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Från det att jag vaknar på morgonen tills det att jag 
går och lägger mig gör jag val. Men jag tänker inte på 
det alltid, det är så naturligt. Ska jag snooza idag? Ska 
jag gå upp nu? Ska jag äta frukost eller inte? Vilken par-
keringsplats ska jag ställa mig vid på Herrgården?  
Vad ska jag äta till middag? Och så håller det på.  
Vi måste göra val – hela tiden. 

Val mina föräldrar gjorde och som jag själv har gjort 
har påverkat mycket. När jag sitter och börjar tänka 
”tänk om det inte hade hänt…” hur hade då mitt liv sett 
ut? Och ibland slås jag ju såklart av tanken om allt är 
förutbestämt, eller åtminstone att det finns någon som 
har en högre och mer övergripande plan av mitt liv än 
jag själv förstår. Och jo, många gånger inser jag att 
det är så. I backspegeln ser man händelser och val som 
exakt pekat mitt liv i rätt riktning. Mina val gör skillnad.  
Andras val gör skillnad. Vi hör alla ihop och på ett 
utomordentligt sätt verkar ibland allt vara planerat att 
hända, inte bara av en slump. 

Till hösten går vi till valurnorna i Svenska kyrkan.  
Demokratin gör sig till känna och alla är denna dag lika. 
Ingen röst är mer eller mindre värd. Demokratin i vårt 
land ser inte på förmögenhet, yrkesutbildning, karriärer, 
adlighet, religion, sjukdomar eller missbruk. Alla med ett 
röstkort i handen avger en röst som räknas lika för alla. 
Och vi väljer en framtida inriktning av vår församling. 
Vad ska församlingen satsa på och inte? Brinner jag 
extra för barn och ungdomar? Kyrkans sociala arbete? 
Att avyttra kyrkorummen eller bygga nya?  
För öppenhet och mångfald, kärlek och förståelse? 
En röst, bland många andra.

Med valet att göra val –  
kan du förändra mycket  
mer än du tror!

De kyrkliga valen påverkar kanske inte lika mycket 
som ett riksdagsval som påverkar en hel nation, men 
här kan vi vara med och påverka lokalt. För din kyrka.  
Din församling. Den som du och dina närmaste kom-
mer i kontakt med. Vad vill du ha för kyrka?

Tveka inte att ta kontakt med våra förtroendevalda.  
Ta dem på pulsen. Vad är det att vara kyrka idag och 
vad ska vi i Nykvarn göra för att forma ett framtida 
gudsrike som präglas av den kärlek som är av Gud.
 
Jag kommer fortsätta att göra mina val. Varje dag 
i hela mitt liv. Många av bara farten. Många där jag 
verkligen måste tänka efter. Vilka konsekvenser kan 
mitt val få? För mig, för andra? Och så väljer jag att 
se på livet med kärlek. Jag väljer att vara tacksam för 
vår demokrati. Jag väljer vänskap istället för ovänskap. 
Och jag väljer att varje dag vakna och vilja göra något 
gott och jag väljer att lägga mig på kvällen och blicka 
tillbaka på dagen som varit och inse att jag gjorde så 
gott jag kunde och att imorgon är en ny dag. 

Ledare
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I livet gör man många val, ibland får man  
bestämma helt själv och ibland måste man  
följa andra och deras val.
 
Ett val som kan bli ditt är hur du vill ha det när 
livet är slut och det är ett val man helst ska göra 
när man mår bra i livet. Det är en stor hjälp till 
anhöriga att dina önskemål finns nedskrivet när 
de ska boka begravningen.
 
Anhöriga tar oftast kontakt med en begrav-
ningsbyrå för att få hjälp, väl där är det många 
beslut som ska fattas:

”Valet är ditt” 

Ja, valen är jättemånga vid en persons bortgång, så för varje  
val den avlidne har gjort själv innan så är det tryggare och lättare  
för de anhöriga som ska göra det bästa för en fin avskedsstund.

Det finns broschyrer att läsa och att fylla i på begravningsbyråerna  
men det räcker att skriva ner på ett enkelt papper och berätta för  
någon/några anhöriga var önskemålen finns.  
 
Man behöver inte skriva ner alla detaljer, men det kanske känns  
viktigare med några val för just dig. 
 
Valen kan ju ändras under livets gång och då är det bra  
att skriva de nya tankarna kring önskemålen vid  
begravningsceremonin.

Text: Erika Nordén Bild: Unsplash 
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* Var ska begravningen ske, kyrka eller  
    kapell?
* Vilken kyrkogård ska man välja för den          
     sista vilan?
*  Ska det vara jordbegravning eller  
    kremation?
* Minneslund/askgravlund eller gravplats?
* Hur ska kista och urna se ut?
* Ska det vara en dödsannons, vilken  
   symbol eller vilken dikt, 
* Vilka ska stå med i annonsen av  
    anhöriga?
* Ska det vara kistdekoration med  
   blommor eller bårtäcke?
* Vilken musik och psalmer är vackra?
* Vilken färg på handblommor vill man ha?
* Minnesstunden, var ska den vara och vad      
    ska serveras?
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Miljöval i  
kyrkogårdsarbetet

 
Frågor om gravskötsel?

