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passion för livet
Nu är vi mitt inne i den tid av kyrkoåret som kallas passionstiden, den sista delen 
av berättelsen om Jesus lidande och död. Jesus är på väg med sina bästa vänner till 
den stora festen – de ska fira den årliga påsken i Jerusalem. Det var en viktig högtid 
för det judiska folket, som Jesus tillhörde. 

Ordet passion kommer från latinets patio och betyder lidande. Det är den lidande 
historien vi får vara del av under påskens gudstjänster. Men ordet passion används 
ju inte bara för att beteckna Jesu lidande och död. Vi talar också om passionerad 
kärlek mellan människor. Den kanske allra mest kända berättelsen är den romaniska 
historien om Romeo och Julia. Kärleken är så stark att den leder till lidande och död. 
Precis som för Jesus. Hans kärlek till sina medmänniskor ledde honom till döden på 
korset.

Att komma riktigt nära en annan människa kan vara alldeles fantastiskt, men det 
kan också vara smärtsamt. Såklart är det ett lidande om kärleken inte är besvarad 
eller om den är omöjlig av andra orsaker, som för Romeo och Julia. Men även om 
det handlar om ömsesidig kärlek kan den orsaka lidande. Att våga släppa fram sina 
känslor innebär att blotta sig, det finns en risk att bli sviken och sårad. De gamla sår 
vi bär med oss genom livet kan också öppnas upp, och det kan gör ont, väldigt ont.

Passionshistorien handlar om Jesus lidande på korset, och det är inte bara ett fy-
siskt lidande - han har blivit sviken, hånad, skymfad. Men det är inte bara Jesus som 
lider. Lärjungarna, hans bästa vänner som har gett upp allt för honom, Jesus egen 
mor som står vid korset och ser allt som sker. Det lidandet måste vara obeskrivligt, 
outhärdligt. 

Man kan ju undra varför vi i kyrkan envisas med att upprepa den här lidandehisto-
rien varje år i våra gudstjänster och kyrkor? Det finns ett enkelt svar – det hela slutar 
inte med lidandet. Det slutar, eller snarare börjar, vid det tomma korset, uppstån-
delsen. I den här berättelsen kan vi känna igen oss. Vi får veta att det inte bara är vi 
själva som har det svårt emellanåt. När det är som svartast i livet finns det de som 
redan varit där och har tagit sig igenom. 

Vi måste våga älska även om det kan 
göra ont emellanåt. Vi måste våga tro på 
det goda i livet även om omvärlden kan 
se väldigt mörk ut. Påskens budskap säger 
att det kommer något efteråt. Det finns 
en kraft som inget mörker kan övervinna, 
en liten låga som envist brinner i mörkret. 
För det slutade inte med det tomma kor-
set. Jesus uppstod, och han lever ibland 
oss. Det är det vi får påminna oss om när 
vi tänder kristusljuset på påskadagen och 
ropar: ”Kristus är uppstånden! Ja, han är 
sannerligen uppstånden!”

åsa Meurling
komminister

”Vi måste våga älska även om det kan göra ont 
emellanåt. Vi måste våga tro på det goda i livet även 
om omvärlden kan se väldigt mörk ut. Påskens bud-
skap säger att det kommer något efteråt.”
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ny handbok

Det här med en handbok 
för gudstjänstfirande 
är inget nytt. Redan 
på 100-talet kom det 
som kan sägas vara den 

äldsta kyrkohandboken. På 500-talet 
kom Gregorius den stores liturgiska 
samlingsverk som har spelat stor roll 
för alla senare handböcker. Bland annat 
använder vi fortfarande den gregorians-
ka musiken i vår liturgi.       
     Inom vår svenska, protestantiska, 
kyrka kom den första handboken 1529.  
Det var reformatorn Olaus Petris verk 
som främst byggde på svensk medeltida 
tradition och Martin Luthers skrifter. 
Efter det har det funnits flera, uppdat-
erade, kyrkohandböcker. Den handbok 
vi följt fram tills nu kom 1986.

