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NR.1 februari, mars, april och maj 2022. 

Patrik om  
ljuspunkter i livet!

En dag strax före jul vände ljuset åter 
till vår värld, dagarna blir nu äntligen 
ljusare. Vid denna tid på året firar vi jul, 
som en fest för ljusets återkomst. I kyrkan 
kallar vi det för ljusets födelse i Jesus som 
återigen fötts in i vår värld vars budskap 
nu ska växa sig starkare i oss människor. 
Att få ett litet barn i hjärtat att vårda och 
värna och låta freden, kärleken och ljuset 
leva vidare i vår värld. 

Sen kommer en tid på året när många 
svenskar väljer att flyga till solen och vär-
men för att hämta kraft, men återigen 
sätter pandemin broms för planerna. Vi 
ställer om oss själva och försöker hitta 
ljus där vi är. Men tänk ändå vad ljuset 
betyder för oss människor. Ljuset som 
ger energi, glädje, livsmod och kraft. Det 
ger uppiggande vitaminer och vi mår 
helt enkelt bra. Och nu är det snart vår 

och dagarna blir längre och längre. När 
våren kommer blir det så påtagligt att 
vi lever ett liv där mörkret går mot ljuset 
oavsett vad som händer. ”Det folk som 
vandrar i mörker skall se ett stort ljus” var 
en textrad vi hörde mycket under julen, 
och nu är ljuset äntligen här. 

Under våren i församlingen får vi 
fortsätta möta ljuset tillsammans. Vi 
kommer fira påsk i våra kyrkor där 
mörkret vänds åter till uppståndelsens 
ljus. Vi hoppas kunna möta varandra i 
grupper och verksamheter, i gudstjänster 
och i alla de spontana mötena som gör 
att livet blir ljusare för många av oss. 
Att leva i en församling är att leva i en 
gemenskap som gör gott – gott för en 
själv, gott för varandra och gott för vårt 
samhälle. Dessa ljuspunkter i tillvaron vill 
vi i församlingen vara med om att skapa. 

Nu när vi kommit in en bit av det nya 
året – 2022 – vill vi tillönska er en god 
fortsättning och att vi ses under året som 
kommer. Att pandemin ska lägga sig och 
att vi åter kan glädjas tillsammans utan 
en massa regler och restriktioner. Men vi 
hjälps åt. Vi tar hand om varandra och 
tänk på att vi aldrig är längre ifrån var-
andra än ett SMS eller ett telefonsamtal. 

Vi hoppas på alla glada möten under 
våren med konserter, gudstjänster 
och det traditionella ankracet. 
 
Vi hoppas att alla nyblivna 40-åring-
ar i församlingen gläds över att Kafé 
Änglagott bjuder på tårta mitt i livet 
och tillönskar alla en ljus fortsätt-
ning. 

”Vi hoppas kunna möta varandra i 
grupper och verksamheter, i  
gudstjänster och i alla de spontana 
mötena som gör att livet blir ljusare 
för många av oss”.
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Under 2021 har vi fått möjlighet  
att hjälpa studenter från  
Nykvarn, bidragit med trivsel  
på Lugnets äldreboende,  
skänkt pengar till behjärtans-
värda organisationer och givit 
presentkort på ICA till familjer.

Stipendier från Wincklerska  
fonden: 20 000 kr.  
Fyra studenter fick 5000 kr vardera. 

Ragnar Anderssons fond: 
2080 kr. Alla boende på  
Lugnets äldreboende i Nykvarn 
bjöds på tårta i december. 

Bertil Karlssons fond: 81 692 kr. 
Fördelades till ACT Svenska kyrkan, 
Rädda barnen, Mercy ships och 
Läkare utan gränser. 

Prosten Bodströms fond:  
24 000 kr. Presentkort på ICA 
delades ut till behövande i Nykvarn 
under december och januari.

– Det betyder mycket att kunna 
bidra med detta, säger Patrik 
Ingemansson kyrkoherde i Turinge-
Taxinge församling. Det har varit 
många  tacksamma människor som 
har fått tagit del av dessa stiftelser.

Församlingen förvaltar ett  
antal stiftelser där personer  
testamenterat till olika ändamål. 

– Det betyder mycket att 
kunna bidra med detta, 
säger Patrik Ingemansson, 
kyrkoherde. 

NYHETER BLAND  
VÅRA MEDARBETARE

KYRKOGÅRDEN 
Vi hälsar Henrik Lindkvist varmt 
välkommen till församlingen som  
ny kyrkogårdschef. 
 
Vi välkomnar Simon Lager  
som inre kyrkvaktmästare i försam-
lingen. Simon kommer närmast från 
sitt arbete som kyrkogårdsarbetare. 
 
KAFÉ ÄNGLAGOTT 
Johanna Bredenberg, som  
arbetar som verksamhetsansvarig  
på Kafé Änglagott, tar tjänstledigt  
under två års tid för att vidareutbilda 
sig. Vi önskar henne all lycka.  
 
Vi välkomnar Marie Larsson till 
Kafé Änglagott. Marie kommer att 
arbeta som konditor. 
 
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET 
Vi önskar Rebecca Jaehnke all 
lycka i hennes nya tjänst i Hällby 
församling med Tumbo och Råby-
Rekarne och tackar henne för de  
4,5 år som hon tjänstgjort hos oss. 
 
Oskar Burman hälsas välkommen 
som ny präst i församlingen efter  
ett år som pastorsadjunkt.

Fredrik Gezelius som vi haft 
förmånen att ha som praktikant  
hos oss har nu fått anställning.  
Fredrik arbetar främst med  
ungdomsverksamheten  
Motorer och käk.  
Vi välkomnar Fredrik till oss.

Vi ser fram emot ett nytt år  
med nya utmaningar!
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TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR!
 

Kyrkogårdsförvaltningen
Erika Nordén förvaltningsassistent:   
076 827 15 87 
 

ÖPPETTIDER 
Expeditionen på kyrkogården
Mån: 9.00-12.00
Tis: 13.30-15.45
Ons-fred: 9.00-12.00 

Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna  
ansvarar för att hålla sina gravplatser i ett vårdat skick. Vill du ha hjälp att sköta  

gravplatsen? Kontakta oss så skickar vi ett gravskötselavtal. Det är ett ettårigt avtal 
med automatisk förlängning, fakturan kommer i februari varje år.

Våra kyrkogårdar är ett värdigt vilorum för de bortgångna. En vacker och 
välvårdad plats kan ge ro och tid till eftertanke för kyrkogårdsbesökare.

I GRUNDSKÖTSELN INGÅR:
Renhållning
Vattning
Gödsling
Uppluckring och kantskärning av rabatt
Fyllning av jord
Klippning av gräsyta
Borttagning av vissna blommor
både i rabatt och vas.
 
Det går att lägga till sommarplantering  
vilket sker innan midsommar.
 
Det går även att lägga till:
Påskliljor
Penséer
Ljung
Höstdekoration
Ljuständning till Allhelgonahelgen

 ATT TÄNKA PÅ  
Kom ihåg att ta hem era  
gravlyktor senast den 30 april.  

Välkomna att sätta tillbaka dem  
igen fr.o.m. den 1 september.

GRAVSKÖTSEL



6

LJUSET FRAMFÖR ANDRA 
 

TEXT: Rebecca Jaehnke, präst i Turinge-Taxinge församling

Tänk hur olika slags ljus kan väcka 
så helt olika reaktioner hos oss!

Dels har vi det mjuka varma ljuset 
som lekfullt når oss genom persiennens 
springor en sommarmorgon då vi sovit 
alldeles för länge. Det värmer upp rum-
met och omsluter oss på ett behagligt 
vis. Å andra sidan kan ett kraftigt 
strålkastarljus blända oss och få oss att 
skygga, men också få oss att plötsligt 
upptäcka något vi inte haft möjlighet 
att se tidigare i skumrasket. Sedan 
finns också det avslöjande ljuset, som 
bär med sig den generade känslan av 
att återse det, som vi försökt gömma 
undan och dölja. 
Så har vi också ledljuset, som funktio-
nellt och lagom starkt lyser upp spåret 
framför oss, så att vi hittar vägen vi 
bestämt oss för att gå.