Välkommen att höra av dig till  
kyrkogårdsexpeditionen 
på tel. 076-827 15 87. 

Det går också bra att skicka dina frågor till 
e-post till erika.norden@svenskakyrkan.se

Turinge-Taxinge församlings kyrkogårdsförvaltning 
är ständigt under utveckling! Under senare tid har  
vi gjort en mängd olika medvetna val avseende miljö 
och hållbarhet i vår verksamhet.

Vårt senaste tillskott i maskinparken är en jordsor-
teringsskopa, som bidrar till att vi blir mer självför-
sörjande på jord. Vi har sedan några år tillbaka haft 
batteridrivna handmaskiner som trimmers, häck-
saxar m.m. och det är något vi väljer att utveckla 
och fortsätta med. 

Då batteridrift ännu inte är etablerat för en del av 
våra redskap använder vi oss vid dessa tillfällen i  
stor utsträckning av miljöbränsle. 

Världens Barn 
 
Nu är planeringen igång inför årets insamling för Världens 
Barn, med insamlingskulmen vecka 38–39 och SVT-gala 
den 1 oktober. 

Tillsammans med tolv andra organisationer, SVT och 
Sveriges Radio P4 medverkar Act Svenska kyrkan i  
Världens Barn för att ta ställning för barns rättigheter.

Act Svenska kyrkans projekt i år är satsningen på barn med 
funktionsnedsättningar som lever i flyktingläger i Kismayu, 
Somalia. 

Läs mer om satsningen på barn med funktionsnedsättningar.  
https://sak.se/aktuellt/vi-behover-din-hjalp-i-varldens-barn-2021
 

Fira mors dag med mod, 
hopp och medmänsklighet!
 
I Act Svenska kyrkans gåvoshop finns en riktigt viktig  
morsdagspresent. I spåren av coronapandemin är det kvin-
nor och barn som drabbats värst.  
 
Därför kommer Act Svenska kyrkan att berätta om en  
kartläggning om kvinnors situation i samband med mors dag, 
samtidigt som vi annonserar Act Svenska kyrkans gåvoshop i 
en kampanj som pågår 15–30 maj, 2021.

Tillsammans skapar vi uppmärksamhet kring en viktig 
fråga och samlar in pengar till mammor i utsatthet.

Ge en riktigt viktig morsdagspresent!  
https://www.svenskakyrkan.se/act
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DET LIVSVIKTIGA VALET 
 

TEXT: Rebecca Jaehnke, präst i Turinge-Taxinge församling

HUR LÄR VI OSS ATT GÖRA GODA 
VAL I LIVET? Ofta är vägen framåt inte 
spikrak. Vi provar oss fram, gör misstag för 
att sedan korrigera dem. Precis som det lilla 
barnet som envist reser sig upp igen i ett 
nytt försök att lära sig gå, så utvecklas vi 
alla ständigt genom prov och misstag. 
Att pröva är ett försök att ta reda på hur 
något ligger till. Vi prövar en person i en 
anställningsintervju, en medicin innan den 
kommer ut på marknaden eller en arbets-
metod för att upptäcka hur de verkligen 
fungerar, vad de levererar, för att kunna se 
bortom det första intrycket vi fått. 

Vi pratar också om att vi utsätts för 
prövningar i livet, när något oväntat drab-
bar oss eller vår omgivning. Det kan också 
leda till ett ifrågasättande av sådant som vi 
tagit för självklart och tidigare inte funderat 
närmare på. Att prövas på det sättet kan 
också leda till en upptäckt av något nytt. Vi 
lär oss och utvecklas hela livet genom prov 
och misstag. 
 
Vår kristna tradition har också mycket 
att säga om att utvecklas genom prov och 
misstag. Redan i Gamla Testamentets 
berättelser möter vi människor som på olika 
sätt ifrågasätter Gud, sätter Gud på prov 
för att ta reda på vem Gud är, utmanar 
Gud i sina beslut. De tänjer på gränser och 
provar om Gud verkligen håller måttet. Det 
verkar som att de som vill ifrågasätta Gud 
också själva hamnar under luppen, och 

genom sitt ifrågasättande av Gud också 
sätter sig själva på prov.
På samma sätt är det när vi möter Jesus 
Kristus i evangeliernas berättelser. 
Ständigt möts Jesus av olika slags reaktio-
ner från människor. Det är som att hans 
blotta närvaro sätter människors tankar 
och förställningar på prov. Vem är han? 
Och om han är det som evangelierna före-
slår, Messias den levande Gudens son, hur 
kommer det att påverka mig? 

I Matteusevangeliets sextonde kapitel 
möter vi Jesus uppe i Caesarea Filippi, en 
plats där han inte hörde hemma, dit folk-
skarorna inte nått honom än, och som var 
känd för sin lokala dyrkan av guden Pan. 

