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Skärgårdsturné 2014
8.7. kl 19 Nämdö kyrka - Värmdö (Sverige)
9.7. kl 19 Djurö kyrka - Värmdö (Sverige)
10.7. kl 19 Möja kyrka (Sverige)
11.7. kl 20 Sandhamns kyrka (Sverige)
12.7. kl 20 Mariehamns kyrka (Åland)
13.7. kl 16 Eckerö kyrka (Åland)

i samarbete med Djurö, Möja och Nämdö församling, Alandia Jazz och Svenska kulturfonden

Torsdag 10 juli kl 18.00
i Kyrkstugan vid Djurö kyrka

sommarbasar
Arrangeras av Djurö kyrkliga
syförening
Vackra handarbeten, basar,
kaffeservering m m
Välkommen att fynda!
Har du saker du vill donera till basaren,
kontakta pastorsexp!
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”Jag önskar att du
hittar vilan i sommar”

Sommar! Vad jag längtar! Det är
kallt och disigt denna majdag när jag
skriver detta som du läser dagarna
innan midsommar. De flesta av oss
längtar verkligen efter sommaren,
att få vara ledig och ha tid att umgås med de sina.

I februari var jag i Thailand med min
familj. Jag hade aldrig varit där tidigare
och heller inte längtat dit, men det blev
verkligt fina veckor med mycket innehåll. Sol, bad, möten med fantastiska
människor, alla var så vänliga och det
smittade. Omgivningen smittar verkligen. När jag har varit i sammanhang där
människor bara pratar negativt om andra
och om vårt samhälle, vips så börjar jag
också i mitt sinne se det som är negativt.
Är jag med människor som är energifyllda och glada smittar det också och jag
kan känna glädje och entusiasm.
Jag har en vän som säger ”Idag är jag
på dåligt humör, jag vill bara klaga” och
så gör hon det en stund och efter ett tag
kommer hon på att det var inte så illa
och säger ”Tänk att jag har förmånen att
få bo i ett av världens rikaste länder, jag
är frisk, har ett arbete som jag trivs med

en man som älskar mig och fina barn.
Och här sitter jag och klagar”. Så skrattar
hon ett befriande skratt. Hon vet att hon
är priviligierad.
Det är inte alla som är det i vår del
av världen heller. Många oroar sig över
arbete, ekonomi, barnen och sina relationer. Vi människor har så många måsten
som vi skall uppfylla, tror vi. Tänk om vi
kunde vara lite mer rädda om oss själva
och våga njuta mer av detta livet som vi
har fått som en gåva.
Ingen av oss vet hur långt livet blir. Jag
önskar att du hittar vilan i sommar.
Vi försöker att vara generösa med våra
öppettider i våra kyrkor. Kom, sätt dig,
tänd ett ljus, lyssna till tystnaden. Till
kyrkan har så många kommit med sin
sorg, sin glädje, sin längtan, ja, med det
som livet har fått en människa att känna.
Precis allt får finnas och kännas.
Du är också välkommen till våra
gudstjänster. Dagar och tider finns på
vår hemsida och i tidningen som du nu
håller i din hand.
En välsignad och fin sommar önskar
jag dig. Guds Frid!
Yvonne Hallin
kyrkoherde
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djurö kyrka

Sommarens gudstjänster i Djurö kyrka
I sommar har vi flera fina friluftsgudstjänster och konserter. Välkommen in att också tända ett ljus och få en stund för ro och eftertanke i
vår vackra kyrka!
Söndag 15 juni Hel trefaldighets dag
11.00 Församlingsutfärd till Harö
Gudstjänst vid skolan. Körgrupp från Djurö
sjunger. För anmälan och info, kontakta pastorsexpeditionen
Lördag 21 juni Midsommardagen
10.00 Sammanlyst midsommargudstjänst i Möja kyrka
Söndag 22 juni Johannes Döparens dag
11.00 Friluftsgudstjänst
vid kyrkstugan. I kyrkan vid dåligt väder.
Ta gärna med fikakorgen.
Söndag 29 juni 2 sönd e tref
11.00 Söndagsmässa

Söndag 27 juli 6 sönd e tref
11.00 Söndagsmässa
		
Söndag 3 augusti Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst
vid Skärgårdsmuseet i Stavsnäs Sommarhamn

