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En sångsamling för dig som vill sjunga och ha en rolig stund med 
ditt/dina barn, 1-3 år. Äventyret leds av Kerstin och Marita och 
gruppen träff as onsdagar 15. 3 0-16 .15 i F örsamlingshemmet. 

ANMÄLAN TILL: 
Marita Eghult - 0707 10 00 67 
Diplomerad babysångkonsulent 

www.svenskakyrkan.se/nynashamn 
Svenska kyrkan ~ 
NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING 



Varje människa är värdefull, unik 
och skapad till gemenskap. 
I början av augusti firade vi en söndag med temat 

"Nådens gåvor". Texterna berör människors olika 

förutsättningar och egenskaper och utmanar oss 

att fundera över hur vi hanterar dessa olikheter i 

relation till varandra. I brevtexten vädjar apos

teln Paulus till församlingen att man ska visa 

omsorg om varandra och generöst bejaka varan

dras olikheter, för tillsammans är de enskilda 

olikheterna till nytta för helheten. 

Snarlik men inte identisk. 

Att var och en av oss är unik innebär ju med nödvän

dighet att vi är olika. Vi har olika bakgrund, olika 

personligheter, olika förmågor och erfarenheter. Vi 

kan vara snarlika men inte identiska. Aposteln 

Paulus visar att det är som det skall vara, det finns en 

mening med våra olikheter. Tyvärr måste vi konsta

tera att alltför ofta ställer olikheterna till problem för 

oss. 

Det är ett centralt tema i Första Korinthierbrevet. 

Paulus skriver, fritt tolkat: 

Vi är delar i en helhet - 11med-lemmar" i en och 

samma kropp. 

Låt era olikheter utgöra grund för att berika och 

komplettera varandra istället för att förtala och för

akta varandra. Tänk på er kropp. Den är sammansatt 

av olika delar, armar, ben, ögon, öron och så vidare. 

De är olika delar, som ser olika ut och har olika 

funktion, men som alla är nödvändiga för att er 

kropp skall fungera som helhet. 

Om en del plågas så lider hela kroppen. På samma 

sätt är ni delar av en större gemenskap, en och 

samma kropp - kroppen Jesus Kristus. Aposteln ber 

oss, för vår egen och för allas skull, att betrakta var

andra som "med-lemmar" - olika, men var och en 

nödvändig för helheten, kroppen Jesus Kristus . 

(1 Kor. 12:12-20). 

Den generösa attityden. 

Aposteln Paulus vill uppmuntra oss till generositet 

i våra möten med andra. Han hoppas på en vilja 

som är inriktad mer på att förstå, stödja och ställa 

till rätta än att förkasta och förtala. Han ber oss att 

öva tålamod med varandras olikheter och värde

sätta dem - till förmån både för oss själva och för 

gemenskapen. Det tar vi med oss när vår försam

ling nu inleder ett nytt verksamhetsår vars förut

sättningar skiljer sig från andra år vi upplevt. 

Väl mätta till vila, växt och mognad i en gemenskap 

som visar omsorg och tar ansvar genom att följa 

rådande rekommendationer för hälsa och välmående. 

Lars-Äke Palm, kyrkoherde 

Lars-Åke Palm. Foto: Magnus Aronsson 
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Är en smygstart detsamma som en 
tjuvstart? 
I idrottsvärlden är det välkänt att en för tidig 

start eller s.k. tjuvstart leder till diskvalificering. 

Många av de större namnen har tappat titlar, 

medaljer och anseende, allt på grund av att de 

inte lyckats stilla sin vilja att komma först och 

startat sitt race innan startskottet avfyrats. 

I Nynäshamns församling smygstartar vi i höst 

våra verksamheter och till skillnad mot en tjuv

start, så springer vi inte innan startskottet. Myn

digheterna har gett oss alla ett försiktigt start

skott och tillsammans rör vi oss framåt på banan, 

beredda att reagera på förändrade direktiv. 

En höst fylld av mötesplatser. 

