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Påsken handlar om
att livet alltid segrar 
 
 
Tvätta händerna! Hosta i armvecket och inte i händerna! 
Peta inte i näsan!
Nu i coronavirustider dyker den svunna uppfostrans  
meningar upp. När min son var liten, var meningarna  
vardagsbruk. Självklarheter kan det tyckas även utan  
virusangrepp.
Vi människor drabbas då och då av angrepp där vi ställs 
mot väggen. Nu är det coronaviruset. Och varje gång blir 
vi lika rädda. Rädsla för det vi inte kan bemästra är så 
mänskligt. Rädslan att våra nära och kära ska bli sjuka 
och dö är större än att man själv ska bli sjuk och dö.

Vi lever i första vårmånaden, snön har varit obefintlig 
och snart är det sommar igen. Ingenting står stilla. Och vi 
människor måste förhålla oss till det. Förhålla oss till att vi 
en dag ska dö och vad vi gör av livet innan dess.
Av det vi alla längtar efter är kärlek det som hamnar på 
första plats. Att bli älskad för den jag är, vi människor kan 
göra nästan vad som helst för att bli älskade. Slå knut på 
oss själva om det så behövs.  
 
Påsken handlar om döden, kärleken och livet. Jesus 
var inte bekväm, han var medveten om att det rådande 
etablissemanget inte ville öppna ögonen och se sin nästa. 
Döm inte säger Jesus, älska din nästa som dig själv. Den 
som är utan synd kastar första stenen. Var inte rädda. 
Förlåt din nästa.
Påsken handlar om att livet alltid segrar. Jesus dör men 
uppstår och det är kärnan i vår kristna tro. Livet segrar 
alltid. Det är kyrkans budskap och mysterier kan inte för-
klaras som vilken bruksanvisning som helst. Tron på Gud 
levs.

Flera gånger i veckan kan jag känna ett lugn och en frid i 
mitt inre i att Gud och kärleken alltid segrar. Vi blir ma-
tade med nyheter om krig, 
sjukdomar, hat, fattigdom, 
och allt av det djävulskap som 
människor gör mot varandra. 
Var finns då kärleken?  
Jag är så enkel i min tanke. 
Men varje gång vi människor 
gräver där vi står. Ger av vår 
tid, ser människor runt om-
kring oss, då kan världen bli 
en bättre plats att leva på. 
Och glöm inte att:
Tvätta händerna....  
Tvätta händerna.... 
Tvätta händerna....



Påsken
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I Sverige firar vi påskhelgens stora fest på 
påskafton, trots att helgen egentligen inte 
infaller förrän på söndagen. Det beror på 
att vi i Sverige oftare firar "aftnar" än de 
verkliga helgdagarna eftersom man förr i 
tiden räknade att den nya dagen började  
kl 18 kvällen innan. 

ÄGGET ÄR EN SYMBOL FÖR LIV
Få maträtter är så starkt förknippade med en högtid som 
ägg är förknippat med påsken. Det finns flera orsaker till 
att vi äter mycket ägg under påsken. Ägg är en gammal 
symbol för liv, därför passar det bra med ägg när vi firar 
att Jesus uppstått från döden. Genom det hårda skalet, en 
symbol för graven, bryter Kristi nya liv fram. 
Det godisfyllda påskägg som vi idag ger till varandra är 
alltså en symbol.

VI PYNTAR MED PÅSKENS FÄRGER
Att vi symboliserar färgen gult med påsk är antagligen 
även det kopplat till äggen, eller rättare sagt kycklingarna 
som kommer från dem. Även höns, tuppar och fjädrar i 
glada färger, som pryder både påskkort och bonader, har 
ju starka kopplingar till just ägget. 

DUKA MED VIT ELLER GUL DUK
När man ska duka fram påskbordet är det vanligast att 

välja mellan två färger på bordsduken. Om man vill välja 
den kyrkliga traditionen så ska duken vara vit som är 
glädjens färg, men många brukar också välja en gul duk, 
som enligt den folkliga traditionen har blivit påskens färg.
Vill man göra lite extra fint så kan man låta en bukett med 
påskliljor pryda bordet. Likaså ett påskris med färgglada 
urblåsta ägg. Påskriset är från början en påminnelse om 
hur Jesus plågades när han korsfästes, men idag används 
det som dekoration för att det är fint.
 
PÅSKKÄRRINGAR 
Påskkärringarna idag är annorlunda än de häxor man förr 
trodde fanns. Idag klär barn ut sig till påskgummor och 
påskgubbar, knackar på dörrar, bjuds på godis och önskar 
en glad påsk. Detta sker antingen på skärtorsdagen eller 
på påskafton, beroende på vart i landet man bor.

