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ANDERS EKHEM:

”Att våga leva är också att
våga dö och uppstå på nytt”

Betraktelsen
Ord som inte försöker fånga in livets mirakel eller
förklara Guds iver för allt levande, men som vill ge oss
modet, kraften och hoppet, att hur än livet just nu är,
våga ta ett steg till, orka en dag till och vilja tro att
ljuset till slut övervinner mörkret.

Ett spår att följa
På Runmarö hade poeten och nobelpristagaren Tomas Tranströmer ett hus,
och när han en tidig vårdag för många år sedan kom ut till ön skrev han dikten
”Från mars -79”.
Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk
for jag till den snötäckta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.
Vi är säkert många som kan känna igen oss i tröttheten över alla ord som
ständigt sköljer över oss och hur skönt det kan vara att låta det ordlösa i
naturen tala till oss. Språk men inga ord.
Kyrkan är ofta en plats för de många orden. Ibland kan dessa ord förlora sitt
språk då budskapet förlorar sin mening och betydelse. Det blir bara en massa
ord som ställer sig i vägen och det blir svårt att hitta in i med våra egna liv. Hur
kan vi, var och en med vår tro, finna den rymd och plats vi finner i det ordlösa
bland alla dessa ord? Hur anar vi spåren att nyfiket följa?
Även om vi längtar till det ordlösa behöver vi också orden. För att dela
erfarenheter av liv och av tro. Det viktigaste i livet går inte att fånga med
orden, men med orden kan vi dela livet och de erfarenheter vi har. Om de så
handlar om djupaste kärlek eller största sorg. Om dagar av ljus eller dagar av
mörker. Om det så handlar om erfarenheter av Guds tystnad eller att vi anat
Guds villkorslösa kärlek. Då är det inte orden som förklarar eller fångar in,
utan orden som delar och kan anas som spåren i snön. De som visar en riktning
och som ger rum för igenkännande och delande.
Vi lever i påskens tid och hör åter berättelsen om Jesu korsfästelse och
uppståndelse – vägen genom död till liv som gett människor ett spår att följa
i snart två tusen år. Som har gett modet att våga stå upp mot förtryck och
orättvisor, kraften att orka en dag till och ta ett steg till. Det är ett spår att följa
som förändrat världar och störtat härskare.
Tillsammans med vårens alla tecken i naturen, kan vi i påskens berättelse ana
spåren att följa genom död till liv. Ord
som inte försöker fånga in livets mirakel
eller förklara Guds iver för allt levande,
men som vill ge oss modet, kraften och
hoppet, att hur än livet just nu är, våga
ta ett steg till, orka en dag till och vilja
tro att ljuset till slut övervinner mörkret.
Glad Påsk är mer än några ord. Det är
ett spår som leder från ett kors till en
öppen grav. GLAD PÅSK!
ANDERS EKHEM
Tf kyrkoherde våren 2019
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Internationell sida

Internationella gruppen möter nyanlända i Stavsnäs
TEXT Marianne Berggren FOTO Malin Wrigstad/Ikonn
Projektet Mötesplats Stavsnäs har
till syfte att sammanföra kvinnor
från olika länder och kulturer
för att främja integration i vårt
samhälle och stärka gemenskapen i
lokalsamhället. Kiki Hark Cramne,
från internationella gruppen, är en
av eldsjälarna som engagerar sig i
mötesplatsen.

En av kvinnorna, som handarbetar
hemma, kommer att skänka några
av sina handarbeten till sommarens
basar.

Varje måndagseftermiddag träffas
man på Stavsnäs Gärde, för lektioner
i svenska. De kvinnor som kommer
gör det för att lära sig läsa och
tala det svenska språket. Man
talar också om samhällsfrågor.
Gruppen startades och leds av
frivilligarbetaren Karin Persson och
Kiki.

FASTEINSAMLINGEN
Fasteinsamlingen har precis startat
och Internationella gruppen skramlar
bössor under mars och början av
april.