Som kyrka har det varit ett svårt beslut att stänga 

dörren. Kärnan i verksamheten har sedan Jesus börja

de sin vandring på jorden, varit att bjuda in och dela. 

Att tillsammans mötas med Kristus som gemensam 

nämnare med våra olika bakgrunder och skillnader. 

Därför gläds vi åt att i höst kunna glänta på dörren 

och öppna för gemenskap. På de kommande sidorna 

finner du en omfattande lista med aktiviteter. De 

Stafettlöpare gör sig redo för start Foto: Pixabay 

Välkommen att mötas med omsorg. 

Med den information vi i församlingen samlat på 

oss under vår och sommar släpps nu en kalender för 

september i detta blad. Det kan komma snabba 

passningar från myndigheter och sakkunniga vilket 

gör att vi lika snabbt måste svara och i vissa fall 

ställa in eller ställa om verksamheter. 

kommer dock med restriktioner. Som besökare får vi alla försöka mötas med ett 

öppet sinne och med omsorg om varandra. Det kan 

Ett nytt normalläge. vara så att det på en och samma dag sker föränd-

1 församlingens mötesplatser fortsätter vi att följa de ringar. Låt oss därför hålla ett öga på den digitala 

direktiv som lämnas av myndigheter och sakkunniga. kalendern på hemsidan som uppdateras löpande. 

Det innebär att vissa mötesplatser kommer att ha 

färre platser än tidigare, några har försatts med övre 

och undre åldersgräns och rekommendationerna 

skiljs åt beroende på vilken verksamhet det gäller. 

Exempelvis har det visat sig att risken för smittsprid

ning ökar vid sång. -i< Därför får en körverksamhet fler 

restriktioner än exempelvis en pilgrimsvandring. 

Pilgrimsvandring Foto: Johannes Frandsen / IKON 

Titta gärna en extra gång på hemsidan 

svenskakyrkan.se/nynashamn inför ditt besök och 

fråga gärna någon av församlingens personal om du 

känner dig osäker. 

Välkommen i höst! 

Nynäshamns församling 

*Kä I la: https://www.symf.se/press/pressmeddela nde-ny-rekommendationer-avseende-saa nga re-och-covid-19/ 



SEPTEMBER 
GUDSTJÄNSTER, MUSIK OCH EVENEMANG I NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING. 

01 

02 

TISDAG 1 SEPTEMBER KLOCKAN 09.00 - 09.45 
OCH 10.00 - 10.45 

* BABYSÅNG & BABYRYTMIK 

I Församlingshemmet 

Rytm och musik som skapar positivt samspel 
mellan bebis och förälder. 

TISDAG 1 SEPTEMBER KLOCKAN 11.00 - 13.00 

ÖPPET FÖRSAMLINGSHEM 

I Församlingshemmet 

Kom förbi på en fika. Hålls utomhus vid fint 
väder annars på anvisade platser. 

TISDAG 1 SEPTEMBER KLOCKAN 13.30 - 16.30 

* TISDAGSMIX 

I Församlingshemmet 

Fritidsverksamhet för barn från 6-8 år. 

TISDAG 1 SEPTEMBER KLOCKAN 16.45 - 17 .45 

* MILJONER DRÖMMAR 

I Församlingshemmet 

Ny kör för barn 9-12 år. "Drop in" första kvarten 
och då finns lite frukt och dricka. 

TISDAG 1 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00 - 19.30 

BIBELSTUDIUM 

I Församlingshemmet 

Klassiskt bibelstudium för unga vuxna och uppåt. 
Vad betyder texterna? Är de relevanta idag? Hur 
har de påverkat vår historia och samtid? 

ONSDAG 2 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12.00 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 

I Kamelparken 

Parklek för barn från O år tillsammans med vuxen. : 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

ONSDAG 2 SEPTEMBER KLOCKAN 14.00 - 15.30 

PILGRIMSPROMENAD 

Utgår från Församlingshemmet 

Sträckan anpassas efter deltagare. Max 1,5 timme. 
Under promenaden görs korta stopp med 
tanketexter. Ta gärna med något att dricka. 