I kyrkan talar vi om Jesus Kristus som 
världens ljus. Redan som ett nyfött 
barn blir Jesus omtalad på det sättet. 
Vi kan läsa om detta i Lukasevangeliets 
andra kapitel (Luk 2:22-40), när Jesus 
som spädbarn bärs fram i templet, och 
människor i honom ser löftet om rädd-
ning för hela världen uppfyllas. 

Där har vi först Maria. Hon har 
kommit till templet för att i tacksam-

het bära fram sitt barn inför Gud, som 
brukligt var efter 40 dagar. Där i temp-
let finner vi också Symeon. En from 
jude som vi får förstå sedan länge har 
väntat och längtat efter att Gud skulle 
infria sitt löfte, att sända en räddare 
till världen. När han får syn på barnet 
brister han ut i lovsång och kallar det 
lilla barnet för ”ett ljus med uppenba-
relse åt hedningarna, och härlighet åt 
ditt förbund Israel”. 

Maria, som bär fram barnet enligt 
judisk lag, handlar i enlighet med det 
gamla förbundet. Symeon vidgar 
perspektivet och deklarerar det nya för-
bundets inträdande. Frälsningen, som 
barnet kommer med handlar inte bara 
om det judiska folket. Nej, nu berör 
den hela världen. Och Symeon håller i 
sina armar det redskap med vilket Gud 
ämnat rädda världen.

Men hur reagerar då våra aktörer på 
det lilla barnet - världens ljus?
Symeon sjunger i sin lovsång: ”nu låter 
du din tjänare gå hem, i frid som du 
har lovat”. För honom innebär åsynen 
av Kristus, världens ljus, frid. Men strax 
vänder han sig till Maria och säger 
att detta uppenbarade ljus för henne 
också kommer att innebära strid. 
”Också genom din själ kommer det gå 

ett svärd.” Frid och på samma gång 
strid. Som Jesu mor får Maria på nära 
håll bevittna både den anstöt Jesus 
väcker hos dem som vänder sig bort 
från honom och den frid Jesus skänker 
dem som väljer att följa honom. Hon 
får också uppleva den yttre kamp som 
det innebär att stå fast vid Jesu sida 
ända in i döden på korset.

Kanske kan de olika slags ljusen i 
inledningen få stå för de olika reaktio-
ner som väcks hos oss människor då vi 
möter Kristus, världens ljus. Han är den 
samme, men beroende på var vi befin-
ner oss i livet och hur vi vårdar vår rela-
tion till Gud, kan vi uppfatta ljuset som 
strålar från Kristus olika. För Symeon 
var Jesus det välkomnade och väntade 
milda varma ljuset. Det skänkte honom 
frid trots yttre omständigheter.  För 
Maria var Jesus det starka och nära 
ledljuset som skulle ta henne igenom 
och förbi också svåra passager under 
jordelivet. 

Kristus kan med sitt klara ljus blän-
da oss, avslöja oss, irritera oss, men 
har också potential att leda oss och 
fylla oss med Guds frid och sanna 
kärleksvärme. Kristus, världens ljus, 
går ingen omärkt förbi. 
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LENNART  
YGSTEDT 

Berätta lite om dig själv?
– Jag heter Lennart Ygstedt och är 73 år. Det var kärle-
ken som förde mig till Nykvarn där jag också bor sedan 
över 30 år tillbaka. Dock ligger Stockholm mig varmt om 
hjärtat, då jag är född och uppvuxen där. 

Lennart är pensionerad mellanstadielärare, många känner 
därför igen Lennart på gatorna i Södertälje och även i  
Nykvarn. – Före detta elever kommer ofta fram och  
hälsar på mig, det är väldigt roligt, säger Lennart. 

Innan Lennarts tid som lärare arbetade han som butiks-
chef i en fotobutik i Skärholmen men ändrade inriktning 
då han fick chansen att börja arbeta som lärarvikarie i 
Bårstaskolan i Södertälje. Han kände därefter att det var 
lärare som han ville arbeta som och vidareutbildade sig på 
lärarhögskolan. Under studietiden arbetade Lennart som 
kyrkvaktmästare i Södertälje församling. 

– I 38 år arbetade jag som lärare i Södertälje, så det är 
inte så konstigt att många känner igen mig, 
betonar Lennart med ett varmt leende.

– Det har varit fantastiska år med många fina minnen, då 
jag haft förmånen att träffa många fantastiska ungdomar. 
Jag träffade även min fru Gunvor på arbetet, hon  
arbetade som lärare på samma skola som mig,  
berättar han vidare.

Lennart har också varit aktiv i scouterna i närmare 40 år, 
både i Stockholm och på senare tid i Turinge scoutkår.  
– Scoutlivet har varit en stor del av mitt liv och ligger mig 
varmt om hjärtat, poängterar Lennart.

– Svenska kyrkan betyder mycket för mig. Kyrkan ska 
vara öppen för alla människor, en folkkyrka där alla ska 
känna sig trygga och välkomna, det är mycket viktigt i 
dagens samhälle, tycker Lennart. 

 

 
TEXT OCH FOTO: Viktoria Gutung  

Ordförande i kyrkorådet

Vad betyder Svenska kyrkan för dig?

– Vi har i Turinge-Taxinge församling välbesökta 
verksamheter, det finns något för de flesta åldrar. 
– Men människor i åldern 40-60 är svåra att nå, då det 
är mycket annat i livet just då, säger Lennart. Karriär och 
barn är i fokus för många i denna del av livet.  – Vi vill 
ändock försöka arbeta med att hitta verksamheter som 
kan passa människor i denna åldersgrupp, säger Lennart. 
Lennart är ordförande i kyrkorådet sedan 2016 och  
förtroendevald sedan 2013, det är ett viktigt arbete som 
han tar på största allvar. 

– Svenska kyrkan är en viktig del av samhället och vi be-
hövs, det blir så tydligt när jag ser vad personalen arbetar 
med om dagarna, säger Lennart. Det diakonala arbetet är 
värdefullt och mycket viktigt. Utan personalens stora en-
gagemang skulle det inte finnas en så bra plats för männ-
iskor att kunna få hjälp eller ta del av de verksamheter vi 
tillhandahåller. 

– Vi har en mycket kompetent personal med hjärtat på 
rätt ställe, här i Turinge-Taxinge församling, betonar  
Lennart starkt.

Lennart märker att folk i Nykvarn uppskattar kyrkans 
arbete. Vi har Kafé Änglagott som ligger i anslutning till 
Nykvarnskyrkan, ”Kyrkan mitt i centrum”, det är en otroligt  
värdefull mötesplats för många människor, säger Lennart.

– Jag är stolt över det goda samarbetet i kyrkorådet och 
ser nu fram emot en ny mandatperiod med nya  
utmaningar, avslutar Lennart.



HALLÅ DÄR JOHANNA MARKS!

Berätta lite om dig själv?
Jag bor på en gård i Enhörna med min familj, 
hund, katt, höns och hästar. Jag har jobbat i  
kyrkan i 22 år, först i Enhörna församling. Jag fick  
chansen att prova på ett vikariat här i Turinge-
Taxinge församling för två år sedan. Här trivdes jag 
otroligt bra, så att jag blev kvar när vikariatet tog 
slut.

Vad har du för arbetsuppgifter?
I mitt jobb som församlingspedagog möter jag 
barn och ungdomar i församlingen. Jag är med i 
skol-,  barn-, konfirmand- och ungdomsverksam-
heten.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är många saker som är det bästa med mitt 
jobb. Att det är kul att gå till jobbet och att vi är ett 
väldigt bra gäng som jobbar här är två saker. När 
jag står inför en helt ny konfirmandgrupp, när vi 
planerar och åker på läger, när barnen och ungdo-
marna berättar att de längtat till verksamheten hela 
sommaren, när jag hör att skolungdomarna fort-
sätter grubbla på dagens fråga är andra exempel på 
då jag känner att jag har världens bästa jobb.

Men allra bäst är nog att få uppleva hur ungdomar-
na växer. Från att när de kommer hit, är lite fun-
dersamma och inte riktig vet vad det handlar om 
till att de känner sig hemma, tar egna initiativ och 
kommer med förslag på verksamhet, den känslan 
går inte att beskriva.