Kiki, från vår internationella grupp,
har en yrkesbakgrund som lärare
och har arbetat i många år med
integration. Hon möter kvinnorna,
samtalar med dem och lär dem
svenska språket.

Notera redan nu första torsdagen i
juli, den 4 juli, då ses vi på kyrkbasar/
loppis!

Som vanligt möter ni oss utanför ICA
Djurö och ICA Stavsnäs. Kampanjen
pågår mellan 3 mars och 14 april och
fokuserar på det humanitära arbetet
för människor som drabbats av krig,
konflikt, våld eller naturkatastrofer.
Bössor finns även utställda i kyrkan
och idag swishar du lätt ditt bidrag
till 900 1223.

NYTT NAMN
Från och med i år byter Svenska
Kyrkans internationella arbete namn
till Act Svenska Kyrkan. Sveriges
största insamlingsorganisation
tydliggör kopplingen till Act:
värdens största globala nätverk för
insamlingar. En ny logotyp lanseras
nu i dagarna.

NY DELTAGARE I
INTERNATIONELLA GRUPPEN
Från årsskiftet förstärks gruppen
med Lena Röstlund. Lena blir ett
starkt tillskott med sin energi och sitt
nära samarbete med ungdomar och
konfirmander i församlingen. I nästa
nummer av församlingstidningen
intervjuar och presenterar vi Lena
närmare.
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Anders Ekhem

”Att våga leva är
också att våga dö
och uppstå på nytt”
TEXT Ann Thörnblad FOTO Åsa Meurlingn

Han har blivit ödmjukare med åren och så har tilliten till livet stärkts.
– Mina 30 år som präst har lärt mig att möta livet oavsett hur
det ser ut, att inte vara rädd, utan lita på att det bär, säger Anders
Ekhem som vikarierar som kyrkoherde i församlingen fram till påsk.

I

bland får Anders frågan ”hur
han som kyrkoherde hinner
predika” och då brukar han
svara att det är lika naturligt att
prioritera gudstjänstlivet, som det är
att prioritera administrativa frågor
och arbetet med t ex kyrkorådet.
– Jag har arbetat som kyrkoherde
i 15 år, av mina 30 år som präst, och
ser det som en självklarhet att jag
i det teologiska ledningsuppdraget
prioriterar huvuduppdraget, som
är att fira gudstjänst, säger Anders
Ekhem som under tre månader, t o m
den 22 april, vikarierar för Yvonne
Hallin som kyrkoherde.
Med sig har han en lång och bred
erfarenhet inom Svenska kyrkan.

Anders Ekhem
FAMILJ: Förlovad och sambo med
Kristina. Har två barn, Sofia 27 år
och Edvard 14 år.
BOR: Årsta
ÅLDER: 58 år
INTRESSEN: Läser mycket;
biografier, historia och
livsberättelser. Är intresserad av
samhällsfrågor, politik och sport.
Har en stuga på Hallandsåsen, ”ett
arv från mina föräldrar, stugan är
mitt nav”.
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Anders har varit församlingspräst,
arbetat som kyrkoherde i bland
annat Farsta församling, stiftsadjunkt
i Strängnäs och nu senast som kyrkoherde i Malmö pastorat. Han har
dessutom undervisat på pastoralinstitutet i homiletik, läran om
predikokonst.
– Att predika är min grej, ett av
mina naturliga uttryck, säger Anders.
När jag skriver en predikan har
jag som utgångspunkt att jag själv
behöver bli berörd, för om jag inte
tycker att den är angelägen – kommer
ingen annan heller att göra det.
Jag hämtar mycket material ifrån
samtiden, min teologi grundar sig i
första hand på kärleken till världen
och inte till kyrkan, säger Anders
och citerar det kända bibelordet ”Så
älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de som tror på
honom inte skall gå under utan ha
evigt liv”. Joh 3:16.
– Vi får inte glömma bort att Guds
kärlek riktar sig mot världen. Kyrkan
och förkunnelsen ska rikta sig till
människor i sin vardag, och i den
vardagen är kyrkan en del.

