

Insamlingen till Världens Barn slog rekord i år med drygt 25
organisationer bakom sig, bland andra Svenska kyrkan. I vår
församling samlade vi in drygt 9 000:- genom bösskramling,
loppis, konserter och kollekter. Möja svarade för drygt 4 500:-!
Stort tack för era bidrag!

Ungdomsverksamheten

Grubbelklubb och fredagsmys
Jag har sedan mitten av
augusti haft förmånen att
jobba i församlingen som
församlingspedagog, med
inriktning ungdom.
En dag i veckan är Åsa och jag på
Djurö skola, där vi har något som heter
Grubbelklubben. Grubbelklubben är en
metod för att samtala med ungdomar kring
etik och livsfrågor i skolmiljö. Vi tar med
oss en fråga som eleverna tar ställning till
igenom att sätta ett kryss eller skriva ett
eget alternativ, utifrån detta har vi samtal
kring frågan. Vi är oerhört glada att så
många elever kommer fram och är med.
På torsdagar har vi öppen verksamhet i
Klockargården dit ungdomarna kommer
för att samtala, spela spel, äta en våffla eller
två, lira lite pingis och lyssna på musik.
Konfirmanderna började sin resa i mitten
på september, en resa som fylldes med
skratt, funderingar över stora och små
livsfrågor och gemenskap. En resa som
kommer fortsätta under våren med läger på
hemmaplan men också på den fantastiska
ön Iona.
På Möja fortsätter vi med Fredagsmys,
övernattning med mat, andakter, lek
och samvaro m m för alla över 13 år.
Församlingen sitter med i det lokala
nätverket för Djurö och Stavsnäs där vi ett
par gånger per termin tar upp frågor som
rör ungdomar i vårt område.

Som ungdomsansvarig i församlingen anser
jag att vi skall vara en del av det samhälle
vi lever i, att vi hittar samarbetsformer där
vi kan vara ett komplement till varandra,
inte konkurrenter. Men vi skall också
vara en del av det som händer utanför vår
kommungräns, där våra ungdomar får
möta andra i form av utbildningar, läger,
m m.
När vi går in i 2018 har vi som ambition
att starta upp skolkyrka för åk 1-9
med fasta månader så att skolorna kan
planera på bästa sätt. Skolkyrkan innebär
att eleverna kommer till kyrkorna,
kyrkogårdarna eller våra andra lokaler för
att möta personalen i församlingen; t ex
för att lyssna på orgeln, bibeläventyret,
prata om liv och död och vandra på
kyrkogårdarna m m. Under 2018
kommer vi förhoppningsvis öppna upp

Klockargården mer på kvällstid för olika
verksamheteter men även under dagtid.
Målet är också att finnas i större
utsträckning ute på fältet bland
våra ungdomar, t ex på fredags- och
lördagkvällar. Jag ser också Möja prästgård
som en oas att ha läger på för olika grupper
Sen finns det massor av idéer och
tankar hur församlingen tar vidare steg i
ungdomsverksamheten men detta får jag
återkomma till i nästa nummer!
Ni får jättegärna höra av er till mig med era
tankar och funderingar och om ni vill ha
ett bollplank i ungdomsfrågor.
tommie.johansson@svenskakyrkan.se/
0702508933
Njut av livet! Tommie ” Tompa
Församlingspedagog

Mälarkvartetten & Olle Persson
ger julkonsert 15 december

Mälarkvartetten har spelat i många år, i olika sammanhang och
med olika sångare. De har också varit anställda på Folkoperan i
över 20 år. De frilansar även i olika orkestrar i Stockholm och
runt om i landet.
Våren 2013 började ett fantastiskt roligt samarbete mellan Olle
Persson och Mälarkvartetten. Tillsammans gör de framförallt
julkonserter och sommarkonserter.
På Folkoperan har opera-och romanssångaren Olle Persson
sjungit många stora roller och är även i höst med i deras uppsättning av Puccini`s opera Turandot. Han är också flitigt engagerad som solist av landets alla symfoniorkestrar, kyrkor och
kammarmusikföreningar, inte minst tillsammans med gitarristen
Mats Bergström.
Djurö Möja Nämdö Församlingstidning 9.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR i påsk & vår
Välkommen att fira
vårens gudstjänster i
våra kyrkor och kapell!
Här är programmet från
den 2 december till den
2 april 2018.

DJURÖ kyrka
Söndag 3 december – 1 sön i advent
11.00 adventsmässa Djurö kyrkokör
medverkar.
Söndag 10 december – 2 sön i advent
11.00 Gudstjänst Julens sånger
och psalmer Evelina Olsén, solosång.
Fredag 15 december
19.00 julkonsert
med Olle Persson och Mälarkvartetten.
Onsdag 20 december
08.15 Morgonmässa och julgröt
i Klockargården

Gläns över sjö
och strand

Söndag 24 december – 4 sön i advent
Julafton
10.00 Gudstjänst med samling
kring krubban Barnkören medverkar
23.00 Midnattsmässa Malena Laszlo.
solist
Tisdag 26 december – Annandag jul
11.00 Gudstjänst– tema martyrerna
Söndag 31 december – Nyårsafton
18.00 Nyårsbön
Måndag 1 januari - Nyårsdagen
11.00 Sammanlyst till Sjöliden
Lördag 6 januari – Trettondedag jul
18.00 ”Gläns över sjö och
strand” Hela kyrkan sjunger ut julen,
Djurö kyrkokör medverkar.

