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Djurö Möja Nämdö församlings

Sommarblad        nr 2 2017

Sommarens 
gudstjänstprogram

MuSik i 
SoMMarkväll
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 Läesplagg 

koNTakTa oSS
Pastorsexpeditionen: Hög-
malmsvägen, vid Klockargården 
på Djurö, mittemot ICA
Telefon:  08-571 544 00
Hemsida:www.svenskakyrkan.
se/djuro-moja-namdo 
Epost: djuro.samfallighet@
svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen är begrän-
sat bemannad under sommar-
veckorna, men det går 
att lämna meddelanden. 
Vi återkommer så snart vi kan.

PaSTorSEXPEDiTioN
Administratör Annette Johnson 
Mörfelt tel 08-571 544 00
Kyrkokamrer Marianne 
Jacobsson tel 08-571 544 00

MuSikEr 
Kantor Dan Enberg
070-656 79 47
Kantor Britt Wennberg 
070-250 76 31 

PräSTEr
Kyrkoherde Yvonne Hallin 
tel 08-571 515 79,  
070-730 48 47
Komminister Åsa Meurling
tel 073-386 63 29

Djurö Möja NäMDö 
förSaMliNgSTiDNiNg
Ansvarig utgivare: 
Yvonne Hallin
Redaktör & produktion:
Ann Thörnblad  
tel 070-747 12 00
ann.thornblad@
ordochvision.se
Omslagsbild: Magnus Aronson 
samt sid 3, 4, 6 &12.
Upplaga 6000 ex

Går ni i dop-  
eller giftastankar?
Lördag den 8 juli är ni välkomna 

på Drop-in-vigsel/dop i Möja Prästgård 
kl 11.00-15.00.  

 
TILL ERT föRfOgAnDE fInns:  

präst & musiker, en underbar miljö,  
kyrkbrygga, bröllopsvittnen,  

lokal för ombyte.

TILL BLIVAnDE BRUDPAR: kom ihåg att ta med 
ID-handlingar och giltig hindersprövning från  

skatteverket.  Annars kan prästen inte viga er. 

Vi ser fram emot en fin sommar och uppskattad 
basar vid Kyrkstugan!  förutom loppis kommer vi 
att ha lotterier med fina vinster från lokala handlare 
och försäljning av kaffe och ”hembakat”.

DU sOM VILL och har intresse att hjälpa till - välkom-
men att höra av dig till Marianne Berggren 070-867 
30 60.  
 
VI TAR TACKsAMT EMOT loppisfynd i god kondition! 
Klädesplagg undanbedes. Insamlade medel går till 
församlingens internationella arbete, med stöd till 
flyktingströmmarna.   
 
DU KAn LäMnA sAKER till vår vaktmästare Isabelle 
öberg, 070-248 39 24 eller Annette Mörfelt på 
pastorsexpeditionen 08-571 544 00.

Sommarbasar
6 juli kl 17-19
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Sommaren med Gud

Det är ett trolleri att vi som arbetar i kyrkan 
lyckas hålla så många människor borta från 
kyrka, tro och religiöst liv. Vi lever i en tid 
som ropar efter gemenskap, vi svenskar är 
ett av de allra ensammaste folken i världen. 
I Stockholm är det vanligare att vara 
singel än att leva i någon slags relation. 
Yoga, meditation och självhjälpskurser 
av olika slag säljer som smör, och det är 
bra, buddhistisk mystik och tradition har 
bidragit med många andliga upplevelser för 
de som hittat dit.

Inom AA-rörelsen (Anonyma alkoholister) 
finns det ett uttryck jag gillar, man talar 
där om ”Gud såsom vi uppfattar honom”, 
dvs var och en ges rätten att tolka hur, vem 
och vad Gud är. En bra början på ett rikare 
liv är att få syn på sig själv som en andlig 
människa och inse att ett av mina behov är 
mening med livet, andlighet och tro. Det 
är lätt att se bristen hos sig själv i form av 
låg självkänsla, rädsla, saknaden av en varm 
gemenskap. Det är lätt att missa den allra 
största drömmen i livet, den om att få vara 
älskad precis som man är. 