EFTErsoM HanDBokEn ska vara 
ett levande dokument måste den 
hela tiden följa tidens utveckling, 
både vad det gäller språk och uttryck 
för läran. Sedan slutet av 1990-talet 

i DJUrÖ-MÖJa-näMDÖ församling 
har vi tagit del av handboksförslaget 
och valt det vi tycker är det bästa 
alternativen för våra gudstjänster. I stort 
sett ser gudstjänsten ut som vanligt, 
det som främst skiljer sig åt är att det 
finns fler alternativ för bön och text 
i gudstjänst och kyrkliga handlingar 
(dop, vigsel, begravning). Det handlar 
inte om stora förändringar, främst om 
ett språk som ska vara inkluderande och 
begripligt, även för den som inte är så 
kyrkvan. För oss i arbetslaget är det här 
en positiv förändring och vi hoppas att 
du som gudstjänstdeltagare också ska 
uppleva det så.  
Varmt välkommen till gudstjänst!

I Svenska kyrkan finns något 
som kallas kyrkohandbo-
ken. kyrkohandboken inne-
håller de ordningar som vi 
följer när vi firar gudstjänst, 
men uttrycker också den 
tro, bekännelse och lära 
som är gemensam för hela 
svenska kyrkan.

ny handbok för gudstjänstlivet

har det funnits önskemål om en ny 
översyn av handboken och 2009-2011 
arbetade en grupp experter, tillsatta 
av kyrkostyrelsen, med att ta fram ett 
förslag på ny handbok. Det här förslaget 
prövades under 2012 av 40 procent 
av Svenska kyrkans församlingar och 
resulterade i 636 remissvar.

DET VisaDE siG att församlingarna 
överlag var positiva till handboks-
förslaget, även om man var överens om 
att fler förändringar och omarbetningar 
var nödvändiga. Nu har arbetet fortsatt 
och lett fram till ännu ett nytt förslag. 
Den här gången ska alla församlingar 
vara med och testa de nya ordningarna. 

TExT Åsa Meurling  FoTo Magnus Aronson

”Eftersom handboken ska vara ett levande dokument  
måste den hela tiden följa tidens utveckling, både vad  
det gäller språk och uttryck för läran.”



påsk
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Påsk, orDET BETYDEr skona, gå förbi. Pås-
ken är vår största kristna helg. Visst är julen och 
undret som sker i Betlehem stort men påskens 
uppståndelse, mysterium och att döden mister sin 
makt är större. 

På påskdagen får Maria och lärjungarna erfara, att Jesus som 
hade dött på långfredagen, nu tre dagar senare är uppstånden 
från döden. Ett av kristendomens största mysterier och kanske 
det som är svårast att ta till sig. Men utan uppståndelsen ingen 
kristendom.
 
sTiLLa VECkan, det är årets allvarligaste vecka i kyrkan. 
Under Stilla veckan skulle det förr vara stilla och kyrkklockan 
skulle ljuda med dämpad klang. Även idag vill vi att allt i 
kyrkan ska påminna om Jesu väg till korset. I engelska kyrkan 
kallas veckan för Heliga veckan, och i den ortodoxa kristenhe-
ten använder man namnet Stora veckan.

Även om Stilla veckan är eftertänksamhetens tid så inleds 
den allt annat än allvarligt. Palmsöndagen är en av de stora 
gudstjänsterna som firas tillsammans med små och stora. 
Barnen tågar in i kyrkan med videkvistar, nordens palmer. Vi 
påminns om Jesus intåg i Jerusalem.

 Jesus blir mottagen med jubel men han visste redan då att 
hyllningarna skulle förvandlas till förbannelser bara några da-
gar senare.
   Stilla veckans höjdpunkter är skärtorsdagen, långfredagen 
och påskdagen. Händelserna inleds med skärtorsdagen. Skär 
betyder ren, den sista måltiden äts och det som kom att bli 
den första nattvarden. Det fortsätter med gripandet av Jesus 
och sedan korsfästelsen på långfredagen. Sedan börjar en 
spänd väntan över påskafton innan påskdagen bryter in.
 
på skärTorsDaGskVäLLEn skulle Jesus och lärjungarna 
äta den judiska påskmåltiden. När de var samlade tog Jesus 
vatten, en handduk och tvättade lärjungarnas fötter, en hand-
ling som egentligen var tjänarnas uppdrag. Jesus bröt mot den 
sociala ordningen, och inte nog med det, han sa att det skulle 
vara ett mönster för mänskligheten. Den som vill vara främst 
skall tjäna de andra i stället för att skaffa sig fördelar. Vid mål-
tiden tog han bröd och vin och gav åt sina lärjungar. Så skulle 
kyrkan göra i fortsättningen. Detta var den första nattvarden. 
Som avskedsgåva fick mänskligheten inte ett föremål av Jesus, 
istället fick vi en handling att utföra om och om igen. Nattvar-
den firar vi idag i gemenskap med Jesus och varandra.