Jesus ställer sig på en plats där det inte är 
enkelt, självklart eller tryggt att bekänna sin 
tro eller tillit till honom. Här vänder han sig 
till sina närmaste, och frågar dem: Och ni, 
vem säger ni att jag är? Han levererar inte 
det färdiga svaret. Han testar dem, sätter 
dem på prov, låter dem få tänka och svara 
för sig själva.

Petrus svarar, och han ger inte det svar 
som folkmassorna ger. Han säger: ”Du är 
Messias, den levande Gudens son.” Det 
intressanta är att berättelsen inte stannar 
upp där. Jesus vänder sig till Petrus, bekräf-
tar honom genom att säga honom vem 
han är och vad hans livsuppgift kommer 
att bli. ”Och jag säger dig att du är Petrus, 

klippan, och på den klippan ska jag bygga 
min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig 
få makt över den”, säger Jesus. När han för-
stått vem Jesus är, blir också bilden av vem 
han själv är tydliggjord för honom. Petrus 
blir också sedan kyrkans första ledare. 

Om vi vill förstå vem Jesus Kristus är. 
Om vi sätter honom på prov för att se om 
han håller måttet, om han kan vara Gud 
sänd till oss för att rädda oss. Ja, då kom-
mer berättelserna om honom också sätta 
oss på prov. Det kommer att leda till att vi 
kommer behöva konfronteras, inte bara 
med honom, utan också med oss själva 
och våra föreställningar om honom som vi 
kanske tar för givna men som skulle må bra 
av att ifrågasättas. 

Mitt utlåtande, som kanske kommer 
snabbt utan att jag lärt känna honom, 
eller kanske genom att under ett helt liv ha 
umgåtts med honom genom evangelierna, 
mitt utlåtande säger inte bara något om 
vem han är, utan speglar också mig. Mitt 
gensvar, svaret på frågan om vem Jesus 
är säger något om vem jag är och var jag 
befinner mig just nu. Jesus vänder sig till oss 
och frågar, ”Och ni, vem säger ni att jag 
är?”
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”HUR LÄR VI OSS ATT  
GÖRA GODA VAL I LIVET?”
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Hallå där NINA NILSSON!
SÄG HEJ TILL VÅR FÖRSAMLINGSVÄRDINNA

BERÄTTA LITE OM DIG SJÄLV. 
Jag heter Nina och är husmor/värdinna i Turinge-Taxinge 
församling sedan snart 9 år. Jag bor och är uppväxt i  
Nykvarn, är gift och har två barn. 

VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER?
Vi har många och stora samlingslokaler och kontor där 
jag ansvarar för piff och lokalvård. Jag är inköpsansvarig av  
livsmedel till våra verksamheter såsom barn, ungdomar, 
vuxen, kyrkkaffe och personal samt av viss förbrukningsin-
ventarie enligt budget och verksamhetsplan. Ibland är jag 
även ansvarig för större inköp av tjänster eller inventarier. 

Jag är Fairtradeambassadör för Turinge-Taxinge för-
samling och under 2018 var jag drivande i vårt arbete till att 
bli ”Kyrka för Fairtrade”, som är en diplomering för försam-
lingar som engagerar sig i rättvis handel. Vi använder oss 
av rättvisemärkta produkter som kaffe, te, socker och andra 
produkter i våra verksamheter. Vi sprider kunskap om  
rättvisefrågor och möjligheterna att påverka som  
konsument.  

När tillfälle ges hjälper jag mer än gärna till vid projekt 
och större händelser som vid musikaler, Ankrace, Mälaren 
runt, gudstjänster och firande av Nationaldagen i Folkets 
park. 

Jag planerar och lagar mat vid barnverksamheternas  
lovaktiviteter. Ibland hoppar jag in och hjälper till på  
Kafé Änglagott. Jag planerar, sköter förberedelser och  
efterarbete samt håller i minnesstunder i samarbete med 
Kafé Änglagott. 

Jag medverkar också i diakonal verksamhet och vid  
församlingsresor. Jag ansvarar för återvinning, källsortering 
och visst miljöarbete. Har ni tur så kan ni se mig i min fina  
Fairtradebananutstyrsel vid speciella tillfällen.   

 
 

 
 
 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Möten. Eftersom jag är uppvuxen här känner jag många 
församlingsbor. Gamla klasskompisar och deras föräldrar,  
lärare, gamla och nya bekanta. Att möta dessa människor 
och dela deras glädje och sorg. Och ofta upplever jag att 
de är tacksamma för att möta just mig i livets olika skeden. 
Någon de känner igen. 

Andlighet. I mitt jobb finns andligheten nära. I musiken, i 
planeringen, i alla möten, i samtalen, i tystnaden, i bönen. Jag 
tänker att det är viktigt att vi kan ger oss själva möjligheten 
att våga be om det vi behöver och om hjälp när orken tryter. 
Att vi inte tror att vi är ensamma. Jag tror gärna att livet blir 
lättare då. Andlighet finns i allt vi gör. 

Kollegorna. En källa av aldrig sinande inspiration, glädje 
och aha-upplevelser. Så tacksam för dem och deras  
ovärderliga arbete med att sprida tro, hopp och kärlek. 
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DROP-IN-VIGSEL 
MIDSOMMARAFTON!
 

