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ledareEtt himla liv ges ut av Nynäshamns för-
samling och utkommer fyra gånger per år, 
gratis till alla hushåll i församlingen. Här 
ryms både nyheter från församlingen och 
tros- och livsfrågor.

nästa nummer
Nästa nummer kommer den 5 december.

tidningen görs av
REDAKTÖR: 
Fanny Willman, kommunikatör
fanny.willman@svenskakyrkan.se

ANSVARIG UTGIVARE: 
Lars-Åke Palm, kyrkoherde
lars-ake.palm@svenskakyrkan.se

omslagsbild
Omslagsbilden på Eskil Lindbäck är tagen 
av Fanny Willman. Läs mer 
om vad han har att säga på 
s. 4-5.

grattis!
Grattis till Åsa J., som skick-
ade in rätt lösning på det förra numrets 
sommarkryss och efter lottning får motta 
ett bokpris. 

succé!
Den 7 augusti var det drop 
in-vigsel i Nynäshamns 
kyrka. Det blev sju vigslar, 
en riktig kärleksfest! Hurra 
för de nyvigda! 

efterlysning!
Kan du ukrainska och vill hjälpa till? Vi 
söker frivilliga till Ukrainsk afton, en 
gemenskapskväll för ukrainare varannan 
måndag med start denna hösttermin. Ta 
kontakt med diakon Malin Liljestedt på 
malin.liljestedt@svenskakyrkan.se eller 
tel. 08 520 176 13.

Ett Himla LivEtt Himla Liv

Ossian Lundin är pastorsadjunkt. Det betyder att han är helt och 
hållet präst, men med extra handledning av kyrkoherden under sitt 
första år som prästvigd. Nyinflyttad i Nynäshamn berättar Ossian 
vad han hoppas på inför året – och reflekterar över livets mening.

Som förra numret kungjorde, så är jag, Ossian Lundin, ny pastor-
sadjunkt i Nynäshamns församling. Att vara pastorsadjunkt är en 
nyvigd prästs första anställning. Det är biskopen som har satt mig 
här. 
 Ordet ”pastorsadjunkt” härstammar från tiden då man kom 
från universitetet med en teologisk examen, för att ta in hos pastorn 
eller, som vi säger idag, kyrkoherden. Där skulle pastorsadjunkten 
skolas i att förkroppsliga både teori och praktik som präst.
 Nu har prästutbildningen ändrats och jag har genomgått 
ett så kallat pastoralteologiskt slutår vid Svenska kyrkans utbild-
ningsinstitut i Uppsala. Där får man efter sina teologistudier under 
ett år lära sig det praktiska som krävs av en präst i en församling. 

”Handledaren kan hjälpa till med alltifrån att visa 
på hur man fyller i en viktig blankett, till att re-
flektera över hur man är en bra själavårdare”

 Dock blir man inte fullärd på ett år utan det finns alltid 
luckor som behöver fyllas, därför har vi nyblivna präster en handle-
dare, som är präst i den församling vi tjänstgör i. Handledaren kan 
hjälpa till med alltifrån att visa på hur man fyller i en viktig blankett, 
till att reflektera över hur man är en bra själavårdare.

JAG HAR höga förhoppningar på församlingen. Dopet är något 
som många har gått igenom men inte utforskat. I dopet får vi löfte 
om syndernas förlåtelse och evigt liv. 
 Vi människor är inte fullkomliga av oss själva, det finns både 
ljus och mörker i vår natur. Att leva i sitt dop, det är att dagligen 
lägga ifrån sig allt detdär mörka och ikläda sig det ljusa, ”den vita 
dopdräkten”. Det mörka jag syftar på behöver ju inte vara kriminellt 
utan det är mer fråga om detdär som kan finnas i vårt inre, egois-
men, avundsjukan och bitterheten. Sånt som gör att vi inte kan älska 
Gud över allting och vår nästa som oss själva. 
 Många måste våga plocka fram sina dop och leva i det, då 
upptäcker man att livet har en helt annan mening.

Hälsning från nya prästen Ossian

Text: Ossian Lundin
Nynäshamns församling 
Präst

Tel: 08 520 194 54
E-post: ossian.lundin@svenskakyrkan.se 

      Konfan ledde till sommarjobb              

Foto: Jasmine Ström.



Att diskutera svåra frågor favorit på kon-
falägret: "Man utvecklas som människa"

Förutom att spela fotboll 
och sköta sommarcafé har 

Sven och Benjamin konfir-
merats denna sommar. Läg-
ret på Gotland krönte konfir-
mandtiden: ”Det var en vibe”, 
konstaterar Benjamin, och 
ger det därmed högt betyg. 