Söndag 6 juli 3 sönd e tref
11.00 Konfirmationsmässa

Söndag 10 augusti 8 sönd e tref
11.00 söndagsmässa

Söndag 13 juli 4 sönd e tref
11.00 Söndagsmässa

Söndag 17 augusti 9 sönd e tref
11.00 Gudstjänst

Söndag 20 juli Apostladagen
11.00 Friluftsgudstjänst
vid kyrkvaktmästeriet. I kyrkan vid dåligt väder. Ta gärna med fikakorgen. Filmkritikern
Hynek Pallas medverkar.

Söndag 24 augusti 10 sönd e tref
11.00 Söndagsmässa

Musik i
sommarkväll
Onsdagar kl 19.00 i Djurö kyrka
29 juni kl 20.30 Ljuvlig
är sommarnatten Obs tiden!

En hyllning till Evert Taube &
Olle Adolphson
Björn Johansson, sång och gitarr
Bengan Jansson, sång och dragspel
Eva Jansson, fiol
Gustaf Sjökvists Lilla Kammarkör
4 Gustaf Sjökvist, dirigent
Entréavgift

Söndag 31 augusti 11 sönd e tref
16.00 kvällsmässa

2 juli hela kyrkan sjunger
9 juli johanna grüssner med
stefan jansson-kvartett

”Med människor - psalmer och visor
med jazznyans”. Se annons sid 2

16 juli Karl-Erik Törn
med Vänner
23 juli östersjövindar

Nina Fogelberg, sopran
Claes Holmgren, orgel & piano
Anton Linnerhed, cello

30 juli Djurö Spelmän
är medarrangör

möja kyrka

Sommarens gudstjänster i Möja kyrka
Stockholms skärgård har inspirerat
musiker, konstnärer, författare och
filmskapare. Skärgården har format
människor med starka, ovanliga,
stolta, oförglömliga karaktärer
med vilja, humor och integritet. I
år vill vi ta fram sångtexter, poesi
och skärgårdskaraktärer som t.ex
Evert Taube, Carl Anton, August
Strindberg och Tomas Tranströmer.
De har texter som beskriver skönhet, livsfrågor och livsvisdom som
många bibeltexter lyfter fram.
Därför får just ”Skärgården” vara
tema under söndagens gudstjänster. Sommarpräst på Möja, tiden
19/6 till 7/8, är Olle Sjöholm.

Söndag 6 juli 3 sönd e tref
10.00 Gudstjänst
”Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag
vet att de kallas ogräs och bör rotas ut” Ur
”Maskros och tjärdoft” av Carl Anton.

Söndag 15 juni Hel tref dag
11.00 Församlingsutfärd till Harö
Gudstjänst vid skolan. Körgrupp från Djurö
sjunger. För anmälan och info, kontakta pastorsexpeditionen

Onsdag 9 juli
19.00 friluftsGudstjänst på
södra stavsudda
Gudstjänst i det fria (inne vid dåligt väder),
presentation av ön och servering.

Lördag 21 juni Midsommardagen
10.00 Midsommargudstjänst
Obs tiden! Gästpredikant: Magdalena Sjöholm.
Solosång: Carl Unander Scharin. ”Det går en
dans på Sunnanö, …där dansar vågor, valsar
vind, och sommarmorgon står i ljus och
södergöken gal..” Ur ”Sunnanövals” av Evert
Taube. Gudstjänsten är sammanlyst.

Lördag 12 juli
11.30 -16.00 Drop-in-dag för dop
och vigslar.
För brudparen: Kom ihåg att ta med IDhandling och giltigt Hinderprövningsintyg.

Söndag 29 juni 2 sönd e tref
10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Minnesord om prosten/läkaren Herbert Lindström, Möja: ”Ett hjärta hett som en masugn
och med en obotlig kärlek till det begrepp
som heter människa.”
Onsdag 2 juli
19.00 Friluftsgudstjänst på
Granholmen
Gudstjänst i det fria (inne vid dåligt väder),
presentation av ön och servering.

