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Missionsuppdraget

N

yköpings församling ser som sitt uppdrag att i ord och
handling förkunna evangelium, och att i gudstjänst och
liv gestalta en trovärdig kristen kyrka i Nyköping. Grunden
för det uppdraget ligger hos Gud själv. Så som Gud sände
Jesus Kristus till att leva Guds kärlek mitt i världen sänder Gud oss som kyrka till Nyköping. Det är vår mission.
Nyköpings församling är en del av Guds mission
i världen. Guds kärlek gäller hela Guds skapelse.
Mission handlar om att bli en del av Guds kamp för sin
skapelse, en kamp för att på olika sätt gestalta Guds rike
i världen.
För att församlingen ska vara ett trovärdigt vittne om Jesus
Kristus på just vår plats måste vi påverkas av allt det som
präglar tillvaron i Nyköping. Därför vill vi att våra konkreta
sätt att vara kyrka ska innehålla en mångfald av uttryck som
får växa fram i ett samspel mellan kristen tradition och just
vårt lokala sammanhangs tillgångar, utmaningar och behov.
Att vara trogen vårt uppdrag fordrar ett ständigt pågående
förnyelsearbete.
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Vad är en
församlingsinstruktion?
Församlingsinstruktionen är ett grunddokument i Nyköpings församling. Här
beskriver församlingen hur den uppfattar sitt uppdrag som kyrka och reflekterar över hur det uppdraget bäst utförs
på just vår plats och i vår tid.
Församlingsinstruktionen har kommit
till genom en bred process, där många
människor har varit inblandade. Genom
omvärldsspaningar och reflektioner
kring församlingens uppdrag har
församlingsinstruktionen vuxit fram.
Representanter för många olika delar
av församlingens liv har på olika sätt
bjudits in att ge synpunkter och påverka den vision och de målsättningar
som kommer till uttryck. Församlingsinstruktionen har utfärdats av Strängnäs
domkapitel, församlingens kyrkoherde,
kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
Som ett komplement till församlingsinstruktionen finns sex pastoraler:
dop-, konfirmations-, vigsel- och
begravningspastoraler, pastoral för
ideellt arbete samt Oppebykyrkans/EFS
pastorala program och samarbetsavtal.

Visionen

Foto: Anna Menzies

Nyköpings församling vill vara en öppen kristen gemenskap
som inbjuder till delaktighet i den rörelse
där Gud skapar, befriar och ger liv.
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Några nyckelord i visionen:

Strävan efter öppenhet har sin grund i att Nyköpings församling vill vara en kyrka i Kristi efterföljd.
Jesus Kristus kännetecknades av en gränsöverskridande öppenhet både i relation till Gud och till sina
medmänniskor. Öppenheten kan uttryckas som
en inbjudan till oss alla från Gud. I kyrkan är det
Kristus som bjuder in. Det innebär att det ska
finnas en möjlighet att vara med för var och en
som vill. Nyköpings församling ska därför sträva
efter att i alla sina verksamheter vara inbjudande
och öppen för människors olikheter.
Öppenheten i Kristus handlar inte om att alltid vara till lags. Jesus var öppen och inbjudande men inte konturlös. Nyköpings församling vill vara öppen och tydlig med evangeliet, även när det utmanar oss själva och andra. Att det är
Kristus som bjuder in betyder att ingen av oss äger kyrkan. Därför behöver vi också ha en öppenhet för
frågan vad Gud vill med sin kyrka.
Det är även viktigt för oss som kyrka att visa öppenhet i form av dialog och samarbete med andra kristna
samfund och religioner.