PÅSKNATTSMÄSSAN GÅR FRÅN SORG TILL GLÄDJE 
På natten till påskdagen besöker många påsknattsmässan. 
Påskdagen är Kristi uppståndelsedag och den vill man 
möta med så mycket fest och glädje som möjligt. Därför 
sker det en dramatisk övergång från långfredagens sorg 
till påskdagens glädje under den här mässan. Inne i kyrkan 
tänds ljus och man hälsar varandra med den urgamla 
påskhälsningen: ”Kristus är uppstånden. Ja han är 
sannerligen uppstånden.”

Källa: svenskakyrkan.se

På påskafton dukar vi för påskfest
Foto Alex & Martin/IKON
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HELA PÅSKDRAMAT 
I ETT PÅSKÄGG

Vad har påsken gemensamt  
med chokladmynt och geléfiskar?  

Jo, i de söta och sura godisbitarna ryms hela 
påskberättelsen från skärtorsdag till påskdagen. 

Älska varann!
Jesus inleder måltiden med att tvätta 
sina vänners fötter. Sedan uppmanar 
han dem: ”Så som jag har älskat er 
ska också ni älska varandra.” Måltiden 
inspirerade den tidiga kyrkan att ordna 
knytkalas som kallades kärleksmåltider.

Så dör han
Jesus förhörs och döms 
som upprorsman. Han 
hånas, misshandlas och 
korsfästs sedan på Golgota, 
som betyder skallen. Efter 
sex timmar dör han. En högt 
uppsatt man tar hand om 
Jesus kropp och lägger den i 
en klippgrav.

Säljer sin  
vänskap
När Jesus och lärjungarna 
ätit går de till Getsemane, en 
trädgård utanför Jerusa-
lem, där Jesus har ångest, 
svettas och ber. Då kommer 
en beväpnad styrka och för 
bort honom. Lärjungen Judas 
har förrått honom för 30 
silvermynt.

Bumlingen är borta
Efter helgen går flera närstående kvinnor till gra-
ven tidigt på morgonen för att smörja Jesus kropp. 
I evangelierna berättas att den stora stenen är 
bortrullad och en ängel talar om för dem att Jesus 
uppstått från döden.

Bjuder på fisk
Enligt evangelierna möter Jesus sina 
lärjungar igen efter att han uppstått. 
Det berättas att han vid Genesarets 
sjö ger råd om var de ska få mycket 
fisk och sedan bjuder på bröd och 
glödstekt fisk på stranden.

Fred, frid och helhet
”Frid över er” hälsar Jesus efter uppstån-
delsen. Shalom betyder fred och frid, 
men också helhet. Enligt kristendomen 
gör Jesus död och uppståndelse männ-
iskans relation till Gud, andra människor 
och skapelsen hel igen.

Delar bröd och dryck
Jesus samlar sina lärjungar till en sista 
fest, påskmåltiden. De äter bröd och 
dricker vin som Jesus ger en särskild 

innebörd. Sedan dess firar kyrkan 
nattvard, som sägs skapa gemenskap 

mellan Jesus och de som deltar.

UPPLEV PÅSKEN I KYRKAN WWW.SVENSKAKYRKAN.SE

Text Helena Andersson Holmqvist  Foto Lina Eriksson/Tidningen Spira

ETT SÄRTRYCK UR TIDNINGEN SPIRA
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Musik i påsktid

Ted Rosvall, släktforskare, 
kyrkomusiker, föreläsare 
och känd TV-profil från 
“Vem tror du att du är” 
vikarierar under påsken 
som kyrkomusiker och har 
också ett musikprogram i 
sommar. 
 
Han har en del av sitt hjärta på 
Djurö. Här har Ted tillbringat 
sin barndoms somrar i ett hus 
med snickarglädje. Det var hans 
morfars far som en gång i tiden, 
1890, köpte mark på Djurö och 
byggde sig en sommarvilla. Tyvärr 
gick markarrendet ut 1974 och där 
kunde familjens historia på Djurö 
tagit slut.    
   – Men vi lät så småningom bygga 
ett nytt hus på vår egen mark och 
sedan tjugo år firar familjen återigen 
somrarna ute på Djurö, berättar Ted 
Rosvall när vi talas vid på telefon en 
eftermiddag i mars. Under resten av 
året bor han med sin hustru på en 
släktgård utanför Falköping. 
   – Den byggdes av min morfars 
farfars far 1795 och det var också 
den släkten som kom till Djurö 
på 1800-talet, fortsätter Ted 
som parallellt med musiken har 
släktforskning som sitt stora intresse 
och har skrivit flera böcker i ämnet. 
   Han ser fram emot att vikariera 
som kyrkomusiker i församlingen 
under påskhelgen och nämner några 

av sina favoritpsalmer under påsken. 
   – Upp min tunga, psalm 147, är 
en fantastisk lovsång liksom ”Dina 
händer är fulla av blommor”, psalm 
154, som är en lite nyare variant. 
”Jesus Kristus är uppstånden”, 
psalm 148, som vi sjunger på 
påskdagen, är också väldigt pampig! 