En del väntar på rätt tillfälle. Andra vill, men livet kommer 
emellan. Har ni funderat på att gifta er? Vad kan i så fall  

passa bättre än att göra det en sommardag i  
Sörmlands vackraste kyrka?  

På Midsommarafton den 25 juni öppnar vi upp portarna i 
Taxinge kyrka för vår traditionella drop-in-vigsel mellan  
kl. 10-15. Här finns präst, musiker, vaktmästare och en  
solist som står till ert förfogande.
 
Hur går det till? 
Ni ringer och förbokar en tid hos expeditionen på 08 554 909 20. 
En kvart före er bokade tid möter ni upp prästen utanför kyrkan  
och går igenom ordningen och väljer psalmer och musik.  
En vigsel tar ca 15 minuter. 
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det 
antal gäster som får vara i kyrkan. Präst, musiker, vaktmästare och 
solist räknas inte in i ert antal bjudna gäster - och har ni inga gäster 
alls med er så fungerar vår personal som vittnen. 

OBS! Det enda ni behöver ta med er är hindersprövning  
från Skatteverket och ringar att växla med varandra.  
En av er behöver vara medlem i Svenska kyrkan.
 
En praktisk detalj!
Hindersprövning ansöker ni om på Skatteverkets hemsida. Tänk på 
att det kan ta upp till två veckor att få hem det på posten - så beställ 
den redan idag!
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BARNVAGNSPROMENAD  
Start: Herrgården Allévägen 1, Nykvarn 
När: Onsdagar kl. 10-12. 
Fikapaus vid lekplats under promenaden. 
Anmälan: till veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se 

(Max 8 deltagare inklusive barn.)

Facebookgrupp:  
Leta på:   

Öppen förskola och  
Baby-café på Herrgården 

Missa inte ”Bibelberättelsestunden” med 
vår barnpedagog Veronica. Det är en 
följetong från Barnens bibel som publi-
ceras varje fredag på Turinge-Taxinge 
församlings Facebooksida. I Nykvarnkyr-
kans fönster kan ni se tittskåp som visar 
varje veckas berättelse med dockor. 

Ett lättsamt och mysigt sätt att få ta del 
av bibelns berättelser tillsammans.   
 

 

Läsningen kommer att visas  
på församlingens Facebook sida.  
Facebook: turingetaxinge

HÖGLÄSNING FRÅN 
BARNENS BIBEL!

ÖNSKAR NI PYSSEL OCH KNÅP? 
Då är ni välkomna att anmäla er som prenumeranter av pysselpåse till  

veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se Påsen med pysselmaterial  
och idéer kommer att kunna hämtas ut på Herrgården  

Allévägen 1, en gång i månaden och är gratis.

Hur kan vi anordna dop i Corona-tider?
 
Tveka inte att höra av er till vår pedagog 
 veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se eller någon av våra präster. 
Vi har massor med tips och råd! 
 
Mer information om dopet finner ni även på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

Det är aldrig för sent att bli döpt!

I hopp om att Covid-19-smittan minskar kommer vi till hösten att 
erbjuda följande verksamheter med start v 36: Öppen förskola, 
Baby Café, Miniorer, Juniorer, Änglakören och Tondropparna.  
 
 
Ändringar kan komma att ske utifrån regelbunden bedömning  
av Folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. 

Information om höstens barnverksamhet
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Lös korsordet och få fika på Kafé Änglagott!  

När du klarat av korsordet, klipp ut korsordet lämna in det senast 30 september på  
Kafé Änglagott i Nykvarns centrum så får du en festis och chokladboll!  
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Så mycket gott och så många val Hitåt eller ditåt, vilken väg skall jag välja? Jag vet att mitt val gör skillnad! 

INTE NER

KALLA PÅ

ÄR KALL

BEKYMRAD

STRÖ UT 
FRÖN

SOMMAR-
STÄLLE PÅ 
LANDET

NORGES 
HUVUD-
STAD

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

FÖRE

BRUKAR 
VARGAR

GÖR VÄRK

VATTEN-
DRAG

PÅ DEN 
HAR MAN 
SÄNKT 
PRISET

LÄMNAR 
INTE I 
FRED 

ELLER TILL-
SPETSAD 
MINDRE 

TRÄDSTAM

KAN MAN 
GÖRA AV 
POTATIS

PÄR DAHL

GÖRA EN 
BRASA

FÖDS DET 
BARN PÅ

Namn: 
___________________          

 
Ålder:  
___________________  
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FREDRIK  
GEZELIUS
PROJEKTANSTÄLLD I FÖRSAMLINGEN

Berätta lite om dig själv?
Jag är 45 år och uppvuxen i Norr-
botten. Mitt intresse för motor-
sport har jag fått genom min far 
som alltid stöttat mig. Allt startade 
när jag var sex år och fick min för-
sta motocross, sedan dess har det 
varit mitt intresse genom åren. Det 
största är nog när jag var mekani-
ker i ett Promod/Top doorslammer 
team inom dragracing samt banchef 
för en legendarisk dragracingbana 
som heter Pite Dragway.
”Jag ser fram emot när pandemin är 
över då vi kan återgå till det nor-
mala i att träffas, mecka och ge-
nomföra planerade arrangemang”.