Söndag 13 juli 4 sönd e tref
10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”En alltid ljus förvåning, när ön räcker ut en
hand och drar mig upp ur sorgsenhet” Ur
”Den halvfärdiga himlen” Tomas Tranströmer

ÖPPEN BARNVERKSAMHET pågår
i Solbacken (nära prästgården)
perioden 1 -27 juli: tisdag, onsdag,
torsdag kl 10-12. Fika varje gång.
Ledare: Agneta Sjöberg
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Söndag 20 juli Apostladagen
10.00 SAMMANLYST GUDSTJÄNST TILL
SVARTSÖ
Församlingsutfärd till Svartsö. Stor Skärgårdsgudstjänst kl 11 på Svartsö med bl.a. Psalmorkestern. Servering och dans. Båt från Möja
kyrkbrygga. Anmälan till prästgården om ni
vill följa med kyrkbåten, senast dagen innan
på dagtid.

kontakta oss i MÖJA kyrka
Möja prästgård: Telefon/Fax 08-571 640 05
Mail: moja@djuromojanamdoforsamling.se
Sommarpräst Olle Sjöholm
tel 08-571 640 05, 073- 975 47 47
Kantor Dan Enberg tel 070-656 79 47
Kyrkvaktmäst. Agneta Sjöberg tel 070-248
10 65 & Brita Lindström tel 073-229 82 29

Onsdag 23 juli
18.00 (Obs Tiden!) PILGRIMSVANDRING
PÅ KORSÖ
Avslutas med enkel gudstjänst i det fria.
Efteråt servering..
Torsdag 24 juli
19.00 HUSFÖRHÖR PÅ MUSÉET
Öppet hus med gammaldags husförhör.
Visning och servering
Söndag 27 juli 6 sönd e tref
KYRKDAG PÅ MÖJA KL 10-15
10.00 FAMILJEGUDSTJÄNST MED
NATTVARD
Tema: Kyrkan ”Kalla den änglamarken eller
himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och
lunden den sköna..” Ur ”Änglamark” av Evert
Taube. Efter gudstjänsten: Servering, Öppet
i tornet, Kyrkoinventarier visas, Kyrkogårdsvandring, Orgeln visas.
Onsdag 30 juli
18.00 (Obs Tiden!) PILGRIMSVANDRING
PÅ SÖDERMÖJA
Avslutas med enkel nattvardsgudstjänst i det
fria. Servering.
Söndag 3 augusti Kristi förklarings dag
10.00 gudstjänst
Psalmorkestern medverkar. Mycket sång och
musik. ”Stenen låg så mjukt smältande i vattnet, så man kunde inte säga om den hörde till
jorden eller till himlen.” Ur ”Hemsöborna” av
August Strindberg

I dop- eller giftastankar?

Den 12 juli är du välkommen
på Drop-in-vigslar/dop i Möja
kyrka kl 11.30-16.00
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KOM MED, UPPTÄCK OCH UPPLEV ÖARNA!
Vill du ha båtskjuts från Möja, Södermöja,
eller öarna Granholmen, Korsö, Södra- och
Norra Stavsudda till någon av ö-besöken,
så ring till Prästgården 08-57164005, eller
mobilnumren 073-975 4747 (Olle) el 07024810 65 (Agneta).
Anmälan senast dagen innan!

Musik i sommarkväll
i Möja kyrka
Torsdagar kl 19.00

3 juli Carl Unander- Scharin
Carl Unander-Scharin, tenor
Bengt-Åke Lundin, piano
Fredrik Söhngen, oboe

10 juli johanna Grüssner

med Stefan Jansson-kvartett
”Med människor, psalmer och visor
med jazznyans”. Se annons sid 2

17 juli hela kyrkan sjunger
Önska dina sånger till
dan.enberg@svenskakyrkan.se

Tisdag 29 juli (obs dagen!)
svenska lyxorkestern
31 juli Djurö Spelmän

är medarrangör

Under perioden 21 juni till 9 augusti är Möja kyrka öppen kl 9-18.
Kyrkan är bemannad vardagar 13-15, lördagar 12-14 och söndagar i samband med
förrättning. Vill ni se kyrkan övriga tider går det bra att kontakta prästgården.

