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Legenden om Lucia
- om alla flickors rätt till ett värdigt liv

Advents & Julens
gudstjänster och konserter

Betraktelsen

Mirakler kan ske när
människor hjälps åt
Att leva i nuet ”här och nu” ska vara livsinriktningen i människans liv.
Det som har varit går inte att göra om, det som ligger i framtiden vet
jag ingenting om. Jag vet bara något om det som är här och nu.
När jag skriver detta vet jag något om att ha vaknat av ljud som jag
inte kan lokalisera och kan inte somna om utan att försöka lokalisera ljudet. Det är markisens lina som har en ände av hårdplast som
slår mot fönstret i blåsten. Ljudet väckte mig och nu vet jag var det
kommer ifrån. Kan inte somna om. När jag ändå är vaken kan jag
skriva ledaren till församlingstidningen som du nu håller i din hand.
Tidningen ska handla om julen och tiden fram till när vi ska fira påsk.
Jag och andra ska skriva om vad som händer i våra kyrkor där vi på
olika sätt ska framföra budskapet om att Gud blev människa, tog sin
boning mitt ibland oss, och livet fick en ny vändning.
Människor levde under förtryck och hade det svårt då för 2000 år
sedan och så är människors villkor också idag. Då var det självklart
att vända sig till Gud och hämta kraft och hjälp för att orka leva. Det
gör människor också idag. Det finns ingen annan hjälp att få än att be
till Gud och hoppas på att mirakel ska ske.
Mirakler kan ske när människor hjälps åt, ser sin nästa och vågar
närma sig varandra. Det handlar inte alltid om predikanten Billy Grahams mastodonta väckelsemöten där människor står på rad och blir
helade. Det kan handla om här och nu, där människor ser varandra
och vågar säga: ”Hjälp mig! Jag kan inte... Jag förstår inte... Jag har
inte råd... Jag vågar inte...”. Mänskliga tillstånd som kan växa till
stora berg om jag inte träffar en människa som vill eller kan hjälpa
mig, eller att jag kan hjälpa en medmänniska som behöver mig och
det jag kan bidra med.
Julen liksom påsken handlar om livet som vill ge en människa nytt
hopp och liv i överflöd. Kyrkan står där som en påminnelse att Gud
vill just Dig! Sen är kyrkan också representerad av människor,
människor som aldrig har gått i trasiga skor, människor som aldrig
har behövt leta i soptunnan efter mat, människor som aldrig har behövt fly, människor som aldrig har behövt prostituera sig för att få
drogen som gör livet lättare att leva.
Gud har bara människors händer, fötter, hjärtan och människors
förmåga till att älska, förmedla hopp, förlåtelse, barmhärtighet.
Gud är helt beroende av dig
och mig. Liksom du och jag
ibland är helt beroende av
andra människors hjälp och
tröst. Gud blev människa och
lagd i en krubba. Han är då
helt beroende av Maria och
Josef, hans namn är Jesus och
Han kom att förändra världen.
God Jul och allt gott
här och nu önskar jag dig!

YVONNE
Yvonne Hallin
KYRKOHERDE
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Julen

Vad betyder julen för dig?
TEXT Ann Thörnblad

”Vi har mobilförbud på julafton”
HELENA JOHANSSON SKÖLD, 48 ÅR, FÖRSAMLINGSBO:
– Jag är väldigt traditionell och firar jul på i stort sett
samma sätt som när jag var liten. Då var vi alltid hos min
mormor och mammas systrar med familjer var med. Det
var stort, det var varmt och en härlig stämning! Vi träffades kl 14 och åt ett generöst julbord, med alla de klassiska
rätterna, och efteråt vilade man på maten. Sen var det
fika och dags för julklappsöppning. Vi öppnade julklapparna en i taget, och alla tittade på, så vi kunde hålla på
till midnattssmässan ibland! säger Helena och skrattar vid
minnet.
– När mormor gick bort 1992 ville jag fira med min farmor och då var vi hemma hos mina föräldrar. Det var fantastiskt och hon fick leva tills hon var över 100 och hann
få fem barnbarnsbarn. Två av dem är mina barn som nu är
15 och 18 år.

Vad är det bästa med julen?