Sommaren har höga förväntningar i vårt 
land, vi vill att årstiden skall kompensera 
oss från mörkret och kylan under resten av 
året. En semester är alltid både ett hot och 

en möjlighet. Hotet från brustna relationer 
som kommer ikapp oss eller exploderar 
i besvikelse, hotet från förhoppningar 
som slår fel och kanske hotet från dolda 
konflikter som kommer i dagen. Samtidigt 
kan sommar och semester bli en upplevelse 
av nya dimensioner. Det vi längtar allra 
mest efter går i uppfyllelse. Vi finner 
nya vänner och hittar tillbaka till gamla. 
Kärleken från barn, syskon och föräldrar 
visar sig vara helt väderoberoende. Vi 
upptäcker andliga behov, gåvor och 
färdigheter som ger oss ljus och värme 
inifrån.

Och störst av allt. Tänk om denna sommar 
blir en möjlighet att upptäcka kärleken, 
både den som människor kan få av mig 
och den som jag själv får ta emot, men 
också den kärlek som Gud villkorslöst ger 
varje människa oavsett vem hon är eller 
vad hon gjort. Och till alla som oroas 
inför framtiden oavsett årstid vill jag 
rekommendera bönen;  
Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte 
kan förändra, mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden Amen. 
Så låt oss tillbringa sommaren med Gud.

TExT Thorbjörn Larsson 
Sommarpräst på Möja
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Sommarens gudstjänster i Djurö kyrka

I sommar har vi flera fina friluftsgudstjänster och konserter.  
Välkommen in att också tända ett ljus och få en stund för  
ro och eftertanke i vår vackra kyrka!

Djurö kyrka

MuSik i  
SoMMarkväll
Onsdagar kl 19.00 i Djurö kyrka

5 juli Djurö SPElMaNSlag  

12 juli MuSik fråN filMENS värlD 
Cim & kristina.

19 juli Staffan Bråsjö, piano och 
Tobias andersson, gitarr. 

 

26 juli HEla kyrkaN sjunger. 
Dragspelorkester; Nämdö och Möja 
kyrkokörer medverkar.

2 augusti gliMraNDE  
MuSikaliSka Pärlor  
Duo Cantabile  
ingegerd fredlund,harpa,  
Catharina Ericsson,violin.

Söndag 2 juli 3 sönd e tref 
14.00 frilufTSguDSTjäNST på Harö. 
Taxibåt utgår från Djurö kyrkbrygga. Kontakta 
expeditionen för att boka båtplats. Tel 08-571 
544 00. 
 
Söndag 9 juli 4 sönd e tref 
16.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD 
 
Söndag 16 juli Apostladagen 
16.00 guDSTjäNST

Söndag 23 juli 6 sönd e tref 
16.00 guDSTjäNST 
 
Söndag 30 juli Kristi förklarings dag 
16.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD 
 
Söndag 6 augusti 8 sönd e tref  
11.00 frilufTSguDSTjäNST 
Skärgårdsmuséet Stavsnäs

Söndag 13 augusti 9 sönd e tref 
11.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD

Söndag 20 augusti 10 sönd e tref 
16.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD

Söndag 27 augusti 11 sönd e tref 
11.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD
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Sommarens gudstjänster i Möja prästgård

Möja PräSTgårD

koNTakTa oSS  
i Möja PräSTgårD
Möja prästgård: Telefon/fax 08-571 542 06, 
08-571 640 05 
Expeditionen 08-571 544 00
sommarpräster:  
Thorbjörn Larsson tel 08--50894001 el. 
070-4842593  
Åsa Meurling, tel 073-386 63 29
Kantor Dan Enberg tel 070-656 79 47
Vaktmästare Agneta sjöberg tel 070-248 10 
65 & Brita Lindström tel 073-229 82 29

Under sommaren kommer vi fira 
gudstjänst i Möja prästgård, efter-
som Möja kyrka är fortsatt stängd 
för renovering.  
Några tisdagar har vi en ny pro-
grampunkt, Gud på värdshuset, och 
onsdagar firar vi gudstjänst på våra 
olika öar. Det blir också pilgrims-
vandring. 
Se tid och plats i programmet.  
Varmt välkommen!