Att killarna valde att konfirmera 
sig menar de båda att kändes 
naturligt. Andra i familjen har 
gjort samma sak. 
 – Så man gör mormor 
glad, säger Benjamin. 

Men det var också äldre kompi-
sar som tidigare konfirmerat sig 
i församlingen som bidrog.
 – Man hade hört från 
dem att det var kul, så på så sätt 
fick man tips, säger Sven. 

Efter ett år med träffar åkte 
gruppen om 19 konfirmander 
till Gotland på läger. Där bodde 
de en vecka. Bra mat och roligt 
program, menar Sven och 
Benjamin. Men läggdags lite för 
tidigt. 
 – Ledare patrullerade 
i korridorerna där vi sov så 
det var helt omöjligt att stanna 
uppe sent, säger Sven. 

BÄST MED konfirmandtiden? 
Benjamin menar att konfir-
mandgruppen blev tight, och att 
man som konfirmand dessutom 
lärde känna de unga ledarna. 
 – Vi hade liknande 
intressen, säger Benjamin.

Sven tycker särskilt att det var 
när gruppen diskuterade svåra 
frågor som konfirmandtiden 

var givande. 
 – Vi diskuterade mycket 
etik och moral, och man fick 
fundera över vad man själv 
tycker är rätt.
 – Man fick olika sce-
narion, till exempel dödsstraff 
eller legalisering av vapen. Jag 
tycker att det är en av de punk-
ter som skolan saknar, säger 
Sven. 

Efter konfirmationen börja-
de Sven och Benjamin jobba i 
Nynäshamns kyrka. Här på sitt 
första sommarjobb har de hållit 
i sommarcafé. 

Sven tror dessutom att han vill 
bli ledare på kommande kon-
faläger. Till dem som är osäkra 
på om de ska gå konfa eller inte, 
säger han: 
 – Bara gör det! Du ut-
vecklas som människa. 
 – Ja, det finns liksom 
inga negativa aspekter, fyller 
Benjamin i.

      Konfan ledde till sommarjobb              

Bli konfirmand! 

Den 6 oktober kl. 18 bjuder 
församlingen in till infokväll för 
föräldrar och ungdomar. Du får 
svar på allt du undrar över inför 
nästa års konfagrupp. Vi ses i 
Församlingshemmet, Stora salen.

Bilderna till vänster är från konfalägret 2022 på
Gotland. Malin Liljestedt, diakon, har fotat. 

"Man hade hört från 
andra att det var kul"

Benjamin till vänster, Sven till höger. 
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Text och foto: 
Fanny Willman
Nynäshamns församling 
Kommunikatör
Tel: 08-545 907 17
E-post: fanny.willman@
svenskakyrkan.se
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      uppdrag: kyrka möter mårtensson               orgeln i nynäshamns kyrka

För att vara den i kyrkan 
som hörs mest håller den 

sig förvånansvärt mycket 
i bakgrunden. Den får inte 
många tack för sin förmåga 
att sätta stämningen i ett 
rum, därför har det blivit 
dags att verkligen uppmärk-
samma den outtröttliga 
trotjänaren.

En och annan kanske redan har 
listat ut att jag syftar på orgeln. 
Orgeln i Nynäshamns kyrka 
är dagens gäst i artikelserien 
"Uppdrag: kyrka". 
 Högljudd, men inte sär-
skilt verbal. Därför får organist 
Eskil Lindbäck rycka ut till sin 
närmsta arbetskamrats rädd-
ning och föra orgelns talan. 
 Eskil står och stämmer 
orgeln när jag går upp till orgel-
läktaren och tar av sig hörselkå-
porna som behövs när man står 
inne i det väldiga instrumentet 
och sätter tonerna.
 Han berättar att orgeln 
är byggd 1954 i Lund: Den är en 
Mårtensson. 

En Mårtensson? 
 – Det finns olika orgel-
byggare i Sverige och den här är 
byggd av Mårtensson. 

Vad är speciellt med just den 
här orgeln? 
 – Den är en bryt-
punktsorgel skulle man kunna 
säga. Den byggdes när man gick 
över från att orglar skulle vara 
i teknisk framkant till att man 
skulle bygga på ett historiskt 
sätt, mekaniska orglar.
 – Den här orgeln är 
alltså en blandning av elektrisk 
teknik med magneter och pneu-
matisk teknik med tryckluft: 
Den är elektropneumatisk.