TED ROSVALL: 
Har en del av sitt hjärta på Djurö
TEXT Ann Thörnblad  FOTO Privat

Vad vill du förmedla som 
kyrkomusiker? 
– Mitt uppdrag är att leda 
församlingen i lovsång. Det handlar 
inte bara om att spela vackert på 
orgeln utan att också få med sig 
församlingen i psalmsången. Sången 
ädla känslor föder och en gudstjänst 
utan musik tappar färg. Vi behöver 
musiken för att må bra, den spelar 
på så många känslosträngar. Jag 
vill förmedla såväl den traditionella 
kyrkomusiken som musik från den 
svenska visskatten. 
   – Förutom Bach, Händel och 
Mozart är jag väldigt förtjust i just 
svensk visa. Sjunger gärna sånger 
av Evert Taube, Birger Sjöberg, 
Cornelius Vresvijk och Povel Ramel, 
avslutar Ted Rosvall. 

Sommarens mest älskade sånger  
 
Onsdag 22 juli kl 19.00 kommer Ted Rosvall tillsammans med sonen 
Ludvig Rosvall och svärdottern Anna Ericsson Rosvall till Djurö kyrka med 
programmet ”Sommaren är här”. Det blir bland annat sommarlätt allsång. 
Efter sommarmusiken kommer Ted visa gamla bilder från Djurö, från slutet 
av 1800-talet till omkring 1950.  
Musikprogrammet ges också i Nämdö kyrka lördag 25 juli i samband  
med Nämdödagen.

– Mitt uppdrag är att leda församlingen i lovsång, säger Ted Rosvall.
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Ungdomssida

En ny grupp konfirmander på resa
En ny grupp startade den 
första advent 2019 och 
befinner sig nu på en resa 
som kommer vara fram till 
september 2020.

Under resan kommer vi prata om, 
diskutera och fundera över 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 andakter, skapa i lera, färg och 
musik, laga mat tillsammans, leka, 
men även ha tid för stilla stunder 
och reflektion. Dessutom kommer 
vi att åka på läger till Möja och 
Rättvik.
   Redan nu har vi hunnit med att 
stanna till i Djurö kyrka för en 
övernattning (första gruppen sedan 
1683…).  
   Med på resan har vi nio nya 
ungdomsledare som kommer vara 
fantastiska reseledare för våra kon-
firmander!
   Under maj 2020 lägger vi 
upp ännu mer information om 
kommande grupper.
Denna info kommer finnas på 
wwww.konfa.se och vår hemsida
 
FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?
Hör av er till Tommie/ 
Församlingspedagog 070-2508933
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

Ledare till barnverksamheten på Möja
Nu söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med barn till vår barnverksamhet på Möja
under juli månad 2020. Det är en tidsbegränsad deltidstjänst och vi söker en person som kan leda
verksamheten måndagar, onsdagar och fredagar under två timmar per dag. 
För mer information kontakta kyrkoherde Yvonne Hallin tel. 070-730 48 47.
 
Ansökan skickas till Djurö, Möja och Nämdö församling, Box 40, 13902 Djurhamn  
eller via e-post Yvonne.Hallin@svenskakyrkan.se. 

TED ROSVALL: 
Har en del av sitt hjärta på Djurö
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Coronaviruset och  
Svenska kyrkans verksamhet 
 
Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter 
myndigheternas rekommendationer som rör 
coronaviruset. I nuläget innebär det att  
församlingarna fortsätter med många av sina 
verksamheter och med att fira gudstjänst men 
anpassningar sker.

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter 
och annan verksamhet påverkas av den höga risken 
för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen 
covid-19.
   Kyrkan är en trygg punkt för många, särskilt i tider 
av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska 
kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och 
bedriva annan verksamhet. Samtidigt följer vi noga 
Folkhälsomyndighetens anvisningar. 
   Svenska kyrkans biskopar har gått ut med råd till 
prästerna i sina stift. En generell rekommendation är att 
nattvarden delas ut genom att brödet doppas i vinet och 
att handhälsning undviks. En möjlighet som också lyfts 
fram är att ta emot enbart brödet. Men även den som 
av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot 
personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del 
av gemenskapen. Om du känner dig osäker kan du alltid 
fråga någon av de tjänstgörande till råds.  

