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Vi fick mycket snö under en kort period i år men 
precis innan sportlovsveckan så var snön ett minne 
blott och våren kom nästintill över en natt. Nu forsar 
vattnet i bäcken utanför dörren och fåglarna kvittrar 
för fullt. Små lökar har skjutit upp små gröna spirande 
stjälkar ur jorden och snödroppar står på rad där solen 
värmer. Kunde inte snön ha fått legat kvar och spridit 
glädje för alla barn under sportlovet? Alldeles särskilt 
nu när många är hemma och avstår från resor. Ja nu 

är det ju inte till mig att bestämma om vare sig väder eller pandemi. Det är krävande att 
inte kunna bestämma, det är ofta så som livet är. Mitt 2020 blev, som för hela världen, 
annorlunda och tiden för reflektion blev väldigt tydligt för min del. 
 Jag jobbar med det pedagogiska arbetet främst med barn och familjer som försam-
lingsassistent/pedagog. Det har jag nu gjort väldigt länge. Jag klev innanför dörrarna i 
församlingshemmet första gången 1993 och fick lite timmar och vikariat i barnverksam-
heten. Min kollega, då och nu, Titti Berg, sa efter ett vikariat som tog slut, att den handla-
de inte om, om jag skulle komma tillbaka, utan om när! Titti fick rätt och jag återvände så 
småningom. Jag har, det för mig, absolut det bästa tänkbara jobbet som jag bara älskar.  
 Det låter kanske lite överdrivet men det är från mitt hjärta ärligt. I verksamheten 
har jag under åren varje vecka träffat 200-300 barn och deras föräldrar, släkt och vänner. 
Det värmer att tänka tillbaka på alla fantastiska möten genom åren. Det jag nu saknar 
allra mest är att möta ögon, se alla, att spetsa öronen och lyssna. Det är så underbart att 
få spegla sig i ett nyfött barns ögon och leka ”tittut”. Jag saknar det som berör mig vilket 
är att få ta del av andra människors liv i smått och stort. Social distans är liksom inte min 
grej, det är en prövning i sig.                                                                        
 Privat har jag under 2020 vinkat ut vårt yngsta barn som lämnade boet. Kvar stod 
jag tom, omtumlad, lycklig, glad, alltihop i en salig känsloblandning. Tårarna rann nedför 
mina kinder av kärlek i hopp och tro om att det kommer gå alldeles utmärkt, barnet var 
flygfärdigt! Däremot hamnade jag i en realitet, att efter i 34 år, ha haft barn hemma nu 
behöva hitta en ny vardag. Jag som är så van med barn runt omkring mig både hemma 
och på jobbet, och så blev året något helt annat, det blev väldigt tyst. Vem är jag nu när jag 
inte kan utföra mitt uppdrag på det sättet jag är van? 
 Denna förändringens tid har också har gett mig nya utmaningar, spännande ut-
maningar. I allt omtumlande som händer vilar jag i min tro, att Gud bär mig och visar 
vilken väg jag ska gå. Min styrka är att kunna vara i nuet och det har hjälp mig att ta en 
dag i sänder. Nu finns tid att sätta nya fröer i jorden, invänta vårens värme och hålla ut 
pandemiläget. I väntandet och uthållandet får påsken ge kraft och hopp – att mörkret 
kan vändas till ljus, nytt liv kan spira. Min förhoppning är att församlingen också sakta 
men säkert kan känna hoppet om ett rikt liv som vi tillsammans bygger. Vi önskar inget 
annat än ”ett himla liv” i vårt fina församlingshem. Till dess så vattna själens fröer och ta 
en kopp god dryck ute i vår vackra natur.  
 Mina särskilda hälsningar till alla underbara människor, små som stora. 
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Här kommer en liten hälsning 
från oss som arbetar med barn 
och familj! 
 Församlingens magasin 

har i år bytt namn till ”Ett himla liv”. Det är 
vad vi önskar i dessa tider av avhållsamhet och 
distans. Församlingshemmet brukar i vanliga 
fall nästan bukta ut i sömmarna för att alla 
verksamheter ska få plats! Vilket är underbart!  
 Vi saknar alla möten som flödar av olika 
språk och då menar jag inte bara det verbala. 
Det mänskliga och nära som bekräftar oss 
människor i varandras sällskap. I mötet med 
varandra öppnas våra sinnen och det andliga 
skuttar in i våra hjärtan. Att beröras och få 
finnas för varandra det är livs-viktigt.  
Att vår kontinuerliga verksamhet betyder 
mycket för många barn och familjer, det vet vi. 
Generationer har passerat genom våra dörrar 
genom åren.  
 Det kan vara en paus i vardagen att komma 
till oss. Att som förälder kunna pusta ut en 
stund och se sina barn interagera med andra 
personer. Att ha en mötesplats för öppna samtal 
och knyta kontakter är uppskattat och även 