Hela kyrkan sjunger ut julen.
Djurö kyrka 6 januari k 18.00
Välkomna!
19.00 Askonsdagsmässa Djurö kyrkokör medverkar
Söndag 18 februari – 1 sönd i fastan
11.00 Ungdomsgudstjänst
Konfirmanderna medverkar.
Alla åldrar är välkomna!
Lördag 24 februari
18.00 Helgmålsmusik Sånger ur Einar
Ekbergs Amerikarepertoar. Gullewi Dunback
sjunger och berättar Britt Wennberg, piano.
Söndag 04 mars – 3 sönd i fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard

Söndag 14 januari – 2 sönd e trettond.
11.00 Gudstjänst med nattvard

Onsdag 14 mars
09.00 Mässa

Onsdag 17 januari
08.15 Morgonmässa i Klockargården

Söndag 18 mars
11.00 Kontraktsmässa sammanlyst,
mer information kommer

Söndag 21 januari – 2 sönd e trettond.
11.00 Gudstjänst med förbön och
ljuständning
Lördag 27 januari
18.00 Helgsmålsmusik
Söndag 4 februari –
Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Onsdag 14 februari
08.15 Morgonmässa i Klockargården,

Torsdag 29 mars – Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa
Söndag 1 april – Påskdagen
11.00 Uppståndelsemässa
Djurö kyrkokör medverkar.

Möja kyrka
Söndag 3 december – 1 sön i advent
11.00 adventsmässa Möja kyrkokör
medverkar.

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

Lördag 9 december
15.00 julkonsert med Möja och
Nämdö kyrkokör
Söndag 17 december – 3 sönd i advent
11.00 Gudstjänst med samling kring
krubban. Sammanlyst till Möja
Måndag 25 december – Juldagen
07.00 Julotta Möja kyrkokör medverkar
Söndag 31 december – Nyårsafton
18.00 Nyårsbön
Lördag 13 januari
13.00 Gudstjänst med julgransplundring
Vi börjar med att fira gudstjänst i kyrkan och
går sedan över till prästgården för att fira ut
julen. Dans, fika, fiskdamm! Alla åldrar varmt
välkomna!
Söndag 28 januari – Septuagesima
13.00 Gudstjänst med nattvard
Frälsarkransen
Söndag 11 februari – Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst Efter gudstjänsten
bjuder vi på kaffe och semlor i prästgården!
Söndag 25 februari – 2 sönd i fastan
13.00 Sånger ur Einar Ekbergs
Amerikarepertoar Gullewi Dunback
sjunger och berättar Britt Wennberg, piano.

Söndag 11 mars – Midfastosöndagen
11.00 Gudstjänst för små och
stora Barnkören medverkar
Söndag 25 mars – Palmsöndagen
13.00 Gudstjänst med nattvard
förbön och ljuständning.
Torsdag 29 mars – Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa
Fredag 30 mars – Långfredagen
13.00 Långfredagsgudstjänst
Jesu sju ord på korset framförs av Möja
kyrkokör
Söndag 1 april – Påskdagen
13.00 Uppståndelsemässa
Möja kyrkokör medverkar.’

Nämdö kyrka
Lördag 2 december
15.00 adventsmässa
Nämdö kyrkokör medverkar
Lördag 9 december
18.00 julkonsert
med Möja och Nämdö kyrkokör
Måndag 25 december - Juldagen
07.00 Julotta
Söndag 31 december - Nyårsafton
13.00 Nyårsbön
Nämdö kyrkokör medverkar
Lördag 3 mars
17.15 Helgmålsmusik
Söndag 1 april - Påskdagen
14.00 Uppståndelsemässa
Nämdö kyrkokör medverkar

Runmarö kapell
Söndag 3 december - I sön i advent
14.00 adventsgudstjänst
Laila Söderberg, solist
Måndag 25 december - Juldagen
07.30 Julotta

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.
Konfirmation
Kontakta Åsa Meurling, 08-747 54 64, eller
Tommie Johansson, 070-250 89 33, för mer
information.
Ungdomsverksamhet i församlingen
För mera information gå in på vår hemsida
eller facebooksida eller kontakta
Tommie Johansson, 070-250 89 33.
Ungdomsledarutbildning
Kontakta Tommie Johansson för mer i
nformation, 070-250 89 33.
Skolkyrka
För bokning och information kontakta:
Åsa Meurling, 08-747 54 64
Tommie Johansson, 070-250 89 33.
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.

VUXNA
Syföreningen
Är för närvarande vilande.Välkomna med
ditt handarbete till Måndagsträffarna, se
Måndagsträffar.
Måndagsträffar
Kaffe och samvaro. Måndagar ojämna

Söndag 31 december - Nyårsafton
16.00 Nyårsbön
Måndag 2 april - Annandag påsk
11.00 Gudstjänst

sandhamns kapell
Söndag 3 december - 1 sön i advent
11.00 adventsmässa
Lördag 9 december
17.00 konsert Choritas Veteranicus

Surfa in på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

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 30 kr. 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
och äter tillsammans. Självkostnadspris 60 kr.
Anm Lena Röstlund Sjölund. Se ovan.
Djurö kyrkokör
Övar onsdagar kl 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.

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 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.