ONSDAG 2 SEPTEMBER KLOCKAN 15.30 - 16.15 

* MUSIKÄVENTYR 

I Församlingshemmet 

En ny grupp med sångsamling för dig som vill 
sjunga och ha en rolig stund med ditt/ dina barn. 

03 

04 

06 

07 

08 

TORSDAG 3 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00 - 18.30 

VECKO MÄSSA 

I Nynäshamns kyrka 

Enkel vardagsmässa med nattvard. 

FREDAG 4 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12.00 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 

I Kamelparken 

Parklek för barn från Oår tillsammans med vuxen. 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

FREDAG 4 SEPTEMBER KLOCKAN 13.30 - 16.30 

FREDAGSFIKET 

I Församlingshemmet 

Öppen fritidsverksamhet för barn 11 - 13 år. 

SÖNDAG 6 SEPTEMBER KLOCKAN 11.00 - 12.30 

MÄSSA MED SMÅ OCH STORA 

I Nynäshamns kyrka 

Mässa anpassad för liten som stor där de som döpts 
under hösten 2019 uppmärksammas. 

SÖNDAG 6 SEPTEMBER KLOCKAN 16.00 - 17 .30 

KONSERT: DIE SCHÖNE MULLERIN 

I Nynäshamns kyrka 

Sångcykeln Die schöne Mi.illerin, musik av Franz 
Schubert, text av Wilhelm Mi.iller. Medverkande: 
Patrik Kesselmark, sång. Eskil Lindbäck, sång. 
Ludvig Nilsson, piano. 

MÅNDAG 7 SEPTEMBER KLOCKAN 09.30 - 11.30 
OCH 13.00 - 15.00 

BARNVAGNSPROMENAD MED BABYCAFEET 

Utgår från Församlingshemmet 

Barnvagnspromenad med inledande sångstund i gräset. 
Samling utanför församlingshemmets entre. 
Vid regn ställs aktiviteten in. 

TISDAG 8 SEPTEMBER KLOCKAN 09.00 - 09.45 
OCH 1 0.00 - 1 0.45 

* BABYSÅNG & BABYRYTMIK 

I Församlingshemmet 

Rytm och musik som skapar positivt samspel 
mellan bebis och förälder. 

-r- Deltagande i aktiviteten anmäls i förväg. 

www.svenskakyrkan.se/nynashamn 
Läs mer på svenskakyrkan.se/nynashamn 

OBS! Max 50 besökare. Använd anvisade platser alternativt varannan bänkrad och håll ett omsorgsfullt avstånd om minst 1,5 meter till personer som inte tillhör ditt 
sällskap. Ytterligare restriktioner vid specifika aktiviteter förekommer. Arrangemang av Nynäshamns församling genomförs enligt myndigheters rekommendationer 

och med hänsyn till eventuella kommande ändringar. Vi förutsätter att alla med symtom på luftvägsinfektion eller annan sjukdom, även lindriga, stannar hemma. 



SEPTEMBER 
GUDSTJÄNSTER, MUSIK OCH EVENEMANG I NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING. 

08 

09 

10 

TISDAG 8 SEPTEMBER KLOCKAN 11.00 - 13.00 

ÖPPET FÖRSAMLINGSHEM 

I Församlingshemmet 

Kom förbi på en fika. Hålls utomhus vid fint 
väder annars på anvisade platser. 

TISDAG 8 SEPTEMBER KLOCKAN 13.30 - 16.30 

* TISDAGSMIX 

I Församlingshemmet 

Fritidsverksamhet för barn från 6 - 8 år. 

TISDAG 8 SEPTEMBER KLOCKAN 16.45 - 17 .45 

* MILJONER DRÖMMAR 

I Församlingshemmet 

Ny kör för barn 9-12 år. "Drop in" första kvarten 
och då finns lite frukt och dricka. 