– Gemenskapen och Kalle Anka! Vi har mobilförbud på
julafton, då får alla stänga av sina telefoner!

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

/ IKON

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT
TILL ETT VÄRDIGT LIV
Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act
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Nyår och trettondedag jul

Det nya året och
trettondedag jul
TEXT Ur Tradition och liv av Martin Modéus FOTO Bildbyrån IKON

Nyårsafton

När vi nyss har passerat vintersolståndet och vet att vi går mot ljusare
tider, då avslutar vi det gamla året.
Det gamla lämnar vi i mörkret och
låter det nya året leda oss mot ljuset.
Alla dagar som är övergångar
mellan två tidsperioder betraktades
förr som laddade, ja, farliga.
Då trodde man att närvaron
av onda makter var särskilt stor.
Fruktan var framför allt stor för
tolvslaget på nyårsnatten, då man
trodde att domedagen kunde
komma. Om man sov över midnatt
visste man inte om skulle vakna
igen. Därför var det viktigt att vaka
in nyåret. Också i dag vakar vi in
det nya året, fast av helt andra skäl.
För många är nyårsfirandet en
fortsättning av julen. Men sätten att
fira helgerna skiljer sig tydligt. Om
julen är familjefesten i hemmet, så
är nyår vänskapskretsens fest. Typen
av mat skiljer också jul från nyår. I
matbruket ser vi att julen är ett sätt
att skapa band till det förgångna
och bygga trygghet i en föränderlig
värld, medan vi med nyårshelgen
kastar oss i famnen på den okända
framtiden.
Nyår är både stillhet och fest,
eftertanke och glädje. Vi lämnar det
gamla och något nytt kommer, en ny
skapelse är det nya året.
Nyårsbönen som firas i
församlingens kyrkor och kapell
är en gudstjänst där vi får lägga
både det gamla och det nya året i
Guds händer. Vi inbjuds att möta
Gud i sång, bön och tystnad. Det är
också ett tillfälle att blicka framåt
och uppåt. Att den är meditativ
betyder att den har karaktären av en
rastplats. Men det handlar inte om
att stanna i sig själv, utan om att vila
i att vi är burna av någon som är
större än oss.
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TILL EFTERTANKE OCH BÖN
INFÖR DET NYA ÅRET
Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.
ur psaltaren 121

Nyårsdagen

Nyårsdagen är en sorts förnyelse
av världen. Därför passar skapelseberättelsen, 1 Mosebok 2:4-9,
15-25, att läsa denna dag. Det nya
året är fräscht som en nyskapad
värld, en nyfödd morgon och full av
möjligheter. Samtidigt lämnar vi på
gott och ont något gammalt bakom
oss.
I kyrkan firas nyår numera som
en fredens dag, eftersom Gud en
dag ska skapa nya himlar och en ny
jord där fred och rättvisa råder. Att
vända krig till fred och ovänskap till
vänskap är i sig en sorts nyskapelse.
Tänk om det nya året verkligen
kunde bli ett år av fred både i våra
egna liv och i den stora världen.
Förr i tiden trodde man att
nyårsnatten och nyårsdagen gjorde
det möjligt att se vad som skulle
hända under året, och delvis
också påverka det. Numera gör
vi framförallt det senare – genom
att avlägga nyårslöften tror vi oss
kunna påverka framtiden.

När nyårslöftet är i Jesu namn
räknar vi med hjälp i det vi ska ta
oss för, och då kan vi avsluta året i
Jesu namn, både i tacksamhet och
med bön om förlåtelse.

