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Församlingsdialog i Nämdö kyrka kl 11.15-13.30  

Minnesanteckningar 

Anteckningar av: Nilla Söderqvist 

Justeras av: Yvonne Hallin och Carl-Olof Sandquist 

 Deltagare från församlingen: 

 Yvonne Hallin – kyrkoherde, Djurö 

 Carl-Olof Sandquist – kyrkorådets ordförande, Möja (Skärgårdskyrkan) 

 Isabelle Öberg – vaktmästare Djurö 

 Annika Wallin – vaktmästare Nämdö, kyrkvärd Nämdö 

 Dan Enberg – kantor, musikansvarig 

 Inga Winroth – kyrkvärd Nämdö, ledamot i kyrkofullmäktige (Ö-kyrkan) 

 Barbro Bengtsson – kyrkvärd Nämdö 

 Gunilla Hansen Bering – kyrkvärd Nämdö 

 Victor Englund – kyrkvärd Nämdö 

Flera av de sammanlagt 26 deltagarna kommer från Nämdökören, Nämdö hembygdsförenings styrelse 

samt medlemmar i hembygdsföreningen. Bofasta samt fritidsboende i Nämdöskärgården, se deltagarlistan 

som bifogas. 

Fika 

Först blev det fika och smörgåsbuffé uppdukad i kyrkan. 

Avtackning 

Innan dialogen startar blir Annika Wallin, som uppnått pensionsålder, avtackad av Yvonne och Calle. Annika 

är den medarbetare som för närvarande har jobbat längst i församlingen och hon slutar sin tjänst den sista 

april. På egen begäran har Annika avsagt sig gåvan, värd 4000 kr, och skänker summan till Nämdö kyrka 

som en startpott till ett nytt antependium, tygstycket som pryder altarets framsida. Annika har önskemål 

om ett antependium i vitt med guldbroderier. De två antependium som tillhör Nämdö kyrka är ett rött och 

ett i grönt (som används mest).  

Församlingsdialog - minnesanteckningar 

Nilla lämnar ett förslag på punkter (dagordning) som godkänns av deltagarna. Minnesanteckningar nedan, i 

den ordning de togs upp under dialogen. 

1. Färgsättning av Nämdö kyrka mm 

Färgsättning: Calle Sandquist redogjorde kort om Nämdö kyrkas färgsättning historiskt. 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har noterat att den ursprungliga färgsättningen var gul med bruna 

foder, likt grannbyggnaden på fastigheten intill kyrkan. Calle hade med sig en ritning där man ser 

hur kyrkan ursprungligen såg ut. Efter övervägande kommer kyrkorådet att förorda den 

nuvarande fägsättningen, ljust gråvit med mörkare grå foder. Beslut om färg och vilket företag 

som ska utföra jobbet tas på kyrkorådets möte den 23 april.  

Målarfirmor: Två solida företag har lämnat likvärdiga anbud på måleriarbetet. Man har erfarenhet 

av båda företagen sen tidigare. Det ena företaget har bland annat utfört måleriarbeten på Djurö 

kyrka och det andra företaget i Värmdö kommun. Då kyrkan ska målas med linoljefärg behöver 

arbetet komma igång så fort som möjligt i maj och beräknas pågå fram till augusti/september. 

Slutbesikting av arbetet sker i september/oktober. Garantitid på arbetet är 5 år.  

Transporter på Nämdö: Calle Sandquist undrade om det fanns resurser på Nämdö som kunde 

bistå med transporter över sjö och land för byggställningar, arbetsmatriel mm. Jesper Skogsrydh, 
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Skärgårdsservice, meddelade att han lämnat offerter på transporter, från Björkviks brygga på 

Ingarö och framkört till Nämdö kyrka, till båda de aktuella företagen. 

Kostnad och finansiering: Ommålning av kyrkan exteriört, inkl taket, kostar ca 2 miljoner kr att 

utföra och finansieras av Stockholms stift med 60%. Resten står församlingen för.   

Regnskydd över entrén: Annika Wallin framför vikten av ett regnskydd över entrén då regnstänk 

förstör panel och port som det är nu. Synd om det nymålade förstörs på grund av bristfälligt 

regnskydd. Calle tar med sig det.  

Åskledare: Barbro Bengtsson påtalade att kyrkan saknar åskledare. När takarbetet utförs bör alltså 

en åskledare monteras. Calle tar med sig det.  

Stängd kyrka under ommålningen?: Det har aviserats att Nämdö kyrka på grund av ommålningen 

ska hållas stängd under hela våren/sommaren. Nilla Söderqvist undrade om det inte var möjligt 

att vid de få tillfällen det är planerat för gudstjänst och musikkvällar på Nämdö (se punkt 5) ändå 

inte vore möjligt att kunna vara i kyrkan, det gick i alla fall vid senaste tillfället när kyrkan målades 

om utvändigt. Calle Sandquist vågade inte lova något sådant utan att först kolla med den 

målarfirman som får uppdraget om det är praktiskt genomförbart. Klart besked om att 

verksamheren ska upprätthållas i sommar på Nämdö men oklart om var: i kyrkan, museet, 

kyrknäset, hembygdsgården... Prio 1, var vi eniga om, är att kunna vara i kyrkan. 