ONSDAG 9 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12.00 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 

I Kamelparken . 
Parklek för barn från Oår tillsammans med vuxen. : 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

ONSDAG 9 SEPTEMBER KLOCKAN 14.00 - 15.30 

PILGRIMSPROMENAD 

Utgår från Församlingshemmet 

Sträckan anpassas efter deltagare. Max 1,5 timme. 
Under promenaden görs korta stopp med 
tanketexter. Ta gärna med något att dricka. 

ONSDAG 9 SEPTEMBER KLOCKAN 15.30 - 16.15 

* MUSIKÄVENTYR 

I Församlingshemmet 

En ny grupp med sångsamling för dig som vill 
sjunga och ha en rolig stund med ditt/ dina barn. 

ONSDAG 9 SEPTEMBER KLOCKAN 17 .00 - 19.00 

SKATTKISTAN 

I Församlingshemmet 

Tre onsdagskvällar för små och stora. Inleds 
med middag, sedan är det dags att upptäcka vad . 
som ligger i den hemliga skattkistan och skapandet : 
kan börja. Avslutas med en stund i kyrkan. 
20 kr/vuxen, 10 kr/barn (max SO kr/familj) 

TORSDAG 10 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00 - 18.30: 

VECKOMÄSSA 

I Nynäshamns kyrka 

Enkel vardagsmässa med nattvard. 

11 

13 

FREDAG 11 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12.00 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 

I Kamelparken 

Parklek för barn från Oår tillsammans med vuxen. 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

FREDAG 11 SEPTEMBER KLOCKAN 13.30 - 16.30 

FREDAGS FIKET 

I Församlingshemmet. 

Öppen fritidsverksamhet för barn 11 - 13 år. 

FREDAG 11 SEPTEMBER KLOCKAN 19.00 - 22.00 

UNG MÄSSA & FREDAGSHÄNG 

I Nynäshamns kyrka samt i Församlingshemmet 

Enkel mässa med nattvard, kuddar och filtar för 
ungdomar 14-20 år. Övergår sedan i Fredagshäng 
som är en öppen träffpunkt för ungdomar 14-20 år. 

SÖNDAG 13 SEPTEMBER KLOCKAN 11.00 - 12.30 

HÖGMÄSSA 

I Nynäshamns kyrka 

Mässa med rubriken "Enheten i Kristus" som tar 
upp den kristna gemenskapen och vikten av att 
stå enade hellre än att skapa splittringar. 

SÖNDAG 13 SEPTEMBER KLOCKAN 12.30 - 14.00 

SÖNDAGSSKOLA FÖR VUXNA 

I Församlingshemmet 

Förr i tiden var det vanligt med söndagsskola för 
barn, några av oss kanske gick i den. Åren har gått 
och kanske längtar du efter lite fördjupning och 
efter att få lära dig mer om olika begrepp. 

SÖNDAG 13 SEPTEMBER KLOCKAN 16.00 - 17 .00 

KONSERT: ORGEL+ VIOLIN 

I Nynäshamns kyrka 

"Ljuset strömmar in". Musik av Otto Olsson, Erik 
Åkerberg och Harald Fryklöf för orgel, piano och 
violin. Med Anders Lagerqvist, violin och Daniel 
Larsson, Orgel och piano. 

-r- Deltagande i aktiviteten anmäls i förväg. 
Läs mer på svenskakyrkan.se/nynashamn 

Svenska kyrkan + 
NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING 

OBS! Max 50 besökare. Använd anvisade platser alternativt varannan bänkrad och håll ett omsorgsfullt avstånd om minst 1,5 meter till personer som inte tillhör ditt 
sällskap. Ytterligare restriktioner vid specifika aktiviteter förekommer. Arrangemang av Nynäshamns församling genomförs enligt myndigheters rekommendationer 

och med hänsyn till eventuella kommande ändringar. Vi förutsätter att alla med symtom på luftvägsinfektion eller annan sjukdom, även lindriga, stannar hemma. 



SEPTEMBER 
GUDSTJÄNSTER, MUSIK OCH EVENEMANG I NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING. 