Starkt engagemang

Under våren har han predikat i
flera av församlingens kyrkor och
mött människor i just deras vardag.
Påtagligt är det starka engagemang
som finns hos de människor som
är aktiva i församlingen, viljan att

vara kyrka på en lokal plats och så
kärleken till skärgårdens storslagna
natur.
– Just den där trogenheten och
lojaliteten är något som har burit
genom sekler. Guldet är trofastheten
och kärleken till såväl kyrkan som
församlingen, säger han.

Livets allvar

Anders är uppväxt inom kyrkan och
drabbades inte plötsligt av en kallelse
att bli präst. Han beskriver det mer
som en rörelse. Det var en väg som
han började vandra, drogs till och
tyckte om att följa.
– Det bästa med att vara präst är
att det handlar om livets allvar. Det
finns ett språk, en berättelse och en
erfarenhet som bottnar i när livet
bränner till och är ”på riktigt”. Det
finns också ett språk för hoppet och
storord som mening, försoning och
kärlek.
– Vi människor har ett existentiellt
och andligt behov och hela det
moderna samhället har delvis tappat
kontakten med de behoven och hur vi
ger dem plats, säger Anders som tror
att den bristande platsen kan vara en
av anledningarna till den stress tillika
känslor av otillräcklighet som många
människor lever med idag.
– Kyrkan, liksom andra religiösa
samfund, ger rum åt de andliga och
de existentiella frågorna. Ger rum
för vilan, stillheten och vad det på

– Vi kan drabbas av livet för att lite senare vara med om underbara saker, säger Anders Ekhem.

”Vi människor har
ett existentiellt och
andligt behov och hela
det moderna samhället
har delvis tappat
kontakten med de
behoven och hur vi
ger dem plats.”

djupet innebär att vara älskad som
människa. Det kristna budskapet
utgår i från att du är älskad för din
blotta existens. Det finns en närvaro
och en nåd i det, något som vill
försona och upprätta.

Att våga leva

Vi träffas några veckor innan påsk,
en högtid där livet, döden och
uppståndelsen står i centrum. Vilket
leder samtalet in på att trots allt våga
leva livet.
– Vi har inget annat liv än det som
har givits oss. Ingen har lovat oss ett
liv utan smärta eller lidande. Ingen,

som har levat ett tag, kommer undan
förlusterna. Men trots det ligger
utmaningen, utan att för den sakens
skull blunda för mörkret, att välja
livet. Genom prövningar och genom
det svåra finns det en väg. Gud valde
själv livet genom Jesus.
– Vi kan drabbas av livet för att lite
senare vara med om underbara saker.
Numera tänker jag att det inte är
motgången eller framgången i sig som
utmanar oss, utan hur vi hanterar
dem. Att våga leva är också att våga
dö och uppstå på nytt, säger Anders.
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Påskens mysterium

påskens mysterium:

En guide till
påskhelgens dagar
TEXT ur Tradition och liv av Martin Modéus FOTO Magnus Aronson & Gustaf Hellsing

SKÄRTORSDAGEN

Skärtorsdagens namn kommer från
ordet skära, som betyder rena. På
skärtorsdagskvällen tvättar Jesus
sina lärjungars fötter, en handling
som egentligen var tjänarnas
uppdrag. Jesus bröt mot den sociala
ordningen, och inte nog med det: han
sa att detta skulle vara ett mönster
för mänskligheten. Den som vill vara
främst skall tjäna de andra. Med sina
tolv lärjungar äter han sedan en sista
måltid med bröd och vin tillsammans
och med den handlingen instiftar
han nattvarden. Jesus blev senare på
kvällen tillfångatagen och bortförd
av romerska soldater.
Det ligger en djup symbolik i brödet
som bryts. Brödet är Jesu kropp som
bryts och delas ut. Genom att ta
emot nattvardens bröd och vin, tar vi
emot den gåva han gav när han gick i
döden för våra fel och brister. Brödet
är också en symbol för gemenskapen,
att vi alla hör ihop och att det räcker
till oss alla. Församlingen säger ”så
är vi, fastän många, en enda kropp ty
alla får vi vår del av ett och samma
bröd”.