2. Tillgänglighetsanpassning av kyrkans entré 

Ej aktuellt för närvarande: Calle Sandquist meddelar att kyrkorådet för närvarande anser att 

ekonomin inte tillåter en ombyggnad av entrén.   

Ledstång: Anders Dahlgren föreslog att ledstången bättre anpassas till kyrkans trappa och port. 

Ett enkelt sätt att göra entrén säkrare.  

Ramp: Annika Wallin påpekade att det finns en mobil ramp som vid behov underlättar för 

rörelsehindrade. 

3. Gravarna på Nämdö kyrkogård – återlämning  

Isabelle Öberg berättar att hon ansvarar för insamling av dokumentation av församlingens alla 

kyrkogårdar. Gravskyltar med ”återlämning” betyder att församlingen saknar information om 

graven samt vem som är kontaktperson. Kyrkans kulturenhet är just klar med en inventering av 

gravarna och har lämnat sitt protokoll till kyrkorådet. Kyrkorådet kommer så småningom ta 

ställning till vilka gravar som är värda att bevaras av kulturhistoriska skäl och som saknar 

kontaktperson. De som anmält sig som kontaktperson för en återlämnad grav blir fakturerade 

3000 kr, en engångssumma som gäller för 15 år, och får ett gravbrev från församlingen. Isabelle 

når man enklast på mejl: isabelle.oberg@svenskakyrkan.se  eller telefon: 08-747 54 65 och mobil: 

070-248 39 24. Hon tar även gärna emot historik kring gravarna för digital dokumentation.  

4. Öppen kyrka på sommaren?  

Stor efterfrågan från bofasta, fritidsboende och dagbesökare. Är det möjligt att återuppta 

öppethållande av Nämdö kyrka som Barbro Bengtsson på frivillig basis startade upp och drev, 

tillsammans med några till, i flera år några dagar i veckan under sommaren? Det var mycket 

uppskattat. Barbro gör det än idag, i enstaka fall, om något sällskap ber henne men då behöver 

hon framförhållning. Nilla Söderqvist berättade att Waxholm III (Tusen öars kryssning) som 

passerar Nämdö på väg till Bullerö på sina dagliga sommarkryssningar från stan har Nämdö Sand 

som reservstopp vid lågvatten eller blåsigt väder och då hör av sig (i regel samma dag) till 

Skärgårdsmuseet som i möjligaste mån hjälper till med guidning vid kyrkan och/eller museet, det 

rör sig om ca trekvart vid 14-tiden. 

Yvonne Hallin relaterade till Gotland där kyrkorna alltid är öppna dagtid (ofta utan tillsyn) men att 

det alltid finns en risk för stölder eller skadegörelse. På Djurö och Möja är kyrkorna också öppna 
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men i regel finns någon ansvarig i närheten även om det i princip är obemannat. Det skulle kanske 

kunna vara så på Nämdö också?  

Kanske något för kyrkvärdsgruppen att fundera kring och eventuellt organisera?  

5. Sommarens gudstjänster och musikprogram på Nämdö (texten hämtad från församlingens hemsida) 

Söndag  8 juli kl 16 – Gudstjänst? kontaktperson Yvonne Hallin 

Söndag  15 juli kl 16 – Gudstjänst? kontaktperson Yvonne Hallin 

Tisdag  17 juli kl 19 – Musikgudstjänst, kontaktperson Yvonne Hallin 

Söndag  22 juli kl 16 – Gudstjänst? Nattvard, kontaktperson Yvonne Hallin 

Tisdag  24 juli kl 19 – Hela kyrkan sjunger, kontaktperson Yvonne Hallin 

Tisdag  31 juli kl 19 – Musikgudstjänst, kontaktperson Åsa Meurling 

Yvonne meddelade programmet gäller och att frågetecknen ska tas bort från kalendern på 

församlingens hemsida. Återstår att se om man kan vara i kyrkan eller på någon annan plats, se punkt 1 

sista stycket.  

6. Höstens/vinterns gudstjänster i Nämdö kyrka (från hemsidan) 

Juldan  25 december kl 07 – Julotta, kontaktperson vikarierande vaktmästare  

Nyårsafton  31 december kl 13 – Nyårsbön, kontaktperson Åsa Meurling 

Hur blir det gudstjänster som Alla helgons dag och första advent? Yvonne svarade att det ska komma 

med i kalendern. 