Församlingens
personal önskar
alla en fin
sommar!
Här seglar kantor
Sanna R med sin
älskade andunge
’Amanda’ från
1963.
Foto Risto Nordell
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nämdö kyrka

Sommarens gudstjänster i Nämdö kyrka
Välkomna till följande program.
Lördag 21 juni Midsommardagen
10.00 Sammanlyst midsommargudstjänst i Möja kyrka
Söndag 6 juli 3 sönd e tref
11.00 söndagsmässa
Söndag 13 juli 4 sönd e tref
11.00 friluftsgudstjänst
vid kyrknäset
Söndag 20 juli Apostladagen
11.00 gudstjänst
Söndag 27 juli 6 sönd e tref
11.00 gudstjänst

Musik i
Sommarkväll

i Nämdö kyrka kl 19.00
Tisdag 8 juli
johanna Grüssner med
stefan jansson-kvartett

”Med människor, psalmer och visor
med jazznyans”. Se annons sid 2

”I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.”
P s a l m 200

NÄMDÖ
Kyrkvaktmästare Annika Wallin, tel 08-571
565 03, 073-390 48 12, 08-747 54 70
Barbro Bengtsson har kyrkan öppen 11.3015.30 tisdag, fredag och lördag v 26-33.
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Tisdag 15 juli
hela kyrkan sjunger

Önska dina sånger till
dan.enberg@svenskakyrkan.se

Söndag 27 juli
svenska lyxorkestern
Tisdag 29 juli
orgelkonsert med
mattias wager

Lyssna på Nämdö kyrkas nya orgel,
då den spelas på av en av Sveriges
främsta organister!

är medarrangör

sandhamns & runmarö kapell

Sandhamns kapell

Runmarö kapell

Lördag 21 juni Midsommardagen
10.00 Sammanlyst midsommargudstjänst i Möja kyrka

tankar i sommarkväll

Söndag 6 juli 3 sönd e tref
16.00 Söndagsmässa
Söndag 13 juli 4 sönd 3 tref
16.00 gudstjänst
Söndag 20 juli Apostladagen
16.00 Gudstjänst
Söndag 27 juli 6 sönd e tref
16.00 gudstjänst

Torsdag 3 juli
19.00 Tema Carl anton
Torsdag 10 juli
19.00 Tema barbro hörberg
Torsdag 17 juli
19.00 Tema dan andersson
Torsdag 24 juli
19.00 Tema py bäckman
Torsdag 31 juli
19.00 Tema pernilla andersson

musik i sommarkväll
i Sandhamns kapell

Fredag 11 juli kl 20.00
johanna Grüssner med
stefan jansson-kvartett

”Med människor, psalmer och visor
med jazznyans”. Se annons sid 2

Lördag 26 juli kl 16.00
cello och gitarrkonsert
Rohan de Saram, cello
Magnus Andersson, gitarr

Söndag 27 juli kl 19.00
Svenska Lyxorkestern
är medarrangör

SANDHAMNS KAPELL
Kyrkvaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 070-755 80 90
RUNMARÖ KAPELL
Kyrkvaktmästare Karin Krumlinde
tel 08-571 523 85
Kyrkogårdsvaktmästare Åke Bonnevier
tel 08-571 521 75
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två präster

– Jag är en kreativ person som tycker om att
starta nya verksamheter. När jag börjar i församlingen i juli kommer
jag främst arbeta med
barn och ungdomar,
säger Åsa Meurling som
blir vår nya präst efter
Anna Ortner.