Hur hamnade du i Nykvarn? 
Jag hamnade i Nykvarn via arbetet 
och sedan hittade jag kärleken här. 
Det var aldrig någon tvekan om att 
jag skulle sluta veckopendla mellan 
Luleå och Nykvarn. Flyttlasset gick 
hit för nästan sex år sedan.

Vad gör du för arbete i  
församlingen?
Det startade med att en av ledarna 
för och grundarna av Motorer & 
Käk tyckte att jag skulle komma 
förbi till den nystartade motor- 
gården för motorburen ungdom i 
Nykvarn och hälsa på för att se om 

jag var intresserad av att vara frivil-
lig ledare. Jag kände direkt att det 
var en fin stämning mellan ungdo-
marna och ledarna, så jag beslutade 
mig för att bli frivilligt engagerad. 
Genom Arbetsförmedlingen fick jag 
möjlighet att bli projektanställd på 
heltid inom detta församlingsarbete 
och jag tvekade inte en sekund på 
att tacka ja till det. 

Hur känns det med projektan-
ställningen? Jag trivs jättebra och 
det är otroligt givande att få stötta 
och hjälpa ungdomarna i deras olika 
projekt med deras fordon vare sig 
det är större eller mindre arbeten.
 
Hur har den pågående pandemin 
påverkat verksamheten?
Tyvärr har vi fått ställa in utbild-
ningar och träffar där vi skulle 
samla större grupper ungdomar. 

Vi har anpassat verksamheten till 
att man får boka verkstaden, med 
begränsningar på antal närvarande 
ungdomar. Vi har regelbundet 
informerat om Folkhälsomyndighe-
tens regler och rekommendationer 
när det gäller säkerhet och hygien.

”Motorer och käk” 
Det är en öppen mötesplats för motorburen 
ungdom. Här meckas, renoveras, grillas det mat 
bland mycket annat samtidigt som både prak-
tiska och teoretiska träffar anordnas, som leder 
till ökad kunskap hos ungdomarna.  
Motorer & Käk håller till på Färgvägen 7 i  
Nykvarn.

Följ oss på Facebook: Motorer och Käk i Nykvarn 
eller läs mer på www.svenskakyrkan.se/turinge-
taxinge/motorer--kak

 
FOTO: Linda Thunell

& KÄK

Motorburen Ungdom
i Nykvarn
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Diakonisidan

Vill du hjälpa andra?
 
Frivillig, volontär, ideellt arbete...  
Tre olika ord med ganska samma betydelse.  
 
Det handlar om att erbjuda en stund av sin egen 
tid 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.

  
för ”Glädjepromenad” och vår  

härliga ”mumindans” som vår diakon Andi  
leder med enkla rörelser.   

 
Glädjepromenaden går runt Herrgårdsparken  
och vattenfallet vid ån. Du går i din egen takt  

på promenaden och är med på  
”mumindansen” i den mån du kan. 

 
Vi bjuder på fika från vårt Kafé Änglagott,  

andakt och mycket kärlek.   
 

Välkommen fredagen den 4 juni,  
kl. 13.00-15.00  

i Herrgårdsparken Allévägen 1.  

Vid frågor ring gärna Andi 073 901 18 96. 

Leva vidare-grupp  
I höst startar en Leva vidare-grupp för dig som  
mist någon som stått dig nära. Vi träffas och delar  
erfarenheter, tankar och upplevelser tillsammans.  
 
Leva vidare-gruppen är tänkt som en möjlighet att  
hantera sorg och att finna ett sätt att leva vidare. 
 
Kontakta samtalsledare vid intresse: 
Diakon Andi Österlund 073 901 18 96.  
Präst Rebecca Jaehnke 073 901 18 91. 

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 bidra till 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

DET SVÅRA SAMTALET 
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Äntligen är det dags

Vi följer Folkhälsomyndighetens 
 rekommendationer! 
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DAGS FÖR KYRKOVAL  

Kyrkovalet -  
demokrati i kyrkan
Alla medlemmar som är 16 år och äldre  
kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan  
ska styras.  
 
Här hittar du information om hur och var du rös-
tar och övergripande information om  
nomineringsgrupper och kandidater i valet  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

Om kyrkovalet 
År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska 
staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv 
för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år.  
 
  

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. 

Vad handlar valet om? 
Svenska kyrkan är Sveriges största  
trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar.  
 
Den kristna grunden innebär ett engagemang 
för alla människors värde och värdighet och 
för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, 
glädje, fördjupning och sammanhang för dig 
själv och andra, till exempel genom dop,  
bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola,  
barn- och ungdomsverksamhet, körer,  
konserter och kulturarv och kyrkobyggnader.
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 DAGS FÖR KYRKOVAL  RÖSTA I KYRKOVALET  
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom 
att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra.  
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:
 
Val till kyrkofullmäktige, lokalt. 
Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling eller det 
pastorat där du bor. Kyrkofullmäktige bestämmer  
ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till  
exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och 
äldre och hur musiklivet ska se ut.
 
