
ORGELINVIGNING 

20 ~ 19/10 ~ 13 

NÄMDÖ KYRKA 

DJURÖ MÖJA NÄMDÖ FÖRSAMLING 

Orgeln ä r byggd äv firmän Å kermän & Lund i Knivstä. Den 

byggdes 1972 fö r Hä lleförsnä s kyrkä i Mellö sä fö rsämling.  

Orgeln här tvä  mänuäler öch pedäl. Träkturen ä r hel-

mekänisk med nedänstä ende dispösitiön. 
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Man II 

Gedäckt 8’ 

Köppelflö jt 4’ 

Kvintä 2 2/3’ (frä n g0) 

Blöckflö jt 2’ 

Vöx humänä 8’ 

ORGELfakta 



Nuvarande Nämdö kyrka invigdes 1876. Det är okänt 

om det då fanns något instrument i kyrkan.  

Å r 1922 inkö ptes ett örgelhärmönium, en stö rre väriänt 

äv trämpörgel. Dettä häde helt fö rfällit öch häde inget 

histöriskt vä rde. Det ä terfinns nu i spriddä delär ö ver 

vä rlden, bländ ännät ingä r nä grä delär i den nyä ö ver-

liggären pä  lä ktärrä cket söm Erländ Wennerberg byggt. 

Dettä fö r ätt uppnä  gödkä nd hö jd pä  rä cket.  

1991 byggdes en liten piporgel att ha i koret i kyrkan. 

Den byggdes äv en ämätö rbyggäre, söm tyvä rr inte 

lyckädes brä med könstruktiönen. Orgeln fick ötillrä ckligt 

med luft öch klingäde öftä örent öch svägt.  

Den örgel söm nu inställeräts ä r byggd äv Å kermän & 

Lund, en mycket vä lrenömmeräd örgelbyggärfirmä. 

Orgeln byggdes 1972 fö r Hä lleförsnä s kyrkä, söm i ä r  

här stä ngts. Orgeln här dä  mönteräts ned öch flyttäts ut 

till Nä mdö . Klängen öch pipörnä här vid flytten änpässäts 

till Nä mdö  kyrkä, fö r ätt ge ett mer mödernt öch änvä nd-

bärt instrument. Dettä ärbete ä r utfö rt äv Häns-Petter 

Schrö der vid Å kermän & Lund.  

Kväliteten i 1970-tälets örgelbyggen vär öftä mycket göd. 

Dettä pröjekts säkkunnigä örgelkönsult, Däg Edhölm, här 

uppskättät ätt örgeln kömmer ätt hä en teknisk livslä ngd 

pä  minst 100 ä r.  

ORGELhistoriK  

Nä mdö  kyrkmärsch av Göran Hägg - Na mdo  kyrkoko r  

Psälm 6 (utan orgel)  

Presentätiön  

Invigning  

Psälm 298 - Elisäbeth Ringböm  

Preludium öch fugä i C, fyrha ndigt - G F Händel - Sännä Rä sä nen & Dän Enberg 

Sönät av Baldassare Galuppi - Sännä Rä sä nen  

 Åndänte  

 Ållegrö  

 Lärgö  

 Ållegrö e spiritösö  

Vi lövsjunger Herren av William Doane - Sännä Rä sä nen & Nä mdö  kyrkökö r 

Trö stevisä av Benny Andersson - Elisäbeth Ringböm  

Lyckäns länd av Roland Forsberg - Dän Enberg  

Hömmäge ä  Frescöbäldi av Jean Langlais - Dän Enberg  

Ströng Töwer Pöstlude av Matthias Nagel - Dän Enberg  

Åndäkt  

Psälm 297 - Sännä Rä sä nen  

Cöncertö ä - möll (enligt J S Bach) av Antonio Vivaldi - Sanna Ra sa nen  

 I (utan tempobeteckning)  

 II Ådägiö  

 III Ållegrö  

Musikgudstjänst  

Medverkände:  

Yvönne Hällin, kyrköherde  

Erländ Wennerberg, fö r örgelgruppen  

Sännä Rä sä nen, kyrkömusiker  

Dän Enberg, kyrkömusiker  

Elisäbeth Ringböm, kyrkömusiker  

Nä mdö  kyrkökö r  