centralt i vårt uppdrag.  
 Vårt arbete har, som mycket annat i sam-
hället, ställts inför oväntade utmaningar. 
Det blev så tydligt onsdagen, den 18 mars 2020, 
då vi hade förberett oss för öppna förskolan 
och INGEN besökare kom in genom dörrarna 
den dagen! Det hade vi aldrig någonsin varit 
med om tidigare. Med de kontakter vi har så 
nådde vi snabbt ut med info om att vi körde 
parklek istället redan på fredagen samma vecka, 
vi blev 53 stycken totalt under den förmidda-
gen. Det blev så lyckat och därefter så körde 
vi parklek och barnvagnspromenader ända till 
början av oktober. Våra föranmälda skolgrup-
per, barnkör, musikäventyr babyrytmikgrupper 
fortsatte utan uppehåll fram till oktober.  
Sedan restriktionerna ändrades i slutet av 
oktober har vår verksamhet varit pausad, och 
omställd! Bland annat erbjuder vi promena-
der och telefonsamtal, och på våra grupper på 
Facebook lägger vi ut bland annat avsnitt med 
sång och sagostunder. Via dom inspelningarna 
har vi nått så många familjer och får hela tiden 
väldigt fin respons, det värmer i hjärtat! Vi 
har även spelat in gudstjänster och vår andakt 

”Skattkistan” där vi har delat ut goodiebags som 
fyllts med skapande, recept mm. 
 Vi ser fram emot en vår där vi kan mötas 
ute i vår lekpark och känna gruset mellan tårna. 
Till dess finns vi här genom mobilsamtal och 
enskilda promenader.  
 
 

Hur har våra verksamheter förändrats?
– i spåret av Coronapandemin

Kerstin Skönliden
Nynäshamns församling 
Församlingsassistent 
 
Tel: 0739-01 15 02
E-post: kerstin.skonliden 
@svenskakyrkan.se 

Marita Eghult
Nynäshamns församling 
Församlingsassistent/Pedagog 
 
Tel: 070-610 00 67
E-post: marita.eghult 
@svenskakyrkan.se 
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Vad gör ni nu egentligen? Det är en fråga vi 
i församlingens diakonala verksamhet får 
emellanåt. Frågan är relevant för många av 
de uppgifter vi i vanliga fall har kan ju inte 
genomföras pga. pandemin. Det märkliga är att 
dagarna går lika fort nu som innan alla restrik-
tioner, rekommendationer och ”håll avstånd-
stänk”. Men vi måste erkänna – det är inte lika 
roligt. Vi saknar alla ”riktiga” mänskliga möten. 
Att bjuda in till träffpunkter där mellanmänsk-
liga möten sker. Kontakter som ibland leder till 
fortsatt vänskap utanför församlingshemmets 
väggar. 
 Så vad gör vi nu egentligen? Det blir 
väldigt många telefonsamtal om dagarna och 
det är ju en möjlighet att hålla kontakt med alla 
dem som brukar vara på våra olika verksamhe-
ter. Vykort, vi vet inte hur många vi har skickat 
under det här dryga året som pandemin pågått 
men många är det. Självklart har vi fortsatt 

enskilda samtal och det är bara att ringa någon 
av oss och boka en tid, så ser vi till att det finns 
plats i församlingshemmet som är ”coronasä-
kert”. Vill du hellre träffa någon av oss utomhus 
går det lika bra att prata under en promenad.
Något vi inom diakonin har börjat med den 
senaste månaden är att spela in små korta an-
dakter som läggs ut på församlingens facebook 
på tisdagar. Det är ju inte samma sak som att 
träffas till sopplunch men det ger oss ändå en 
möjlighet att nå ut med en hälsning till alla 
er som brukar komma till oss (om man har 
tillgång till smarttelefon/dator vill säga). Det 
kanske också når till några som inte känner till 
vår verksamhet men blir nyfikna?
 ”Livets pärlor” har ställt om, så de träffas på 
zoom. Det är inte som att träffas i verkligheten 
men fungerar förvånansvärt bra.
Vad gör vi egentligen inte nu?
 Det vi inte har haft möjlighet till de senaste 

året – och som vi saknar mycket – är besöken 
på våra äldreboenden. Alla glada stunder med 
andakt, musik och fika. Men vi har inte glömt 
bort dem. Vi har under pandemin uppmuntrat 
boende och personal med blommor, godsaker 
och kort. Vi har inte heller glömt bort vilket 
jobb all personal inom hemtjänsten har gjort 
och uppmuntrat även dem.
 Vad gör vi framöver? Som alla andra i sam-
hället, så kan inte heller vi veta hur framtiden 
ser ut. Självklart hoppas vi att smittspridningen 
ska minska, vaccinationerna öka och att vi kan 
starta upp våra verksamheter igen. Men ingen 
vet när… Det vi däremot vet är att vi det alltid 
finns en möjlighet att kontakta någon av oss om 
man behöver någon att tala med. 