Söndag 2 juli 3 sönd e tref  
10.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD 
14.00 frilufTSguDSTjäNST på Harö. 
Taxibåt utgår från Djurö kyrkbrygga. Kontakta 
expeditionen för att boka båtplats. Tel 08-571 
544 00. 
 
lördag 8 juli  
11.00-15.00 Drop-in-vigsel/dop i 
prästgården. Se sid 2 
 
Söndag 9 juli 4 sönd e tref 
10.00 guDSTjäNST 

onsdag 12 juli 
19.00 ö-guDSTjäNST på korsö 
Taxibåt utgår från Möja kyrkbrygga ca 18.30. 
Ring vaktmästaren för att boka plats,  
070-248 10 65. 

Söndag 16 juli Apostladagen 
10.00 guDSTjäNST

Tisdag 18 juli 
19.00 guD På värDSHuSET  
Kärlek på sommaren–varför är det så svårt? 
Margaretha Lilja, Psykoterapeut, parterapeut 
och Thorbjörn Larsson präst.   
OBS! Denna programpunkt är inställd! 

onsdag 19 juli 
19.00 ö-guDSTjäNST på Södermöja 
Taxibåt utgår från Möja kyrkbrygga ca 
18.30. Ring vaktmästaren för att boka plats,        
070-248 10 65. 

lördag 22 juli  
kl 11-15 loPPiS viD SolBaCkEN Café 
saker som kan säljas mottages tacksamt 
innan, kontakta Agneta sjöberg. 
 
Söndag 23 juli 6 sönd e tref 
10.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD
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Möja kyrka

öPPEN BarNvErkSaMHET pågår  
i Solbacken (nära prästgården)  
perioden 4-27 juli: tisdag, onsdag, 
torsdag kl 10-12. fika varje gång.
ledare: agneta Sjöberg

Tisdag 25 juli 
19.00 guD På värDSHuSET  
gör det ont att dö? Ida goliat, sjuksköterska, 
forskare inom palliativ vård och Thorbjörn 
Larsson, präst. 
 
Torsdag 27 juli 
12.00 guDSTjäNST för SMå oCH STora 
19.00  ö-gudstjänst på Södra Stavsudda 
Taxibåt utgår från Möja kyrkbrygga ca 18.30. 
Ring vaktmästaren för att boka plats, 070-248 
10 65.  
 
Söndag 30 juli Kristi förklarings dag 
10.00 guDSTjäNST 
fika efter gudstjänsten. 
 

Tisdag 1 augusti  
19.00 guD På värDSHuSET 
Drogberoende/beroende – ett andligt  
problem. Mary Philipsson, präst och 
Thorbjörn Larsson, präst.

onsdag 2 augusti 
19.00 ö-guDSTjäNST på granholmen 
Taxibåt utgår från Möja kyrkbrygga ca 18.30. 
Ring vaktmästaren för att boka plats, 070-
248 10 65. gröngräs, kaffe, hembakt och 
dragspelsmusik.

Torsdag 3 augusti 
18.00 PilgriMSvaNDriNg med 
Thorbjörn och lars-ola 
 
Söndag 6 augusti 8 sönd e tef 
10.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD

Tisdag 8 augusti  
18.00 gaMMalDagS HuSför på 
Hembygdsmuséet. 
 
Söndag 13 augusti 9 sönd e tref 
11.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD

Söndag 20 augusti 10 sönd e tref 
11.00 guDSTjäNST 

LörDaG 30 SepteMber I Möja kyrka 
 
Stor Musikgudstjänst  
i samband med  
Möja kyrkokörs 40-årsjubileum

VI återkOMMer MeD Mera INfO.
HåLL utkIk!
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”Den blomstertid nu kommer,  
med lust och fägring stor. 
Du nalkas ljuva sommar,  
då gräs och gröda gror. 

PSaLm 199

 

Sommarens gudstjänster i Nämdö kyrka
Välkomna till följande program.

NäMDö kyrka
Kyrkvaktmästare Annika Wallin 
tel 08-571 565 03, 073-390 48 12
 

MuSik i  
SoMMarkväll
tisdagar i Nämdö kyrka 
kl 19.00

NäMDö kyrka

Söndag 9 juli 4 sönd e tref 
11.00 guDSTjäNST  
 
Söndag 16 juli Apostladagen 
11.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD

Söndag 23 juli 6 sönd e tref 
11.00 guDSTjäNST 
 
Söndag 30 juli Kristi förklarings dag 
11.00 guDSTjäNST  
 
Söndag 6 augusti 8 sönd e tref 
14.00 guDSTjäNST 

Söndag 27 augusti 11 sönd e tref 
11.00 guDSTjäNST med Tyska kyrkan

4  juli Duo Dialog 
kammarmusik 
Dan larsson & Magnus grönlund. 
 