7. Vaktmästartjänsten i Nämdö kyrka framöver? 

För Nämdöskärgårdens invånare en mycket viktig fråga! Många i Nämdöskärgården undrar vad 

som händer med vaktmästartjänsten på Nämdö framöver, efter att Annika går i pension då det 

inte verkar vara budgeterat för vaktmästeri på Nämdö från och med maj 2018? Yvonne svarar att 

det är inget som hindrar att Annika kan anlitas i fortsättningen, som pensionär. Yvonne berättar 

också att hon vill ta ett helhetsgrepp över kyrkogårdsarbetet och att det ska vara stationerat på 

Djurö i fortsättningen. Det är därför planerat och budgeterat för två fulltidstjänster på Djurö.  

Stina Molander ställer frågan hur församlingen kan spara pengar om vaktmästeri / 

kyrkogårdsarbetet ska utgå från Djurö? Mycket av den tid och reskostnad som går åt för att 

transportera sig tur & retur Nämdö borde väl vara bättre att lägga på själva arbetet på Nämdö. 

Tittar man i församlingens budget för 2018 är det heller ingen sammanlagd besparing på 

kyrrogårdsarbetet då det är budgeterat för betydligt mer på Djurö än vad man sparar in på 

Nämdö. Deltagarna var alla överens om att vaktmästartjänsten, eller liknande, fortsättningsvis 

borde upprätthållas på Nämdö både som en viktig kontakt med församlingen för befolkningen i 

Nämdöskärgården men också för att det inte verkar bli någon besparing. Yvonne berättade att 

hon ska presentera sin syn på den planerade omorganisationen av församlingens 

kyrkogårdsarbete för kyrkorådet.  

8. Affischer – marknadsföring 

Nilla Söderqvist framförde att det fungerar dåligt med affischer inför kyrkans gudstjänster och 

musikevent. De kommer sent, ibland i sista minuten. Hur ska affischerna distribueras? Yvonne 

föreslog att Nilla kontaktar Åsa Meurling för att hitta en bra rutin för detta i fortsättningen. 

9. Församlingsbladet 

Det är problem med församlingsbladets distribution, alla får den inte. Calle svarar att man numera 

anlitar PostNord som reklamutskick - eller möjligen samhällsinformation. Calle kollar hur 

distributionen går till via PostNord. Yvonne hade dessutom glömt ta med sig extranummer till 

Nämdö kyrka på Påskdagsmässan. Dan Enberg fick i uppdrag att ta med sig några extraex till 

fredagens körövning på Nämdö den 13/4.  
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10. Övrig frågor 

Anna Horngren har visserligen inget fog eller oro för sin undran men ställer ändå frågan om det i 

dessa besparingstider finns risk för att Nämdö kyrka kan vara föremål för försäljning och 

avkristning? Det är trots allt inte ovanligt att kyrkor avyttras. Orgeln i Nämdö kyrka kommer ju till 

exempel från en avkristnad kyrka. Både Yvonne och Calle svarar att det absolut inte är aktuellt. 

Anna passade också på att berömma församlingen för den omfattande körverksamhet i 

församlingen som alla inblandade samt åhörare verkligen uppskattar. 

Biskopsvisitationen i församlingen härom veckan kom på tal. Eva Brunne, stiftets biskop, förstod 

verkligen hur viktig öarnas kyrkor är som mötesplats för alla, likt en förortskyrka till exempel där 

många trosuppfattningar kan samsas i samma kyrka. Här passade Yvonne på att tacka alla som 

kom från församlingens körer för att delta med körsång på visitationens gudstjänst i Djurö kyrka 

med efterföljande dialog med biskopen i församlingshuset.  

Nilla Söderqvist och hembygds-föreningens ordförande Göran Görsson betonar hur viktiga våra 

mötesplatser på Nämdö är (hembygdsgården, biblioteket, Skärgårdsmuseet, livsmedelsbutiken 

mm i Solvik - som förhoppningsvis ska öppna igen till sommaren - samt gårdsbutiken i Östanvik). 

Här har kyrkan en minst lika viktig roll som samlande plats för bygden. 

Yvonne och Calle tog också upp att vår församling är mycket liten och att det är troligt att man på 

sikt kommer att slås ihop med närliggande församlingar.   

Yvonne och Calle tackade alla som kom och vi var alla överens om att det varit ett bra möte som rätat ut många 

frågetecken. Bra planerat när dialogen anpassades till waxholmsbåten och kunde utföras ”mellan” båtarna. 

Calle Sandquist berättade också att han gärna svarar på telefon: 08-747 54 76, 070-251 22 45, om man har 

frågor eller synpunkter på församlingens verksamhet.  

Stort tack till Inga Winroth som efterfrågat församlingsdialogen och till Ewa Ryttegård, kyrkofullmäktiges 

ordförande - som tyvärr inte hade möjlighet att delta, som såg till att vi fick affischer ut till Nämdö och lade ut 

dialogen som evenemang på församlingens facebooksida.  

Vid pennan 

Nilla Söderqvist 

 

 

Justeras: 

Yvonne Hallin Carl-Olof Sandquist 

 

Församlingens kyrkor/kapell, kalender, styre, protokoll, personal m m: 

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo  

 

http://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