MALIN LILJESTEDT, 073-824 49 19
MARIA JAEHNKE, 076-133 39 43 &  
TITTI BERG, 070-710 30 58

Vad gör vi diakoner nu egentligen?



ängtan visar vägen är titeln på en 
bok som Patricia Tudor Sandahl 
har skrivit. Jag har haft förmånen 
att höra henne ett antal gånger i 
olika sammanhang. Titeln har fått 

mina tankar att gå i gång.
 Längtan är ett ord som jag tror många av 
oss har på sitt sinne och på sina läppar. Längtan 
efter en tid där allt ska bli som ”vanligt” igen. 
En tid utan ord som pandemi, restriktioner, 
råd, rekommendationer, munskydd… En tid 
då vi åter får umgås på ett öppet sätt, får krama 
om de vi vill och till och med kan uppskatta 
trängseln på en marknad, fotbollsmatch eller 
konsert. En längtan efter gemenskap, samman-
hang och samhörighet.
 Just nu finns också längtan efter våren – en 
påminnelse om att efter mörker kommer ljus.  
Vi behöver våren, ljuset och hoppet. När solens 
värmande strålar faller över jorden vaknar det 
som synes dött till liv igen – en naturens egen 
predikan om uppståndelsen. Våren hjälper oss 

att förstå påskmysteriet om hur graven öppna-
de sig för den uppståndne Jesus. Hur något till 
synes dött kan bli levande igen.
 Det andra ordet i titeln – vägen – får 
också mina tankar att börja vandra. Har du 
någon gång fått en vägbeskrivning som du inte 
förstår eller som inte 
stämmer när du försöker 
följa den? Du har säkert 
liksom jag ibland hamnat 
lite på avkrokar och 
ibland hamnat riktigt 
vilse. Ibland kan det vara 
spännande att hamna 
vilse, ibland kan det vara 
riktigt skrämmande. 
Rätt hanterat kan båda 
vara lärorika och vi har blivit en erfarenhet 
rikare. Likadant kan det ju vara med livet. 
 Hur hittar vi den ”rätta” vägen bland alla 
vägskäl och rondeller? En instinktiv impuls 
kan vara att försöka hämta råd av andra. Man 

vill så gärna veta hur andra gjort och klarat av 
svårigheter. Problemet med det är att det finns 
ju ingen annan som du med samma gåvor, per-
sonlighet och erfarenheter. Det kan också vara 
lockande att gå i andras fotspår för att slippa 
spåra själv genom orörd mark. Jag tror att det 

är nödvändigt att dela 
liv med varandra men 
som Dag Hammarskjöld 
skriver: ”Den längsta 
resan är resan inåt” och 
den måste vi brottas  
med själva.
 Ibland får vi 
höra att vi ska lyssna 
på vår inre röst, följa 
vår inre kompass. Är 

vi i kyrkliga sammanhang talar vi kanske om 
att lyssna på Guds röst. Jag tror inte det finns 
någon motsättning mellan de här två oriente-
ringssätten. Jag är övertygad om att det finns ett 
tomrum reserverat för Gud i varje människas 

själ. Låter jag det finnas en öppenhet för att 
Guds ord kan komma in, så blir ju min inre 
sanning inte bara min utan gjord i dialog. 
Kanske är det därför när vi tittar tillbaka på 
våra liv ibland kan se att vi hade ledning i 
vissa vägskäl. 
 Livet kommer oss till mötes som en gåva. 
Varje dag, steg för steg är livet en gåva. Vi är 
på väg till någon som längtar. På väg med 
någon vid vår sida som säger sig vara vägen, 
sanningen och livet.

Längtan visar vägen
- Den längsta resan är resan inåt
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Maria Jaehnke
Nynäshamns församling 
Diakon 
 
Tel: 0761-33 39 43
E-post:maria.jaehnke 
@svenskakyrkan.se 

Det kan vara lockande att gå 
i andras fotspår för att slippa 
spåra själv genom orörd mark. 
Jag tror det är nödvändigt att 
dela liv med andra som Dag 
Hammarskjöld skriver; ”Den 
längsta resan är resan inåt”.



et finns så oerhört få musi-
kaler med kvinnors tankar 
i centrum. I vår kyrka är 
’kvinnan’ också i texter och 
musik underrepresenterade. 