11 juli orgElkoNSErT med 
organisten Mathias kjellgren. 
Solosång sopran karin ludin. 
 
18 juli SlagvErkSkoNSErT 
med johan renman på marimba 
och trummor. 
 
25 juli HEla kyrkaN SjuNgEr. 
Dragspelorkester, Nämdö och Möja 
kyrkokörer medverkar.
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MuSik i SoMMarkväll
i Sandhamns kapell kl 19

Sandhamns kapell runmarö kapell

SaNDHaMNS kaPEll
Vaktmästare Britt-Marie sundberg
tel 070-755 80 90
Irene Book, tel 070-272 58 64

ruNMarö kaPEll
Vaktmästare Anette Ekqvist
tel 076-173 12 11
Kyrkogårdsvaktmästare Åke Bonnevier
tel 08-571 521 75

SaNDHaMNS & ruNMarö kaPEll

Sommarens tema är ”Kvinnor i bibeln” 
utifrån konstnären och teologen Eva 
Söderströms bok ”49 kvinnor i bibeln”.
 
Torsdag 6 juli   
19.00 TaN-
kar i SoM-
Markväll 
Maria, Jesu 
mor

Torsdag 13 
juli   
19.00 TaN-
kar i SoM-
Markväll 
Äktenskaps-
bryterskan

Torsdag 20 juli   
19.00 TaNkar i SoMMarkväll 
Kvinnan vid Sykars brunn

Torsdag 27 juli   
19.00 TaNkar i SoMMarkväll 
Batseba 

Söndag 9 juli 4 sönd e tref 
16.00 guDSTjäNST  
 
Söndag 16 juli Apostladagen 
16.00 guDSTjäNST

Söndag 23 juli 6 sönd e tref 
16.00 guDSTjäNST MED NaTTvarD 
 
Söndag 30 juli Kristi förklaringsdag 
16.00 guDSTjäNST 
 
Söndag 6 augusti 8 sönd e tref 
16.00 guDSTjäNST

 
onsdag 5 juli gliMraNDE  
MuSikaliSka Pärlor 
Duo Cantabile. ingegerd fredlund, 
harpa, Catharina Ericsson, violin. 
 
onsdag 12 juli koNSErT 
angela Wannbäck & Carina E Nilsson. 
 
onsdag 19 juli lyXorkESTErN  
oBS! inträde. 
 
lördag 12 augusti SåNgkväll  
med irene Book.
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NoTiSEr

Vill du läsa Kyrkans Tidning?

Ideella resurser är ovärderliga för 
församlingen och vi kan nu meddela att 
en församlingsbo har skänkt en prenu-
meration av tidningen till biblioteket på 
Djurö och välkomnar läsare dit för att 
läsa den.  
På pastorsexpeditionen finns också en 
prenumeration av tidningen som ni kan 
komma in och läsa om ni önskar.

rösta i kyrkovalet 
 
Den 17 september 2017 är det kyrko-
val. Då får alla medlemmar i svenska 
kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som 
ska företräda dem de kommande fyra 
åren.
 
Läs MER OM KYRKOVALET  
och nomineringsgrupperna
i Djurö Möja nämdö församling i  
nr 3/17 av församlingsbladet 
som utkommer vecka 35.
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iNTErNaTioNEll SiDa

Det blir många fina samtal när man skramlar bössa. 

skramla bössa ger mycket 
Inom internationella 
gruppen är vi ett 
antal frivilliga som 
hängivet och troget 
skramlar bössor 
utanför ICA stavsnäs 
och ICA Djurö. 
 
Vi har valt platserna 
eftersom de är så tydliga 
mötesplatser här ute på 
Stavsnäs och Djurö. Det 
är här vi naturligt ses, har 
tid för en kortare prat-
stund och stämmer av lite 
”byskvaller”. Det är ju 
så det går till här ute på 
öarna…
Vi kan prata om de mest 
skilda samtalsämnen på 
tu man hand, alltifrån 
vardagskommunalpoli-
tiska beslut, miljö och 
naturen omkring oss, 
årstidsskiftningarna till 
omsorgen om varandra 
lokalt på bygden.
 
Småbarnsföräldrar eller 
mor/farföräldrar har sina 
barnbarn med sig och då 
passar vi på att berätta om 
barnen ute i världen som 
behöver vår hjälp. Oftast 
lägger barnen själva i sin 
slant i bössan och går 
fundersamt vidare

Vi har många fina och 
långa samtal med dem vi 
möter, och med varandra, 
men vi ser även frustra-
tion i den vi möter. Det 
kan vara upplevd orätt-
visa, svåra förutsättningar 
i livet, sjukdom och 
ohälsa m.m. - och vi blir i 
stunden ett bollplank och 
en medmänniska. 

av respektive ICa-ägare, 
är vi bra uppbackade,  
och är tacksamma för 
att vi kan fånga upp våra 
medmänniskor till och 
från affären, och även kan 
härbärgera bössor och 
tillbehör där – så TaCK 
för det Peter och Jörgen.
Ni ser oss på hösten i 
Världens Barn-insamling-
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Majblomman
- alla BarNS BloMMa 

skramla bössa ger mycket 

VARMT  TACK!
för fina bidrag i bössinsamlingar på Möja, Djurö 
och Stavsnäs, samt fina kollekter i våra kyrkor på 
öarna och på Djurö. Totalt samlades 10 292 kr in 
under fasteinsamlingen.

Tack till alla försäljare och köpare av årets fina 
majblomma. I år inspirerad av Nyckelpigan. Vis-
ste ni att nyckelpigan har så många som 50-60 
arter i Sverige?! Ibland hör man att nyckelpigans 
ålder kan utläsas av dess antal prickar, men det 
stämmer inte. antalet har med arten att göra. Fast 
de nykläckta saknar prickar. Den röda sjuprickiga 
kallas Jungfru maria och man tror att det kanske 
är för att Jungfru maria ofta avbildats med en röd 
mantel.

Inkomsten för blommornas försäljning är i skrivande 
stund inte fullt ut räknade men uppgår till ca 40 
000 kr. Inte illa utifrån de 41 väskor som varit ut-
delade till försäljarna. Pengarna kommer till glädje 
för behövande på vår ort som inte får pengarna att 
räcka till.

en och vårens Fasteinsam-
ling.
 
Vi vill passa på att tacka 
för fina bidrag. Ofta 
möter vi kommentarer 
som att ”jag har inga 
kontanter på mig längre”, 
men när man väl gräver 
i fickor eller kanske har 
funderat till under in-
handlingen, väcks tanken 
om att det går trots allt 
att få fram en slant till 
behövande. Vi samlar in 
bra med pengar trots allt 
och bössorna fylls. Det se-
naste året har vi samlat in 
pengar till två prioriterade 
projekt;
Stöd i flyktinglägren, 
flyktingströmmarna i 
Libanon och Jordanien
Förbättra romers situation 
i hemländerna Rumänien 
och Bulgarien, genom 
hälsovård, yrkesutbild-
ning m.m.  
 
Vi ses igen utanför ICA 
Djurö och ICa Stavsnäs, 
för en pratstund.

 
 
 
TExT & fOTO  
Marianne Berggren
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Det viktigaste med  
konfirmationen är Du

inbjudan till konfakursen som startar i höst går ut 
till Dig som är född 2003 och några år tidigare. 

Håll koll på brevlådan hemma – Du får brev av oss i augusti.
Höstens konfirmationsläsning startar söndagen den 17/9.  
I år bjuder vi särskilt in dig som börjar åk 8 eller 9.  
Vi kommer att träffas på Djurö ett par söndagar i månaden och 
läsåret avslutas med en resa i början av sommarlovet  
Är du yngre än så är du välkommen till vårt ”torsdagshäng” i  
klockargården mellan 15 -19. Då har vi ungdomar i alla åldrar  
som träffas och umgås under lättsamma former.
 
Du kan även konfirmeras trots att du är äldre. Du kanske har börjat 
i gymnasiet eller arbetar? Det spelar ingen roll, du är välkommen 
oavsett var du befinner dig i livet!  
 
för mer information kontakta åsa Meurling, tel 08-747 54 64. 