Gemenskap

Kristen tro är gemenskapande. Gud kallar oss samman i sin kyrka och sänder oss sedan ut i världen – just
som vi är men också så som vi blir som kristen gemenskap. Kyrkans gemenskap utmärker sig i att den
inte bygger på att vi är lika varandra. Därför vill vi att Nyköpings församling ska forma gemenskaper
som rymmer olikheter och mångfald. Vi vill sträva efter att var och en ska känna att de har ett bidrag att
ge och att de tas i anspråk för att vi tillsammans ska kunna
utföra vårt uppdrag som kyrka. Kyrkans gemenskap finns
Vilka är ”vi” ?
aldrig bara till för sin egen skull, utan för att Guds rike ska
bli synligt och verksamt i världen.
Det som håller oss samman i alla våra skillnader är tilliten
till att Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse, berör
våra liv. Därför vill vi söka det gemensamma utan att utplåna olikheter. Församlingen ska vara en plats där vi övar
oss i att leva tillsammans med dem som är annorlunda än vi
själva. Viljan att bygga gemenskap yttrar sig i många delar
av församlingens liv: i ungdomsgrupper, barnverksamhet,
körer, trosfördjupning och så vidare. Tydligast uttrycks kyrkans gemenskapsvision i gudstjänsten. Runt nattvardsbordet
förenas vi, som den brokiga skara vi är, genom tillhörigheten
till Kristus. Därför har gudstjänsten en särställning i församlingens liv.
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I församlingsinstruktionen hänvisas då
och då till ett ”vi”. Ordet syftar på alla
dem som på olika sätt arbetat med och
står bakom församlingsinstruktionen.
Samtidigt är församlingens ”vi” större
än så. Många fler människor känner sig
associerade med Nyköpings församling
– som döpta, som församlingsbor, som
aktiva i församlingens liv. Vilka som utgör en kyrkas ”vi” är inte statiskt utan
något som är rörligt. Målsättningen är
att Nyköpings församling ska vara så
inbjudande att var och en som vill, kan
känna sig inbegripen i kyrkans ”vi”.

Foto: Alex & Martin/IKON

Öppen

Delaktighet

Nyköpings församling vill inbjuda till delaktighet i kyrkans liv. Strävan efter delaktighet bygger på övertygelsen att en levande kyrka är något vi skapar tillsammans. Att uppmuntra till delande av personliga
erfarenheter och upplevelser av tro är också viktigt för en levande församling. Möjligheten att tillhöra
Nyköpings församling genom att vara konkret delaktig och bidra är något vi vill uppmuntra i alla våra
verksamheter, inte som ett tvång utan som en möjlighet. Vi vill att församlingens planering och strategiska beslut ska ske i lyhördhet för de behov, önskemål och visioner som finns i församlingen. Det kan
ske exempelvis genom öppna församlingsmöten inför större beslut. Alla större beslut ska också föregås av
en barnkonsekvensanalys. Som en hjälp i det arbetet upprättades ett barn- och ungdomsråd under 2015.

Rörelse

Nyköpings församling är en del av Guds rörelse i världen. Det betyder att också vi som församling vill vara
i rörelse, genom att i alla de sammanhang vi befinner oss i kontinuerligt reflektera över hur evangeliet kan
gestaltas på ett trovärdigt sätt i just den situationen. Nyköpings församling vill vara i kontinuitet med
den kristna tradition vi är satta att förvalta, men bygga en levande kyrka här och nu och framåt.
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Foto: Janne Höglund

Att vara kyrka i Nyköping

N

yköping är en gammal stad med ursprung i
tidig medeltid. Tre av församlingens kyrkor är
från 1200-talet. Staden var rikspolitisk maktbas i
1600-talets Sverige och har spelat en central roll i
vårt lands historia. I dag har Nyköpings tätort cirka
36 000 invånare. Nyköping kännetecknas av arbeten inom service och tjänstesektorn. Många pendlar
också för arbete till och från Stockholm, Linköping
och Norrköping. Orienteringen mot Stockholm har
under senare år blivit allt tydligare och i och med
den planerade snabbjärnvägen Ostlänken, kan den
kopplingen förväntas bli än starkare.

tro eller att människor är beredda att bejaka dess
innehåll. Samtidigt går inte spåren från 1000 år av
kristet inflytande obemärkt förbi. Och i Nyköping
finns alltjämt ett aktivt kyrkoliv, i såväl Svenska
kyrkan som i andra samfund. Men som före detta
statskyrka har Svenska kyrkans position förändrats
och vår församling framträder numera som en aktör
bland många i vår stad.
Församlingens erfarenheter av att verka som kyrka i
Nyköping i vår tid bekräftar på många sätt en sådan
beskrivning av den pluralistiska nutidssituationen.
Många erfarenheter tyder på att det finns en viss
spänning mellan den kristna traditionens sätt att
beskriva och förstå kyrkan och många människors
uppfattningar och förväntningar i mötet med kyrkan. Iakttagelsen är inte oväntad men präglar inte
desto mindre den situation som vår församling
befinner sig i. Saken kan förenklat beskrivas med
hjälp av två delvis överlappande cirklar enligt följande figur:

Nyköping är i vår tid en pluralistisk stad. Det
gäller såväl religiöst, som åsiktsmässigt och livsstilsmässigt. Precis som i Sverige och västvärlden
i stort präglas Nyköping av en samtidskultur där
kristen tro och tradition inte kan tas för givet som
ett självklart och gemensamt allmängods. Det gäller i betydelsen att man vare sig kan räkna med att
människor har grundläggande kunskap om kristen
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Kyrkans tradition och teologi

Människors föreställningar
och förväntningar

Möte mellan kyrkans tradition
och människors föreställningar

I mötet mellan å ena sidan den kristna tro och tradition som Nyköpings församling representerar
och å andra sidan människors föreställningar och
förväntningar framträder ett visst glapp. Den gula
och den blå cirkeln sammanfaller inte helt. Det är
dock väsentligt att se att glappet inte framstår som
totalt. Det finns en tydlig överlappning mellan de
två cirklarna, där möten kan ske. Figurens pilar vill
markera att relationen är föränderlig.

något som dessutom ofta förväntas av dem vi möter.
Nyköpings församling ser det som ett sätt att omsätta ett folkkyrkligt uppdrag i vår tid att gestalta
kyrkans tradition och bjuda in människor till att
vara med, men utan att sätta sig till doms över människors tolkningar av den.

För att vara en trovärdig kyrka i en pluralistisk tid
tror vi att det är särskilt viktigt att som församling
stå i kommunikation med båda fälten i figuren. Vi vill
Skillnaden mellan de två cirklarna ska inte överdri- som församling såväl söka vägar till att aktivt lyssna in
vas. Ibland är det inte minst en fråga om språkbruk. människor samtidigt som vi vill arbeta med att fördjupa
Kristen tro och tradition gör anspråk på att handla vår förståelse för vår egen kristna tro och tradition.
om livet såsom det verkligen gestaltar sig och bör
därför i mycket hög grad kunna relatera till (om än Kristen tro och tradition kommer att framstå som
inte alltid bejaka) människors föreställningar.
mer avlägsen om man inte har kunskap om den. För
att beröringspunkterna ska bli så många som möjligt
Vi ser inte med självklarhet glappet som ett pro- vill Nyköpings församling arbeta aktivt för att stärblem. Däremot är det viktigt att som församling vara ka den grundläggande kunskapen om kristen tro. I vår
medveten om det. Som kyrka har vi som uppgift efterkristna tid kan vi som kyrka inte förlita oss på
att vara i kontinuitet med den kristna traditionen, att någon annan samhällsinstans sköter detta åt oss.
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Foto: Magnus Aronson

Sju rum av möten och mångfald

N

yköpings församling är närvarande på många sätt i Nyköping. Ett av de sätt som Nyköpings församling manifesterar sin konkreta närvaro på är genom våra kyrkorum.

Kyrkorummets värde är beroende av att det fylls av liv. Samtidigt visar församlingens erfarenheter att
kyrkorummen i sig också har en stark laddning för människor. I luthersk tradition är inte kyrkorummets status som heligt rum helt självklar. Men för många människor i Nyköping har de kyrkorum som
församlingen förvaltar en långt starkare betydelse än att bara vara yttre skal. Det innebär att vi ser en
utvecklingspotential i kyrkorummen, men också att vi uppfattar dem som ett ansvar att förvalta.
Nyköpings församling har därför som målsättning att alltjämt hålla våra sju kyrkorum öppna och kontinuerligt arbeta för att fylla dem med en mångfald av liv.