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma 
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och 
du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för 
människor i utsatthet, ensamhet och sorg.
 
Val till stiftsfullmäktige, regionalt Svenska kyrkan 
är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja 
församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom 
expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra 
med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i 
stiftet behöver renoveras.

SÅ HÄR RÖSTAR DU 
På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt  
röstkort. Du får hem röstkortet i brevlådan några veckor 
före valet. Det är viktigt att du tar med dig din  
legitimation för att kunna bevisa att du är du.
 

FÖRTIDSRÖSTA 
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans 
än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den   
6 september och pågår fram till och med valdagen.  
Du måste ha med dig ditt röstkort och din legitimation.  

Information om var du kan förtidsrösta och  
öppettider finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval
 
 
Sverigedemokraterna ställer upp  som nomneringsgrupp. 

Frida Bernell
Anne-Marie Fimmerstad 
Britt-Marie Ellis Nygren 
Peter Olsson 
Lena Frödén
Lena Schulte Austum 
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Lennart Ygstedt 
Lotta Rennemark 
Seppo Kauppi 
Gunvor Strömbom 
Joakim Rennemark 
Birgitta Grenfeldt 
Carl-Eric Olsson 
 
 

Kristina Rosén 
Karl-Erik Johansson 
Barbro Eriksson 
Sven Eklund
Tommy Rova
Joana Nilsson 
Krister Eriksson
Maria Salberg 

Turinge Taxinge församlings  
kyrkoallians.

Mervi Svensson 
Börje Larsson 
Anneli Tikkanen-Rózsa 
Harri Porttila 
Suzette Säfström 
Mikael Källeros Endrell 
Bengt Lindén 
Svea Johansson 
Torsten Björnberg 

Adam Rosén Andersson  
Kersti Stattin
Eva Johansson
Lillemor Garbenius- 
Källström 
Marie Fahlgren 
Ulla Lammi
Håkan Tornesque

Socialdemokraterna.

Rolf Pettersson
Johan Hornfelt 
Karin Jutengren 
Hans Walmstedt 
Inger Rotevall
Jan Fimmerstad  

Samling för Svenska kyrkan i  
Turinge-Taxinge församling.

Kandidater 2021! 
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Vi vill fortsätta utveckla och värna om unga och äldres 
samhörighet med församlingen och varandra genom  
betydelsefulla aktiviteter och samarbeten med förenings-
livet.

Vi verkar för att kyrkan skall vara partipolitisk  
obunden och på så sätt värna om det kulturliv, traditioner 
och mångfald som Svenska kyrkan tillför. 

Vi vill upprätthålla de välskötta kyrkogårdarna och 
fastigheterna och hålla en fortsatt god ekonomi. Det fina 
diakonala arbete som genomförs i vår församling vill vi 
verka för att det upprätthålls, eftersom vi genom det visar 
varandra medmänsklighet och arbetar för de utsatta i 
samhället.
 
Vi välkomnar alltid nya medlemmar i vår grupp  
Samling för Svenska kyrkan i Turinge-Taxinge för-
samling så att vi tillsammans kan beröra och arbeta 
för glädje och gemenskap. 

Vi öppnade Kafé Änglagott för att vi som bor i  
Nykvarn ska ha en samlingsplats i närhet till kyrkan. 
Vi tycker det är viktigt att känna samhörighet och  
gemenskap till varandra och till Gud, få andrum och även 
ha närhet att delta i aktiviteter och gudstjänster som 
Turinge-Taxinge församling erbjuder för unga och äldre i 
Nykvarn. 

Vi vill fortsätta att förbättra ’’kyrkan mitt i byn’’ ef-
tersom vi vill att alla ska ha möjlighet att känna närhet till 
och lätt kunna besöka Turinge-Taxinge församling, som 
finns för oss när livet händer.
Turinge-Taxinge församling är initiativtagare till 
’’Motorer & Käk’’, som ger unga en innehållsrik aktivitet 
och meningsfulla möten. 

SAMLING FÖR SVENSKA KYRKAN I  
TURINGE-TAXINGE FÖRSAMLING

16

Frida Bernell,  Anne-Marie Fimmerstad och Hans Walmstedt.

Foto på kyrkorna taget av Stefan Christophs. Foto taget av Ulrich Schulte.
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SOCIALDEMOKRATERNASAMLING FÖR SVENSKA KYRKAN I  
TURINGE-TAXINGE FÖRSAMLING

Vi har alltid värnat om barn och ungas verksamhet, samt 
musiken, som har en stor betydelse i församlingen, och det 
kommer vi att göra även i fortsättningen.
 
Diakonin anser vi är av central betydelse för våra  
församlingsbor. Behovet av diakonala insatser från kyrkan är 
fortsatt stort.
 
Vårt mål är att leda församlingen in i framtiden på ett 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvarsfullt sätt.
 