Nattvarden är ett av kyrkans sakrament, en helig handling 
som Jesus själv har gett oss. Ingen kristen frågar hur nattvar-

den ”fungerar”. Detta är i grunden ett mysterium som den 
som vill får ta emot.
   Under skärtorsdagens mässa dukar vi av altaret och när alla 
ljus och dukar är bortagna lägger vi törnekronan på det nakna 
altarbordet och vi läser Psaltaren 22.
 
LånGFrEDaG. Sorgen över Jesu död präglar stämningen i 
hela gudstjänsten. Vi hör den i psalmernas molltoner och ser 
den på det tomma altaret. I Tyskland kallar man långfredagen 
Karfreitag, sorgens fredag. Samtidigt vet vi att detta är den 
goda dagen då Gud och människa försonas. Detta är Good 
Friday, som engelsmännen säger. Fransmännens namn på 
långfredagen, Vendredi saint, den heliga fredagen är kanske det 
mest rättvisande. Det handlar om Guds kärleks dubbla styrka. 
Dels är kärleken så stark att den är beredd att gå i döden för 
människan, dels är den så stark att den besegrar döden, för 
efter långfredagen kommer påsk.  

Guds förlåtelse är en utmaning till oss att förlåta. Och alla 
vet att förlåtelse inte är lätt alla gånger. Äkta förlåtelse krävde 
smärta för Gud, och det kan kosta smärta för oss, det vet varje 
människa som försökt att förlåta en oförätt.

påskaFTon; för många är det påskhelgens stora festdag 
trots att påsken egentligen inte infaller förrän på påskdagen. I 
Sverige firar vi ju de stora helgernas ”aftnar” i högre grad än de 
verkliga festdagarna. Skälet till detta är att kvällen, det som vi 
räknar som slutet på en dag, förr i tiden räknades som början 
på den nya dagen. Klockan sex på kvällen började alltså en ny 
dag.

Ägget symboliserar Jesu uppståndelse, och just äggätningen 
vid påsk är en av våra mest internationella traditioner. Genom 
det hårda skalet, en symbol för graven, bryter Kristi nya liv 
fram.

På natten besöker många påsknattsmässan, en gammal tra-
dition som, efter att ha varit borta i många år, åter har börjat 
bli vanlig i vårat  land och vi firar den i vår församling. 
Påskljuset tänds i det  annars mörka kyrkorummet och det är 
en symbol för uppståndelsen. På påskljuset är bokstäverna A 
och O inristade, den första och den sista bokstaven i det gre-
kiska alfabetet, som en påminnelse om att Jesus är början och 
slutet på allt. Bön till eftertanke under påskafton:

”Herrens nåd tar inte slut,
Hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny
-stor är hans trofasthet.”

passion & jubel i påsk
TExT Yvonne Hallin  FoTo Magnus Aronson
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påsk

påskDaGEn: ”Glad Påsk” önskar vi varandra på påskdags-
morgonen. Påsken är kristenhetens största helg, eftersom det 
är påskhändelserna  som är centrum för vår tro. Genom upp-
ståndelsen förstod lärjungarna att Jesus inte var vilken mira-
kelgörare som helst utan en alldeles unik person. Ända från 
första början insåg kyrkan att påsken innebar något alldeles 
särskilt. Kyrkofäderna, de som lade grunden till det som kom 
att bli kyrkans lära, kallade helgen för festernas fest. Kring pås-
ken växte sedan det övriga kyrkoåret fram.

annanDaG påsk: dagen berättar om att fler och fler fick 
möta den uppståndne Jesus. Uppståndelsen hade många vitt-
nen. Det var hundratals människor som som mötte Jesus efter 
uppståndelsen. Evangelieberättelsen på annandag påsk handlar 
om hur Jesus visar sig för två män på vandring Lukas evang-
eliet 24:13-35. 
 