Hörs 
mest, 
syns 

sällan 

Lär dig spela orgel

Är du mellan 10 och 18 år och 
vill lära dig spela världens störs-
ta instrument?
 
Vi erbjuder kostnadsfria orgel-
lektioner för barn och ungdo-
mar. Begränsat antal platser. 
 
Kontakta organist Eskil Lind-
bäck på tel. 08-520 140 64 eller 
mail eskil.lindback@
svenskakyrkan.se.

Kommande orgelkonserter i 
Nynäshamns kyrka

Den 16 oktober kl. 16 bjuder 
Eskil Lindbäck på musik från 
1800-talet, av Felix Mendels-
sohn, Robert Schumann och 
Johannes Brahms. Fri entré.

Den 4 december kl. 16 gästas 
kyrkan av Södertörns Brass som 
förutom smattrande fanfarer 
kommer att framföra Elfrida 
Andrées stora 2:a Symfoni för 
orgel och Brass tillsammans med 
Eskil Lindbäck. Fri entré.
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      uppdrag: kyrka möter mårtensson               orgeln i nynäshamns kyrka
Kan man höra någon skillnad 
på vilken typ av orgel det är? 
 – Ja, till exempel det här 
ljudet, säger Eskil och trycker 
på en knapp. Strax därefter låter 
det som att någon vecklar ihop 
en badleksak och hastigt pressar 
luften ur den.
 Men mest känner den 
som spelar skillnad, i en me-
kanisk orgel – i stället för en 
elektrisk orgel – har man mer 
direkt kontakt med piporna 
genom en osynlig ståltråd som 
går från tangenterna. 

ORGELN ÄR minst sagt fas-
cinerande, som ingenjörskonst 
betraktad. Men hur kommer 
det sig att detta instrument, som 
kan ta upp ett helt rum och låta 
som en hel orkester, blev just 
kyrkans instrument? 
 Eskil ger en brokig 
historia som börjar i Alexandria 
300 år f.Kr. Då var orgeln kej-
sarens instrument, en stor och 
ståtlig symbol för hans makt. 
 – Man hade då en stor 
orgel på Colosseum, bara det...
 Därför förknippade de 
första kristna orgeln med mak-
ten, som  ju förföljde kyrkan. 
 Det tog några hundra 
år innan orgeln skulle ta plats 
i kyrkorna, i samband med att 
kristendomen blev statsreligion. 

Det var framförallt i lutherska 
kyrkan som orgeln så småning-
om blev kompinstrument för 
församlingssång. 
 Och i Sverige under 
1600-talet spelade orgeln en stor 
roll under stormaktstiden.
 – Sverige skulle vara en 
nation och i det ingick att alla 
skulle sjunga på samma sätt och 
då byggde man stora orglar.

Varför spelade orgeln någon 
roll för att alla skulle sjunga 
på samma sätt? 
 – Ja, försök sjunga 
något annat än melodin nu..., 
säger Eskil med stark röst för 
att överrösta det psalmspel han  
satt igång med för att demon-
strera hur en stark orgel lätt 
föser in människor i en enstäm-
mig församlingssång. 

Eskil har medvetet ställt in or-
geln på ett högt ljud med hjälp 
av att använda många stämmor. 
Orgeln i Nynäshamn har både 
stämmor som låter som blå-
sinstrument och stämmor som 
låter som stråkar. 
 – Från slutet av 1800-ta-
let byggdes orglar för att imi-
tera orkestrar, efter 1900-talet 
övergav man det och nu är vi 
någonstans mittemellan. I fram-
tiden tror jag vi kommer se mer 
av allround-orglar, säger Eskil.

Allround? 
 – Det ska funka att 
spela både Bach och pop på en 
orgel, med kyrkans krympande 
resurser kommer det inte gå att 
ha olika instrument för varje 
tillfälle, orgeln kommer behöva 
göra mer. 

Men allt hänger på att det 
utbildas människor som 
kan spela orgel. Hur ser 
det ut med återväxten i din 
bransch? 
 – Det är för få som ut-
bildas till organister och kanto-
rer i dagsläget, men det är svårt 
att säga hur många tjänster som 
sedan kommer att finnas.

Eskil själv började sin yrkesba-
na genom att som 16-åring på 
Alnö i Sundsvall stega upp till  

pastorsexpeditionen och be om 
orgellektioner. Han hade egent-
ligen ingen annan anledning att 
göra det än att bästa kompisen 
hade blivit bättre på trummor. 
 Eskil behövde då hitta 
ett annat instrument.
 – Ett instrument som 
ingen spelade, och därför blev 
det orgel.