→
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Sju rum av möten och mångfald
Alla Helgona kyrka
Vackert belägen vid Östra torget ligger Alla Helgona
kyrka med rötter tillbaka till senare delen av 1200-talet. Kyrkorummet är ljust, öppet och välkomnande och har en fantastisk
akustik. Kyrkorummet inbjuder till närhet och gemenskap i böner, gudstjänster och konserter, besök i kyrkan för att be, tända
ljus eller bara sitta ner en stund i stillhet. Alla Helgona kyrka har
en engagerad församling med många frivilliga och ett aktivt musikliv och körer i alla åldrar, från 4 år och uppåt. I Alla Helgona
kyrka firas söndaglig högmässa.

Foto: Stefan Landmark

”

Foto: Magnus Aronson

Mariagården / Mariakapellet

”

I miljonprogrammet Brandkärr står Mariagården som
ett färgat fönster mot himlen. Mariagården är för många ett
andra hem och är byggd runt en öppen innergård som skapar
ljus och rymd. Mariakapellet, som i sin nuvarande form återinvigdes 2005, är modernt och inbjuder till söndagliga högmässor med närhet, värme och gemenskap tillsammans med
andra kristna traditioner – vilka också använder sig av Mariakapellet regelbundet för att fira gudstjänst på eget språk och
med egen kultur. Kapellets ikoner vittnar om det personliga mötet med Gud. På altaret brinner alltid
bönens låga som är hjärtat i vår verksamhet för barn, ungdomar och vuxna, vardag som helg.

Oppebykyrkan

Svärta kyrka

Foto: Magnus Aronson

”

Svärta kyrka med anor från 1200-talet, har ett ljust kyrkorum
med en akustik som lämpar sig för konserter. Efter en varsam renovering 2010 har kyrkorummet blivit en plats där det medeltida möter det
moderna. Kyrkan är vackert belägen uppe på en kulle utmed väg 223.
Regelbundna gudstjänster firas främst under sommarhalvåret, då solljuset flödar in genom de höga fönstren, men kyrkan är lika vacker
under vinterhalvåret då vi tänder upp med levande ljus vid våra musikgudstjänster. Svärta kyrka är som en stilla oas, mitt i vardagen. En stund
för stillhet, musik och närhet till Gud.
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Foto: Per Ericsson

”

I stadsdelen Oppeby-Harg finns Oppebykyrkan, som fick sin nuvarande form 1986. Här firas söndaglig gudstjänst och kyrkorummet,
som är ljust och modernt och har en härlig rymd inbjuder till en känsla
av nära gudstjänstgemenskap. I Oppebykyrkan finns ett flöde av människor som besöker de många verksamheterna som erbjuds;
gemenskapsträffar, flera körer, barn- och ungdomssamlingar, till
exempel söndagsskola, öppen förskola, olika grupper för skolbarn och
scouting. Verksamheten bedrivs i samarbete med EFS Missionsförening
och präglas av ett stort frivilligt engagemang.

”

Foto: Lotta Arkeholt

Den stora katedralsliknande medeltidskyrkan
ligger vid Stora torget i
centrum av Nyköping. Kyrkan
bemannas nästan dagligen
av ideella nicolaivärdar, som
har till uppgift att välkomna
alla besökare. I vårt stora
rum finns plats för alla. Här välkomnas du till lunchmusik, konserter,
qi gong, föredrag ... och på söndagen till att dela och medverka i vår
gudstjänst. Kyrkan har stått här sedan 1200-talet. Du kan följa henne
genom seklerna: altartavlan, den gamla orgelfasaden, vapensköldarna,
bänkraderna – det skiljer århundraden mellan dem och ändå är de
delar av samma historia.

Kyrkans hus

”

S:ta Katarina kyrka i
stadsdelen Arnö är en byggnad
som inspirerats av klosterarkitektur och har fått sitt namn efter
Heliga Birgittas dotter Katarina.
Kyrkan inbjuder sedan 1997 sina
församlingsbor och förbipasserande med sin vitputsade fasad
och en vacker innergård. Här samlas människor i alla åldrar till
gemenskap i både vardag och helg. Kapellet välkomnar oss med en
känsla av både närhet och rymd och är väl anpassat för musik och
sång, barn och vuxna, regelbundet gudstjänstliv och stilla andakt.
Kyrkorummet kombinerar den stilrena klosterkänslan med väl
avvägda inslag av moderna material i dekoren.