De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de 
elva och alla de andra församlade, och dessa sade: ”Herren har 
verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.” Själva 
berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han 
hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.
Luk 24:33-35

 

DEn ToMMa GraVEn. Genom uppståndelsen på påskdagen 
förstod lärjungarna att Jesus inte var vilken mirakelgörare som 
helst utan en alldeles unik person. 

paLMsÖnDaGEn. Barnen tågar in i kyrkan  
med videkvistar, nordens palmer.



internationella sidan
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internationella gruppen jobbar paral-
lellt, sida vid sida med lokal och  global  
mission. Vi agerar lokalt på orten i olika 
frågor men även ut i världen i världsom-
spännande kampanjer, insamlingar och 
påverkansfrågor.

Vi bär på en tanke, en vision!  Vi, 
med det menar vi församlingen, behö-
ver  gå tillsammans med andra lokala 
aktörer här ute i på orterna i skärgår-
den. Ihop och med dem  blir vi starkare 

Julinsamlingen är nu avslutad och i år samlade församlingen  
in totalt 15 765 kr.
Tack alla ni, för fina bidrag till lucia- och julkonserter, loppis anordnad 
av våra ungdomar och jullotteriet i kyrkstugan med stämningsfulla  
traditionsadventsgudstjänster i våra kyrkor med fina kollekter!

TiLLsaMMans. Cristina, en av gruppens aktiva volontärer med sina kära barnbarn,

sammantaget, än var part för sig, nu när 
vi  möter ökat efterfrågan av bemötande 
och omsorg.   
 
i de internationella ageranden görs 
alltid samaktioner med andra parter för 
att bättre säkra och driva gemensamma 
aktioner i mål.

Tillsammans med flera aktörer blir 
kyrkan återigen en naturlig och själv-
klar samlingsplats och en naturlig part. 

Som den oftast blir vid större allvarliga 
olyckor, händelser och katastrofer, där 
vi vänder oss till varandra för tröst och 
förtröstan.  
Vi når och samlar fler inom olika intres-
sesfärer, människor med olika syn och 
bakgrunder, och kan där mötas kring 
samma syfte och  orsaker. 
Emellanåt kan det orsaka att kyrkan 
kan behöva ”tumma” på grundläggande 
teser, allt för att överbrygga, det ger oss  
alla intressanta utmaningar !

TiLLsaMMans blir vi starkare
TExT & FoTo  Marianne Berggren

tack
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pågår t o m palmsöndagen  
20 mars. Vi i församlingen  
kommer att ha bössinsam- 
lingar i centrala Stavsnäs  
och Djurö. Ni hittar oss  
utanför ICA:s butiker! 
Välkomna för en pratstund  
och bidrag till väl behövande.  
Årets inriktade insatser är  
allas rätt till mat.
ni möter oss från inter-
nationella gruppen och våra  
ungdomar i församlingen.

FASTE 
INSAMLINGEN  
med start 7 februari 

onsdagar 13.30-14.30 har jag teaterskoj för F-1 klass. Tillsammans har vi skrivit 
manus till en liten teaterföreställning som heter ”Draken som vill vara husdjur”. 
Barnen tränar nu in sina repliker och ser fram emot framträdande och sedan fortsätt-
ning. Vi avslutar varje dag med saft och bulle
Fredag 13.30-14.30 är det teaterskoj för Klass 2-4. Vi tränar till en föreställning som 
heter ”Rödluvan och Vargen fast ändå inte”. Barnen är jätteduktiga och lär sig sina 
repliker utantill, får scenvana och samarbetar bra.  Även här pysslar vi en del och 
målar dekor och avslutar med saft och bulle. 
Vi välkomnar fler barn då vi har många roller som ska tillsättas.  
Premiär i början av juni tillsammans med Skärgårdsteatern.    
 