14 

15 

16 

MÅNDAG 14 SEPTEMBER KLOCKAN 0 9.30 - 11 .30 : 
OCH 13.00 - 15 .00 . 

BARNVAGNSPROMENAD MED BABYCAFEET : 
Utgår från Församlingshemmet 
Barnvagnspromenad med inledande sångstund 
i gräset. Samling utanför församlingshemmets 
entre. Vid regn ställs aktiviteten in. 

MÅNDAG 14 SEPTEMBER KLOCKAN 17 .00 - 20 .00 : 

* VOKALENSEMBLEN 
I Församlingshemmet 
Projektkör med varierande mål. Förfrågan om 
deltagande anmäls till Annalena Engström. 

TISDAG 1 5 SEPTEMBER KLOCKAN 09.00 - 09 .45 
OCH 1 0.00 - 10.45 

* BABYSÅNG & BABYRYTMIK 
I Församlingshemmet 
Rytm och musik som skapar positivt samspel 
mellan bebis och förälder. 

TISDAG 15 SEPTEMBER KLOCKAN 11 .00 - 13.00 

ÖPPET FÖRSAMLINGSHEM 
I Församlingshemmet 
Kom förbi på en filea. Hålls utomhus vid fint 
väder annars på anvisade platser. 

TISDAG 15 SEPTEMBER KLOCKAN 13 .30 - 16.30 

* TISDAGSMIX 
I FörsamJingshemmet 
Fritidsverksamhet för barn från 6 - 8 år. 

TISDAG 1 5 SEPTEMBER KLOCKAN 1 6.45 - 1 7 .45 

* MILJONER DRÖMMAR 
I Församlingshemmet 
Ny kör för barn 9-12 år. "Drop in" förs ta kvarten 
och då finns lite frukt och dricka. 

TISDAG 1 5 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00 - 19.30 

BIBELSTUDIUM 
I Församlingshemmet 
Klassiskt bibelstudium för unga vuxna och uppåt. 
Vad betyder texterna? Är de relevanta idag? Hur 
har de påverkat vår historia och samtid? 

ONSDAG 1 6 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 1 2.00 : 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 
I Kamelparken 
Parklek för barn från O år tillsammans med vuxen. : 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

16 

17 

18 

20 

www.svenskakyrkan.se/nynashamn 

ONSDAG 16 SEPTEMBER KLOCKAN 14.00 - 15 .30 

PILGRIMSPROMENAD 
Utgårfrån Församlingshemmet 
Sträckan anpassas efter deltagare. Max 1,5 timme. 
Under promenaden görs korta stopp med 
tanketexter. Ta gärna med något att dricka. 

ONSDAG 16 SEPTEMBER KLOCKAN 1 5 .30 - 16.1 5 

* MUSIKÄVENTYR 
I Församlingshenrmet 
En ny grupp med sångsamling för dig som vill 
sjunga och ha en rolig stund med ditt/ dina barn. 

ONSDAG 1 6 SEPTEMBER KLOCKAN 17.00 - 20.00 

* VOKALENSEMBLEN 
I Församlingshemmet 
Projektkör med varierande mål. 

TORSDAG 1 7 SEPTEMBER KLOCKAN 1 8.30 - 20.30 

NYNÄSHAMNSKYRKOKÖR 
I Församlingshemmet 
För dig som är under 70 år och har viss körvana. 

TORSDAG 1 7 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00 - 18.30 

VECKO MÄSSA 
I Nynäshamns kyrka 
Enkel vardagsmässa med nattvard. 

FREDAG 18 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12 .00 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 
I Kamelparken 
Parklek för barn från O år tillsammans med vuxen. 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

FREDAG 18 SEPTEMBER KLOCKAN 13 .30 - 16.3 0 

FREDAGSFIKET 
I Församlingshemmet 
Öppen fritidsverksamhet för barn 11 - 13 år. 

SÖNDAG 20 SEPTEMBER KLOCKAN 17 .00 - 19.00 

INSTALLATIONSGUDSTJÄNST 
I Nynäshamns kyrka 
Lars-Åke Palm installeras som kyrkoherde i 
Nynäshamns församling. Obs! Max 50 besökare. 