LÅNGFREDAGEN

På långfredagen torteras Jesus och
dör på korset. En oskyldig döms
till döden, och det är inte vilken
oskyldig som helst utan Gud själv.
När vi ser hans plåga så vet vi att
Gud förstår hur människor kan lida.
Långfredagen handlar om förlåtelsen,
och Jesu död är tecknet på att Gud
låter sig drabbas av det onda utan att
slå tillbaka mot oss som gjort ont.
Dagen präglas av sorg och lidande
och är en mycket stilla dag i kyrkan.
För att markera långfredagens
allvar firas gudstjänsten i många
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kyrkor utan kyrkklockor, orgelmusik
och tända ljus. Altaret har inga
prydnader utom fem röda rosor som
symboliserar Jesus sår. De få textilier
som används är svarta.
Långfredagen var förr en av de
dagar på året som var mest fylld
av traditioner. Alla nöjeslokaler
var stängda och många klädde sig
i svart. Hela samhället tog en paus.
Laxmenyn som många äter på
långfredagen är en påminnelse om
fastematen, som var fisk.

Foto Alex & Martin/Ikon

PÅSKAFTON

I Sverige firar vi påskhelgens stora
fest på lördagskvällen, trots att
påsken egentligen inte infaller förrän
på söndagen. På påskaftonen dukar
vi bordet och sätter in påskris, gärna
med urblåsta ägg som prydnad.
Ägget symboliserar Jesu uppståndelse
och att äta ägg vid påsk är en stark
tradition även i andra länder. Genom
det hårda skalet, en symbol för
graven, bryter Kristi nya liv fram. En
djup symbol med glimten i ögat är
alltså de godisfyllda ägg som många
föräldrar gömmer åt barnen. I det

gamla samhället blev det tillåtet att
börja äta ägg nu när fastan avslutats.
Förmodligen är det också äggen,
eller rättare sagt kycklingarna som
kommer ur dem, som gett påsken
dess gula färg.

PÅSKDAGEN

På Påskdagen uppstår Jesus från de
döda. Några kvinnor går till graven
tidigt på morgonen för att smörja
hans kropp, men möts av en tom
grav och en ängel som förkunnar att
Jesus uppstått. När de ger sig av för
att berätta för de andra lärjungarna
möter de Jesus på vägen. Kristen tro
handlar om hur livet besegrar döden
på alla plan. Uppståndelsen är den
yttersta konsekvensen, men livets
seger går som en röd tråd genom allt
Jesus gör.
Korset, som var ett grymt redskap
för tortyr och avrättning, blev det
främsta kristna tecknet eftersom det
visar på Guds kärlek till människorna
i och med Jesu uppståndelse från de
döda.
Kristusljuset har sedan 300-talet
använts i kyrkan som en symbol för
Kristi uppståndelse på påsknatten.
Bokstäverna på ljuset, grekiska A och
O, påminner om Jesus som sagt att
han är den förste och den siste och
att han är världens ljus.

ANNANDAG PÅSK

Annandag påsk berättar om hur fler
och fler fick möta den uppståndne
Jesus. Nu började man också förstå
att allt som hänt under Jesu liv var
en uppfyllelse av det som Gud lovat
sitt folk och hela mänskligheten.
Om dessa löften kan vi läsa i Gamla
testamentet.