onsdagar 14.30-15.45 har jag och kantor per Harding  Barnkören Sånglärkorna 
med i nuläget 10 fantastiska sångare. De lär sig sångerna fantastiskt bra. Så entusias-
tiska och duktiga.  En gång i månaden sjunger de på Gudstjänsten för Små & Stora. 
Vi har nu ett läger på Blå Blom att se fram emot och flera framträdanden i kyrkan 
och avslutar terminen med en Vårkonsert i Djurö kyrka, och innan sommarlovet en 
kul dag på Gröna Lund. Vi välkomnar gärna fler härliga sånglärkor och gärna ett 
gäng killar. 
Kom förbi på onsdag och prova på! 
 
naturligtvis är alla verksamheter kostnadsfria. Jag är så glad att få möta alla dessa 
härliga fantastiska barn och föräldrar i ett Klockargården som mer och mer sjuder av 
liv och glädje.
 
TExT Lena Röstlund-Sjölund 
Församlingsassistent Djurö, Möja, nämdö församling. 
 
konTakT 
lena.rostlund.sjolund@svenskakyrkan.se tel 070-535 48 78, 08-747 54 72 

Jag är så glad över mitt jobb 
och vill berätta om de barn-
verksamheter vi har i Klockar-
gården.
 
Onsdagar och fredagar 10-
12.30 har vi Öppet hus för 
barn och föräldrar, mor- och 
farföräldrar. Vi leker, sjunger, 
målar, bakar, pysslar och fikar 
och har det trivsamt. Vi är 
cirka 15 personer och väl-
komnar många fler.

Hemlagad soppa
alla jämna måndagar är alla daglediga välkomna på hemlagad soppa för 20 kr. ”Vi spi-
sar även skivor till kaffet på min gamla vevgrammofon.” säger Lena röstlund-sjölund.

Teaterskoj, körsång
och öppet hus

Barnverksamheten

Lena röstlund-sjölund.

soMMarskoJ 
Dagläger för alla sommar-
lovslediga barn 8-12 år
 
Varmt välkommen för lek & skoj & 
bad & ploj.  Vecka 24-27 måndag- 
fredag 9-12.00 i klockargården på 
Djurö! Tag med badkläder och kläder 
efter väder!  Vi avslutar varje dag med 
smörgås och mjölk. kostnadsfritt.
 
Begränsat antal platser, välkommen 
med anmälan och önskemål om vecka 
till lena.rostlund.sjolund@svenskakyr-
kan.se

SOPPLUNCH  
PÅ RYMMEN
sedan augusti förra året har Lena 
koka soppa och spelat skivor till 
kaffet i klockargården på Djurö var-
annan måndag. De här måndagarna 
har varit mycket uppskattade och 
ryktet har spritt sig. så nu är det 
dags för Lena att packa kastrullerna 
och skivspelaren och ta båten till 
Möja. Måndagen den 11/4 kl 13.00 
bjuder hon in till soppa och fika i 
prästgården. alla som har tid och 
lust är välkomna. ingen föranmälan 
behövs. En stund av trivsam samvaro 
i måltidens gemenskap, därefter en 
kopp kaffe till Lenas stenkakor  - och 
kanske en svängom - lyser garanterat 
upp tillvaron! Välkomna!
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Flyktingsituationen

Vi lever nu i en tid, där vi 
möter flyktingströmmar, flyk-
tingar som anländer till oss 
i strid ström och där vi nu 
även här hos oss på Djurö, 
stavsnäs och öarna, ser allt 
fler aktiviter och bemötan-
den som startas upp för an-
ländande flyktingar. 

FÖr aTT kLara aV att möta de flyk-
tingar som behöver vår hjälp behöver vi 
nu finna fler nya konstellationer i samar-
beten, för att hinna och kunna räcka till. 
Vi har gedigna erfarenheter av präster-
nas diakonala arbete genom årens lopp, 
men behöver nu ta in frivillighetsinsatser 
för att kunna klara av det efterfrågade 
trycket som vi har och som vi ser kom-
mer att än mer öka i tid framöver.  

DU soM Har inTrEssE och förmåga, 
kom med och hjälp till, du är varmt väl-

Frivilliga krafter sökes

kommen att samarbeta med oss som är 
i full gång med arbetet.  Du kanske ar-
betar/har arbetat inom skola,  vård eller 
omsorg eller känner engagemang och 
vilja att bidra nu!  
 