-Y- Deltagande i aktiviteten anmäls i förväg. 
Läs mer på svenskakyrkan.se/nynashamn 

OBS I Max 50 besokare Anvand anvisade platser alternativt varannan bänkrad och håll ett omsorgsfull t avstånd om minst 1 ,5 meter t ill personer som inte t1 llhbr ditt 
sä llskap Ytterligare restriktioner v id specifika akt1v1teter forekommer. Arrangemang av Nynashamns forsamhng genomförs enligt myndighet ers rekommendationer 

och med hänsyn t ill eventuella kommande andnngar. V1 förutsatter att alla med symtom på luft vagsmfekt1on eller annan sjukdom, aven hndnga, stannar hemma 



SEPTEMBER 
GUDSTJÄNSTER, MUSIK OCH EVENEMANG I NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING. 

21 

22 

23 

MÅNDAG 21 SEPTEMBER KLOCKAN 09.30 - 11.30 : 
OCH 13.00 - 15.00 . 

BARNVAGNSPROMENAD MED BABYCAFEET : 
Utgår från Församlingshemmet 
Barnvagnspromenad med inledande sångstund 
i gräset. Samling utanför församlingshemmets 
entre. Vid regn ställs aktiviteten in. 

MÅNDAG 21 SEPTEMBER KLOCKAN 17 .00 - 20.00 : 

* VOKALENSEMBLEN 
I Församlingshemmet 
Projektkör med varierande mål. 

TISDAG 22 SEPTEMBER KLOCKAN 09.00 - 09.45 
OCH 1 0.00 - 1 0.45 

* BABYSÅNG & BABYRYTMIK 
I Församlingshemmet 
Rytm och musik som skapar positivt samspel 
mellan bebis och förälder. 

TISDAG 22 SEPTEMBER KLOCKAN 11 .00 - 13 .00 

ÖPPET FÖRSAMLINGSHEM 
I Församlingshemmet 
Kom förbi på en fika. Hålls utomhus vid fint 
väder annars på anvisade platser. 

TISDAG 22 SEPTEMBER KLOCKAN 13 .30 - 16.30 

* TISDAGSMIX 
I Församlingshemmet 
Fritidsverksamhet för barn från 6 - 8 år. 

TISDAG 22 SEPTEMBER KLOCKAN 16.45 - 17.45 

* MILJONER DRÖMMAR 
I Församlingshemmet 
Ny kör för barn 9-12 år. "Drop in" första kvarten 
och då finns lite frukt och dricka. 

ONSDAG 23 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12.00 : 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 
I Kamelparken 
Parklek för barn från 0 år tillsammans med vuxen. : 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

ONSDAG 23 SEPTEMBER KLOCKAN 14.00 - 15.30 : 

PILGRIMSPROMENAD 
Utgår från Församlingshemmet 
Sträckan anpassas efter deltagare. Max 1,5 timme. 
Under promenaden görs korta stopp med 
tanketexter. Ta gärna med något att dricka. 

.;: Deltagande i aktiviteten anmäls i förväg. 
Läs mer på svenskakyrkan.se/nynashamn 

23 

24 

25 

ONSDAG 23 SEPTEMBER KLOCKAN 15.30 - 16.15 

* MUSIKÄVENTYR 
I Församlingshemmet 
En ny grupp med sångsamling för dig som vill 
sjunga och ha en rolig stund med ditt/ dina barn. 

ONSDAG 23 SEPTEMBER KLOCKAN 17.00 - 20.00 

* VOKALENSEMBLEN 
I Församlingshemmet 
Projektkör med varierande mål. 

ONSDAG 23 SEPTEMBER KLOCKAN 18.30 - 20.30 

LIVETS PÄRLOR 
I Församlingshemmet 
Samtalsgrupp för 20-40 åringar, som funderar 
över livets små och stora frågor med utgångspunkt 
från Frälsarkransen. Valkommen att pröva på denna 
första gång. Därefter blir detta en sluten grupp. 