Vad har varit svårt med rådande  
situation kring Covid-19 i ditt arbete? 
Det svåraste har varit att inte veta hur smittsprid-
ningen ser ut i samhället och att med kort varsel 
behöva ställa om och snabbt tänka nytt, det går 
jättebra ett kort tag men i längden blir det slitsamt.

 

 
 
 

”allra bäst är att få  
uppleva hur ungdomar växer”
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Hur har situationen hanterats, och vad 
har gjorts annorlunda och kanske till det 
bättre?
Vi har försökt leva i nuet och ta varje sak när det  
kommer och inte oroa oss alltför mycket för vad som 
kanske kan bli. Samtidigt har vi behövt vara lite  
förberedda och planerat för alla eventualiteter så det 
har varit mycket merjobb på planeringsstadiet.

Vi har lärt oss att tänka flexibilitet och vi har  
behövt hjälpas åt och snabbt hoppa in för varandra, 
det kommer vi att ha nytta av även framöver.

Vill du hjälpa andra?
 

Frivillig, volontär, ideellt arbete.  
Tre olika ord med ganska  

lika betydelse.  
 

Det handlar om att erbjuda en stund  
av sin egentid till att göra något  

för andra - med andra. 

Är du kyrkans nästa eldsjäl?   
Eller kanske du själv vill ha en  

promenadkompis?  
 

Hör gärna av dig till oss.



HALLÅ DÄR JOHANNA MARKS!
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”allra bäst är att få  
uppleva hur ungdomar växer”

DIAKONISIDAN
DIAKONI INNEBÄR STÖD  
I KRIS OCH ENSAMHET!

Vår diakon och våra präster arbetar under  
tystnadsplikt. De besöker bland annat äldre 
och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar 
med enskilda.

Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan 
möter missbrukare och deras anhöriga för att ge 
stöd och hjälp. 

Det kan handla om att starta samtalsgrupper  
och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar  
föräldrar och barn. 

DET SVÅRA SAMTALET 

Självmord, hot om 
självmord.   

 
Väcker dessa ord svåra känslor hos dig? 

Kanske just du vill/vågar  
vara med i vår kommande samtalsgrupp? 

Vårt syfte är att avdramatisera och  
bearbeta våra gömda känslor  

tillsammans och i bästa fall förhindra  
fler självmord och att bidra till  

ett bättre psykiskt mående.  
 

Är du intresserad av samtal i  
grupp eller enskilt?   

 
Kontakta diakon Andi Österlund 
 tel: 073 901 18 96 eller maila till  

andi.osterlund@svenskakyrkan.se

Vill du hjälpa andra?
 

Frivillig, volontär, ideellt arbete.  
Tre olika ord med ganska  

lika betydelse.  
 

Det handlar om att erbjuda en stund  
av sin egentid till att göra något  

för andra - med andra. 

Är du kyrkans nästa eldsjäl?   
Eller kanske du själv vill ha en  

promenadkompis?  
 

Hör gärna av dig till oss.

Läs mer på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
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OBS! Ändringar kan komma att ske utifrån regelbunden bedömning  
av Folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. 

SÖNDAG 3 APRIL KL.11.00  
NYKVARNSKYRKAN 
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström. 
Barnkörerna medverkar.  
 
Efter gudstjänsten går vi till  
Herrgården och påskpysslar.  
 
Ingen anmälan.

PÅSKLOVSSKOJ (ÅRSKURS 1-6) 
 
ONSDAG 13 APRIL KL. 9-15  
HERRGÅRDEN, ALLÉVÄGEN 1.  

Vi pysslar, äter lunch och har filmmys.  
Om vädret tillåter blir det utelek. 
 
Anmälan senast 8 april via formulär  
på församlingens hemsida fr.o.m. 10 mars.

OBS! Begränsat antal platser.  
 

SOMMARKUL (ÅRSKURS 1-6) 

HERRGÅRDEN, ALLÉVÄGEN 1.  MÅN-TORS V.24-V.26.  
 
Vi delar upp barnen efter skolorna i Nykvarn. 
v.24 Furuborgskolan, v.25 Turingeskolan,  
v.26 Björkestaskolan.

Vi leker, pysslar, spelar brännboll, kubb, pingis,  
pratar och gör utflykter, allt beroende på vädret.  
Varje vecka gör vi en heldagsutflykt.

 
Anmälan senast 3 juni via formulär  
på församlingens hemsida fr.o.m. 1 maj.

OBS! Begränsat antal platser. 

 

 

BARNDAG PÅ STJÄRNHOLM  

 
TISDAG 17 MAJ KL. 9-15 
SAMLING HERRGÅRDEN ALLÉVÄGEN 1. 
 
Välkommen till en festdag där barnen står i  
centrum. En härlig dag för barn upp till ca. 6 år  
med ledare, förälder eller annan vuxen.  
 
Ponnyridning, ansiktsmålning, lek, sångsamling,  
barnens kyrka och korvgrillning. 
 
Buss från Herrgården kl. 9.00 tillbaka ca. 15.00.

 
Anmälan senast 2 maj via formulär  
på församlingens hemsida fr.o.m. 10 mars.

OBS! Begränsat antal platser. 
 
Gratis för barn, 100 kr per vuxen, bet.anvisning  
kommer i samband med anmälan.  

Barnverksamhetsansvarig:  
Veronica Wolfsberg

E-post:  
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
Herrgården, Allévägen 1, Nykvarn. 

Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

Facebookgrupp:
Öppen förskola och Baby-café på Herrgården

GUDSTJÄNST MED  
SMÅ OCH STORA



11

Lös korsordet och få fika på Kafé Änglagott!  
När du klarat av korsordet, klipp ut korsordet lämna in det senast 31 maj på  

Kafé Änglagott i Nykvarns centrum så får du en festis och en chokladboll!  
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”MÅSTE TÄNDA MERA LJUS” ”HMMM.. VAD FINNS HÄR BAKOM”
”ÄNTLIGEN MERA LJUS!  
DET VÄRMER I HJÄRTAT”.

DJURFETT

1000 KILO

ÅTER-
STÅENDE

FRAM TILL, 
LÄNGS 

MED OCH 
SEDAN 
BORT 
FRÅN

KRAFT

BRUTEN

FRÅN-
SLAGEN

DE ÄR 
SPIONER

STRECKET
ÄR DET 

NÄR SNÖN 
SMÄLTER

OTÅLIG
BÖRJA 
VÄXA

TECKNA 

LAPTOP

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

TRÄD SOM 
KAN BLI 
MYCKET 

GAMMALT

DEN VÄXER UNDER MARKEN

GREJ

SAGT ATT 
MAN GÄR-
NA VILL HA 

SAGO-
FIGUR

Namn: 
___________________          

 
Ålder:  
___________________  
 
 

OBS! Ändringar kan komma att ske utifrån regelbunden bedömning  
av Folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. 

TURE-TAX LÄNGTAR EFTER LJUS!
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MUSIKSIDAN
MUSIK-KLÄMME-LUNCHKONSERTER! 
Vi fortsätter höstens succé med korta lunchkonserter i Nykvarnskyrkan  
på onsdagar kl. 12.00-12.20 ojämna veckor under perioden 2/2-11/5.  
Du kan köpa musik-klämme-macka för 40kr på Kafé Änglagott och ta med dig  
till kyrkan/kyrktorget och äta samtidigt som du lyssnar på musik. Församlingens  
musiker Annika och Annelie spelar själva eller tillsammans med solister.

 
GÖKOTTA PÅ KRISTI HIMMELFÄRDS DAG! 
26/5 kl. 08.00 samlas vi ute i gröngräset vid klockstapeln invid  
Taxinge kyrka och firar gökotta tillsammans. Vi får lyssna till musik och kanske  
även till göken? Tag gärna med eget fika att avnjutas efter gudstjänsten.

VÅRKÖR!
I år är 1 maj en söndag och då vill vi sjunga vårsånger tillsammans!  
Vill du vara med och sjunga körsångerna tillsammans med oss?  

Vi firar gudstjänst i Nykvarnskyrkan kl. 11.00 där vi framför sångerna.  