HÖr aV DiG  till  
asa.meurling@svenskkakyrkan.se eller  
marianne.berggren@trr.se så berättar vi 
mer och lotsar dig in i uppgifter. 
 DU GÖR SKILLNAD!  

TExT Marianne Berggren  FoTo Magnus Aronsom



Djurö Möja Nämdö Församlingstidning   9.

Från kyrkorådet

TransparEns
& församlingsdialog

Tack
för uppvaktningen!
Ett varmt tack till er som kom och  
gratulerade mig när jag fyllde 60 år.  
Det blev en fin dag som jag kommer  
att glädjas åt länge. Jag hade sett fram 
emot så länge att få fylla 60 år och det  
blev bättre än jag hade kunnat ana.
 
Yvonne Hallin

Tack
patrick
Efter två år går patrick Bochmann,  
som arbetat som vaktmästare, vidare 
och vi önskar honom lycka till i hans 
framtida arbete. 
patricks sociala förmåga och känsla  
för kyrkan har varit en tillgång för oss 
alla. Vi önskar honom lycka till i hans 
kommande tjänst!

Den viktigaste frågan för oss i kyrkorådet har under 2015 varit trans-
parens. Vi har arbetat med olika sätt att försöka få medlemmarna att 
känna att de kan ta del av vad vi gör. Vi skriver mer utförligt i våra 
protokoll. Vi har undersökt olika sätt att förmedla vårt budskap utöver 

denna tidning och också pratat mycket om hur vi ska få del av information från våra 
medlemmar. Vad vill ni att vi ska göra?

Utvecklandet av vår nya hemsida har pågått under hela året, vår komminister Åsa 
har gjort ett fantastiskt arbete med detta, och vår kanslist/informatör Annette arbetar 
med annonsering och affischer. Flera i personalen, förtroendevalda och frivilliga 
uppdaterar vår facebooksida. Under året har också Nacka Värmdö posten uppmärk-
sammat vårt beslut i kyrkorådet att föreslå försäljning av Djurö prästgård.

Trots allt detta har vi fått kritik för att 
informationen inte når ut och människor 
inte får komma till tals. På kyrkorådet i 
november beslutade vi därför att tillsätta 
en grupp som ska arbeta med försam-
lingsdialog. Ewa Ryttegård är sammankal-
lande i denna och utöver henne består 
den av Gullewi Dunback, Yvonne Hallin, 
Elisabeth Ringbom, Irene Ulfvin, Mari-
anne Berggren och Inga Winroth, som 
var den som kom med förslaget. 

De har haft ett första offentligt möte där vi förtroendevalda fått möta församlings-
medlemmar, andra intresserade och pratat om vår verksamhet, och vi hoppas att det 
bara är början på en tradition. Vi försöker också se till att alla protokoll och styr-
dokument hamnar på hemsidan så att alla enkelt kan ta del av dem. Vi välkomnar 
förslag från er om vad ni tycker att vi ska fokusera på och prioritera och hur vi bättre 
kan sprida information om vad vi gör.

Efter församlingsdialogen, och det stora enskilda intresset i frågan kring försälj-
ningen av Djurö prästgård, har vi i kyrkorådet beslutat att utreda den vidare innan vi 
fattar beslut om försäljning. Det finns fortfarande oklarheter kring ägandefrågan och 
då är det viktigt att inte skynda fram. Tyvärr saknades det information om detta i 
lantmäteriets fastighetsregister men så kan det vara när det är gamla handlingar, som 
i detta fall.

Tyvärr innebär detta beslut att vi inte heller får de ekonomiska intäkter vi räknat 
med och det i sin tur att renoveringen av Möja prästgård får anstå. Vi behöver för-
säkra oss om att vi kan finansiera de reparationer av Möja kyrka som ligger framför 
oss i första hand. Men vi arbetar vidare med hur vi ska lösa detta på bästa sätt.