TORSDAG 24 SEPTEMBER KLOCKAN 18.30 - 20.30 

NYNÄSHAMNSKYRKOKÖR 
I Församlingshemmet 
För dig som är under 70 år och har viss körvana. 

TORSDAG 24 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00 - 18.30 

VECKOMÄSSA MED SINNESRO 
I Nynäshamns kyrka 
En enkel vardagsmässa med nattvard. Sista mässan 
varje månad har sinnesrokaraktär. 

FREDAG 25 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12.00 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 
I Kamelparken 
Parklek för barn från 0 år tillsammans med vuxen. 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

FREDAG 25 SEPTEMBER KLOCKAN 13.30 - 16.30 

FREDAGS FIKET 
I Församiingshemmet 
Öppen fritidsverksamhet för barn 11 - 13 år. 

FREDAG 25 SEPTEMBER KLOCKAN 19.00 - 22.00 

FREDAGS HÄNG 
I Församiingshemmet 
Öppen träffpunkt för ungdomar 14-20 år. 

Svenska kyrkan 
NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING 

OBS' Max 50 besokare Anvand anvisade platser alternativt varannan bankrad och håll ett omsorgsfullt avstånd om minst 1 ,5 meter t ill personer som inte t1llhor dit t 
sällskap. Ytterligare restriktioner v id specifika aktiv iteter förekommer. Arrangemang av Nynashamns forsamhng genomförs enligt myndigheters rekommendationer 

och med hänsyn t ill eventuella kommande andnngar V1 forutsatter att alla med symtom på luftvägsinfek t1on eller annan Sjukdom, aven lindriga, stannar hemma. 



SEPTEMBER 
GUDSTJÄNSTER, MUSIK OCH EVENEMANG I NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING. 

26 

27 

28 

29 

LÖRDAG 26 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 13.00 

* KREATIV LÖRDAG 
I Församlingshemmet 
Skapande i olika material utifrån olika teman utan 
krav på prestation, där gruppen lär av varandra. 

SÖNDAG 27 SEPTEMBER KLOCKAN 11.00 - 12.30 : 

HÖGMÄSSA 
I Nynäshamns kyrka 
Mässa med rubriken "Döden och livet" som tar 
upp ämnet om det eviga livet. 

MÅNDAG 28 SEPTEMBER KLOCKAN 09.30 - 11.30; 
OCH 13.00 - 15 .00 

BARNVAGNSPROMENAD MED BABYCAFEET : 
Utgår.från Församlingshemmet 
Barnvagnspromenad med inledande sångstund 
i gräset. Samling utanför församlingshemmets 
entre. Vid regn ställs aktiviteten in. 

MÅNDAG 28 SEPTEMBER KLOCKAN 17.00 - 20.00; 

* VOKALENSEMBLEN 
I Församlingshemmet 
Projektkör med varierande mål. 

TISDAG 29 SEPTEMBER KLOCKAN 09 .00 - 09.45 
OCH 10.00 - 1 0.45 

* BABYSÅNG & BABYRYTMIK 
I Församlingshemmet 
Rytm och musik som skapar positivt samspel 
mellan bebis och förälder. 

TISDAG 29 SEPTEMBER KLOCKAN 11.00 - 13 .00 

ÖPPET FÖRSAMLINGSHEM 
I Församlingshemmet 
Kom förbi på en fika. Hålls utomhus vid fint 
väder annars på anvisade platser. 

TISDAG 29 SEPTEMBER KLOCKAN 13.30 - 16.30 

* TISDAGSMIX 
I Församlingshemmet 
Fritidsverksamhet för barn från 6 - 8 år. 

TISDAG 29 SEPTEMBER KLOCKAN 16.45 - 17.45 

* MILJONER DRÖMMAR 
I Församlingshemmet 
Ny kör för barn 9-12 år. "Drop in" första kvarten 
och då finns lite frukt och dricka. 