Trettondedag jul

Tretton dagar efter jul kommer den
dag som hos oss kallas trettondedag
jul, men som i det flesta andra
länder heter epifania. Ordet betyder
uppenbarelse. För mycket länge
sedan firades epifania som Jesu
födelsedag, och i flera österländska
kyrkor räknar man fortfarande
epifania som julens stora dag.
Genom invandrarkyrkorna har detta
sätt att fira jul också nått Sverige,
vilken gör helgen spännande inför
framtiden. Bland svenskarna har
trettondedag jul helt tappat sin
folkliga förankring, men kanske
kommer invandringen att ge nya
seder att ta upp i vår festtradition.
På själva trettondedag jul minns vi
de tre vise männens ankomst till
stallet för att hylla Jesus med guld,
rökelse och myrra.
Enligt legenden hette de tre vise
männen – eller de tre stjärntydarna
eller konungarna som de också
kallas – Kaspar, Melkior, Baltasar.
När man ser dem i konsten är de
ofta avbildade som härstammande
från tre olika kontinenter och av
tre olika åldrar: ung, fullvuxen och
åldring. Detta är ett gammalt sätt att
uttrycka att hela mänskligheten står
i tillbedjan inför Jesus.
Eftersom de tre vise männen var
de första icke-judar som tillbad
Jesus så har man länge tänkt på
trettondedagen som dagen då
vi firar att Jesus börjar bli känd
också utanför det judiska folket. På
julnatten var undret att Gud blivit
människa känt bara av Maria, Josef
och herdarna. Nu blir Jesus känd
över hela världen.

Nyår och trettondedag jul

Alex & Martin/IKON

Lea.
Ewa Almkvist/IKON

Kristina Johansson/IKON
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Musik i juletid

A Zero8 Christmas - Konsert 20 december
Varmt välkomna till Djurö kyrka
fredag den 20 december kl 19.00,
då ges en uppsättning av A Zero8
Christmas! De kombinerar tradition
med något nytt och fräscht.
På A Zero8 Christmas bjuds det
på såväl svenska julklassiker som
mer barbershopinspirerad amerikansk julmusik men framförallt är
det nya för i år att de kommer gästas av de folkmusicerande kusinerna
i Kolonien!
Kolonien utgörs av fyra kusiner
som började spela tillsammans
redan i tonåren. Debutalbumet
”Clockwise” släpptes 2012 och
bandet prisades som ”Årets Nykomling” på Folk- och Världsmusikgalan. Fri entré. Varmt Välkomna!

Stjärnebloss i Vintertid
i Djurö kyrka 5 januari kl 18.00
En stämningsfylld konsert där
tradition och nostalgi möter
de nyare julsångerna och den
nyare musiken.
Allt från ”O, Helga natt och
”Betlehemsstjärna” till Björn och
Bennys ”Vinterhamn”, blandat med
”Tomtarnas vaktparad” på fiol och
dragspel och nyare folkmusik bl a
av Benny Andersson, Orsa Spelmän
och Åsa Jinder. Även en och annan
nykomponerad låt av Bo Karlsson.
Och här är lite information om
artisterna:
Louise Raeder (sångerska &
skådespelerska) är ett välbekant
ansikte från scen och TV efter över

JULMUSIK
I VÅRA
KYRKOR
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30 år som artist. Många minns
henne från”Spanska flugan” med
Lasse Berghagen och TV-serien
”Goda grannar”.’*I ”Kristina
från Duvemåla” alternerade hon
under flera år med Helén Sjöholm i
titelrollen.
Lena Magnusson, (pianist,
dragspelare och sångerska)
värmlänning från Arvika. Utbildad
på Musikhögskolan i Stockholm.
Verksam som frilansmusiker
sedan många år. Kompat/kompar
artister som t.ex. Nanne Grönvall,
Charlotte Perelli, Owe Thörnkvist.
Bo Karlsson, fiol. Utbildad klassisk
violinist vid Musikhögskolan
i Malmö. Bo har jobbat på
Malmöoperan och i Hovkapellet på

Stockholmsoperan. Hälsningeson
som fick sin första fiol under hakan
vid fem års ålder. Han inspirerades
tidigt av den hälsningska
folkmusiken och har genom åren
komponerat flera verk.

LÖRDAG 14 DECEMBER KL 14.00

SÖNDAG 15 DECEMBER KL 11.00

Julkonsert i Nämdö kyrka med
Nämdö kyrkokör.
LÖRDAG 14 DECEMBER KL 18.00

tillsammans med Djurö kyrkokör.
Annika Inkapööl, solist

”Det strålar en stjärna”

”Det strålar en stjärna”

Julkonsert i Möja kyrka med
Möja kyrkokör.