Vi kan under tiden glädja oss åt den fantastiska utvecklingen vi har med ökat delta-
gande i alla våra fina verksamheter.
Glad påsk!

anna Frej
kyrkorådets ordförande
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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. 

se också våra lokala tidningar för uppgifter 
och eventuella ändringar.

på GånG i Våra kYrkor i påsk & Vår
Välkommen att fira  
vårens gudstjänster i  
våra kyrkor och kapell!  
Här är programmet från 
den 19 mars till den  
26 juni.

Lördag 19 mars
10-16 KREATIv DAG i Klockargården 
Vi målar och skriver. Lunch och fika ingår. 
kostnadsfritt.  anmälan till Yvonne Hallin. 
20.00 Konsert Earth Hour med kören 
Con Brio, fackeltåg längs Djurö kyrkväg kl 
19.45.
 
söndag 20 mars - Palmsöndagen
16.00 GUDSTJäNST   
Våfflor till kyrkkaffet.
                          
torsdag 24 mars - skärtorsdagen
19.00 SKäRTORSDAGSMäSSA
                          
Fredag 25 mars - Långfredag
15.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJäNST 
Möja kyrkokör framför Jesu sju ord på kor-
set. Baryton andreas Franzén.  
orgel Dan Enberg.
                          
Lördag 26 mars - Påsknatten
23.00 MIDNATTSGUDSTJäNST
                          
söndag 27 mars - Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMäSSA 
Barnkören medverkar.
                          
söndag 3 april - 2 sönd i påsktiden
16.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD 
 
onsdag 6 april
08.15  vECKOMäSSA i Klockargården
                         
söndag 10 april - 3 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD
                           
söndag 17 april - 4 sönd i påsktiden 
16.00 GUDSTJäNST

Lördag 23 april  
10-16 DAG I STILLHET i Klockargården. 
Qi-gong, meditation och möjlighet till att 
måla och skriva, läsa eller bara vila i lugn 
miljö. Lunch och fika ingår. Kostnadsfritt. 
anmälan till Yvonne Hallin.
 
söndag 24 april - 5 sönd i påsktiden 
16.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD  
för stora och små.  
Barnkören medverkar.
                          
söndag 1 maj - Bönsöndagen
11.00 GUDSTJäNST

DJUrÖ kYrka 

onsdag 4 maj
08.15  VECKOMäSSA i Klockargården

torsdag 5 maj - Kristi  
himmelsfärds dag
09.00 GÖKOTTA  
vid Vita grindarna

söndag 8 maj - söndagen före pingst
16.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD 
 
Lördag 14 maj 
16.00 Konsert, axbergs kyrkokör
                          
söndag 15 maj - Pingstdagen
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

söndag 22 maj - Heliga trefaldighets 
dag el. missionsdagen
16.00 GuDstjänst
 
söndag 29 maj - 1 sönd e trefaldighet
16.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD 

onsdag 1 juni
08.15 vECKOMäSSA i Klockargården
                          
söndag 5 juni - 2 sönd e trefaldighet
11.00 MusiKGuDstjänst.  
nämdökören framför Guds vackraste tanke.
Flöjt patrik ahlberg. piano Carl Mikael Ber-
gerheim. se separat annons på baksidan.

söndag 12 juni - 3 sönd e trefaldighet
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD

söndag 19 juni - 4 sönd e trefaldighet
16.00 GUDSTJäNST med sommarens 
psalmer

söndag 26 juni - johannes Döparens 
dag 

11.00 FRILUFTSGUDSTJäNST 
vid kyrkstugan (i kyrkan vid dåligt väder).
 
MÖJa kYrka
                           
söndag 20 mars - Palmsöndagen
11.00 GuDstjänst MeD nattVarD. 
Våfflor till kyrkkaffet.
                          
torsdag 24 mars - skärtorsdagen
19.00 SKäRTORSDAGSMäSSA

Fredag 25 mars - Långfredag
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJäNST 
Möja kyrkokör framför Jesu sju ord på kor-
set. Baryton andreas Franzén.  
orgel Dan Enberg.
                          
söndag 27 mars - Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMäSSA Möja kyr-
kokör medverkar. solist andreas Franzén.

söndag 3 april - 2 sönd i påsktiden
11.00 GuDstjänst konfirmanderna med-
verkar
                          
söndag 17 april - 4 sönd i påsktiden
11.00 sAMTALSGUDSTJäNST med natt-
vard
                          
torsdag 5 maj - Kristi himmelsfärds 
dag
09.00 GÖKOTTA på Prästgårdsstranden

söndag 8 maj - söndagen före pingst
11.00  GUDSTJäNST för stora och små
Barnkören medverkar.

söndag 22 maj - Heliga trefaldighets 
dag el. missionsdagen                   
13.00 KONFIRMATIONSGUDSTJäNST 
med nattvard
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se också våra lokala tidningar för uppgifter 
och eventuella ändringar.