Vi har med manliga ögon sett på Påskens 
lidande och uppståndelse och alldeles glömt 
bort de kvinnliga lärjungarnas tankar – för 
visst kan vi kalla dem lärjungar?
 Jag bad Daniel Engström och Daniel 
Bergström att skriva en musikal om Maria 
Magdalenas betraktelse av påskens under. Vi 
vill nu presentera en två timmar lång genom-
komponerad musikal med 32 medverkande. 
 I dessa pandemitider får vi skapa nya 
vägar och sätt att repetera in och göra en fö-
reställning. Vi har lagt ut musiken för kören 
på nätet och spelar just nu in orkestermu-
siken som underlag att öva till för rollerna. 
Nynäshamns Kör Vocalensemble står för 
många av de stora rollerna. 
 I källaren skapas scenografi och i hem-
men sys det kostym. Nu längtar vi efter att 
mötas och äntligen få höra verket ’live’, som 
enligt planerna ska gå av stapeln i augusti. 
 Regisserar gör Daniel Engström och jag 
Annalena Engström, (båda kyrkomusiker i 
Nynäshamns kyrka), dirigerar. 

Maria Magdalena tar form
– En musikal med kvinnors tankar i centrum
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Maria Jaehnke
Nynäshamns församling 
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Anna-Lena Engström
Nynäshamns församling 
Organist 
 
Tel: 0736-12 89 13 
E-post: anna-lena.engstrom 
@svenskakyrkan.se 

Filtar till salu!
Vi i församlingen vill även tacka alla frivilliga som virkat och 
lämnat in morsmorsrutor inför Fastekampanjen. Vi har nu fått ihop 
tillräckligt många rutor till ett flertal filtar. Några har vi auktionerat 
ut via ACTs Traderaauktion, men ett antal filter kommer även att 
auktioneras ut via vår Facebook-sida den 13 april. Om du inte har 
tillgång till Facebook men vill vara med och buda, kontakta Ingrid 

på 0727-34 33 23 eller Titti 0707-10 30 58 för att lämna bud!

Ett stort tack!
Nynäshamns församling har nyligen tagit emot 
100.000 kr av en anonym givare. Vi är väldigt 
tacksamma för gåvan som kommer att användas 
inom församlingens diakonala verksamhet och 
för den ofrivilliga ensamheten som uppstått i 

samband med Corona-pandemin. 



Påsken rymmer hela livet
Från lidande och död till den största och djupaste av glädje.

Påsken rymmer hela livet: Från glädje till besvikelse, från 
gemenskap till övergivenhet. Från lidande och död till den 
största och djupaste av glädje. Följ med! 

LÅNGFREDAG – DOMEN: 
Jesus skickas fram och tillbaka mellan makthavare. 
Till slut lämnar den romerska ståthållaren Pontus 
Pilatus domen till folket – de får välja mellan att 
frige Jesus eller Barabas, en man som fängslats efter 
upplopp i staden. Folket väljer att frige Barabas och 
dömer Jesus till korsfästelse. Folkets Hosiannarop 

byts alltså på bara 
några dagar till rop 
om att korsfästa Jesus. 

PALMSÖNDAG
esus rider in i Jerusalem på en åsna. 
Det var sagt att Messias, kungen alla 
väntade på, skulle komma ridande 
just på en åsna. Människorna ser 
och förstår, bryter av palmkvistar, 
brer ut sina mantlar på vägen, ropar 

”Hosianna”, som betyder ”Hjälp oss” – ett rop till 
en kung. 

J
SKÄRTORSDAG – DEN SISTA MÅLTIDEN
Jesus och hans lärjungar samlas på torsdagen 
för att fira den judiska påsken till minne av 
befrielsen ur Egypten. Först tvättar Jesus lär-
jungarnas fötter, därav ordet skär, som betyder 
ren. Därefter äter de den särskilda påskmålti-
den, där varje maträtt påminner om olika delar 
av fångenskapen och befrielsen. Men Jesus gör 
något nytt av måltiden – han tar brödet och 
förklarar att det är hans kropp, att vinet är 
hans blod, och att de ska fira denna måltid till 
Jesu åminnelse. Jesu sista måltid är den första 
nattvarden.
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SKÄRTORSDAGSKVÄLL – GETSEMANE 
Jesus går med sina lärjungar till Getsamene 
trädgård. Jesus vakar och ber, medan lärjung-
arna somnar. Mitt i natten hörs steg och va-
penskrammel – romerska soldater kommer för 
att gripa Jesus. I täten går lärjungen Judas, som 
pekar 
ut Jesus 
så att 
han kan 
gripas.  



Ingrid Dahlström
Nynäshamns församling 
Präst 
 
Tel: 08-520 120 82
E-post: ingrid.m.dahlstrom 
@svenskakyrkan.se 

Men vad har då allt det här 
med kycklingar, ägg och 
påskkärringar att göra? 
Tänk dig att du har en påse – i den lägger du 
förkristna traditioner, sådant som sker i natu-
ren och så till sist påskens händelser. Skaka om 
– och du har våra påsktraditioner! 