Till vårt stöd följer vi Romarbrevet 12:4
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med 
olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, 
men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

 

 

Som politiskt parti ställer vi upp i kyrkovalet 
med egen lista för att vi socialdemokrater värnar 
om individen och alla människors lika värde, rätt 
och ansvar, något som också genomsyrar den 
kristna gemenskapen
 
Därför tror vi på en öppen och demokratisk 
folkkyrka, där alla får plats, oavsett var man  
befinner sig på trons väg. Biskop Lennart  
Koskinen sa en gång: Det viktiga är inte din tro 
utan att Gud tror på dig! 
 
Det är en vidunderlig upplevelse att få tillhöra 
en gemenskap, den kristna kyrkan, som verkat 
och kämpat för det kristna kärleksbudskapet 
obrutet i 2000 år.  

I Nykvarn är vi en grupp av engagerade och 
troende socialdemokrater, som gärna firar 
gudstjänst i någon av våra vackra och välskötta 
kyrkor. 17

Barbro Eriksson, Krister Eriksson, Eva Johansson, Kersti Stattin, Karl-Erik Johansson, Kristina Rosén och Adam Rosén.
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TURINGE-TAXINGE  
FÖRSAMLINGS  
KYROKALLIANS

Vi hoppas att vi har förvaltat det förtroende vi fick vid 
förra valet på bästa sätt. Av det program vi gick till val på 2017 
kan vi idag glädjas åt att vi lyckats infria i stort sett varje löfte.  

Vi har i församlingen ett fungerande gudstjänstliv i våra tre 
kyrkor, där även den finskspråkiga verksamheten utvecklats. 
Vi har en god ekonomi och är en attraktiv arbetsgivare. Kafé 
Änglagott har öppet sju dagar i veckan och har gjort sig ett 
namn på byn om att leverera det godaste fikat i Nykvarn! 

Barn och ungdomsverksamheten blomstrar och musik-
utbudet har ökat så att det nu finns fyra fasta körer samt ett 
flertal mindre ensembler. Den demokratiska processen har 
fungerat bra tack vare ett gott samarbete mellan de olika 
nomineringsgrupperna.

Inför höstens val har vi bildat en koalition med represen-
tanter ur tidigare Centerpartiet och Sverigefinska listan samt 
kompletterat med några nya ansikten. 

Gemensamt för oss i Turinge-Taxinge församlings  
Kyrkoallians är att vi har ett brinnande engagemang och  
genuint intresse för församlingens verksamhet och framtid. 

Vi går nu till val med följande program: 
* Att vara en öppen och demokratisk folkkyrka för  
församlingens invånare i alla åldrar. 

* Att fortsatt ha en välordnad ekonomi som  
förvaltas etiskt och ansvarsfullt. 

* Att bli Svenska kyrkans bästa arbetsgivare anpassad  
för den tid vi lever i.  

* Att alla våra 3 kyrkor skall utnyttjas på bästa sätt och ha 
sin egen profil för att kunna locka fler besökare. 

* Att följa med i utvecklingen vad gäller miljöarbete i våra  
verksamheter.  

* Vi vill att unga så väl som vuxna skall känna sig välkomna 
och lockade till konfirmation i församlingen 

* De populära barn- och ungdomsaktiviteterna skall ges  
möjlighet att breddas för att locka fler deltagare.  

* Vi vill utöka det diakonala arbetet i församlingen för  
att nå ut till nya grupper 

* Vi vill fortsätta erbjuda ett varierat musikutbud med lokala 
och externa musiker och körer för att locka alla församlings-
bor till våra gudstjänster och evenemang.   

* Vi vill att våra välskötta och välbesökta kyrkogårdar skall 
fortsätta att utvecklas och förvaltas på bästa sätt för att ge 
besökarna en så god upplevelse som möjligt. 

* Vi vill att våra fastigheter skall skötas och förvaltas på 
bästa sätt så att generationerna efter oss också skall kunna 
ta del av dom.  

* Vi vill att Kafé Änglagott skall få möjlighet att utvecklas 
ytterligare för att kunna erbjuda fler utställningar av lokala 
konstnärer och hantverkare eller andra typer av passande 
events. Vi vill också möjliggöra för ett fortsatt varierat utbud 
av fika, lunch och catering.  

* Vi vill att den viktiga finska verksamheten skall värnas och 
att resurser skall säkerställas för denna verksamhet.

Vi uppmanar er att utnyttja er rösträtt på valdagen i  
september och hoppas få fortsatt förtroende

18

Birgitta Grenfeldt, Lennart Ygstedt,  Seppo Kauppi, Joakim Rennemark, Carl-Erik Olsson, 
Gunvor Strömbom, Lotta Rennemark och Torsten Björnberg.
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KONFIR 
MATION 
2021/2022

DITT LIVS CHANS!

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!
LÄS MER HÄR:  

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE 
/TURINGE-TAXINGE
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ALLA TILL SAMMANS  
 
 

GUDSTJÄNST

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer  
och det antal gäster som får vara i kyrkan. 

Annica Lahti, Rebecca Jaehnke, 
 Annelie Haager och  

Annika Slavova Sandström.  
 