Franciscuskapellet

Foto: Per Gustafsson

”

Franciscuskapellet
tronar med sin tegelröda
60-talsbyggnad bredvid
klockstapeln på Rosenkälla
kulle. Det röda teglet går igen
också då man kommer in.
Kapellet är enkelt smyckat
med mosaik och enkla ljuslampetter i gjutjärn längs
väggarna. Krucifixet i trä med den helige Franciscus stående nedanför
är det som först fångar blicken då man kommer in. Med sin rymd och
akustik är kapellet aldrig så vackert som när vi firar våra regelbundna
gudstjänster med mycket musik, gemenskap och glädje. Just gemenskapen är karaktäristisk för Franciscuskapellet, och frivilligheten är en
självklar och viktig del av kyrkans verksamhet.
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Foto: Nyköpings församling

S:ta Katarina kyrka

Kyrkans hus, i centrala
Nyköping, är en mötesplats i
församlingen som ska präglas av öppenhet, närvaro och
service. I Kyrkans hus finns
församlings- och kyrkogårdsexpedition, personaladministration, ekonomihantering och informationsavdelning. Här finns också en
präst eller diakon tillgänglig
för samtal under vissa tider.
Inom vårt ansvarsområde
ska allmänhet, myndigheter,
företag, församlingsmedlemmar, förtroendevalda och
medarbetare få den hjälp de
behöver.

Foto: Albin Andréasson

Foto: Magnus Aronson

S:t Nicolai kyrka

Kyrkogårdarna
Nyköpings församling har
tre historiska kyrkogårdar
som är i bruk: Västra kyrkogården, Östra kyrkogården
och Svärta kyrkogård. Nya
kyrkogården, som är 100
år gammal, är den senast
invigda kyrkogården, på
vilken även gravkapell och
krematorium är beläget. Nya
kyrkogården är en skogskyrkogård och karaktären är
präglad av den naturromantiserade landskapsbild som
influerade många anlagda
parker vid förra sekelskiftet.
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Foto: Johan Andrén

Gudstjänst
udstjänsten är grundläggande för församlingens identitet. Varje gudstjänst är lovsång och
tillbedjan inför levande Gud. Den gudstjänstfirande
gemenskapen sjunger och tillber och gläds inför
Gud, som är alltings början, centrum och slutmål.
Delaktighet ska uppmuntras i gudstjänstlivet.
Församlingen ska inbjuda till en mångfald av gudstjänster med närhet och delaktighet och andligt
djup. Nyköpings församling ska ta vara på och utveckla de möjligheter som ligger i församlingskyrkornas olika karaktärer. Vi ska fira gudstjänst i alla
våra kyrkor, söndag som vardag och på olika tider
så att människor har möjlighet att hitta den gudstjänsttid och gudstjänstform som passar vars och
ens liv och behov.

Barns delaktighet i gudstjänsten ska eftersträvas.
Våra kyrkor ska vara välkomnande för barn och det
ska finnas barnhörnor där det finns möjlighet till
skapande, lek och lärande på barnens egna villkor.
Som regel firas minst två huvudgudstjänster varje
söndag och helgdag i församlingen. Huvudgudstjänst firas huvudsakligen som högmässa eller
mässa, utom på långfredagen och midsommardagen, då långfredagsgudstjänst och temagudstjänst
firas.

Foto: Anna Menzies

Foto: Anna Menzies

Gudstjänst i ekumenisk anda firas på sjukhus och
fängelse och bör om möjligt firas på någon av söndagarna i böneveckan för kristen enhet. Våra kyrkor lånas regelbundet av församlingar från andra
kristna traditioner för dop, vigsel, begravning och
Gudstjänsterna ska utformas så att de upplevs som gudstjänst.
angelägna och genomarbetade.
Nyköpings församling kan erbjuda gudstjänster
Gudstjänsterna ska präglas av tradition och för- på svenska, engelska, tyska och franska. I övriga
nyelse, fördjupning i tron, gemenskap, glädje, vila, förekommande fall – exempelvis teckenspråk,
igenkännande och nya utmaningar. Det gäller också finska, samiska – tar Nyköpings församling hjälp
alla våra dop, vigslar och begravningar.
från tillfälle till tillfälle för att bedriva den verksamhet som behövs.
Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka med
en stark musiktradition. Därför vill vi lägga stor tonvikt på ett varierat musikutbud med körer för olika
åldrar och individuella förutsättningar, musikgudstjänster, konserter, sommarmusik, extra sång och
musik i våra gudstjänster och minst ett stort musikaliskt verk per år. Körerna är värdefulla och präglar
gudstjänstlivet. Två av församlingens musiker ska
ha organistutbildning.