Vi bjuder in dig som har lite körvana och kanske sjungit vårsångerna förut i  
blandad kör/damkör/manskör till körövning på torsdagar kl. 18.30-19.30 på  
Herrgården följande datum: 31/3, 7/4, 21/4 och 28/4.
Anmäl dig till annelie.haager@svenskakyrkan.se om du vill vara med. 
Antalet platser är begränsat.

OBS! Ändringar kan komma att ske utifrån regelbunden bedömning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. 
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SAMTAL I CENTRUM 
Herrgården, varannan onsdag kl. 13.30-15.30, (jämna veckor).   
Vi inleder med att fika och samlas sedan kring ett gemensamt tema 
och avslutar vår träff med en kort andakt. Här kan vi dela erfarenheter 
och tankar om livet. Anmäl dig till andi.osterlund@svenskakyrkan.se 
Kontakt: Andi Österlund, diakon. 

 
KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13.30-15.30, (ojämna 
veckor). Daglediga möts i Nykvarnskyrkan  för att hitta nya  
vänner att umgås med. Vi fikar och pysslar med det man känner för.  
Vi avslutar med en kort andakt innan vi beger oss ut i vardagen.  
Kontakt: Andi Österlund, diakon och Nina Nilsson,  
församlingsvärdinna.

BABYCAFÉ MED SJUNGA GUNGA 
Herrgården. Torsdagar kl. 10-12. 
En naturlig mötesplats för föräldrar med  
små barn (upp till krypåldern). 
Kontakt: Veronica Wolfsberg, pedagog.

SKUNK- Svenska kyrkans unga.  
UNGDOMSGRUPP 
Nykvarnskyrkan. Onsdagar kl. 18-21.  
Tillsammans får vi dela tankar och funderingar kring  
tron och livet med Gud, ha kul ihop och bara hänga. 
Kontakt:  Johanna Marks, församlingspedagog.

SYFÖRENINGEN 
Nykvarnskyrkan. Varannan torsdag kl. 13.00 
(ojämna veckor). Vi handarbetar, fikar och trivs tillsammans.  
Samtalet är fritt. Handarbeten säljs vid olika tillfällen, pengarna  
går till bl.a. diakonin i vår församling. Kontakt: ordf. Eva Johansson,  
070 530 33 90 eller diakon, Andi Österlund.

RUOTSINSUOMALAINEN TOIMINTA
FINSKSPRÅKIG VERKSAMHET  
Turinge-Taxingen seurakunta toimii myös suomeksi; Tarjolla 
on monta tapaamispaikkaa;lauluiltoja, kulttuurikahvila, 
raamatturyhmä, tiistaikerho päivävapaille, juhlia ja tietysti 
jumalanpalveluksia.

ÖPPEN FÖRSKOLA 
Herrgården. Måndagar kl. 13-15.  
Onsdagar och fredagar kl. 10-12.  
Vi sjunger, leker, fikar och umgås!  
Varmt välkommen med ditt barn. 
Kontakt: Veronica Wolfsberg, pedagog.

MINIORERNA och ÄNGLAKÖREN 
Herrgården. Åk 1-3, onsdagar kl. 14.45-16.45. 
Mellanmål serveras från kl. 14.00.  
Lekfull skaparverksamhet samt körsång m.m. 
Kontakt: Veronica Wolfsberg 
eller Annika Slavova Sandström. 
 

JUNIORERNA och TONDROPPARNA 
Herrgården. Åk 4-7, torsdagar kl. 15-17. 
Mellanmål serveras från kl. 14.30. 
Lekfull skaparverksamhet samt körsång m.m. 
Kontakt: Veronica Wolfsberg 
eller Annika Slavova Sandström.

KÖRVERKSAMHET  
Cantate, Existens, Tondropparna och Änglakören 
 övar varje vecka se mer information på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge 

DRÄLLIS 
Kafé Änglagott. Fredagar kl. 13-16.  
Drällis-fika på Kafé Änglagott varje fredag. 
Gläd oss gärna med din närvaro, vi bjuder på kaffe. 
 Ingen anmälan. Kontakt: Andi Österlund, diakon

OBS! Vi följer folkhälsomyndighetens restriktioner.  
För vissa av verksamheterna kan en föranmälan behövas.  

Se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

REGNBÅGSMÄSSOR/TRÄFFAR 
Nykvarnskyrkan 
Onsdagarna: 26/1, 23/2, 23/3, 20/4 och 18/5. 
En öppen verksamhet för ungdomar att umgås, 
fika, fundera kring livet och frågor kring HBTQ+.  
Kontakt: Johanna Marks, församlingspedagog.

MUSIKSIDAN
MUSIK-KLÄMME-LUNCHKONSERTER! 
Vi fortsätter höstens succé med korta lunchkonserter i Nykvarnskyrkan  
på onsdagar kl. 12.00-12.20 ojämna veckor under perioden 2/2-11/5.  
Du kan köpa musik-klämme-macka för 40kr på Kafé Änglagott och ta med dig  
till kyrkan/kyrktorget och äta samtidigt som du lyssnar på musik. Församlingens  
musiker Annika och Annelie spelar själva eller tillsammans med solister.

 
GÖKOTTA PÅ KRISTI HIMMELFÄRDS DAG! 
26/5 kl. 08.00 samlas vi ute i gröngräset vid klockstapeln invid  
Taxinge kyrka och firar gökotta tillsammans. Vi får lyssna till musik och kanske  
även till göken? Tag gärna med eget fika att avnjutas efter gudstjänsten.

VÅRKÖR!
I år är 1 maj en söndag och då vill vi sjunga vårsånger tillsammans!  
Vill du vara med och sjunga körsångerna tillsammans med oss?  

Vi firar gudstjänst i Nykvarnskyrkan kl. 11.00 där vi framför sångerna.  

Vi bjuder in dig som har lite körvana och kanske sjungit vårsångerna förut i  
blandad kör/damkör/manskör till körövning på torsdagar kl. 18.30-19.30 på  
Herrgården följande datum: 31/3, 7/4, 21/4 och 28/4.
Anmäl dig till annelie.haager@svenskakyrkan.se om du vill vara med. 
Antalet platser är begränsat.

OBS! Ändringar kan komma att ske utifrån regelbunden bedömning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. 
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Konst från 1500-talet! 
Under 2021 var det äntligen dags att renovera tavlor och  
begravningsvapen i Taxinge kyrka. Konservatorn Gabor Pasztor  
från Örebro fick uppdraget att under noggranna former och 
översyn av en byggnadsantikvarie utföra arbetet. 

Marie Bladh är en av församlingens 
kyrkvaktmästare som följt arbetet 
och haft närmast kontakt med Gabor 
under arbetets gång. – Redan i början 
av 2021 kom arbetet igång med att 
ta in olika offerter på arbetet, berättar 
Marie. –  Sedan var det kontakt med 
Strängnäs stift och Länsstyrelsen för 
att godkänna åtgärdsplanen och söka 
kyrkoantikvarisk ersättning,  
fortsätter hon. 
 
 –  Vi hade en förhoppning att 
arbetet skulle vara klart i början av 
sommaren men det drog ut på tiden, 
det är dock inte svårt att förstå när 
vi ser hur noggrann Gabor har varit, 
berättar Marie. En del av inventarierna 
kunde flyttas till hans ateljé i Örebro 
och en del var tvunget att restaureras 
på plats i kyrkan.

Den stora tavlan med Jungfru 
Maria är målad i Italien, troligen i 
Venedig, under sent 1500-tal på en 
segelduk. På bilden framträder den 
helige Franciscus av Assisi, Johannes 
döparen med ett lamm och hans klä-
der av kamelhår. Detta var ett vanligt 
motiv från denna tid som återfinns i 
den italienska konsten. Troligen har 
konstnären målat in sig själv i vänstra 
hörnet, när han nedtecknar uppenba-
relsen som visar sig. 

Begravningsvapnen var illa tillty-
gade men har fått restaurerad text 
och marmorering. De vittnar om 
Johan von Westphal som lät bygga 
kyrkan i Taxinge och hans hustru Brita 
Magdalena Fleetwood och hennes 
adliga släktband från både faderns och 
moderns sida. 