29 

30 

TISDAG 29 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00 - 19.30 

BIBELSTUDIUM 
I Församlingshemmet 
Klassiskt bibelstudium för unga vuxna och uppåt. 
Vad betyder texterna? Är de relevanta idag? Hur 
har de påverkat vår historia och samtid? 

ONSDAG 30 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00 - 12 .00 

PARKLEK FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN 
I Kam elparken 
Parklek för barn från O år tillsammans med vuxen. 
En mötesplats med mycket lek och sång. 
Vid regn ställs parkleken in. 

ONSDAG 30 SEPTEMBER KLOCKAN 14.00 - 15.30 

PILGRIMSPROMENAD 
Utgår .från Församlingshemmet 
Sträckan anpassas efter deltagare. Max 1,5 timme. 
Under promenaden görs korta stopp med 
tanketexter. Ta gärna med något att dricka. 

ONSDAG 16 SEPTEMBER KLOCKAN 15.30 - 16.15 

* MUSIKÄVENTYR 
I Församlingshemm et 
En ny grupp med sångsamling för dig som vill 
sjunga och ha en rolig stund med ditt/ dina barn. 

ONSDAG 16 SEPTEMBER KLOCKAN 17 .00 - 20.00 

* VOKALENSEMBLEN 
I Församlingshemmet 
Projektkör med varierande mål. 

.Y. Deltagande i aktiviteten anmäls i förväg. 
Läs mer på svenskakyrkan.se/ nynasharnn 

www.svenskakyrkan .se/nynashamn 

0 8S I Max 50 besökare Anvand anvisade platser alternativt varannan bånkrad och håll ett omsorgsfullt avstånd om minst 1,5 meter t ill personer som inte t illhör ditt 
sällskap. Ytterligare restriktioner vid specifika akt1v1teter förekommer. Arrangemang av Nynäshamns forsamling genomfors enligt myndigheters rekommendationer 

och med hånsyn t ill eventuella kommande ändringar VI forutsätter att alla med symtom på luftvägsmfekt1on eller annan Sjukdom, även lindriga, stannar hemma 



Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget 
som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig! 
Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet. 

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 ooo personer upp som kandidater 
och 23 ooo valdes till minst ett uppdrag. 
Här får du veta hur du gör för att ställa upp 
i kyrkovalet 2021. 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska 
kyrkan är beroende av människors engage
mang och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT 
Du som vill ställa upp som kandidat i 
kyrkovalet måste: 

• tillhöra Svenska kyrkan. 

• vara döpt i Svenska kyrkan eller annat 
kristet samfund, eller tidigare ha varit 
förtroendevald i Svenska kyrkan. 

• fylla 18 år senast på valdagen. 

• vara bokförd i den församling 
valet gäller. 

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på 
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp 



Försam ingen i siffror 
Bland annat detta möjliggjordes i fö rsamlingen under 2019 : 

• 

6948 barn och ungdomar 

~ -. besökte församlingens barn 
~ y och ungdomsverksamheter t 

20 hushåll med barn 0-19 år 
f ick under året ekonomiskt 
stöd. } • 

• 47 personer döptes. 

10396 personer 

I församlingen intogs 

ca 40 ooo koppar kaffe, 
under samtal, sorg, glädje 
och kärlek. 

Ti ll Soppluncherna kokades 
650 liter soppa (Ca 2600 
portioner) 

deltog i årets 281 

Gudstjänster. ~ 

0 0 
Kyrkans körverksamhet 

~ inkluderade över 150 

\i# 
0 

~ ersoner i 6 olika körer. 
Under året har minst 
27190 personer klivit 
in genom våra portar. 

21 musikevenemang i 
kyrkan lockade1367 
besökare. 

Kyrkans park fick uppdaterade 
hänvisn ingsskyltar och försam lings
hemmet uppgraderades med en 
fasadskylt. 

2493 personer 
möttes och tränade 
svenska på språkcafet 
under 73 t il lfällen 

Under mässor har vi 
delat ut 2146 oblater. 

~0 0 

19 personer bekräftade sitt dop 
genom konfirmation 