Foto: Magnus Aronson

G
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Foto: Magnus Aronson

Undervisning

E

Foto: Magnus Aronson
Foto: Anders Ringqvist

Foto: Magdalena Öhrling

Foto: Magnus Aronson

tt levande lärande är en ständigt pågående pro- undervisning och samtal erbjuds också anställda,
cess, vilket inkluderar samtal, delande, reflek- förtroendevalda och ideella medarbetare.
tion, lyssnande och deltagande i kyrkans liv oavsett
ålder och bakgrund.
Minoriteter integreras i helheten. Utifrån Kyrkoordningen ska Nyköpings församling visa hänsyn
Nyköpings församling vill inbjuda till samtal om till behovet av andra språk.
existentiella frågor och upplevelser av kristen tro. I
mötet med andra människor och Bibelns ord väcks, Skolkyrkoverksamheten
utvecklas och fördjupas tron. Möten erbjuds genom Församlingen ska utveckla samarbetet med Nyköatt förskolor och skolor inbjuds till kyrkvandringar pings grundskolor och gymnasier genom att i dialog
och studiebesök, genom söndagsskoleverksamhet, med skolans personal arbeta fram vad kyrkan kan biÖppen förskola, Babysång, efter-skolan-grupper och dra med i skolans och elevernas värld. Församlingen
ungdomsgrupper, ledarutbildning, kolloverksam- erbjuder besök i klasser och på skolor, inbjuder till
het, ett antal olika barn- och ungdomskörer samt vandringar och studiebesök i kyrkan samt samarflera vuxenkörer. Vi ser ett särskilt värde i att för- betar kring olika projekt. Gymnasieelever erbjuds
samlingen bedriver musikundervisning för att säkra att göra sina gymnasiearbeten tillsammans med
återväxten av framtida kyrkomusiker.
anställda i församlingen. Varje år erbjuder församlingen sommarjobb för ungdomar.
Vi vill erbjuda samtalsgrupper, retreater och föreläsningar för ungdomar och vuxna. Möjligheter till
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Dop

Konfirmation

Konfirmandverksamheten är högt prioriterad i
Nyköpings församling och flera av kyrkans yrkeskategorier är representerade i arbetet, i enlighet med
Domkapitlets beslut gällande Konfirmandriktlinjer
för Svenska kyrkan. Vi ser en stark koppling mellan
Dopet är grunden för trosundervisningen. I dopet det antal ungdomar som konfirmeras och framtida
tar Gud upp människan i sin gemenskap, så att hon engagemang i kyrkan.
dag för dag kan växa i sin tro och i sitt dop. Därför vill
församlingen aktivt informera om och uppmuntra En mångfald av konfirmandgrupper ska finnas, där
till dop.
deltagarna får erfara kristen tro som ett redskap att
tolka livet och de existentiella frågorna. Gymnasiekonfirmation ska erbjudas varje år. Särskild eller
integrerad undervisning anordnas för dem som har
särskilda behov.

Foto: Magnus Aronson

Varje människa är Guds avbild och ska mötas med
respekt och öppenhet. Både den som är döpt och
den som ännu inte är döpt är välkommen att delta
i Nyköpings församlings verksamhet.

16

17

Foto: Anna Menzies

18

Foto: Magnus Aronson

Diakoni

F

örsamlingens diakonala uppdrag har sitt
ursprung i en kristen människosyn där vi ser
varje människas okränkbara värde. Det diakonala
perspektivet ska genomsyra hela församlingens
verksamhet. I församlingens diakonala uppdrag
vill vi gestalta Guds kärlek genom att erbjuda en
mångfald av mötesplatser till en mångfald av människor. När vi delar liv med varandra är det möjligt
att växa som människa.

eller längre bit på livsvägen. Många samtal handlar
om sorg och olika förluster i livet. Nyköpings församling erbjuder ett genomtänkt sorgearbete som
täcker in alla åldrar.
Den diakonala verksamheten omfattar alla som bor
och vistas inom församlingens gränser.