En stor tavla föreställande  
nedtagandet från korset är en kopia 
av en tavla i en hel serie vars original 
hängde på slottet Tre kronor. Origi-
nalen förstördes i branden år 1697 
och kopian i Taxinge kyrka är den enda 
som finns kvar och vittnar om konst-
verket i sin helhet. 

”Jesu sista måltid” är troligen  
inspirerad av Schröders altartavla i  
Nyköpings S:t Nicolai och har en 
vacker ram av ek som säkert gav 
inspiration till kyrkans numera färgval i 
kyrkbänkarna och läktare. 

Trots att Taxinge kyrka byggdes 1863 
vittnar den om en viktig tid i Sveriges 
historia och bär spår som sträcker 
sig över en tidsrymd som är svår att 
greppa.  –  Vi ska vara tacksamma för 
att vi får vara med och bevittna dessa 
storheter, avslutar Marie.

”När arbetet var färdigställt hade 
vi lärt vi oss att det finns mycket att 
berätta om konsten i Taxinge kyrka”.
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TEATERFÖRESTÄLLNING 
ONSDAG 16 FEBRUARI KL. 18.00 
I NYKVARNSKYRKAN!  
Lina- en musikalisk monolog! 
Vill du vara säker på en plats föranmäl dig till exp. 08-554 909 20 senast 16 februari.

Blott en dag. Tryggare kan ingen vara. 
En liten stund med Jesus. Många av våra mest kända psalmer är signerade  
Lina Sandell-Berg. Men vem var hon? Dramatikern och teaterpedagogen  
Emy Stahl gestaltar Lina i en berättelse om kärlek, förtröstan och hårt arbete  
mitt i 1800-talets spirande väckelserörelse. Vi får också sjunga med i flera  
av de älskade sångerna. 

Skärtorsdag 14 april  
Turinge kyrka kl.18.00  
» Skärtorsdagsmässa 
Musik ur Jesus Christ Superstar 
Oskar Burman, Annelie Haager. 
Joakim och Lotta Rennemark, sång.
 

Påskafton lördag 16 april  
Turinge kyrka  kl. 23.30 
» Påsknattsmässa 
Oskar Burman,  
Annika Slavova Sandström

Påskdagen söndag 17 april  
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa  
Patrik Ingemansson, Annica Lahti  
& Annelie Haager. Körensemble. 
 
Nykvarnskyrkan kl.16.00  
» Sunnuntaimessu  
Helena Hummler, Merja Aapro.

Annandag påsk måndag 18 april  
Nykvarnskyrkan 18.00 
» ”Psalmodifestival”  
Vi sjunger älskade psalmer och röstar 
på ”den bästa”.  
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström.

Långfredag 15 april  
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Gudstjänst Jesu ord på korset,  
J. Leijon 
Patrik Ingemansson, Annelie Haager  
& Annika Slavova Sandström. 
Körensemble. 
 
Nykvarnskyrkan kl.18.00  
» Pitkäperjantain jumalanpalvelus/ 
Långfredagsgudstjänst. 
Helena Hummler, Merja Aapro 
 

 
.

FIRA PÅSKEN MED OSS 

Vi följer Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer/restriktioner. 



16

Hunger och förtvivlad brist på 
mat är en av pandemins effekter. 
I ett av världens mest folkrika 
länder kämpar Geetanjali och Act 
Svenska kyrkan för att männ-
iskor ska få äta sig mätta.  
 
Det är en kamp mot pandemi, väderlek 
och destruktivt våld. En kamp som vi 
kan vinna om vi gör det tillsammans.

- Det handlar om en kamp för att 
överleva. Jag har sett människor tvingas 
äta blad och ogräs från skogen, okända 
svampar de hittat och mangofrön för att 
inget ville växa. Många människor för-
giftades och hela områden drabbades av 
olika sjukdomar. Jag såg människor dö.
Så berättar hon om vad som driver 
henne att idag arbeta tillsammans med 
Act Svenska kyrkan för människors rätt 
att äta sig mätta, att slippa hunger och 
att få leva ett värdigt liv.
- Mitt namn är Geetanjali Mohanty. Jag 
arbetar som Områdessamordnare för 
organisationen Lutheran world service 
India Trust. Mina uppdrag är att skapa 
kontakt, informera och mobilisera 
människor som lever i extrem utsatthet 
på landsbygden i distriktet Odisha och 

i distriktets huvudstad Bhubaneswars 
många slumområden.
- Jag känner till de hemska effekterna 
av fattigdom från min uppväxt. De min-
nen jag har från barndomen driver mig 
att arbeta för andra människors livssi-
tuation idag, så att de aldrig ska behöva 
uppleva det jag upplevt.

Både klimatförändringar och Covid-
pandemin har slagit hårt mot ett av 
världens folkrikaste länder, Indien. 
Sedan lång tid tillbaka har jordbrukare i 
stora delar av Indien haft en känd, svår 
situation på grund av klimatförändringar 
och orättvisor. Förstörda eller uteblivna 
skördar, dåliga socioekonomiska skydds-
nät och lagar som begränsar de som inte 
äger eget land från att ta lån, leder till 
att många skuldsätter sig hos oseriösa 
aktörer och hamnar i skuldfällor med få 
vägar ut. 

Demonstrationer och konflikter mel-
lan bönder och myndigheter är åter-
kommande i många delar av landet. 
Självmordsstatistiken är hög bland just 
jordbrukare. Till storstädernas slum-
områden kommer många människor 
som migrerar från landsbygden för att 

få ökad försörjning och ett bättre liv. 
Tyvärr är risken mycket hög att situa-
tionen förvärras och familjer fastnar i 
slumområden och i allvarlig utsatthet 
och fattigdom.

Act Svenska kyrkan arbetar brett i 
Indien med flera lokala partner för att 
människors rättigheter ska bli tillgodo-
sedda och att hungerspriralen ska brytas 
och inte leda till ren svält.
- Under pandemins restriktioner med 
karantän i hemmet förlorade många sina 
jobb. För att klara sig skar familjer ner 
sitt matintag avsevärt. För de flesta i 
storstadsslummen innebar det ett mål 
mat om dagen för andra fanns till sist 
inget att äta, berättar Geetanjali. Hon 
fortsätter,

- När plötsligt hela Indien stängdes 
ner, ställde vi om stora delar av arbetet 
från långsiktiga insatser till mer akut 
assistans. Främst arbetade vi med att 
lokalisera gravida kvinnor och mammor 
och barn, som är de som först riske-
rar att drabbas av undernäring när de 
isolerades i sina hem. Vi gav kontantstöd 
och samordnade familjer att dela sina 
resurser med dem som hade mindre.

Geetanjali – och en ständig 
kamp om liv och död

Text och bild: www.svenskakyrkan.se/act
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Ett stort problem i utsatta områ-
den är de patriarkala strukturer som 
på flera sätt berövar kvinnor och barn 
tillgång på mat och försörjning, och det 
utbredda alkoholmissbruket. I städernas 
slumområden rapporterar kvinnor om 
hur deras män tar den lilla inkomst som 
finns och köper alkohol. 

Behovet av mat, kläder och skolgång 
för barnen blir lidande.
- Jag känner starkt för de här situatio-
nerna och ett av mina stoltaste minnen 
är då vi, trots hot från en del myn-
dighetspersoner och män i samhället, 
lyckades organisera över 300 personer 
för att stänga ner en alkoholbutik som 
skapade stora problem i ett område. 

Det vi gjorde uppmärksammades 
och berömdes senare av media och 
politiker. Men för att långsiktigt komma 
tillrätta med hungerproblematiken och 
utsattheten bland de mest sårbara i 
Indien behövs andra metoder. 
- Statens program för matsäkerhet 
förser människor i riskzonen med fem 
kilo ris per månad. Programmet når inte 
alla, mängden räcker inte och det upp-
fyller inte heller människors behov av 
näringsintag. Vi behöver mer kreativa, 
hållbara och praktiska lösningar för att 
bekämpa hunger och undernäring.

Tillsammans med Geetanjali och flera 
modiga medarbetare hos LWSIT driver 
Act Svenska kyrkan kampen för allas 
rätt att kunna påverka sina egna liv och 
för att myndigheter ska tillgodose alla 
människors mänskliga rättigheter. 