”Vi sjunger in julen”

Varmt välkomna!
Fri entré

Ungdomssida

Vad tyckte ni om konfirmationstiden?
Vi frågade några av årets konfirmander
om konfirmationstiden. Flera av dom
har nu valt att bli ungdomsledare. Här är
deras svar.
”Det roligaste med konfatiden var lägren. Möja var
jätteskoj och intressant med allt som vi gjorde och lärde
oss. Vi fick lära oss om kyrkans högtider och att be
böner och sjunga psalmer och vi hade egna andakter.
Yvonne lärde oss allt om Jesus.”
”Idrelägret var det bästa av allt med så många roliga
aktiviteter och vi hade så roligt hela tiden. Andakterna i
kapellet var lugna och trivsamma. Två stycken döptes på
lägret. Fin upplevelse för oss alla.”
”Bäst är också den gemenskap och kamratskap som är
och alla nya vänner vi fått. Det är ett minne för livet.
Ledarna har varit toppen och lärt oss mycket och de
lyssnar verkligen på oss och våra funderingar.”
”Vi valde att konfirmera oss för att konfirmera dopet.
Det var också lite grupptryck som gjorde att beslutet
togs, och det var det bästa beslutet för det har varit
jättekul.”
”Vi rekommenderar alla kompisar att konfirmera sig för
det är en fantastisk tid och man får vänner för livet.”
”Vi vill bli ungdomsledare för vi vill fortsätta träffas i
församlingen och åka på läger. Vi vill lära oss mer om
bibeln, kyrkan och ledarskap. Tror att vi blir bra ledare
och vi kommer vara snälla och roliga.”
”Vi tycker att församlingen gör ett jättebra jobb för oss
unga och vi känner oss alltid sedda och välkomna. Vi
skulle önska att Klockargården var vår fritidsgård så vi
alltid kunde hänga där. En bussresa med församlingen
till Ullared står högt på önskelistan.”
”Vi tycker att kyrkan är jätteviktig för oss här på Djurö
och Stavsnäs. Om vi mår dåligt eller har något problem
så kan vi alltid gå till er och få hjälp och stöd. Det känns
bra och tryggt. Vi känner oss alltid så välkomna och ni
ser oss och lyssnar alltid på oss, vad än vi funderar eller
pratar om.”
”Så vet vi att med kristna symboler (som kors eller
frälsarkrans) så lyckas man med uppkörning eller prov
och i svåra situationer får man hjälp och stöd med en
bön.”
Våra härliga ungdomar. Tack för att ni finns.

Elin på moped.

Amanda, John-Wilhelm, Moa och Love.

TEXT Lena och Tompa

KONFIRMATION 2020 I DJURÖ MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING
Start: Första advent i Djurö kyrka kl 11.00.
Anmälan:
http://www.konfa.se/anmalan-till-djuro-moja-namdo/

Information om konfirmationen hittar ni här:
http://www.konfa.se/djuro-moja-namdo/
Frågor ring eller maila:
Tommie Johansson, 0702508933
tommie.johansson@svenskakyrkan.se
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Internationell sida

Legenden om helgonet
Lucia bär på många
viktiga budskap. Ett
budskap handlar om att
en flicka ska få säga ja
till det hon själv vill. En
flicka har rätt till sin egen
kropp och sitt eget liv.
Hon ska kunna skriva sin
egen historia.

Legenden om Lucia - om alla
flickors rätt till ett värdigt liv
TEXT Susanna Olivin FOTO Jesper Wahlström/ikon

B

erättelsen om Lucia är en
berättelse om förfärliga
övergrepp. Lucia blev
bortlovad för att gifta
sig redan som ung flicka. När
hon övertalade sin mor att bryta
förlovningen, straffades hon genom
tortyr och sedan till ett liv på
bordell. Hon uppges då ha sagt att
eftersom hon inte gav sig frivilligt
skulle hennes kyskhet bestå.
Lucias motstånd väckte stor
ilska hos omgivningen. Enligt vissa
berättelser stack de ett svärd genom
hennes hals, enligt andra stack de
ut hennes ögon. Oavsett vilket våld
hon utsattes för, så är en sak säker:
Lucia straffades hårt för att hon
trotsade samhällets normer.
FLICKORS SITUATION IDAG
Runtom i världen utsätts flickor än
idag för samma typ av övergrepp
som Lucia utsattes för. Tvångsgifte,
könsstympning, sexuellt våld och
våld inom familjen är exempel
på vanliga övergrepp mot flickor.
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Varje dag könsstympas över 10 000
flickor. Varje dag gifts över 30 000
flickor bort.
Flickor får tidigt ta hand om barn
och utföra oavlönat hushållsarbete,
vilket begränsar deras möjligheter
att utbilda sig och skaffa sig en egen
försörjning. Flickors och kvinnors
kroppar ses i många fall som mäns
egendom. I vissa samhällen har
kvinnor ingen rätt att äga mark
eller egendom, ingen rätt att ha eget
bankkonto och ingen rätt att rösta.
Beroendeställningen leder till stor
ohälsa.
ACT SVENSKA KYRKAN
GÖR SKILLNAD
Som trosbaserad aktör har Act
Svenska kyrkan ett unikt nätverk i
samhällen där religiösa ledare har
stort inflytande över människors
liv och vardag. Det ger möjlighet
att påverka kränkande normer och
diskriminerande familjelagstiftning.
När kyrkor tar ställning emot
exempelvis könsstympning och

barnäktenskap, kan en förändring
ske i samhället.
Act Svenska kyrkan arbetar
tillsammans med lokala krafter för
att långsiktigt förändra. Det handlar
om utbildning kring farorna med
könsstympning, påverkan för att
förbjuda barnäktenskap och projekt
för att flickor ska tillåtas gå i skolan.
Det handlar om att bryta tabun som
rör jämställdhet och sexualitet och stå
upp för alla människors lika värde.
LEGENDEN OM LUCIA GER HOPP
Kanske är det just Lucias kamp för
sitt liv, sin kropp och sin värdighet
som gjort att vi idag firar henne med
en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia
bli en symbol för ljuset i mörkret.
Legenden om Lucia kan ses som
en påminnelse om att värna alla
flickors rätt att få bestämma över
sina egna kroppar och kunna göra
egna val. Tillsammans genom Act
Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor
möjlighet att ta makten över sina
egna liv.

Internationell sida

Insamling till Världens Barn
Insamlingen till Världens barn sker traditionsenligt i
september under några veckor.
Vi; Svenska kyrkan deltar tillsammans med flera andra
organisationer med kraftfulla insamlingar.
Vår internationella grupp skramlar bössor utanför ICAStavsnäs & Djurö och möter givmilda och engagerade
församlingsbor! I år fickVärldens Barn totalt in 62,4 miljoner kronor. Så tack till alla som var med och bidrog!
Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och ett samarbete mellan Sveriges Television, Sveriges Radio P4 och 14 svenska biståndsorganisationer.
Kampanjen pågår under hela året med kulmen i september/oktober.
Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har
rätt till hälsa, skola och trygghet. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett femtiotal projekt inom Världens
Barn, ofta spridda i över 30 länder världen över.
För att läsa mer om några utvalda projekt besök https://
start.varldensbarn.se/projekt/. För listor över alla beviljade projekt besök www.radiohjalpen.se/varldensbarn.

Julklappstips
Alla mina barn är en helt ny bok
med åtta berättelser ur Astrid Lindgrens böcker. Berättelser om barns
behov av drömmar, frihet, trygghet,
lek och fantasi som kan ge fina lässtunder hemma eller i skolan, som
godnattsaga eller i morfars knä.
Boken är ett gemensamt initiativ
mellan Astrid Lindgrens barnbarn,
Världens Barn och Rabén & Sjögren

för att de vill lyfta alla barns rättigheter. Dels genom texterna, dels
genom att varje såld bok bidrar med
100 kronor till Världens Barn.
Alla mina barn är en vacker bok
att ge till både liten och stor. Till ett
barns födelse, som dop- eller namngivningspresent, till födelsedagar
eller julklapp.