 

En bön i Corona-tider

Gud, du som är nådens och modets Gud,  
vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen  
sprider sig över vår värld och vårt land.  
 
Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet  
och bön om kraft, med vår oro för anhöriga  
och vänner som bor i utsatta områden.  
Särskilt ber vi för alla människor på flykt, 
som är i svåra situationer och med alltför  
litet skydd för kropp och hälsa.  
 
Vi ber för alla som arbetar i vården.  
I nödens tid, låt våra handlingar var en  
del av svaret på våra böner. 
 
 
Bön av Martin Modéus
BISKOP I LINKÖPINGS STIFT

 

Foto Magnus Aronson/IKON

Foto Magnus Aronson
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Från kyrkorådet

Vi får många frågor från våra församlingsbor  
om vad kyrkorådet egentligen gör.  
Personalen sköter församlingens dagliga 
verksamhet som gudstjänster, diakoni, själavård, 
begravningar, konfirmationsverksamhet, 
barn- och ungdomsverksamhet och övrig 
församlingsverksamhet.

Kyrkorådet har under de senaste åren bland annat 
arbetat med:

* Ommålning av våra tre kyrkor
* Utvändig målning av Möja Prästgård
* Investerat i luft/vattenpumpar i våra två prästgårdar
* Dränering av husgrund, Möja Prästgård
* Anslutit både prästgård och Solbacken till Bergs VA
* Orgeln i Möja kyrka har renoverats
* Ny orgel installerad i Nämdö kyrka
* Nytt Piano till Djurö kyrka 2019

Församlingsdialog

14 juni 13:00
efter Kyrkofullmäktige som startar 12:15 i

Nämdö kyrka
På agendan:

Årsredovisningen

Dina övriga frågor och funderingar

Förtroendevalda och personal kommer att finnas på plats för att svara på frågor och
för att ta del av dina tankar och önskemål kring våra verksamheter.

Kaffe och Kaka serveras!

Varmt välkommen!

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Vi har dessutom inventerat alla våra föremål och regist-
rerat dem i kyrkans gemensamma arkiv /SACER/ och 
gått igenom alla textilier och renoverat det som varit 
skadat i våra tre kyrkor. 
   Vi har skött årliga sysslor som budgetarbete, upphand-
lingar, tillsyn och underhåll av alla våra byggnader.
Just nu uppdaterar vi vår Vård- och Underhållsplan samt 
Trädvårdsplan, för våra kyrkogårdar.
   Hoppas att detta kan vara svar på en del av de frågor 
som våra församlingsbor har.
 
Vänliga hälsningar
 
Carl-Olof Sandquist 
ORDFÖRANDE 
Gullewi Dunback 
1:E VICE ORDFÖRANDE 

Våra tre kyrkor har målats om

Församlingsdialog i Nämdö kyrka

Söndag 14 juni kl 13.00 
efter kyrkofullmäktige som startar 12.15

PÅ AGENDAN: 
Årsredovisningen
Dina övriga frågor och funderingar

Förtroendevalda och personal kommer att finnas på plats
för att svara på frågor och ta del av dina tankar och  
önskemål kring våra verksamheter. Kaffe & kaka serveras! 
För båttransport: Kontakta pastorsexpeditionen  
senast 5 juni för att boka plats.

VARMT VÄLKOMMEN!

Björn Ulfvin
2:E VICE ORDFÖRANDE



10.   Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I PÅSK & VÅR
Välkommen att fira  
påskens och vårens 
gudstjänster i våra kyrkor 
och kapell! Här är   
programmet från  
den 9 april till  
och med den 28 juni.

DJURÖ  

MÖJA 

Torsdag 9 april – Skärtorsdagen  
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
 
Fredag 10 april – Långfredagen 
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

Söndag 12 april – Påskdagen 
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA 
Jasmin Östlund, sång.

Söndag 19 april - 2 sönd i påsktiden 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 3 maj – 4 sönd i påsktiden 
11.00 GUDSTJÄNST

Söndag 17 maj  – Bönsöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 24 maj – Sönd före pingst 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 7 juni – Hel trefaldighets dag  
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Önskepsalmer.