Påskens mysterium

Jag är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig skall leva om han än dör.
Joh 11:25
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Nämdökören 20 år

Nämdökören fyller 20 år
D
et började med ett önskemål
från Nämdö via Anita Ranebo
om att man ville ha allsångskvällar på Nämdö. Jag tillfrågades
om att leda dessa kvällar och tackade
ja. Så iklädd dragspel, elpiano och
en kasse sångtexter drog jag iväg till
Nämdö.
Många kom till dessa kvällar och
efter hand blev vi djärvare – vi gick
från enstämmig sång till flerstämmigt.
Nu fick Nämdöborna ”blodad tand”
för körsång och med kyrkorådets
goda minne bildade vi Nämdösångarna. En permanent grupp som under
årens lopp varierat i antal mellan 14–
21 deltagare och som så småningom
övergått till att kallas Nämdökören.
Vårt allra första framträdande
hade vi i hembygdsgården på Nämdö
tillsammans med Möjakören. Där
uppstod ögonblickligen den nära och
givande kontakt öarna emellan som
alltjämt blomstrar och lever vidare.
Tätt efter detta första steg för publik
så sjöng vi sedan på skolavslutningen
i kyrkan och vid luciafirandet, också
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det i kyrkan. Därefter föll det sig med
tiden ganska naturligt, för de flesta,
att börja sjunga i kyrkan vid gudstjänster såsom påsk, pingst, alla helgons
dag, advent och nyårsaftonen. Man
kan verkligen säga att Nämdökören
intog sin kyrka och därmed kom
också församlingsborna. Gudstjänsterna blev välbesökta och när vi
hade ”hela kyrkan sjunger”, ja då var
det fullsatt.

Värdet för församlingen av denna
körs intåg i kyrkan kan knappast
överskattas med tanke på det intresse
för kyrkans verksamhet och församlingsarbete i stort som det har genererat.
Dessutom den gemenskap som följer
i spåren av sång och musik både på
den egna ön och öarna emellan. Nämdökören är ett lysande exempel på
vad frivilligarbete kan åstadkomma!
I samband med 10-årsjubiléet fick vi
göra vår första körresa. Och vart åker
skärgårdsbor när de är ute och reser? Jo till andra öar förstås. Det blev
Ålands skärgård.

Nästa resa företog vi, tillsammans
med Möjakören, och vart åkte vi då?
Jo, till Fårö – alltså från ö till ö.
Jag fick glädjen att starta Nämdökören och vara dess ledare i 13 år.
Det var ett äventyr utöver det vanliga
med dessa entusiaster till körsångare
som gav sig ut i ur och skur, snöstorm
och drivis, i egna båtar, hydrokopter,
spark – ja kort och gott – de fick ta
sig till körövningarna över vatten och
is för egen maskin och vara sina egna
chaufförer. Kolossalt tufft tyckte jag
som åkte Waxholmsbåt dit och taxibåt hem.
2013 föll jag för åldersstrecket och
Dan Enberg tog över ledarskapet.
Med sin inkännande förmåga driver
han Nämdökören vidare i sann Nämdöanda.
Och som medlem och körsångare
i Möjakören är jag förstås med när
körerna sjunger tillsammans. Det är
högtidsstunder för mig.
TEXT Elisabeth Ringbom