Faktaruta julinsamlingen 2019
Mer än…  
780 miljoner människor över 15
år kan inte läsa. 2/3 av dem är
flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år
blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas
varje dag.
Miljontals flickor i världen lever
under förtyck och utsätts för

hot, våld och övergrepp – bara
för att de är flickor. Vi kan
aldrig acceptera att fattigdom
och normer ger flickor sämre
förutsättningar för ett värdigt liv.
Act Svenska kyrkan stödjer
humanitära insatser och projekt
över hela världen för att stärka
flickor och kvinnors rätt till god
hälsa, värdighet och makt över
sitt eget liv. I julinsamlingen –
som startar vid första advent och
pågår till trettondag jul – kan du

vara med i kampen för varje flickas
rätt att kunna påverka sin framtid.
Alla ska ha rätt att själv få välja
med vem de vill leva sitt liv. Alla
äger rätten att bestämma över sin
egen kropp.

Vi lever alla under samma
himmel och har samma
rättigheter.
Swisha din julgåva till
900 1223. Tack!
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PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I ADVENT & JUL
Välkommen att fira
vinterns gudstjänster i våra
kyrkor och kapell! Här är
programmet från
den 30 november till
och med den 13 april.
DJURÖ
Söndag 1 december – 1 sön i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST MED
NATTVARD Djurö kyrkokör. Adventskaffe
i kyrkstugan efteråt. Olle Sjöholm presenterar sin bok ”Prästen kan komma”, en
skrift om prästen, läkaren och Möjabon
Herbert Lindström.
Söndag 8 december – 2 sön i advent
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
OCH MEDITATION Anders Modigh, cello.
.
Söndag 15 december – 3 sön i advent
11.00 VI SJUNGER IN JULEN
Djurö kyrkokör, Annika Inkapööl, solist.
Fredag 20 december
19.00 KONSERT: A ZERO 8 CHRISTMAS
Se sid 6.
Tisdag 24 december – Julafton
10.00 JULKRUBBA Barnkören.
23.00 MIDNATTSMÄSSA
Marlena Laszlo, solosång.
Torsdag 26 december - Annandag jul
14.00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST I
PRÄSTGÅRDEN

Söndag 16 februari – Sexagesima
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Robin Norrgård, sång.
Söndag 23 februari – Fastlagssöndagen
11.00 GUDSTJÄNST MED SMÅ
OCH STORA Barnkören. Fika och semlor.
Onsdag 26 februari – Askonsdagen
19.00 ASKONSDAGSMÄSSA
Söndag 1 mars – 1 sön i fastan
11.00 GUDSTJÄNST
Cecilia Åström m fl sjunger och spelar.
Söndag 15 mars – 3 sön i fastan
11.00
GUDSTJÄNST
Foto Magnus
Aronson MED NATTVARD

Söndag 29 december – Sön efter jul
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 22 mars – Jungfru Marie
bebådelsedag
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD.
Djurö kyrkokör.

Måndag 31 december – Nyårsafton
18.00 NYÅRSBÖN

Söndag 29 mars – 5 sönd i fastan
11.00 GUDSTJÄNST MED MEDITATION

Onsdag 1 januari
14.00 NYÅRSMÄSSA MED STRAUSSVALSER I SJÖLIDENS KAPELL
Sammanlyst till Värmdö församling.

Söndag 5 april – Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Kommenterad gudstjänst.

Söndag 5 januari – Trettondedag jul
18.00 JULENS SÅNGER
Bo Karlsson med ensemble. Se sid 6.
Söndag 12 januari –
1 sönd e trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
OCH ÖNSKEPSALMER
Söndag 19 januari –
2 sön e trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST
Söndag 2 februari – Kyndelsmässodagen
11.00 GUDSTJÄNST MED FÖRBÖN
OCH LJUSTÄNDNING Djurö kyrkokör.

Fredag 10 april – Långfredagen
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Torsdag 9 april – Skärtorsdagen
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Söndag 12 april – Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Djurö kyrkokör.

KLOCKARGÅRDEN
Lördag 1 februari
9.00-16.00 MANDALAMÅLNING
Anmälan senast 30/1 till Åsa
0733-866329.