En viktig del i det arbetet är att 
förse människor med kunskap om 
sina rättigheter och länka grupper 
som väljer att organisera sig, med 
rätt myndighetspersoner. 

- Vi ger också yrkesutbildning, främst 
med fokus på att kvinnor ska kunna bli 
självförsörjande och på så sätt också 
bryta beroendet av en kanske våld-
sam man som inte prioriterar sin familj. 
Tyvärr är en av våra största utmaningar 

att få med oss män i engagemanget 
för att åstadkomma en förändring. Ett 
stort ansvar hamnar på redan tyngda 
kvinnor. Det vi ser är glädjande nog att 
många kvinnor växer och hittar glädje 
och styrka i att få möjlighet att påverka 
sin egen och sina barns situation även 
om uppgiften är svår och stor. De hittar 
också kraft i varandra, i det systerskap 
som skapas genom spar- och långrup-
per och grupper mot våld som kvinnor 
står för merparten av i våra områden.

Geetanjali hittar själv drivkraft från 
sin egen bakgrund och berättar om 
hur viktig en förändring också är för 
barnen. Hon har själv lyckats bryta 
cirkeln av fattigdom men till priset 
av en delvis förlorad barndom.

-Vi hade det väldigt svårt i perioder, 
men på något sätt gav jag aldrig upp 
inför vår situation. När mina föräldrar 
en dag berättade att jag inte längre 
kunde få gå kvar i skolan kände jag 
något väckas i mig. Jag vägrade ac-
ceptera situationen och började erbjuda 
läxläsning för de yngre barnen. På så 
sätt lyckades jag själv fortsätta betala 
för min skolgång och efter jag gått ut 
grundskolan lyckades jag till och med 
genomföra en kandidatexamen. 

Genom stöd från Act Svenska kyr-
kan har nu den organisation Geetanjali 
arbetar för möjlighet att erbjuda både 
viss skolverksamhet och läxhjälp för 
barn. Det ger hopp på lång sikt och 
glädje och positiva effekter för barnen i 
deras liv här och nu.

- Folk behöver utbildning, framtidshopp 
och kunskap om hur de kan utkräva sin 
rätt, men det behöver också finnas mat 
att tillgå på marknaden. Därför är en 
stor och viktig del i det vi gör att se till 
att jordbruket moderniseras och att det 
blir möjligt för människor att försörja 
sig på det. Vi satsar brett på att förse 
jordbrukare med nya typer av snabb-
växande grödor så att skördar hinner 
bli mogna mellan kraftigt växlande 

väderlek av torrperioder och skyfall. Vi 
arbetar med mer torktåliga sädesslag 
och landutjämning i bergsområden som 
drabbas av jordskred vid avskogning, 
torrperioder och orkaner med över-
svämningar och störtfloder. 

Längst Odishas kustområde i östra 
Indien drabbar numera upp till fyra 
orkaner om året som slår sönder både 
människors odlingar, drömmar och hem.
- Det är en ständig kamp om liv och 
död. Vi måste återinföra hopp och nya 
vägar för jordbrukare och vi måste se 
till att bryta förtrycket och våldet som 
hindrar kvinnor från att bidra till landets 
utveckling och framtid. Vi stöttar också 
det statliga socialförvaltningssystemet 
genom nätverkande och påverkans-
kampanjer för att deras satsningar 
verkligen ska nå de allra mest utsatta.

Geetanjali är hopp personifierad och 
den kraft att agera som väcktes i henne 
redan som barn har inte slocknat.
- Genom att vi tillsammans över värl-
den beslutar oss att arbeta för samma 
sak, delar information, resurser, forsk-
ningsresultat, teknik och aktiviteter 
kan vi gemensamt förbättra livsför-
utsättningar för människor och bygga 
samhällen som är både säkra och vackra 
att leva i. 

Act Svenska kyrkan drivs av och 
tillsammans med människor som 
Geetanjali, människor som ser hopp 
i att agera för förändring, ett hopp 
som gror i tron på alla människors 
lika värde och i armar som inte 
slutar utanför vår egen dörr, utan 
sträcker sig över hela världen.

GE EN GÅVA: 
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223
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BARNENS SMAKPANEL 
Vår smakpanel består av Noah 11 år, Theo 10 år, Novalie 10 år och Anton 11 år. 

Barnen har fått det fantastiska uppdraget att betygsätta bakverk på Kafé Änglagott. 
Denna gång fick smakpanelen testa olika kondisbitar. Betygsskalan går från 1 till 5 änglar.
Den kondisbit som får flest poäng reduceras i pris. 

CHOKLADBOLL. VINNAREN!
Poäng: 5 änglar!
Supergod! Klassik kondisbit som  
alltid smakar gott! 
Chokladbollen är en solklar 5:a.

RYTTARKAKA
Poäng: 4 änglar!
Smarrig! Mycket smak av choklad och  
kokos som smakar bra tillsammans. 

DAMMSUGARE
Poäng: 3,5 änglar!
God men väldigt mastig, man blir mätt fort.

KATALAN
Poäng: 3 änglar!
Smakar gott med smak av hallon.  
Den är både mjuk och ”kakig” i smaken.

Den klassiska  
chokladbollen föll 
barnen i smaken 
denna omgång av 
smakpanel.
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KAFÉ ÄNGLAGOTT

Vi hoppas att kaféet sprider extra ljus till 
er alla med vår närvaro i centrum speciellt 
under den mörka årstiden som varit.  
 
Vi laddar inför vår semmelmarknad likt 
förra året. Vi satsar på att ha försäljning inne 
och utanför kaféet. 
 
Till påsk har vi oftast fullt upp med  
bröllopssugna par som beställer tårtor och 
planerar inför bröllopsfest till våren och  
sommaren. 
 
Från januari och hela 2022 uppvaktar vi 
samtliga medlemmar i församlingen som  
fyller 40 år genom att bjuda på en härlig 
tårta bakad av oss. Du som fyller 40 år, håll 
utkik efter din värdecheck i brevlådan. 

Håll utkik efter speciella dagar på kaféet  
där vi erbjuder en rabattkupong för er att 
använda. Se baksidan för all information. 
 
Besök gärna kyrkorummet och  
tänd ett ljus för någon du tänker på.  

DRÄLLIS 
Kafé Änglagott. Fredagar kl. 13-16.  
Drällis-fika på Kafé Änglagott varje  
fredag. Gläd oss gärna med din närvaro,  
vi bjuder på kaffe eller festis.

Har du frågor eller vill göra en  
beställning, hör gärna av er. 

KAFÉ ÄNGLAGOTT  

Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan  

Tel: 08-554 909 30.  

 

Öppet mån-fre kl. 10-16.  

Lör-sön kl. 10-15. 

 

E-post: info@anglagott.se 

Hemsida: www.anglagott.se  

Instagram: kafeanglagott 
www.facebook.com/kafeanglagott

14 februari – Alla hjärtans dag
24 februari – Sverigefinska dagen
3 mars – Fössta tossdan i mass  
– Massipantårta 
7 mars – Punschrullens dag
13 mars – Mazarindagen

AVVIKANDE ÖPPETTIDER: 

1 MARS KL. 10-17 
Försäljning kommer att ske både inne i och  

utanför Kafé Änglagott. Förbeställ gärna.  

Långfredagen:      STÄNGT
Påskafton:             STÄNGT 
Påskdagen:          STÄNGT 
Annandag påsk:   STÄNGT
1 maj:          STÄNGT 
26 maj:          STÄNGT 

 

SPECIELLA DAGAR PÅ KAFÉET:  
Använd rabattkupongen på baksidan! 

7 mars – Punschrullens dag
13 mars – Mazarindagen 
25 mars – Våffeldagen  
11 maj – Chokladbollens dag
15 maj – Kardemummabullens dag
27 maj – Muffinsdagen 
29 maj – Mors dag

BAKAR MED KÄRLEK FÖR LIVETS ALLA HÄNDELSER

BARNENS SMAKPANEL 
Vår smakpanel består av Noah 11 år, Theo 10 år, Novalie 10 år och Anton 11 år. 

Barnen har fått det fantastiska uppdraget att betygsätta bakverk på Kafé Änglagott. 
Denna gång fick smakpanelen testa olika kondisbitar. Betygsskalan går från 1 till 5 änglar.
Den kondisbit som får flest poäng reduceras i pris. 

CHOKLADBOLL. VINNAREN!
Poäng: 5 änglar!
Supergod! Klassik kondisbit som  
alltid smakar gott! 
Chokladbollen är en solklar 5:a.

RYTTARKAKA
Poäng: 4 änglar!
Smarrig! Mycket smak av choklad och  
kokos som smakar bra tillsammans. 

DAMMSUGARE
Poäng: 3,5 änglar!
God men väldigt mastig, man blir mätt fort.

KATALAN
Poäng: 3 änglar!
Smakar gott med smak av hallon.  
Den är både mjuk och ”kakig” i smaken.
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Söndag 13 februari  
Turinge kyrka kl.11.00  

» Högmässa  
Annica Lahti, Annelie Haager. 
Maria Taquelim, violin. 
 
Söndag 20 februari 

Turinge kyrka kl. 11.00 

» Högmässa 

Oskar Burman, Annika Slavova Sandström. 

Fastlagssöndag 27 februari 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 

» Tvåspråkig högmässa på  
svenska & finska 

Patrik Ingemansson, Helena Hummler &  

Annelie Haager. Cantate medverkar.

Nykvarnskyrkan kl.18.00  

» Livspausgudstjänst 

Patrik Ingemansson, Annelie Haager.

askondagen onsdag 2 mars  
Nykvarnskyrkan kl. 18.00 

 » Askonsdagsmässa

Oskar Burman, Annika Slavova Sandström.

1 i fastan söndag 6 mars 
Nykvarnskyrkan kl.18.00  

» Högmässa  

Oskar Burman, Birgitta Sigbrandt.

2 i fastan söndag 13 mars 
Turinge kyrka kl.11.00  

» Mässa med SMÅ och stora 
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström. 

Änglakören medverkar.

3 i fastan söndag 20 mars 
Turinge kyrka kl. 11.00 

» Högmässa 

Patrik Ingemansson, Birgitta Sigbrandt

Nykvarnskyrkan kl.16.00  

» Sunnuntaimessu/Finsk söndagsmässa  

Helena Hummler, Merja Aapro.

Jungru marie beb.dag söndag 27 mars 

Nykvarnskyrkan kl. 11.00 

» Högmässa 

Annica Lahti, Patrik Ingemansson & Annelie Haager. 

Cantate medverkar.

Nykvarnskyrkan kl.18.00  

» Livspausgudstjänst 

Annica Lahti, Annelie Haager. 

Existens medverkar.

5 i fastan söndag 3 april 
Nykvarnskyrkan kl.11.00  

» Gudstjänst med SMÅ och stora 
Påskpyssel på Herrgården, Allév. 1. 
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström. 
Barnkörerna medverkar.

Palmsöndagen 10 april 
Turinge kyrka kl. 11.00 

» Högmässa 

Patrik Ingemansson, Annelie Haager.

Skärtorsdag 14 april  

Turinge kyrka kl.18.00  

» Skärtorsdagsmässa 

Musik ur Jesus Christ Superstar 

Oskar Burman, Annelie Haager. 

Joakim och Lotta Rennemark, sång.

 
Långfredag 15 april  
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 

» Gudstjänst  
Jesu ord på korset-J Leijon 

Patrik Ingemansson, Annelie Haager  

& Annika Slavova Sandström. Körensemble. 

 

Nykvarnskyrkan kl.18.00  
» Pitkäperjantain jumalanpalvelus/ 

Långfredagsgudstjänst. 

Helena Hummler, Merja Aapro.

Påskafton lördag 16 april  
Turinge kyrka  kl. 23.30 

» Påsknattsmässa 

Oskar Burman, Annika Slavova Sandström.

Påskdagen söndag 17 april  
Turinge kyrka kl. 11.00 

» Högmässa  

Patrik Ingemansson, Annica Lahti & Annelie Haager. 

Körensemble.

Nykvarnskyrkan kl.16.00  

» Sunnuntaimessu/Finsk söndagsmässa. 

Helena Hummler, Merja Aapro.

Annandag påsk måndag 18 april  
Nykvarnskyrkan 18.00 
» ”Psalmodifestival”-vi sjunger älskade  

psalmer och röstar på ”den bästa”! 

Annica Lahti, Annika Slavova Sandström.

2 i påsktiden söndag 24 april  
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 

» Högmässa 

Oskar Burman, Annica Lahti & 

Annika Slavova Sandström. 

 

Nykvarnskyrkan kl.18.00  

» Livspausgudstjänst 

Annica Lahti, Annika Slavova Sandström. 

3 i påsktiden söndag 1 maj 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 

» Högmässa  
Annica Lahti, Annelie Haager. 

Vårkör.

4 i påsktiden söndag 8 maj  

Turinge kyrka kl. 11.00 

» Högmässa 

Patrik Ingemansson, Oskar Burman  

& Birgitta Sigbrandt. 

 

Nykvarnskyrkan kl.16.00  

» Sunnuntaimessu/Finska söndagsmässa  

Helena Hummler, Merja Aapro. 

 
5 i påsktiden söndag 15 maj  

Turinge kyrka kl. 11.00 

» Högmässa. Konfirmation 

Patrik Ingemansson, Annika Slavova Sandström.

Bönsöndagen 22 maj 
Herrgårdsparken kl.11.00  

» Gudstjänst i parken. 
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström. 
VårFEST. Tårta och Ankrace.  
Håll utkik efter mer info. Många medverkande.

Kristi himmelfärds dag torsdag 26 maj  

Taxinge klockstapel kl. 08.00 
Taxinge kyrka 

» Gökotta. Vid regn är vi i kyrkan. 

Annica Lahti, Annelie Haager. 

Söndag före pingst 29 maj 

Nykvarnskyrkan kl. 11.00 

» Högmässa 

Annica Lahti, Annelie Haager. 

 

Nykvarnskyrkan kl.18.00  

» Livspausgudstjänst 

Annica Lahti, Annelie Haager.

LUNCHBÖN 

Tisdag - fredag kl. 12. 
NYKVARNSKYRKAN 

VÅRENS GUDSTJÄNSTER 
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LUNCHBÖN 

Tisdag - fredag kl. 12. 
NYKVARNSKYRKAN 

 

En stilla stund i gemenskap  
i ca. 10-15 minuter. Vi följer en  

enkel ordning med plats för bön, 
stillhet, musik och ljuständning. 

 
Landa och samla kraft i denna stund!

Välkommen
 

VECKOMÄSSA 

VARJE ONSDAG  
KL. 18.00 I 

NYKVARNSKYRKAN 

LIVSPAUS- 

GUDSTJÄNSTER 
 

En gång i månaden samlas vi,  
lyssnar till musik och tänder  

ljus vid förbönen! 
 

En liten paus från det som  
ständigt pågår i livet! 

 
SÖNDAGARNA 27/2, 27/3, 24/4, 29/5 

 KL. 18.00 I NYKVARNSKYRKAN! 

SUCCÉN FRÅN HÖSTEN FORTSÄTTER 

MUSIK-
KLÄMME-

KONSERTER 

 

 
SE ALL INFO.  

PÅ SID. 12.
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Ruotsinsuomalainen toiminta 

Församlingens finskspråkiga verksamhet
Tervetuloa mukaan suomenkieliseen toimintaamme! 

Helmikuu-Februari
Ti 1/2 klo 18.30 Herrgården, Yhteislaulu/Allsång. Ville Säkkinen.
Ti 8/2 klo 14.00 Nykvarninkirkko, Tiistaikerho/Tisdagsgrupp. Andi Österlund.
Ti 15/2 klo 18.30 Herrgården, Yhteislaulu/Allsång. Merja Aapro.
To 17/2 klo 18.00 Nykvarninkirkko, Raamattupiiri/Bibelstudier. Helena Hummler.
Ti 22/2 klo 14.00 Nykvarninkirkko, Tiistaikerho /Tisdagsgrupp. Andi Österlund.
Su 27/2 klo 11.00 Nykvarninkirkko, Kaksikielinen sunnuntaimessu/Tvåspråkig högmässa

Maaliskuu-Mars
Ti 1/3 klo 18.30 Herrgården, Yhteislaulu/Allsång. Ville Säkkinen.
Ti 8/3 klo 14 Nykvarninkirkko, Tiistaikerho/Tisdagsgrupp. Andi Österlund.
Ti 15/3 klo 18.30 Herrgården, Yhteislaulu/Allsång. Merja Aapro.
To 17/3 klo 18 Nykvarninkirkko, Raamattupiiri/Bibelstudier. Helena Hummler.
Su 20/3 klo 16 Nykvarninkirkko, Sunnuntaimessu /Söndagsmässa.
Ti 22/3 klo 14 Nykvarninkirkko, Tiistaikerho/Tisdagsgrupp. Andi Österlund.

Huhtikuu-April
Ti 5/4 klo 14 Nykvarninkirkossa. Tiistaikerho/Tisdagsgrupp. Andi Österlund.
Ti 5/4 klo 18.30 Herrgårdenilla. Yhteislaulu/Allsång. Ville Säkkinen.
To 7/4 klo 18 Nykvarninkirkossa. Raamattupiiri/Bibelstudier. Helena Hummler.
Pe 15/4 klo 18 Nykvarninkirkko, Pitkäperjantain jumalanpalvelus/Långfredagsgudstjänst.  
Su 17/4 klo 16 Nykvarninkirkko, Sunnuntaimessu /Söndagsmässa
Ti 19/4 klo 14 Nykvarninkirkko, Tiistaikerho/Tisdagsgrupp. Andi Österlund.
Ti 19/4 klo 18.30 Herrgården, Yhteislaulu/Allsång. Merja Aapro.

Toukokuu-Maj
Ti 3/5 klo 14 Nykvarninkirkko, Tiistaikerho/Tisdagsgrupp. Andi Österlund.
Ti 3/5 klo 18.30 Herrgården, Yhteislaulu/Allsång. Ville Säkkinen.
Su 8/5 klo 16 Nykvarninkirkko, Sunnuntaimessu /Söndagsmässa, Äitienpäiväjuhla/Morsdagsfirande
To 12/5 klo 18.30 Nykvarninkirkko, Raamattupiiri/Bibelstudier. Helena Hummler.
Ti 17/5 Kevätretkestä enemmän myöhemmin. 

P.S. Kulttuuri-iltoja emme ole vielä varanneet. Vinkkejä vastaanotetaan mielenkiinnolla.  
Palataan asiaan, terveisin Andi

Yhteyshenkilöt:
Raamattupiiri/Bibelgruppen. Helena Hummler & Seppo Kauppi.
Tiistaikerho/Tisdagsgruppen. Andi Österlund.
Yhteislaulu 2/Allsång: Merja Aapro & Ulla Lammi.
Yhteislaulu 2/Allsång: Ville Säkkinen & Saima Kauppi.
Kirkkoväärtit: Seppo Kauppi, Harri Porttila & Annelie Tikkanen-Rózsa.
Diakoni: Andi Österlund, puh. 073 901 18 96
Pappi: Helena Hummler, phu. 08 550 914 85



Patrik Ingemansson Kirkkoherra

Patrik toivoo  
valon pilkahduksia  
elämäämme 
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Eräänä päivänä vähän ennen 
joulua palasi valo takaisin maail-
maamme, viimeinkin päivät tulivat 
valoisimmiksi. Tähän aikaan vuo-
desta vietämme joulua, joka on 
valon takaisintulon juhla. Kirkossa 
me kutsumme sitä valon syntymi-
seksi Jeesuksessa, joka on syntynyt 
uudelleen meidän maailmaamme, 
ja jonka sanoma nyt vahvistuu 
meissä ihmisissä. On saatu pieni 
lapsi sydämeen hoidettavaksi ja 
suojeltavaksi, annetaan rauhan, 
rakkauden ja valon elää edelleen 
meidän maailmassamme.

Sitten tulee se aika vuodesta, 
kun monet ruotsalaiset haluavat 
lentää aurinkoon ja lämpöön hake-
maan voimaa. Mutta jälleen kerran 
pandemia jarruttaa suunnitelmia. 
Meidän on mukauduttava ja yri-
tettävä löytää valoa sieltä missä 
olemme. Mutta ajattele kuitenkin, 
mitä valo merkitsee meille ihmisille. 
Valo antaa energiaa, iloa, elämän-
halua ja voimaa. Siitä saamme 
piristäviä vitamiineja ja me voimme 
kerta kaikkiaan paremmin. Ihan 
pian on kevät, ja päivät tulevat pi-

temmiksi ja pitemmiksi. Keväällä 
kaikki tulee niin paljon selvem-
mäksi. Me elämme elämää, jossa 
pimeä kohtaa valon huolimatta 
siitä mitä tapahtuu. ”Kansa joka 
pimeydessä vaeltaa, saa nähdä 
suuren valon” kuulimme joulun ajan 
tekstissä, ja nyt valo on  
viimeinkin täällä.

Kevään aikana saamme seura-
kunnassa jatkaa valoa kohti yh-
dessä. Me tulemme viettämään 
pääsiäistä kirkoissamme, joissa 
pimeys kääntyy jälleen kuolleista 
nousemisen valoksi. Me toivomme, 
että voisimme kohdata toisemme 
ryhmissä ja toiminnoissa, jumalan-
palveluksissa ja kaikissa spontaa-
neissa tapaamisissa, jotka tekevät 
meidän monen elämän valoisam-
maksi. Seurakunnassa eläminen, 
on elämistä yhteisyydessä, joka on 
hyväksi – hyväksi jokaiselle itselleen, 
hyväksi toisille ja hyväksi meidän 
yhteiskunnallemme. Näitä valon 
pilkahduksia olemassaolossa me 
seurakunnassa haluamme olla 
luomassa.

Nyt kun olemme päässeet jo vähän 
matkaa uutta vuotta – 2022 – halu-
amme toivottaa hyvää jatkoa ja että 
me näemme tulevan vuoden aikana, 
että pandemiasta päästäisiin ja voi-
simme jälleen iloita yhdessä ilman 
lukuisia sääntöjä ja rajoituksia. Au-
tetaan toinen toistamme. Pidetään 
toisistamme huolta ja ajattele, että 
me emme ole koskaan kauempana 
toisistamme kuin SMS tai puhelinke-
skustelu. 

Me toivomme iloisia tapaamisia, 
konsertteja, jumalanpalveluksia 
ja perinteistä ankkakilpaa. Ja että 
kaikki tulevat 40-vuotiaat seura-
kunnassa ilahtuvat, kun Kahvila 
Änglagott tarjoaa kakkua keskellä 
elämää ja toivottaa kaikille valoisaa 
tulevaisuutta.

Patrik Ingemansson
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14 februari – Alla hjärtans dag 
24 februari – Sverigefinska dagen
3 mars – Fössta tossdan i mass – Massipantårta 

7 mars – Punschrullens dag
13 mars – Mazarindagen 
25 mars – Våffeldagen  
11 maj – Chokladbollens dag
15 maj – Kardemummabullens dag
27 maj – Muffinsdagen 
29 maj – Mors dag

GÄLLER ÅR 2022!

SPECIELLA DAGAR PÅ KAFÉ ÄNGLAGOTT DÄR  
DU KAN ANVÄNDA RABATTKUPONGEN NEDAN!

1 MARS KL. 10-17 
Försäljning sker både inne i och utanför Kafé Änglagott. 

Förbeställ gärna dina semlor.  

VÄLKOMMEN TILL KAFÉ ÄNGLAGOTTS

RABAT TKUPONG
20% RABATT 

PÅ UTVALDA DAGAR 
OCH BAKVERK PÅ  
KAFÉ ÄNGLAGOTT. 
 

KLIPP UT KUPONGEN  
OCH LÄMNA IN PÅ KAFÉET. 
 
KUPONG FÅR EJ KOPIERAS.

Centrumvägen 4 i Nykvarn.

OBS! SE VILKA DAGAR OCH  
BAKVERK DET GÄLLER TILL VÄNSTER! 