Söndag 21 juni –  
Johannes Döparens dag 
11.00 GUDSTJÄNST PÅ KYRKTRAPPAN

Söndag 28 juni – 3 sönd e trefaldighet 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

 
NÄRA DJURÖ KYRKA
Söndag 26 april  - 3 sönd i påsktiden 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
I Byskolan. Vi firar gudstjänst i gamla 
Byskolan i Stavsnäs by. 

Torsdag 21 maj – Kristi Himmelsfärdsdag 
09.00 GÖKOTTA Vita grindarna, Djurö. 
Ewa Leijdström, trumpet. 
 

Torsdag 9 april – Skärtorsdagen 
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA

Fredag 10 april  – Långfredagen 
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST 
Möja kyrkokör framför Jesu sju ord på 
korset.

NÄMDÖ 
 
Söndag 12 april – Påskdagen 
15.00 Uppståndelsemässa

Lördag 2 maj  
17.00 SOMMARNS DÖRR STÅR  
NU PÅ GLÄNT 
Djurö kyrkokör sjunger vår- och 
sommarsånger.

Söndag 14 juni – 1 sönd e trefaldighet 
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST MED 
NATTVARD 
Musik framförd av Nämdö kyrkokör. 
 

Söndag 12 april – Påskdagen 
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA 
Möja kyrkokör.

Lördag 25 april  
18.00 HELGSMÅLSBÖN

Söndag 10 maj – 5 sönd i påsktiden 
11.00 SAMTALSGUDSTJÄNST  
MED NATTVARD 
 
Torsdag 21 maj – Kristi Himmelsfärdsdag 
09.00 GÖKOTTA  
Vid prästgårdsstranden.

Söndag 31 maj – Pingstsöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD,  
Förbön och ljuständning. Therese 
Hammarberg, trombon. Möja kyrkokör.

Lördag 20 juni – Midsommardagen 
11.00 GUDSTJÄNST

Söndag 28 juni – 3 sönd e trefaldighet 
11.00 GUDSTJÄNST 
 

NÄMDÖ KYRKA 2 MAJ KL.17.00 
 

Sommarns dörr  
står nu på glänt
Djurö kyrkokör sjunger  
vår- och sommarsånger

Välkomna!

Foto Gustaf Hellsing/IKON



 
 

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

DJURÖ

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

Djurö barnkör
Årskurs 1-3 Onsdagar kl 15.15–16.15.  
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

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.  
Anmälan 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

Foto Gustaf Hellsing/IKON

Act Svenska kyrkan 
och Coronaviruset 
Coronavirusets effekter påverkar 
insamlingen av gåvor, inte minst 
inom ramen för Fasteaktionen. 
Mycket som planerats i form av 
konserter, arrangemang och olika 
församlingsaktiviteter till förmån för 
Act Svenska kyrkans fasteinsamling 
kan på grund av omständigheterna 
inte genomföras. Nu går vi in i tid 
då vi både måste visa omtanke om 
varandra här hemma och om våra 
medmänniskor på andra platser i 
världen. 

Flera av våra samarbetspartner väd-
jar redan nu om att vårt livsviktiga 
stöd måste upprätthållas. Arbetet 
för människor som lever i samhäl-
len som inte står lika väl rustade att 
möta Coronavirusets konsekvenser 
som här i Sverige måste fortsätta. 
Det är nu viktigare än någonsin. 
Våra partner ser bland annat ett 
stort behov av skyddsutrustning 
för personal som arbetar i flykting-
lägren och påfyllning av basförnö-
denheter för de allra mest utsatta.
 
Hjälp oss att stödja
Jag tänker att vi alla, på olika sätt, 
kan stödja de människor som ris-
kerar att drabbas allra värst av den 
globala Coronakrisen. Vårt tema 
för fasteaktionen - att stå på modets 
sida - är viktigare än någonsin. Vi 
har medarbetare och samarbetspart-
ner ute i världen som aldrig kommer 
att ge upp, men som nu behöver 
våra böner, vår omtanke, solidaritet 
och gåvor för att kunna fortsätta sitt 
livsviktiga arbete. Hjälp oss att stöd-
ja dem. Vårt tema för fasteaktionen 
- att stå på modets sida - är viktigare 
än någonsin.
 
Eric Lysén
CHEF FÖR ACT SVENSKA KYRKAN 
 
 
Vill du ge en gåva till  
Act Svenska kyrkan  
och Fasteaktionen? 
 
Swish: 900 1223 och ge en gåva på 
valfritt belopp

Plusgiro 90 01 22-3  
 
Bankgiro 900–1223



 

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:

FASTEAKTIONEN 2020
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STÅ PÅ
MODETS SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD