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.
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Onsdag 5 februari
08.15 MÄSSA
Lördag 29 februari
9.00-16.00 MANDALAMÅLNING
Anmälan senast 27/2 till Åsa. Se 1/2.
Onsdag 4 mars
08.15 MÄSSA
Lördag 28 mars
9.00-16.00 MANDALAMÅLNING
Anmälan senast 26/3 till Åsa. Se 1/2.
Onsdag 1 april
08.15 MÄSSA

MÖJA
Söndag 1 december – 1 sön i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST MED
NATVARD
Lördag 14 december
18.00 DET STRÅLAR EN STJÄRNAJULKONSERT Möja kyrkokör.
Kaffe i prästgården. Olle Sjöholm presenterar sin bok ”Prästen kan komma”, en
skrift om prästen, läkaren och Möjabon
Herbert Lindström.
Söndag 22 december – 4 sön i advent
11.00 JULKRUBBA
Tisdag 25 december – Juldagen
07.00 JULOTTA Möja kyrkokör.
Måndag 31 december – Nyårsafton
17.00 NYÅRSBÖN Möja kyrkokör.
Lördag 11 januari
13.00 JULGRANSPLUNDRING
Vi börjar med musikgudstjänst i kyrkan
och fortsätter med julgransplundring i
prästgården. Där blir det fika och fiskdamm. En dag för alla åldrar!

Söndag 26 januari –
3 sön e trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 9 februari – Septuagesima
11.00 GUDSTJÄNST MED
ÖNSKEPSALMER
Lördag 22 februari
18.00 HELGSMÅLSBÖN
Söndag 8 mars – 2 sön i fastan
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Kommenterad gudstjänst.
Lördag 21 mars
18.00 HELGSMÅLSBÖN
Torsdag 9 april – Skärtorsdag
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Fredag 10 april – Långfredag
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Söndag 12 april – Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA

NÄMDÖ
Lördag 30 november
15.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Nämdö kyrkokör.
Lördag 14 december
14.00 DET STRÅLAR EN STJÄRNAJULKONSERT Nämdö kyrkokör.
Onsdag 25 december - Juldagen
07.00 JULOTTA
Tisdag 31 december – Nyårsafton
13.00 NYÅRSBÖN Nämdö kyrkokör.
Lördag 7 mars
17.00 HELGSMÅLSBÖN Nämdö kyrkokör.
Söndag 12 april – Påskdagen
15.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Nämdö kyrkokör.

RUNMARÖ
Söndag 1 december – 1 sön i advent
14.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Onsdag 25 december – Juldagen
07.00 JULOTTA
Tisdag 31 december – Nyårsafton
16.00 NYÅRSBÖN
Måndag 13 april – Annandag påsk
11.00 GUDSTJÄNST Kapellstiftelsen
sammanträder efter gudstjänsten.

SANDHAMN
Lördag 30 november
13.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Onsdag 25 december – Juldagen
07.00 JULOTTA
Söndag 12 april – Påskdagen
14.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA

Välkommen till
våra verksamheter
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.

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

TACK

vare dig som är medlem...

... kan vi erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar så som:
– Öppet hus för daglediga
med småbarn
– Öppet hus för ungdomar
– Konfirmation
– Bibelstudier
– Kreativa dagar
– Körer
– Pensionärsträffar
...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 kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i din församlingskyrka.
DET HÄR INGÅR:
Någon av församlingens fem kyrkor,
kapell eller annan församlingskyrka
Präst
Musiker
Kyrkvaktmästare

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.

...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 internationella arbete bidrar till att utsatta
människor ska få ett bättre, värdigare
liv överallt på jorden.

Surfa gärna in på vår hemsida
för mer information:

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Runmarö kapellstiftelse söker vaktmästare
I tjänsten ingår löpande skötsel av kyrkogården samt att föra gravbok och anvisa gravplatser.
Merparten av arbetet sker under sommarmånaderna. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas
gräsklippning och uppsamling av löv, urnsättning och spridning av aska i minneslunden.
För mer information kontakta Åke Bonnevier tel. 073-3941224, Arne Bengtsson
tel. 070-5916110 eller kyrkoherde Yvonne Hallin tel. 070-7304847.
Tjänsten, som är en timanställning, kommer att tillsattas snarast möjligt under 2020.
Ansökan skickas till Djurö, Möja och Nämdö församling, Box 40, 13902 Djurhamn
eller via e-post Yvonne.Hallin@svenskakyrkan.se.