”Kören har stor
social betydelse i
Nämdöskärgården”
Undertecknad tog över Nämdö
kyrkokör för sju år sedan, då
kantor Elisabeth Ringbom gick i
pension. Under min tid har kören
sjungit på många ställen, inte minst
i församlingens alla tre kyrkor, och
även i Skeppsholmskyrkan. Som
längst bort har kören varit och
sjungit i en katedral i Dublin, Irland.
Ofta har vi sjungit i samarbete med
Möja kyrkokör, vilket sedan länge
är ett stadigt etablerat samarbete.
Kören övar ca två gånger per
månad och inte varje vecka som de
flesta körer. Det är för att spara in
både på kantorns restid och även
körmedlemmarna resor. Flertalet
medlemmar bor på öar runt omkring
i Nämdöskärgården och även på
fastlandet. Senaste tillskottet i kören
kommer från Runmarö!
Kören består idag av 15 aktiva
medlemmar. Ett antal som legat
ganska konstant under min tid. Vissa
har flyttat och slutat eller avgått av
andra skäl, men glädjande nog har
även flera nya tillkommit. Ett gott
betyg för körens betydelse på en liten
ort med mycket vatten, där det kostar
på att ta sig till och från övningar och
gudstjänster. Jag kan ofta känna mig
både stolt och rörd över att så många
gör sig så stort besvär att komma och
sjunga på Nämdö!
Att kören har stor social betydelse
i Nämdöskärgården är inte att ta
miste på. Körövningarnas fikastunder
är livliga tillställningar då allt
mellan himmel och jord avhandlas.
Och såklart byts varor mellan
olika händer. Samtidigt som detta
utvecklas kören musikaliskt och tar
sig gärna an de nya utmaningar som
jag serverar. Och nog tycker jag mig
se en stor utveckling, som glädjer
både mig, körmedlemmarna och
alla kyrkobesökare som kommer på
gudstjänster och musikevenemang.
För att fira körens 20-årsjubileum
sjunger kören sina mest älskade
sånger genom åren, på en fin
musikgudstjänst lördag 8/6 kl 15.00.
Vi hoppas att både nya och trogna
lyssnare hittar till Nämdö kyrka då
och känner igen flera av de stycken
kören framfört sedan 1999.

”Vi har en dröm om
att hitta en replokal”

Ungdomssida

Jag har sedan mitten av augusti 2017 haft förmånen att jobba i församlingen
med inriktning ungdom. Ett arbete som gör att jag får vandra med en liten
stund på deras resa i livet.
Jag får inblick och del av deras vardag i såväl glädje, som de dagar som
är lite mindre bra. Det jag känner och oroar mig över är den stress som
många ungdomar lever med idag. Det handlar om att prestera, att duga och
det handlar om att inte hamna i ett utanförskap. bara för att nämna några
exempel...
Vi måste också våga se den psykiska ohälsan som finns, vi som kyrka har en
oerhörd stor roll i form av att lyssna, våga se, vara ett bollplank men också
vara lite nyfikna och våga fråga ”Hur är det?”.
När det gäller verksamheterna så sjösatte vi skolkyrkan under hösten 2018
där vi vänder oss till elever i åk 1–9 (se programmet på vår hemsida).
Vi har öppen verksamhet, för närvarande två dagar i veckan på Klockargården. Vi samverkar med mötesplats Stavsnäs i olika aktiviteter, är aktiva i olika
nätverk dels lokalt men också utanför församlingsgränserna.
Under 2019 kommer vi att ta ytterligare steg mot att finns ute på fältet bland
våra ungdomar. Grubbelklubben rullar på.
Vi kommer fortsätta med lägerverksamhet om än i en annan form än tidigare.
”Öppen dörr” fortsätter att utvecklas, en verksamhet där man under ett antal
fredagar kan samlas och umgås oavsett ålder. Detta görs tillsammans med
andra aktörer i vårt område. Samverkan med andra församlingar pågår idag
men förhoppningsvis tar vi ytterligare steg under 2019.
Vi kommer gå in i ett nytänk när det gäller ungdomsledare. Tidigare har det
funnits ett önskemål på att vara konfirmerad, men nu välkomnas också de
ungdomar som har ett intresse för församlingen. Vi ser att vi kan utveckla vårt
livskunskapsarbete med en liten kamratbana t ex i närheten av kyrkan.
Konfirmanderna har startat sin resa våren 2019 och kommer avsluta den i
början av september.
Vi har också en liten dröm om att hitta en replokal där ungdomar kan få
prova på att spela musik och kanske sedan under vintern sätt upp en rock-/
popkonsert i kyrkan.
Hör gärna av er om ni behöver bollplank i ungdomsfrågor, via telefon eller
mail eller kom förbi och käka en våffla.
På vår hemsida finns det nummer till alla oss som jobbar men också till olika
organisationer om man behöver hjälp och stöd.
https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo
Allt gott!
Tompa, församlingspedagog
tel: 070-250 89 33, e-post: tommie.johansson@svenskakyrkan.se
Vi som kyrka har en oerhörd
stor roll i form av att lyssna,
våga se, vara ett bollplank men
också vara lite nyfikna och
våga fråga ”Hur är det?”.

TEXT Dan Enberg
Djurö Möja Nämdö Församlingstidning 9.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I VÅR & PÅSK
Välkommen att fira
vårens och påskens
gudstjänster i våra kyrkor
och kapell! Här är
programmet från
den 10 april till och
med den 30 juni.
DJURÖ
Onsdag 10 april
08.15 MORGONMÄSSA
i Klockargården.
Söndag 14 april – Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST
Torsdag 18 april – Skärtorsdagen
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Fredag 19 april – Långfredagen
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Anna Frej, solosång.
Söndag 21 april – Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Djurö kyrkokör.
Söndag 28 april – 2 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
OCH MEDITATION
Söndag 5 maj – 3 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Onsdag 15 maj
08.15 MORGONMÄSSA
i Klockargården.
Söndag 19 maj – 5 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST
Torsdag 30 maj – Kristi Himmelsfärdsdag
09.00 GÖKOTTA Vita grindarna.
Söndag 2 juni – Sönd före pingst
16.00 SÅNGGUDSTJÄNST MED
NATTVARD
Hammarbykyrkans kör, Staffan Sandlund,
solist.
Onsdag 12 juni
08.15 MORGONMÄSSA
i Klockargården.
Söndag 16 juni – Hel. trefaldighets dag
11.00 GUDSTJÄNST
Söndag 23 juni – Johannes Döparens dag
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
gudstjänst på kyrktrappan.
Söndag 30 juni – 2 sönd e trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Foto Alex & Martin/Ikon

MÖJA

Lördag 22 juni – Midsommardagen
10.00 GUDSTJÄNST

Torsdag 18 april – Skärtorsdagen
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Konfirmanderna medverkar.

NÄMDÖ

Fredag 19 april – Långfredagen
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Konfirmanderna medverkar. Möja kyrkokör
framför Jesu sju ord på korset.
Söndag 21 april – Påskdagen
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Konfirmander och Möja kyrkokör.
Söndag 12 maj – 4 sönd i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 26 maj – Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST
Torsdag 30 maj – Kristi Himmelsfärdsdag
09.00 GÖKOTTA Prästgårdsstranden.
Söndag 9 juni – Pingstdagen
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST MED
NATTVARD
Möja kyrkokör framför Guds
vackraste tanke. Efter gudstjänsten –
Kyrkofullmäktige samt församlingsdialog
- alla är välkomna att ställa frågor till
kyrkofullmäktige.

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.
10. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Söndag 21 april – Påskdagen
15.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Nämdö kyrkokör.
Lördag 8 juni – Pingstafton
15.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Nämdö kyrkokör firar 20 år!

RUNMARÖ
Måndag 22 april – Annandag påsk
11.00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST

SANDHAMN
Söndag 21 april – Påskdagen
14.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Lördag 11 maj
16.00 VÅRKONSERT MED DJURÖ
KYRKOKÖR ¨Sommarens dörr står nu på
glänt¨. Djurö kyrkokör, Carina Celin, solo
och Jen Scheffel, flöjt

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.
Under ett par veckor på sommarlovet
har Klockargården öppet flera
dagar i veckan för barn 8-12 år
och föräldralediga med barn och
semesterlediga med barn.
Vi leker, pysslar, läser och äter
en lättare lunch. Vid härligt
sommarväder packar vi picknickkorgen och går till Vita Grindarna
och badar och leker på stranden.
Barnen är det viktigaste vi har och
vår framtid!

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.

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

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
...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.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Sw�sH� d�n g�vA t�lL
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svenskakyrkan.se/fastekampanjen

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