Idag är han tacksam över att få 
spela orgel och leda människor i 
församlingssång.
 – Musiken kan betyda 
så mycket för människor, till 
exempel på en begravning.

Nu har Eskil dessutom börjat 
undervisa. Han har en orgelelev 
som är 10 år och till hösten 
påbörjar sin andra termin i 
orgelspel.
 – Församlingen gick ut 
och sökte orgelelever och så fick 
vi en. Det är jättekul!
 Och församlingen söker 
fler orgelelever, så ta gärna kon-
takt. Mårtensson står här för att 
spelas på, i generationer framåt! 

Text och foto: 
Fanny Willman
Nynäshamns församling 
Kommunikatör
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kyrkoåret
Hösten förknippar vi med 
nystart som att börja en ny 
klass eller gå tillbaka till job-
bet efter semestern. Men för 
att en ny början ska kunna ta 
vid behövs ett avslut. 

Kyrkoåret, som består av alla 
söndagar med olika teman och 
bibeltexter tar slut söndagen 
innan första advent. Då infaller 
domssöndagen, som i år är den 
20 november.

Vi befinner oss alltså i slutet av 
kyrkoåret, allt ska knytas ihop.
Tre av de söndagar som infaller 
under hösten kommer jag nu 
att gå lite närmare in på: Den 
helige Mikaels dag, alla helgons 
dag och domssöndagen. 

PÅ DEN helige Mikaels dag 
talar man i gudstjänsten om 
änglar. 

Text: Jasmine Ström
Nynäshamns församling 
Kommunikatör 
Tel: 08-545 907 17
E-post: jasmine.strom@
svenskakyrkan.se

I Bibeln står om hur ärkeängeln 
Mikael kämpar mot det onda 
genom att slåss mot draken, en 
symbol för det onda. 

På alla helgons dag minns vi 
dem som gått före oss. Alltså 
de nära och kära vi förlorat och 
saknar, dem kan man tända ljus 
för hemma, i kyrkan eller på 
kyrkogården.

På domssöndagen kommer vi 
ihåg Jesus uppdrag: att göra 
slut på ondskan och upprätta 
de förtryckta. Det är en dag för 
rannsakan och hopp. 

Jag tänker på Sagan om ringen, 
och hur Frodo kämpar mot det 
onda genom att hålla fast vid 
det som är rätt. 
 Att gå i kyrkan är bland 
annat att tillsammans med 
andra hoppas på att allt ont ska 
förgöras, och Jesus är som vår
 

Frodo – den som gått före och 
tagit striden.
 Det handlar slutet av 
kyrkoåret om. Att kännas vid 
mörker och död för att kunna 
hoppas på ljus och liv. 

"Jesus är som vår Frodo"

Text: Fanny Willman
Nynäshamns församling 
Kommunikatör

fotboll, båtliv och hundar
   
 
Vi har en ny kommunikatör 
i församlingen och det råkar 
vara jag som skriver detta. 

Jag heter Jasmine Ström och 
är 22 år gammal. Jag fyller 
passande nog 2 dagar innan 
julafton (på gott och ont). Jag 
bor i Huddinge och har studerat 
reklam och PR vid Stockholms 
Universitet.
 I Nynäshamns försam-
ling kommer jag ta över kom-
munikationsrollen från Fanny 
Willman och arbeta med all typ 
av kommunikation på kansliet. 
 Är jag inte på jobbet är 
jag högst sannolikt på en fot-
bollsplan och spelar boll. Jag ser 
fram emot att vara en del av en 
så fantastisk församling!

Tre nya medarbetare med många järn i elden

Roy Olofsson. Foto: Privat.

Siri Myhre. Foto: Privat.

Frodo i Sagan om ringen.

        tävling för alla höstmysare           

   
 
Vi har även en ny kantor vid 
namn Roy Olofsson. 
Roy är 42 år och bor 
här i Nynäshamn. Han 
börjar i församlingen 
den 30 augusti och 
kommer arbeta med 
att leda kyrkokörer, 
spela på förrättningar 
och andra kyrkliga handlingar. 
Roy kommer senast från Salems 
församling och har innan det 
arbetat i Nynäshamns försam-
ling, ett glatt återseende!
 Han ser fram emot 
att träffa körmedlemmar och 
spela orgel. På fritiden är han en 
trebarnspappa som gillar att åka 
ut med båten, samt spela pingis 
på söndagar. Varmt välkommen 
Roy! 