ÄGG, KYCKLINGAR OCH FJÄDRAR: Detta 
har en högst naturlig förklaring – runt påsk 
börjar hönor värpa ägg igen och kycklingar 
kläcks. Men redan i den tidiga kyrkan började 
ägget även användas som en bild för påsken. 
Äggskalet är som klippgraven i vilken Jesus 
läggs, och precis som Jesus klev ut ur graven, 
kläcks kycklingen ur ägget. 

FASTLAGSRIS ELLER PÅSKRIS: Var från 
början till att piska varandra med, för att 
påminna sig om Jesu lidande. Sedan började 
man dekorera det, bland annat med färggranna 
fjädrar som bland annat kunde påminna om de 
färggranna mantlar människor lade på marken 
när Jesus red in i Jerusalem. 

PÅSKKÄRRINGAR: En djupt rotad föreställ-
ning var att när det skedde växlingar i naturen, 
som exempelvis när vintern byttes mot vår, 
släpptes onda makter lös. Kombinera denna tro 
med att Jesus grips på skärtorsdagen: När Jesus 
är maktlös, då kan ondskans makter härja fritt, 
och tanken uppkom att häxor for till Blåkulla 
på skärtorsdagen. Det var också därför man 
hade påskeldar eller sköt påsksmällar, för att 
skrämma bort det onda som var ute och for. 

PÅSKHAREN: Det finns flera teorier om denna 
figur. En teori är att man i Tyskland gjorde 
påskbröd på vilket man stämplade bilder av 
lamm (som en bild för Jesus) Några av lammen 
hade lite långa öron, såg ut som en hare, och 
vips hade påskharen fötts. 

GODIS: Man firade påsken genom att äta  
sådant som man inte fick äta under den fasta 
som föregick påsken, som t.ex. socker. 

LÅNGFREDAG – KORSFÄSTELSEN: 
Svårt piskad och torterad får Jesus själv 
bära sitt kors ut till Golgata, där han 
korsfästs tillsammans med två rövare. Vid 
nionde timmen, klockan 15, dör han. 

GRAVLÄGGNINGEN
 Jesu kropp tas ner och läggs i en klippgrav. 
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PÅSKDAGEN
På tredje dagen går kvinnor som följt Jesus 
till graven för att göra i ordning kroppen.  
Men de möts av en tom grav – Jesus har 
uppstått! Nederlaget vändes till seger, död 
till liv! 



Här är recept på en påskgul Ambrosiakaka
Vilken påsktårta är din favorit?

En påskgul variant på klassiska ambrosiakakan, 
med citron för en lite friskare smak och inte 
lika söt som den blir med apelsin. 
 Här finns möjlighet göra sin egen variant 
med garneringen. Det absolut enklaste är att 
köpa färdig sockerkaka, göra din egen glasyr 
och sen använda små chokladägg i gult att 
lägga ovanpå.
 Färdig apelsinmarmelad uppepå blir väl-
digt effektfullt. Det behöver inte handla om tid, 
man kanske inte har lust att baka en påsktårta 
helt enkelt.

Recept Ambrosiakaka: 
3 ägg
2,5 dl socker
2 dl smält smör
2,25 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
1 medelstor citron
2 msk smör till formen
1 dl ströbröd till formen

Glasyr:
2 dl florsocker
2 msk vatten
1 msk citronsaft
2 droppar gul karamellfärg
Sätt ugnen på 175 grader. 
Smörj och bröa en stor bakform. 

Smält smör i en kastrull och ställ åt sidan att 
svalna. Vispa ägg och socker pösigt i en bunke 
ca 5 minuter. 
 Skölj citronen väl och finriv skalet, försök 
att undvika få med det beska vita under skalet.  
Tillsätt skalrivet i äggblandningen och sen 
tillsätt smöret lite i taget under vispning. 
 Blanda mjöl, vaniljsocker och bakpulver i 
en bunke. Sikta gärna ner mjöl blandningen i 
äggsmeten för mindre klumpar, rör till en jämn 
och slät sockerkaksmet. 
 Fördela smeten i bakformen och grädda 
kakan mitt i ugnen ca 30 min, den skall få fin 
färg och vara genomgräddad. Testa med sticka. 
Ta ut kakan och stjälp upp på ett smörpapper 
och låt svalna.
 Blanda under tiden ihop ingredienserna 
till glasyren, man får ta mer florsocker eller 
vattendroppar tills man får en konsistens som 
går att bre på kakan. Garnera om du vill eller 
låt bli. När glasyren stelnat så är det varsågod 
smaka!

Tette Cederlund
Nynäshamns församling 
Församlingshemsvärd 
 
Tel: 08-520 168 95
E-post: tette.cederlund 
@svenskakyrkan.se 

Enkla fjädrar till 
påskriset

Du behöver:
Färgat papper
Blyertspenna
Dubbelhäftande tejp eller limstift
Sax
Ståltråd, sytråd eller tunt garn 

Gör såhär:
Vik pappret dubbelt och rita en fjäderform.
Klipp ut. Lägg tråden som en ögla mellan 
pappren och tejpa eller limma ihop delarna. 
Markera mitten om du vill och klipp nu flikar 
på båda sidorna från toppen in mot mitten. 

Har du inget färgat papper hemma? Kom 
gärna förbi församlingshemmet och hämta 
några ark.
 Vill du hellre ha ägg i påskriset? Använd 
samma metod men rita ovaler, sedan kan du 
också rita mönster på pappersägget innan du 
hänger upp det.
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et första härliga vårtecknet 
på kyrkogården brukar 
dyka upp i februari-mars 
vid kvarter U6. Då kommer 

de första snödropparna upp vid en kulle i 
gräsmattan, där ett gammalt träd stod, samt 
på många av gravarna i närheten. Även vid 
minneslunden kommer snödropparna tidigt 
om våren. Vår nästa favorit är blåsippan som 
blommar i slänten vid hundgrinden som 
passeras av många som går på kyrkogården 
och tar stigen ner mot Natvik. När blåsippan 
står i blom där så känner vi att det verkligen 
blivit vår. 
 I april är scillablomningen på Nynäs gård 
i full gång, där de stora lindarna står blir det 
som ett blått hav av scilla, underbart ljuvligt. 
 Vi har satt mycket vårlök under de senaste 
fyra åren och det blir mer för varje år, då jag 
gillar det mesta som blommar och vill att det 
ska blomma tidigt och mycket. Det är snö- 
droppar, krokus, scilla, vårstjärna, påsk-och 
pingstliljor i olika färger och former.
 En fin perenn som blommar i mängder 
på våren är ormöga. Den blir till en blå matta 
under fläderträden i minneslunden och är 
absolut värt ett besök.
 Körsbärsträden på kyrkogården är 
också ett fantastiskt vårtecken. Tidigast ut 
är Barnens träd Prunus ’Accolade’ med sina 
dubbla hängande rosa blommor, precis som i 
Kungsträdgården. Sen kommer de nyplante-
rade bergkörsbären, Prunus Sargentii, direkt 
till höger när man kommer in på kyrkogården. 
De rosa enkla blommorna slår ut precis innan 
de bronsfärgade bladen 
spricker ut och det är ett 
av mina favoritträd. På 
kvarter 5 står två nyplante-
rade träd, Prunus ’Kansan’. 
De har en intensivt rosa 
blomning, blommorna är 
stora, tätt fyllda och slår ut 
senare än de flesta andra 
körsbär. När blommorna 
senare faller blir marken under träden helt rosa.
 Det här är bara en del av de blommor 
som kommer om våren på kyrkogården. Min 
tanke är att jag ska bidra med min kunskap till 

en större biologisk mångfald och artrikedom 
genom att bryta den monokultur som så ofta 
förekommer på kyrkogårdar och i städer. Vi 
planterar mer och fler olika sorters träd, buskar, 

perenner och lök, samt 
att vi inte klipper de 
största gräsytorna utan 
lämnar det till att bli 
ängar.

Vårhälsningar från 
kyrkogården!

Möt våren på kyrkogården
– I april är scillablomingen på Nynäs gård i full gång

Körsbärsträden på kyrko-
gården är också ett fantastiskt 
vårtecken. Tidigast ute är 
Barnens träd ’Prunus Accola-
de’ med sina dubbla hängande 
rosa blommor, precis som i 
Kungsträdgården.

D

Jessica Johansson
Nynäshamns församling 
Kyrkogårdschef 
 
Tel: 08-520 120 81
E-post: jessica.johansson 
@svenskakyrkan.se 
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Söndag 4 april kl 11.00

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST

SÄNDS DIGITALT FRÅN NYNÄSHAMNS KYRKA
Medverkande:
Präst: Lars Åke Palm Diakon: Malin Liljestedt  
Musiker: Anna-Lena Engström Medverkande: 
Marita Eghult, Anders Ellman och Daniel Engström. 

PÅSK & PINGST

10

VÅRA AKTIVITETER UNDER PÅSKEN & PINGSTEN & KRISTI HIMMELSFÄRD

Onsdag 31 mars kl 9.00

KORSVÄGSVANDRING

Välkommen att gå en korsvägsvandring i kyrkpar-
ken - en urgammal kristen sed. Vandringen sitter 
uppe från och med 31/3 tills påskdagen 4/4, och 
du kan gå precis när du vill.
Kontakt: Ingrid Dahlström. 

Torsdag 13 maj kl 8.00

G-TJÄNST KRISTI HIMMELSFÄRD

GÖKOTTA VID KLOCKSTAPELN I NYNÄS GÅRD
Välkommen till gökotta vid klockstapeln i Nynäs 
gård om vädret tillåter. Vi återkommer med mer 
information på vår hemsida och vår FB-sida.  

Torsdag 1 april kl 18.00

Torsdag 1 april kl 18.00SKÄRTORSDAGSGUDSTJÄNST

SÄNDS DIGITALT FRÅN NYNÄSHAMNS KYRKA
Medverkande:
Präst: Lars Åke Palm Diakon: Titti Berg Musiker: 
Eskil Lindbäck. 

Fredag 2 april kl 15.00

Torsdag 1 april kl 18.00LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

EKUMENISK G:TJÄNST – NYNÄSHAMNS KYRKA
Medverkande: 
Svenska kyrkan: Lars Åke Palm Pingstkyrkan: 
Thomas Wijk Centrumkyrkan: Olov Åkerman och 
Sofie Reinholdsson Frälsningsarmén: Irene Hällberg 
Katolska kyrkan: Manuel Alejandro Farias  
Ekumenisk digital korsvägsvandring i Nynäshamn.

 

Söndag 28 mars kl 11.00

Torsdag 1 april kl 18.00PALMSÖNDAG GTJ STORA & SMÅ

SÄNDS DIGITALT FRÅN NYNÄSHAMNS KYRKA 
Medverkande:
Präst: Ingrid Dahlström Diakon: Malin Liljestedt
Musiker: Daniel Engström Medverkande: Marita 
Eghult, Björn Trondset och Signe Sjöberg. 

29, 30 & 31 mars kl 18.00

Torsdag 1 april kl 18.00PASSIONSANDAKTERNA

SÄNDS DIGITALT FRÅN NYNÄSHAMNS KYRKA 
Medverkande:
Präst: Lars-Åke Palm Musiker: Anna-Lena Eng-
ström Medverkande: Mimmi Rosendahl, sång och 
Sylvia Karpe, piano.

Måndag 5 april kl 16.00

Torsdag 1 april kl 18.00GUDSTJÄNST ANNANDAG PÅSK

DIGITAL MUSIK G-TJÄNST FR NYNÄSHAMNS 
KYRKA
Medverkande:
Präst: Ingrid Dahlström Musiker: Daniel Engström 
Medverkande: Anna-Lena Engström, Daniel 
Engström, Hanna Evaldsson och Anders Ellman. 
Predikant: Fredrik Sollner 

Vad står Pingsten för?
Innan Jesus lämnade jorden på 
Kristi Himmelfärdsdag lovade han 
lärjungarna att de inte skulle att bli 
övergivna: Den Heliga Ande skulle 
komma över dem. 
 Tio dagar efter Kristi Himmels-
färd firar vi därför pingst, just ef-
tersom då lärjungarna fick ta emot 

Helig Ande. Den Helige Ande är 
Guds närvaro här och nu, som visar 
sig och kan beskrivas på olika sätt. 
 Pingst är också kyrkans födelse-
dag: Efter lärjungarna varit med om 
pingstens under började de gå ut i 
världen och berätta om Jesus, vad 
de sett och varit med om. 

Varför är det vanligt med bröllop 
just till pingst? 
Ett av skälen var att annandag 
pingst var röd dag – det var alltså 
en av få helger med flera dagars 
ledigt. 

TEXT: INGRID DAHLSTRÖM, PRÄST

Drop-in 

dop & vigsel

i Nynäshamn

En lördag i augusti 
2021 bjuder vi 
in till DROP-IN 
dop och vigsel. Vi 
kommer inom kort 
att kunna erbjuda 
online-bokning av 
dop och vigslar. 
Ring 08-520 102 
13 för att boka tid!

NYNÄSHAMNS KYRKA
Kyrkan är öppet för besök på onsdagar och  
lördagar kl 11-14 samt söndagar kl 12-14.

Ons-lördagar, söndagar

ÖPPEN KYRKA



ÅTERKOMMANDE MÖTESPLATSER VARJE VECKA I NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING 
VECKOÖVERSIKT

11*) Se församlingens hemsida eller Facebookgrupp ”Barn & familj i Nynäshamns församling” för våra ”istället för”-aktiviteter. 

Måndagar Onsdagar

BABYCAFÉ *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 9.30-11.30 SAMT 
KL 13.00-15.00 För föräldrar och barn under 1 
år. För närvarande är aktiviteten inställd. Kontakta 
Marita Eghult på 070-710 00 67 för mer info. 

Tisdagar

TRÄFFPUNKT TISDAG

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 11.30-12.30 
Aktiviteten sopplunch är för närvarande inställd. 
Istället finns våra diakoner tillgängliga för enskilda 
promenader och samtal. Kontakta Ann-Kristin 
Berg på 070-710 30 58 för mer info.

SJUNG OCH MÅ BRA KÖREN

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 15.00-16.00  
1000-milarservice för rösten! Våra körverksam- 
heter är för närvarande digitala. Kontakta Anna- 
Lena Engström på  0736-12 89 13 för mer info. 

BABYSÅNG OCH RYTMIK *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 9.30-10.15 SAMT  
KL 10.30-11.15 
För föräldrar med bebisar 4-12 månader. Föran-
mälan krävs. För närvarande är aktiviteten inställd. 
Kontakta Marita Eghult på 070-710 00 67.

TISDAGSMIX *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 13.30-16.30 
För barn 6-8 år. Föranmälan krävs. För närvarande 
är aktiviteten inställd. Kontakta Marita Eghult på 
070-710 00 67 eller Kerstin Skönliden på 073-
901 15 02 för mer info. 

Torsdagar

NYNÄSHAMNS KYRKOKÖR

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 18.30-20.30
För dig med viss körvana. Våra körverksamheter 
är för närvarande digitala. Kontakta Anna-Lena 
Engström på  0736-12 89 13 för mer info.

Fredagar

FREDAGSFIKET

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 13.30-16.30
För dig som är mellan 11-13 år. För närvarande är 
aktiviteten inställd. Kontakta Kerstin Skönliden på 
0739-01 15 02 för mer info. 

FREDAGSHÄNG

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 19.00-22.00
För ungdomar 14-20 år. Fredagar ojämna veckor. 
För närvarande träffas vi digitalt. Kontakta Ingrid 
Dahlström på 0727-34 33 23 för mer info. 

UNGDOMSKÖREN

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 18.00-19.00
För unga och unga vuxna. Våra körverksamheter är 
för närvarande digitala. Kontakta Daniel Engström 
via mail: daniel.engstrom2@svenskakyrkan.se för 
mer info. 

Söndagar

HÖGMÄSSA

KYRKAN KL 11.00
Andlighet i gemenskap. För närvarande sänds alla 
våra gudstjänster digitalt. Se vår Facebooksida: 
www.facebook.com/nynashamnsforsamling för 
länk. Önskar ni en gudstjänstagenda, kontakta 
expeditionen! 

ÖPPEN FÖRSKOLA *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 9.00-11.30
För vuxna och barn från 0 år. Aktiviteten är för 
närvarande inställd. Vi erbjuder istället möjlighet till 
mobilstamtal eller enskilda promenader. Kontakta 
Marita Eghult på 070-710 00 67 eller Kerstin 
Skönliden på 073-901 15 02 för mer info.

ÖPPEN FÖRSKOLA *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 9.00-11.30
För vuxna med barn från 0 år. Aktiviteten är för 
närvarande inställd. Kontakta Marita Eghult på 
070-710 00 67 eller Kerstin Skönliden på 073-
901 15 02 för mer info. 

GRÖNSÅNGARNA

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 14.00-15.00
En blandad kör för daglediga. Våra körverksamhe-
ter är för närvarande digitala. Kontakta Anna-Lena 
Engström på  0736-12 89 13 för mer info.

MILJONER DRÖMMAR *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 16.45-17.45
För barn från 9-12 år. För närvarande är aktivi-
teten inställd. Kontakta Daniel Engström via mail; 
daniel.engstrom2@svenskakyrkan.se.

SKATTKISTAN *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 17.00
En skapa-smaka-stilla-stund för stora och små. 
För närvarande är aktiviteten inställd. Kontakta 
Ingrid Dahlström på 0727-34 33 23 för mer info.

MUSIKÄVENTYR *)

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 15.30-16.15
För föräldrar med barn 1-3 år. Föranmälan krävs. 
För närvarande är aktiviteten inställd. Kontakta 
Marita Eghult på 070-710 00 67 för mer info. 

SORGEGRUPP

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 18.00-19.30
Föranmälan krävs. För närvarande är aktiviteten 
inställd. Vi erbjuder istället möjlighet till enskild 
promenad eller enskilt samtal. Kontakta Maria 
Jaehnke på 076-33 39 43 för mer info. 

VOKALENSEMBLEN

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 18.30-20.30
Projektkör för dig med sång och notvana. Våra 
körverksamheter är för närvarande digitala.  
Kontakta Anna-Lena Engström på  0736-12 89 
13 för mer info.

FÖRSAMLINGSHEMMET KL 11-13
Varje onsdag från och med 14 april, startar en 
tipspromenad som går runt församlingshemmet. 
Kontakta Titti Berg på 0707-10 30 58 för mer 
info. 

TIPSPROMENAD   NYHET!



Vad vill du  
att Nynäshamns  
församling ska göra?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

RÖSTA  

I KYRKOVALET

19 SEPT 