Foto: Magnus Aronson

Foto: Magnus Aronson

Församlingen erbjuder sverige-finsk verksamhet,
där samtal och gudstjänster sker på det egna språFörsamlingen vill erbjuda stöd och hjälp till män- ket. Församlingen stödjer ekonomiskt föreningen
niskor i olika livssituationer. Genom att ge män- Träffpunkten som bedriver verksamhet för bland
niskor möjlighet att utveckla den inneboende kraft annat hemlösa och personer med missbruksproblede bär på, och genom att tro på deras förmåga att ta matik.
ansvar för sina egna liv, är befrielse och upprättelse
möjlig. Den kristna människosynen skapar på det Inom diakonin bedrivs även verksamhet på komsättet hopp i till synes hopplösa situationer.
munens HVB-hem Nygården, Skavsta flygplats, för
migranter och asylsökande, på flyktinganläggning,
Församlingens diakoni gestaltas också genom att äldre- och omsorgsboenden samt ekumeniskt arbevara en konstruktiv och kritisk röst. Utifrån kyrkans te på häkte, fängelse och sjukhus. Vi arbetar nära
uppdrag vill vi bidra till ett gott samhälle, uppmärk- polisen för att vara behjälpliga vid situationer där
samma mänsklig utsatthet och påtala när samhäl- församlingens hjälp efterfrågas.
let brister. Eftersom vi själva är en del av samhället
behöver vi också vara självkritiska vad gäller försam- Inom församlingens diakoni ligger uppdraget att
lingens egen verksamhet och liv.
vara en växtplats för människor. Frivilligt engagemang uppmuntras genom att människors kompeNyköpings församling kan stödja människor med tens tas tillvara, vilket i sin tur berikar församlingsenklare ekonomisk rådgivning och vara en länk till livet.
samhällets ekonomiska stöd. I enskilda situationer
kan församlingen även komplettera det offentliga Bönen och gudstjänsten är centrala i det diakonala
skyddsnätet.
arbetet. Människors livssituationer bärs fram i bön,
och det är i bönen vi hämtar kraft att vara jordens
Diakoni gestaltas ofta genom själavård, och genom salt och världens ljus.
att vara medvandrare till en människa en kortare
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Mission

Foto: Anna Menzies

I

Nyköpings församling
ser vi missionstanken
om att Gud har sänt sin
kyrka in i världen med ett
uppdrag, som något som
ska genomsyra alla sätt
som vi framträder på som
församling. Såväl gudstjänst som undervisning
och diakoni är därför en
del av missionsuppdraget.

av den världsvida kyrkan och ger kontakter mellan församlingar och kyrkor i olika länder. Nyköpings församling är en del av den världsvida kristna
gemenskapen. Vi vill vara delaktiga i ett globalt
missionsarbete genom olika insatser via Svenska
kyrkans internationella arbete, Strängnäs stift, EFS
Mission, samt personliga kontakter.

Foto: Magnus Aronson

Därtill har Nyköpings församling också ett engagemang för de internationella
sammanhang som traditionellt ofta knutits till missionsarbete. Det internationella perspektivet är ett
väsentligt inslag i församlingens liv eftersom det
sätter in oss som enskild församling som en del

Denna delaktighet kanaliseras främst genom församlingens internationella grupp och dess ideellt
engagerade medlemmar. De projekt och aktiviteter
som gruppen driver eller deltar i, syftar till att stärka
närhetsaspekten i den världvida kyrkan; hur vi hör
samman, alla kyrkor runt vår jord, och i förlängningen, alla människor. Gruppens arbete påminner
också om att världen finns alldeles intill oss, i det
mångkulturella samhälle vi i dag lever och verkar i.

Miljödiplomering

Foto: Karin Eckerdal

I Nyköpings församling
bedrivs ett medvetet
miljöarbete. En arbetsgrupp har tillsatts med
uppgift att möjliggöra att
församlingen så snart som
möjligt ska erhålla Svenska
kyrkans miljödiplomering.
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