   
Sist men inte minst har vi en ny 
församlingsassistent vid namn 
Siri Myhre. Siri är 32 år och 
bor också här i Nynäshamn. Siri 
kommer arbeta med barn- och 
ungdomsverksamheten, dop-
uppföljningar och 
konfirmandarbete.
 Siri börjar 
den 26 september 
i församlingen. På 
fritiden gillar Siri att 
ägna tid åt hundar-
na, då hon tävlar, tränar och är 
instruktör. Varmt välkommen 
Siri!
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Kontakt 
HEMSIDA: 
www.nynashamnforsamling.se

FACEBOOK: 
Nynäshamns församling

FÖRSAMLINGSHEM 
OCH KANSLI

Hamngatan 6, 
14931 Nynäshamn

TELEFON, EXPEDITION:
08 520 102 13

E-POST: 
nynashamn.forsamling@
svenskakyrkan.se 

KYRKOHERDE: 
Lars-Åke Palm, 
tel: 08 520 176 07

KYRKOGÅRDSFÖR-
VALTNINGEN

BESÖKSADRESS: 
Källsmovägen 15, 
149 45 Nynäshamn

TELEFON:  
08 520 120 81

E-POST: 
nynashamn.kyrkogard@
svenskakyrkan.se

BEHÖVER DU PRATA 
MED NÅGON?

En präst eller diakon finns 
alltid tillgänglig måndag-fredag 
kl 10-12. Tel. 08 520 102 13.

Mellan kl. 21.00-06.00 kan du 
nå jourhavande präst på tel. 112.
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Text: 
Jasmine Ström
Nynäshamns församling 
Kommunikatör 

Det är viktigt att hinna Det är viktigt att hinna 
koppla av i höst, den som koppla av i höst, den som 
oftast är intensiv. Gör som oftast är intensiv. Gör som 
Elin och prova på målning! Elin och prova på målning! 

Under en härlig promenad 
vid Nynäshamns kyrka hit-
tar vi Elin Danielsson, 21 år. 
Hon är på besök här och bor 
till vardags i Västerhaninge.       

Jag och Elin sätter oss vid 
bänkarna utanför försam-
lingshemmet. Vi börjar prata 
om den kommande höstter-
minen.
 Årstiden som till 
skillnad från sommaren 
innebär hemmakvällar med 
sambon, kolla på filmer och 
serier och dricka mängder 
med varma drycker.
  – Förutom att börja 
skolan igen ser jag fram 
emot att måla akryltavlor när 
det är lite sämre väder ute.

Varför målning?

Hon menar att måla ger ett 
lugn och tillåter henne att 
vara kreativ och släppa allt 
annat för en stund. 
 Hennes senaste pro-
jekt är att skapa tavlor med

    
hjälp av gips och spackel.
  – Jag tycker det ser 
roligt ut samtidigt som jag 
själv gillar att ha en mer 
stilren inredning än vad jag 
annars brukar måla med 
akryl. 

Elin tipsar alla om att testa 
målning i höst!
 – Jag skulle tipsa 
nybörjare att köpa ett set 
med akrylfärger i småtuber. 
Det ger en bra grund till att 
kunna skapa det du vill.

INSPIRERADE av Elin 
utlyser vi bakom Ett himla 
liv en tävling. 

 

VAR MED OCH TÄVLA!
Måla en tavla och skicka in 
ett foto på den till jasmine.
strom@svenskakyrkan.se 
senast den 14 november.
 I tävlingen kommer 
det finnas en barnkategori 
och en vuxenkategori. 
Namnge därför mailet med 
”Höstmålning (vuxen eller 
barn)”, skriv vad du heter 
och ditt mobilnummer. 
 De vinnande bidra-
gen belönas med varsitt 
konstkit från Konstartera, 
butiken som har allt du be-
höver för att komma igång 
med ditt målande. 

Text: Jasmine Ström
Nynäshamns församling 
Kommunikatör 
Tel: 08-545 907 17
E-post: jasmine.strom@
svenskakyrkan.se

Text: Fanny Willman
Nynäshamns församling 
Kommunikatör

Siri Myhre. Foto: Privat.

        tävling för alla höstmysare           

En tavla som Elin målat i akrylfärger, hon 
tipsar nybörjare om akryl. Foto: Privat.

Elin Danielsson, på beösk i Nynäshamn.
Foto: Jasmine Ström.

Gör som Elin – måla en tavla! 

Elin Danielsson har börjat måla med gips 
och spackel: "Stilrent". Foto: Privat.

Barnens pris till vänster, de vuxnas till 
höger. Foto: Jasmine Ström. 



terminsstart! hitta din grej i 
nynäshamns församling