”Att vara kristen är inte bara en känsla”
De senaste sju åren har hon arbetat i

Axbergs församling, utanför Örebro. De
första åren hade Åsa fokus på ungdomsoch konfirmandarbetet, på senare år har
hon också varit engagerad i vuxenverksamheten med Internationella gruppen,
retreater, samtal, stickcafé och soppluncher.
– Jag höll också i en yogagrupp, det
vore roligt att starta en yogakväll här i
församlingen.
I början av juni gick flyttlasset från
Örebro till Stavsnäs och Åsa ser fram
emot sin nya tjänst.
– Jag har tittat efter tjänster nära
Stockholm med ett litet arbetslag. Sedan
ligger församlingen så fantastiskt vackert,
mitt ute i skärgården.
Åsa är 51 år och har två vuxna döttrar.
Sedan ett par år lever hon ensam. När
hon är ledig tycker hon om att läsa, se på
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film, handarbeta, vara i naturen, meditera och yoga. Hon prästvigdes 2006
i Stockholms stift och prästkallet kom
plötsligt och överrumplande.
– Jag hade tänkt bli psykolog och pluggade hårt på Komvux för att få tillräckligt höga betyg. Men så drabbades jag av
ett kall. Tidigare hade jag sett mig som
en andlig person – men inte kristen. Jag
fick mycket att fundera över och började
läsa på teologen i stället.
Vad innebär det att vara kristen?
– Att se sina medmänniskor och livet här
och nu. Det viktigaste uppdraget vi har
är att älska varandra. Men att älska sin
nästa som kristen handlar inte bara om
en känsla utan också om en vilja och en
handling.
Text Ann Thörnblad Foto Jonas Koel

Vi hälsar Åsa varmt välkommen till vår församling!

”Jag har lätt att
se vad ungdomar
behöver”
Mitt i livet hörde Anna Ortner ”The
second calling”. En inre röst som
ville bli lyssnad till och ställde frågor
kring hur hon vill leva sitt liv, vad
som är viktigt och hur hon bäst kan
tjäna Gud och sina medmänniskor.

– Det var inget lätt beslut att säga upp
mig från en tjänst som innehåller så
många roliga arbetsuppgifter. Oavsett
om jag har en andakt på Djuröhemmet
eller firar gudstjänst på Möja så älskar jag
mitt arbete, säger Anna när vi pratas vid
på telefon en förmiddag i maj. Men den
7 juli slutar jag som präst i församlingen
och då ska jag främst ägna mig åt att bli
klar med min avhandling.
– Jag utvecklar ett tankeverktyg, eller
en begreppsapparat som handlar om den
inre kampen som vi kan ha inför riter
som vi dras till eller inte är bekväma
med. En konsekvens av avhandlingen
kan sammanfattas med att riter påverkar
oss och har en terapeutisk funktion.
Jag skriver också om tillitsbegreppet. Vi
människor föds till att vara i tillit, det är
vårt naturliga tillstånd, men för många är
den brusten.
Resa till Assisi
Men just nu känns den 7 juli avlägset.
Anna beskriver sig som ”en här och
nu-människa” och i detta nu är hon
engagerad i konfirmandarbetet. Den 24
juni åker årets konfirmander till Assisi
och vandrar i Franciskus fotspår. Den 6

Anna Ortner slutar som präst i församlingen
den 7 juli efter fyra år.

juli blir det sedan konfirmation i Djurö
kyrka.
– Jag har varit fyra år i församlingen
och det som kommer synas mest efter
mig är ungdoms- och konfirmandarbetet. När jag kom fanns det en aktiv
grupp och nu är det stort och livaktigt.
Jag har byggt upp ungdomsarbete tidigare och har lätt att se vad ungdomar behöver och vara med dem på deras villkor,
säger Anna som själv har fyra barn och
alltid har haft dörren öppen hemma för
unga som har behövt det i kortare eller
längre perioder i livet.
– Det känns konstigt att sluta och jag
kommer att sakna församlingsborna,
goda arbetskamrater och naturen. Jag är
friluftsmänniska så det har varit fantastiskt att i alla väderlekar åka båt ut till
öarna och fira gudstjänst. Men samtidigt
är uppbrott och förvandling lite av en
kristens villkor, det ska bli spännande att
se vart Gud för mig efter avhandlingen!
Text Ann Thörnblad
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Det viktigaste med
konfirmationen är Du

Inbjudan till konfakursen som startar i höst går ut till Dig
som är född 2001 och några år tidigare.
Håll koll på brevlådan hemma – Du får brev av oss i augusti.
Är du yngre än så är du välkommen till vårt ”Tisdagshäng” i Klockargården mellan 14.30-19. Då har vi ungdomar i alla åldrar som träffas
och umgås under lättsamma former.
Du kan även konfirmeras trots att du är äldre. Du kanske har börjat i
gymnasiet eller arbetar? Det spelar ingen roll, vi välkomnar alla!
Kontakta vår kyrkoherde så får du mer information.
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