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 14.30-15.15

tisdagshäng  
alla är välkomna på ”häng” och mellis  
tisdagar kl 15-19

Konfirmation
kontakta åsa Meurling för mer  
information, 08-747 54 64.

ungdomsledarutbildning 
Enligt överenskommelse med församlings-
assistenten och ungdomsledare.

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.

VUxna

syföreningen
är för närvarande vilande. Välkomna med 
ditt handarbete till Måndagsträffarna, se 
Måndagsträffar.

Välkommen till 
våra verksamheter!

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.

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. kontakta Lena röstlund sjölund, 
070-535 48 78 alt 0733-767 773.

MÖJa
Möja kyrkokör
onsdagar kl 18.40–21.00.

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

Växthuskvällar
Se affischering på Möja.

skolkyrka
Enligt överenskommelse med skolan.

näMDÖ
nämdö kyrkokör 
kören övar enligt överenskommelse  
med körledaren.

sUrFa in på Vår HEMsiDa:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Lördag 4 juni
13.00 MusiKGuDstjänst nämdökören 
framför Guds vackraste tanke.
Flöjt patrik ahlberg. piano Carl Mikael Ber-
gerheim. se separat annons på baksidan. 

söndag 19 juni - 4 sönd e trefaldighet
11.00 GUDSTJäNST MED NATTvARD 
 
Lördag 25 juni - Midsommardagen 
10.00 GuDstjänst MeD nattVarD

näMDÖ kYrka
söndag 27 mars - Påskdagen
15.00 UPPSTÅNDELSEMäSSA nämdö 
kyrkokör medverkar. solist andreas Franzén.

söndag 24 april - 5 sönd i påsktiden
11.15 SAMTALSGUDSTJäNST
                          
söndag 29 maj - 1 sönd e trefaldighet
11.15 SAMTALSGUDSTJäNST

Lördag 4 juni 
16.00 MusiKGuDstjänst nämdökören 
framför Guds vackraste tanke.
Flöjt patrik ahlberg. piano Carl Mikael Ber-
gerheim. se separat annons på baksidan. 

rUnMarÖ kapELL
Måndag 28 mars - annandag påsk
11.00 annanDaGsGuDstjänst. Efter 
gudstjänsten årsmöte i kapellstiftelsen

 
sanDHaMns kapELL
 
söndag 27 mars - Påskdagen
14.00 UPPSTÅNDELSEMäSSA

kyrkokören - axbergs  
församling ger konsert 14/5  

Lördagen den 14/5 kommer kyrkokören 
från axbergs församling i Örebro att ge 
konsert i Djurö kyrka kl 16.00. 
ända sedan jag slutade min tjänst som 
komminister i axbergs församling för att 
börja som skärgårdspräst i Djurö- Möja-
nämdö har jag och musikerna i min 
gamla församling pratat om att deras 
kör skulle komma hit på besök – och nu 
blir det av! Riktigt roligt tycker vi!  
 
kören från axberg kommer att sjunga 
sånger med försmak av vår och sommar, 
i både traditionella och lite mer mo-
derna arrangemang.  Dessutom kommer 
ensemblen ax Vocalis att framför några 
favoritsånger. (som jag får vara med och 
sjunga i). Varmt välkomna!

åsa Meurling



Tack 
vare dig som är medlem!

– 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 kost-
nadsfri 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 interna-
tionella arbete bidrar till att utsatta 
människor ska få ett bättre, värdigare 
liv överallt på jorden. Svenska kyrkan 
tillhör världens största globala nät-
verk; 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. 

Är så gott som all verksamhet i Djurö, Möja, 
Nämdö församling avgiftsfri för medlemmar.

sUrFa in på Vår HEMsiDa:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo


