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Tidens mysterium

Guds rike är inte bara här och nu, det kommer  
också sen, men det är alltid i ögonblicket.

Åsa Meurling 
KOMMINISTER

När jag skriver det här har jag precis haft sommarens sista gudstjänst i kapellet 
i Sandhamn. Det känns lika märkligt varje år. Efter nästan ett års planering 
för att få ihop pusslet med alla sommarens gudstjänster, musikkvällar, dop och 
vigslar, så är det plötsligt bara över.  
Det känns tomt, men samtidigt har jag fått en rad fina minnen att tänka 
tillbaka på. Bröllop på olika små öar ute i skärgården, barn på golvet i Nämdö 
kyrka som ritar förböner, fantastiska musikprogram, gudstjänst med härlig 
psalmsång i Harö gamla skola, och såklart alla dop och gudstjänster i våra fina 
kyrkor och kapell. 

Det som slår mig är att det egentligen är ganska korta ögonblick jag minns. 
Som när jag bestämde mig för att ta paus från arbetet på expeditionen, en av 
de allra varmaste sommardagarna, för att gå och köpa glass och lägga mig och 
läsa i solen på den gamla igenväxta bryggan vid vattnet. Vilken härlig stund!  
 
Sådana ögonblick kan dröja sig kvar länge i mitt minne. Ett av de starkaste 
minnen jag har av ett sådant ögonblick är när jag läste på Komvux inför 
teologistudierna. Jag satt och kämpade med sannolikhetsläran på kursen i 
Matematik B och förstod ingenting. A-kursen hade gått bra, där hade jag 
högsta betyg, men nu var det helt kört. Läraren förklarade gång på gång, men 
det var hopplöst. Och så kom jag plötsligt på att jag inte behövde B-kursen 
för att komma in på teologiprogrammet. Där och då bestämde jag mig för att 
hoppa av kursen. Jag samlade ihop mina grejer, sa till läraren att jag slutar, och 
så gick jag ut i solen en underbar vårdag. Vilken känsla!

I evangelietexten vi läser på barndop säger Jesus att vi måste vara som barn 
för att komma in i Guds rike – närvarande i stunden, i varje sekund. Det måste 
vara därför barndomens somrar var så långa! 
Temat för min sista gudstjänst för sommaren var efterföljelse och jag predikade 
över vad efterföljelse betyder för oss idag. För lärjungarna var utmaningen att 
bryta upp, lämna allt det trygga bakom sig, men för oss är kanske utmaningen 
det motsatta – att stanna kvar, stanna 
upp och söka oss inåt. Att vara i 
ögonblicket. 
Som nu, när jag precis missat båten från 
Sandhamn till Stavsnäs och snällt får 
sitta och vänta ett par timmar på nästa 
tur. I solen, med den ljumma vinden 
mot ansiktet. En stund som jag kanske 
inte fått om jag varit på bryggan fem 
minuter tidigare.

Guds rike är inte bara här och nu, det 
kommer också sen, men det är alltid i 
ögonblicket.



Årets kyrkbasar gick av stapeln 
traditionsenligt den första 
torsdagen i juli, men i år med 
regn och rusk!

Trots dåligt väder, blev det rekord-
många besökare och vi fick in 
ovanligt många och fina loppisbidrag. 
Det gjorde att vi sammantaget i år 
drog in ett imponerande resultat från 
loppis, lotteri- och caféförsäljning. 
Ruskvädret ledde till att många 
stod under våra tält och handlade 
ihärdigt och andra ”hängde” inne i 
kyrkstugan och umgicks över kaffe 
med dopp! 
   Vi vill varmt tacka; kära lokala 
handlare, restauranger och konferens-
center för er sponsring. Och tack 
kära besökare, ni alla betyder mycket 
i den här insamlingen. Vi samlade in 
ett rekordbelopp under knappt två 
timmar.   
   Bidraget går oavkortat i år till 
utbildning, för flickor i utvecklings-
projektet FOTA (for one to another) 
i Kenya. Vi kommer att följa och 
återkomma om hur dessa pengar 
kommer till nytta, vi hörs vidare!

Regnig Kyrkbasar och Loppis

Faurés Requiem 
I år framför Möja och Nämdö kyrkokörer Faurés 
Requiem i Allhelgonahelgen. Verket framförs lördagen 
2/11 kl 12 i Nämdö kyrka och kl 16 i Möja kyrka. 
Detta vackra körverk är ytterligare en ny utmaning för 
de duktiga körsångarna, och vi har jobbat med det en 
stor del av våren. Orkester, harpa och orgel kommer att 
ackompanjera sången. Medverkar gör även solisterna 
Emilia Feldt sopran och John Kinell baryton. 

Requiem är latin och betyder vila. Denna latinska text 
är tonsatt av många av de stora mästarna, mest känt är 
kanske Mozarts Requiem. En modern översättning av 
styckets sammanhang är ”Mässa för avlidna”, vilket 
passar bra till Allhelgona, då vi minns våra nära och kära 
som gått bort. 

Körvana herrar är i år välkomna att delta i framförandet, 
förutsatt att man kan vara med och öva under hösten. 
Kontakta i så fall undertecknad, kontaktuppgifter på sid 2. 

Välkomna alla att lyssna till denna underbara musik!

 
TEXT Dan Enberg

Faurés Requiem  
ges i Nämdö kyrka 2/11 kl 12 
och i Möja kyrka 2/11 kl 16.  
Kör, solister, orkester, harpa och 
orgel. Dirigent Dan Enberg.

TEXT & FOTO Marianne Berggren  

Notiser
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Alla berättelser har sin 
början och boken om 49 
kvinnor i Bibeln fick sin 
inledning på en bilresa 

från Luleå till Stockholm. Eva satt 
och lyssnade på Bibeln, tillsammans 
med sin man, och när de kom till 
Gamla testamentet och historien om 
Lea blev hennes ansikte synligt.  
   – Kan du stanna bilen, jag måste 
måla sa jag till min man och tog 
fram akvarellerna ur bakluckan. Jag 
kände i mina händer att Lea ville bli 
målad. Det liksom pirrade, berättar 
Eva och illustrerar genom att hålla 
upp sina händer.  
   Fram tonade en kvinna med ett 
stort, böljande och tovigt svart hår 
och sorgsna ögon. Berättelsen om 
Lea är också historien om att kom-
ma på undantag och inte känna sig 
älskad. Leas make Jakob var också 
gift med hennes syster Rakel, vacker, 
utåtriktad och strålande, och Rakel 
var också den hustru han favorise-
rade.        
   – Lea talade särskilt till mig. Jag 
såg hennes hopplöshet, hennes läng-
tan efter kärlek och att hon alltid 
kände sig som nummer två. Jag har 
också märkt att hennes berättelse 
berör andra. För några år sedan 
på bokmässan i Göteborg, när jag 
presenterade boken, mötte jag en 
kvinna som sa att ”när jag ser Lea 
börjar jag nästan gråta”, säger Eva 
och dricker lite kaffe.  
   Hon är nere med sin man över hel-
gen och vi träffas i centrala Stock-
holm. Vi sitter i pratvänliga fåtöljer 

och värmer oss vid en brasa. Om 
halsen bär hon ett gotiskt silverkors 
och en sjal i röda och oranga toner. 
Eva har en varm utstrålning och hon 
säger att boken är hennes svar på 
en kallelse och en form av mission. 
Det var nästan som om historierna 
om de 49 kvinnorna ville bli berät-
tad. Att det var tid för dem att träda 
fram i offentligheten.  
   – Jag målade fyra kvinnor ganska 
snart efter varandra och kort däref-
ter hade jag en utställning inbokad. 
På ren intuition bestämde jag att te-
mat skulle vara kvinnorna i Bibeln. 
Men jag hade ju bara fyra bilder… 
så jag bad en bön till Gud att han 
skulle hjälpa mig. 
   Inspirationen kom som ett böne-
svar. Eva målade dag som natt och 
när hon tecknat de första penseldra-
gen visste hon också vilken kvinna 
det var.  
   – Det blev en utställning och sedan 
blev det en bok. Till varje kvinna har 
jag tagit ett bibelcitat och skrivit en 
novell som beskriver ett avgörande 
ögonblick i den kvinnans liv. Ibland 
fanns det bara en textrad att utgå 

ifrån, så kring den har jag skapat en 
historia. Ibland kom orden först och 
andra gånger var det bilden,säger 
Eva. 
 
I tre år levde hon med Lea, Rakel, 
Rut, Noomi, Maria Magdalena, De-
lila och Jesus moder Maria. Och de-
ras historia är på flera sätt moderna 
kvinnors historia. Här finns kvinnor 
som brottas med känslor av att inte 
riktigt duga som de är, liksom pro-
blem med barnlöshet, sjukdom och 
övergrepp.  
   – Jag har jobbat med utsatta kvin-
nor som varit med om svåra saker. 
De säger att de älskar min bok för 
att det finns så många identifika-
tionsfaktorer. När vi känner igen 
oss kan ett helande ta vid, det är 
läkande i sig att veta att vi inte är 
ensamma om det vi kämpar med 
eller har varit med om. Kvinnorna 
i Bibeln blev också tystade och för-
minskade, ville bli älskade, letade 
efter den rätta och sökte efter san-
ningen och meningen i livet.  
   – Här finns några riktiga entrepre-
nörer, hjältar och modiga kvinnor 

”49 kvinnor i Bibeln” och ”62 kvinnor i Bibeln” är berättelser om lika många  
kvinnor i Bibeln. Genom konstnären, författaren och teologen Eva Söderströms 
ord och bilder får kvinnorna, som tidigare levt lite på undantag, en röst och ett 
ansikte. I höst kommer Eva Söderström till församlingen och håller en work-
shop i kreativt skapande 28-29 september.

”När vi känner igen oss 
kan ett helande ta vid”

”Lea talade särskilt till mig. Jag såg  
hennes hopplöshet, hennes längtan efter 
kärlek och att hon alltid kände sig som 
nummer två. Jag har också märkt att  
hennes berättelse berör andra.”

EVA SÖDERSTRÖM:

TEXT Ann Thörnblad  FOTO Eva Söderström & Bo Forsberg



Eva Söderström
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WORKSHOP I KREATIVT 
SKAPANDE LÖ-SÖ 
28-29 SEPTEMBER 

”Livet är fantastiskt. Vi behöver 
ta tillvara på möjligheterna. Jag 
reser ofta och har workshops i 
kreativt skapande, där lust och 
glädje gestaltas genom färg och 
form. Vi behöver tid för reflektion 
och eftertanke.”

VILL DU ANMÄLA DIG?
Maila till: djuro.samfallighet@
svenskakyrkan.se 
senast den 20 september.

Lea.
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som stod upp för sin tro men också 
några riktiga bitchar, betonar Eva.  
 
Varför har kvinnorna i Bibeln fått 
så lite plats tidigare?  
– Jesus hade en bra kvinnosyn, om 
den hade fått råda hade nog kvin-
norna fått ett mycket större utrym-
me i Bibeln. När jag läser mellan ra-
derna blir det tydligt att kvinnorna i 
levande livet hade en betydligt större 
plats än vad det har fått i Bibelns 
böcker. Med den här boken ville jag 
ge kvinnorna en högre status och 
lyfta fram deras liv och handlingar. 
Inte nödvändigtvis som ett inlägg i 
feministdebatten – men för att mar-
kera hur viktig jämställdheten är 
mellan könen. Att det finns plats för 
både män och kvinnor på alla nivåer 
i samhället.  
 
62 kvinnor i Bibeln 
För några år sedan kom uppföljaren 
”62 kvinnor i Bibeln” som tog ett år 
att skriva och måla. Evas tredje bok, 
en andaktsbok för årets alla dagar, 
”Jag har dig kär” kom ut för två år 
sedan och står på fyra ben. Bönen, 
Bibelordet, Bilden och Betraktelsen.  
   – Det var nästan som om de 
knackade mig på axeln och ville 
bli synliggjorda. Den första boken 
börjar med Nya testamentet och 
slutar med Gamla testamentet. Den 
andra boken, där jag bland annat 
har inspirerats av Apokryferna, föl-
jer en bokstavsordning. Jag ser mig 
som ett språkrör för dessa kvinnor 
och det är min mission att ge dem 
röst och bild. Vad Bibelns kvinnor 
bland annat berättar för oss är att 
trots vad vi varit med om, så vill 
Gud något mer med våra liv. Jag vill 
förmedla hopp och hur viktigt det är 
att inte ge upp, säger Eva.

Kreativt skapande  
Parallellt med sitt skapande föreläser 
Eva i ämnet och håller workshops 

och konstpredikningar i hela landet.  
Helgen 28-29 september håller hon 
workshop i Klockargården i försam-
lingen. 
 
– Vi kommer att måla till olika mu-
sikstycken, där var och en får känna 
in vilken färg musiken förmedlar. 
Vi jobbar också med söndagens bi-
beltexter, som handlar om änglarna, 
och gestaltar dem i färg och form. 
Att fundera över en text och sedan 
försöka förmedla den kan bli som 
en meditation i bild. 
 

Vad vill du att deltagarna  
ska få med sig? 
– Mod att våga skapa och möta Gud 
på djupet genom leken. Många bru-
kar säga att de inte kan måla, men 
alla kan uttrycka sig på sitt sätt. 
Kanske har du haft en lärare som 
sagt något negativt, här får du möj-
lighet att frigöra dig från hämningar 
och gestalta det du har inom dig.  
   – Workshopen brukar vara väldigt 
uppskattad och kan bli en aha-
upplevelse för den som inte vågat 
röra sig i den här terrängen tidigare, 
avslutar Eva.

Eva Söderström

”Vad Bibelns kvinnor 
bland annat berättar  
för oss är att trots  
vad vi varit med om,  
så vill Gud något mer 
med våra liv.”

Maria från Magdala.
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Ungdomssida

Mandalamålning i Klockargården
Lördagarna 5/10 och 9/11 ses vi i Klockargården kl 9.00–16.00 för att 
måla mandala. Mandala betyder helig cirkel och har funnits i många kulturer 
sedan lång tid. Mandalamålning är ett sätt att fokusera och hitta lugn, nästan 
som meditation. 
Vi målar efter ett tryckt mönster, inga förkunskaper behövs. Allt material 
samt lunch och fika ingår. 

Ingen kostnad men anmälan senast torsdagen före respektive tillfälle till Åsa 
Meurling, 0733-866 329, asa.meurling@svenskakyrkan.se  
 
Varmt välkommen!

Dagarna med konfagänget
Församlingens fantastiska konfir- 
mander har under sin resa mött 
fjällvärlden men också Stockholms-
skärgård  Här har vi samlat några 
fina ögonblick i bildform: 
   ”Här sitter vi alla runt den snart 
flammande lägerelden! Vi paddlade 
kanot ut till ön där vi kokade kaffe 
över elden, med vatten från sjön.
Alla fick hjälpas åt att göra upp eld, 
karva stekspadar och handtag till 
stekjärnen där det sedan grillades 
kolbullar som vi åt med god aptit.
Myggen åt på oss. Vi fiskade, sköt 
pilbåge och hade en härlig dag i 
vildmarkslivsanda!” 
   På Möja var det fokus kring pås-
ken med drama, samtal, reflektioner, 
en vandring i psalmbokens värld 
med Dan men också bus och lek! Läs mer om kommande konfirmationstid på sid 9!
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Internationell sida

Lena Röstlund är en ny 
kraft i Internationella 
gruppen ACT.   
Hon startade i våras och 
tog vid efter prästen, Åsa 
Meurling.   
 
Vi är många som ser mängder 
av energi och varm omtanke i 
Lenas krafter. Några exempel är 
när hon med hull och hår hugger 
i tillsammans med gruppen i 
insamlingar, informations- och 
påverkansarbete och inte minst i 
kyrkbasaren/loppisen nu i juli. Där 
vi slog vi i år rekord i insamlade 
medel genom gemensamt ihärdigt 
arbete! 
   Signum för Lena är att hon har 
många ”järn i elden”. Lena är 
anställd i församlingen och har 
flera roller och ansvarsområden. 
Många känner redan Lena från 
bl a soppluncher, där hon spelar 
stenkakor och från mingelmiddagar 
som hon kontinuerligt arrangerar 
och trivsamt bjuder in till på 
Klockargården. Hon håller i öppen 
förskola såväl på Djurö som i 
Stavsnäs, och möter mindre barn 
tillsammans med sina föräldrar. 
Lena är barnkär, hon gillar att göra 
nytta genom att möta och stötta 
småbarnsföräldrarna. 

Konfirmander & 
ungdomsverksamhet 
Hon arbetar med ett drygt 20-

tal konfirmander, som pedagog 
i konfirmandprogrammen och 
lägerverksamheter, tillsammans 
med Tommie och är en trygg 
och sammanhållande kraft.  
Konfirmanduppläggen väcker allt 
mer intresse hos ungdomar och 
växer för varje år. Lägren arrangeras 
antingen ute på öar eller uppe i 
svenska fjällvärlden, och själva 
konfirmationen sker i slutet av 
augusti i Djurö kyrka. 
   Lena är även pedagog i vår 
ungdomsverksamhet tisdagar och 
torsdagar em/kväll i Klockargården 
för ungdomar mellan 12–18 år. Här 
”hänger man”, äter våfflor, spelar 
pingis och diskuterar livet med Lena 
och Tommie. Det är oftast 20–25 
ungdomar per tillfälle. På somrarna 
under sommarlovet håller hon 

En ny kraft i internationella gruppen

Kort om Lena
Född Hon är sen 50-talist. 
Bor I Stavsnäs med make och tre 
vuxna barn.  
Intressen På fritiden gillar hon allra 
bäst att vara med stora familjen 
och de kära barnbarnen, att ses, 
vara tillsammans och umgås. Andra 
intressen är husvagnen och båtlivet 
samt att måla akvarell. 

”sommarkollo” en dagverksamhet 
för skolbarn utomhus.  
   Som ni förstår, så händer det 
mycket kring Lena, och hon är 
personen som får mycket gjort!

Gör gott på flera sätt 
Emellanåt agerar hon volontär med 
att samla in varma kläder till utsatta 
och behövande. Hon åker in till 
Gamla Stan och delar ut kaffe och 
smörgåsar och insamlade ting. Lena 
gör gott, på flera parallella sätt i sitt 
aktiva liv, som baseras på den tro 
hon bär med sig från barnsben och 
vidare fram…  
   Innan Lena kom till församlingen, 
arbetade hon bl a många år inom 
Fritidsresor och på kryssningsfartyg 
som reseledare och är van att möta 
och bemöta olika slags människor. 

TEXT & FOTO Marianne Berggren  

– Jag drivs av min tro att göra gott, säger Lena Röstlund..
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Ungdomssida

Vad kommer du att arbeta med i 
internationella gruppen? 
– Jag är församlingens anställde 
och agerar in till församlingen som 
språkrör, gränssnitt och koordinator. 
Jag administrerar till stiftet men 
mestadels arbetar vi operativt 
tillsammans i gruppen, som utöver 
mig är sex frivilliga volontärer. Vi 
har flera årliga insamlingskampanjer 
och församlingsaktiviteter där vi 
sprider information och bedriver 
stöd för utsatta människor ute i 
världen.

Vad ser du att du bidrar med? 
– Jag har energin och drivs av 
min tro att göra gott. Jag har 
en stark kapacitet, och är en 
handlingsmänniska. 

Vad är din målsättning? 
– Att jobba ihop med andra 
engagerade personer och att 
tillsammans åstadkomma tydliga 
skillnader…

Vad ser du mest fram emot?  
– Samarbetet med flera personer, jag 
arbetar annars en hel del själv och 
tar egna initiativ. Är lite ensamvarg. 
Jag tycker vi ska våga pröva nya 
oprövade vägar, våga testa oss fram.

Vad/vilka blir utmaningarna? 
– Jag är alltid själv igång och sitter 
sällan ner… här samarbetar vi. 
Flera viljor och idéer råder och här 
behövs koncensus och att vi gör upp 
roll- och ansvarsfördelningar, om 
vem som gör vad!

Varmt välkommen Lena! 

 

 
 

Det viktigaste med konfirmationen är Du

Du är varmt välkommen med på en 
spännande resa tillsammans med männi-
skor du redan känner – och andra som 
du kommer att lära känna!

Vi startar 1:a advent 2019 i Djurö Kyrka 
och avslutar resan i slutet på augusti 
2020 med konfirmation i Djurö kyrka.
 
Under våren 2020 kommer vi att ha: 
Ett övernattningsdygn i Klockargården/
Djurö samt 
Två dag- eller kvällsträffar 
Tre dygn under påskhelgen på Möja.

När sommaren står i full blom den 12 
juni 2020 sätter vi oss på tåget till Rätt-
viks stiftsgård. Där vi under ca en vecka 
kommer fylla dagarna med bad, besök 
på Leksand sommarland, minigolf, som-
marrodel, tälja din egen häst i Nusnäs, 
men framför allt många härliga upptåg.
 
Under konfirmationstiden kommer vi 
prata om, diskutera och fundera, på 
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 ordna gudstjänster och an-
dakter, skapa i lera, färg och musik, laga mat 
tillsammans, leka, men även ha tid för stilla 
stunder och reflektion.  
 
Anmälan sker via http://www.konfa.se/
anmalan-till-djuro-moja-namdo 
(Skulle inte detta fungera, skicka ett mail 
till Tommie med namn, adress, personnum-
mer på konfirmanden samt namn och tele-
fon till målsman).  
Allt är kostnadsfritt!
 
Frågor och tankar, hör av er till:
Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

Konfirmandpräst
Yvonne Hallin
Pedagoger
Tommie Johansson
Lena Röstlund 

Konfirmation 2019-2020.  
Följ med oss till Dalarna och Möja! 

LÄS MER OM  
ungdomsverksamheten 

på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/

djuro-moja-namdo

Varmt välkommen på äventyret!

VECKA 35! 
Ungdomsverksamheten startar vecka 35.
Mer information ligger på hemsidan:  
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo. 
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Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I HÖST
Välkommen att fira  
höstens gudstjänster i våra 
kyrkor och kapell! Här är   
programmet från  
den 1 september till  
och med den 1 december.

DJURÖ  

MÖJA 
 
Söndag 8 september – 12 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST

Söndag 1 september – 11 sönd e tref 
12.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST 
 
Söndag 15 september – 13 sönd e tref 
11.00 UPPTAKTSGUDSTJÄNST MED 
NATTVARD 
 
Söndag 22 september – 14 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED MEDITATION, 
NATTVARD  
 
Lördag & söndag 28-29 september 
WORKSHOP I KREATIVT SKAPANDE 
i Klockargården. Anmälan. Se sid 4-6. 
 
Söndag 29 september – Den helige 
Mikaels dag 
11.00 GUDSTJÄNST

Söndag 13 oktober – Tacksägelsedagen 
11.00 GUDSTJÄNST  Djurö barnkör.

Söndag 20 oktober – 18 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Ljuständning. Djurö kyrkokör.

Söndag 27 oktober – 19 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 
Lördag 2 november – Alla helgons dag 
16.00 MINNESGUDSTJÄNST 
Isabelle Andö, violin. 
 
Söndag 10 november – 21 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED 
ÖNSKEPSALMER 
Djurö kyrkokör. 
 
Söndag 17 november –  
Sönd f domssöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 24 november – Domssöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 
Söndag 1 december – Första advent 
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Djurö kyrkokör och barnkör. 
Inskrivning/upptakt för konfirmander.

Lördag 21 september 
18.00 HELGMÅLSBÖN 
 
Söndag 6 oktober – 16 sönd e tref 
11.OO SAMTALSGUDSTJÄNST, 
NATTVARD 
 
Lördag 19 oktober 
18.00 HELGMÅLSBÖN

Lördag 2 november – Alla helgons dag 
16.00 MINNESGUDSTJÄNST 
Faurés Requiem. Se sid 3.  
 
Lördag 16 november 
15.00 HELGMÅLSBÖN

Söndag 1 december – Första advent 
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Möja kyrkokör. 
 
 
NÄMDÖ  
 
Lördag 2 november – Alla helgon dag 
12.00 MINNESGUDSTJÄNST 
Faurés Requiem. Se sid 3.

Foto Magnus Aronson

Lördag 30 november   
15.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Nämdö kyrkokör.  
 

RUNMARÖ 
Söndag 3 november –  
Sönd e alla helgons dag 
11.00 MINNESGUDSTJÄNST 
 
Söndag 1 december – Första advent 
14.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
 
 
 
SANDHAMN 
 
Lördag 2 november – Alla helgons dag 
13.00 MINNESGUDSTJÄNST

Söndag 1 december – Första advent 
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

 



 
 

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

DJURÖ

BARN OCH UNGDOM
Öppet hus för mammor,  
pappor och barn.
Tisdagar kl 10.00–13.00.
Onsdagar kl 10.00–13.00. 
I Klockargården.

Djurö barnkör
Onsdagar kl 14.45. Årskurs 1–3. 
Onsdagar kl 15.30. Från årskurs 4. 
Start 5 september. 
Kontakta Britt Wennberg 070- 306 85 77. 
 
Konfirmation
Kontakta Tommie Johansson,  
070-250 89 33, eller gå in på hemsidan 
för mer information. 
 
Ungdomsverksamhet i församlingen 
För mera information gå in på vår  
hemsida eller kontakta 
Tommie Johansson, 070-250 89 33. 

Ungdomsledarutbildning 
Kontakta Tommie Johansson för mer  
information, 070-250 89 33 eller gå in  
på vår hemsida. 

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

VUXNA
Mötesplats Stavsnäs 
Samverkan för alla åldrar
www.motesplatsstavsnas .se 
Kontaktperson: Tommie Johansson 
070–2508933. 

Andakt på Djuröhemmet.  
Torsdagar kl 14 jämna veckor.

Välkommen till 
våra verksamheter

Bibelstudier 
För mer information kontakta  
Yvonne Hallin, 08-747 64 61.

Sopplunch 
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till 
sopplunch i Klockargården kl 12.00.  
Kostnad 30 kr. Kontakta Lena Röstlund, 
070-535 48 78. 
 
Mingelmiddagar 
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i 
Klockargården. Tillsammans lagar vi middag  
och äter tillsammans. Kostnad 60 kr.  
Anm Lena Röstlund. Se ovan. 
 
Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 19.00–21.00. 
Kontakta Britt Wennberg 070-306 85 77.

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.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör 
Kören övar enligt överenskommelse  
med körledaren.

Surfa gärna in på vår hemsida 
för mer information: 
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Öppna förskolan  
i Klockargården
Tisdagar och onsdagar  
kl 10.00-13.00
Alla föräldralediga med barn 0-4 år 
är varmt välkomna. Även mor och 
farföräldrar med barnbarn förstås.

Vi leker och sjunger och umgås. 
Här lär föräldrar och barn känna 
varandra. Tryggt och trevligt inför 
förskolestart för många. 

Vi diskuterar barns behov och 
utveckling och föräldraskapets 
möjligheter, glädje och svårigheter. 
Vi finns för varandra. Varje dag 
avslutas med en lättare lunch i härlig 
gemenskap.

Vi leker, pysslar, läser och äter 
en lättare lunch. Vid härligt 
sommarväder packar vi picknick-
korgen och går till Vita Grindarna 
och badar och leker på stranden.

Barnen är det viktigaste vi har och 
vår framtid!

 
 

Välkommen att höra av dig till 
Lena Röstlund, tel 070-535 48 78, 
om du har frågor om Öppna  
förskolan i Klockargården!

BIBELORDET

Jag vet vilka tankar jag har  
för er, säger Herren, nämligen 
fridens tankar och inte  
ofärdens för att ge er en  
framtid och ett hopp.
 
Jeremia 29:11



 

TACK
vare dig som är medlem...

...har vi många konserter och 
musikgudstjänster årligen, särskilt 
sommartid. 
 
...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 
viktigt kulturarv.

...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
 
...dop är alltid gratis. Genom dopet 
blir du medlem i Svenska kyrkan. Du 
kan även döpas när du är vuxen. 

...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 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. 

 
Surfa gärna in på vår hemsida 
för mer information: 
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

– Öppet hus för daglediga  
    med småbarn 
– Öppet hus för ungdomar 
– Konfirmation 
– Bibelstudier 
– Kreativa dagar 
– Körer 
– Pensionärsträffar

... kan vi erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar så som:

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.
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