Fira gudstjänst med oss - på plats  
eller där hemma genom att logga in på  

Facebook och följa vår sändning. 
 

 

SÖNDAG 12 SEPTEMBER KL. 11.00 
TAXINGE KYRKA 

med sändning via Facebook

20
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I Nykvarnskyrkan har du 
möjlighet att sitta ner en  
stund, tända ljus, utforska  
det andliga bokbordet och läg-
ga böner i förbönslådan som 
bärs fram till altaret 
under gudstjänst. 

Lunchbön sker tis-fre 12-12.15 
om inget annat meddelas. 

Präst och/eller diakon finns 
tillgänglig i samband med bön!

Kyrkan är öppen: 
samma tider som  
Kafé Änglagott samt söndagar 
i samband med gudstjänst.

En källa till ro 
och kraft mitt i 

livet, mitt i 
Nykvarn.

Bär du på tankar eller känslor inom  
dig som skulle behöva få luftas med  
en trygg medmänniska som är där  

för att lyssna och bolla det du bär på? 

Oavsett vad som händer i ditt liv just  
nu så finns vi här för dig. Vare sig du är  

ungdom, mitt i livet eller hunnit nå  
en hög ålder är du varmt  

välkommen att höra av dig. 

Samtalen sker utomhus på tu man  
hand med pedagog, präst eller diakon.  

Vi håller lämpligt avstånd och munskydd  
finns att få från församlingen. 

Anmälan görs till expeditionen via mail 
turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

eller telefon 08-554 909 20. 
 

Efter anmälan kontaktas du av någon av oss 
för att bestämma tid och plats för mötet. 

Walk and Talk –  
ett promenadmöte för 

både kropp och själ!
ALLA TILL SAMMANS  
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1 JULI 18.00, TURINGE KYRKA 
”Hey, brother!”  
Berättelser ur livet varvas med musik  
med en modern touch. 

Linus Fagerström, Lena Zetterström,  
Annika Slavova Sandström och Annelie Haager

22 JULI 18.00, TAXINGE KYRKA  
”En musikalisk resa i filmens värld” 
Det fantastiska med musik är att den berör, och det  
bästa vi vet är när en sång kan få oss att skratta, bli  
eftertänksamma eller ta fram ett kärt minne.  
När Karolina Fredriksson (sång) och Lars Priebe (piano) 
träffas så varierar repertoaren efter årstid, publik och 
humör men sträcker sig mellan svensk vistradition, jazz-
standards, uppblandat med lite pop och schlager. 

Idag botaniserar de runt bland musikaliska pärlor från 
klassiska filmer som på något vis skapat sin plats i histo-
rien, allt från Teaterbåten och Casablanca till Mandoms-
provet och Gudfadern. Gissa filmstjärnan, årtalet eller 
bara luta dig tillbaka och häng med.  
 
Karolina Fredriksson, sång  
Lars Priebe, piano 

 

MUSIK I SOMMARKVÄLL  

Åtta torsdagar kl. 18.00 
Kort andakt vid varje tillfälle. Fri entré 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer  
och det antal gäster som får vara i kyrkan.  

15 JULI 18.00, NYKVARNSKYRKAN  
”Trio Wolski” 
En sommarkonsert i folkmusikton 
En modern, nyskapande folkmusikgrupp som hämtar  
inspiration från den nordiska folkmusiken samt tar intryck 
från alla möten och upplevelser som berikar deras liv. 
Med spelglädje skapar de musik som är egen och  
personlig och den vill de dela med sig av till er.  
 
Hanna Blomberg - violin,  
Petter Ferneman - accordion  
och Kristian Wolski - cittern.

8 JULI 18, TAXINGE KYRKA
”Solskenssånger”
J A Hultman, 1861-1942, svensk komponist, sångare och  
predikant. Vi får följa med på en musikalisk  
resa genom hans liv med hjälp av några av hans över  
500 melodier.
 
Joakim Rennemark, sång
Lotta Rennemark, sång,
Annelie Haager, sång
Annika Slavova Sandström, ackompanjemang

22
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29 JULI 18.00, TURINGE KYRKA  
”Jazzical Music”  
Duon Ejmunds/Söderlind har skapat ett eget sound i 
en spännande fusion mellan jazz och klassisk. Kvällen 
bjuder på musik allt ifrån Stenhammar och Alfvén till 
Gershwin, Piazzolla och egna kompositioner. 
 
Filip Ejmunds - trumpet  
Erik Söderlind - gitarr

5 AUGUSTI 18.00, NYKVARNSKYRKAN 
”Marimba i sommarvärmen”  
Med marimba och vibrafon vill Gustek Duo bjuda oss 
på ett program med folkkära låtar av bland andra J:son 
Lindh,Piazzolla och Jan Johansson. Det är musik som 
många av oss känner igen och som också berättar en 
historia om en vacker, ibland vemodig, värld, i vilken vi 
speglar resan som flykting till en plats att kalla hem.  
 
Gustek Duo, marimba och vibrafon

12 AUGUSTI 18.00, NYKVARNSKYRKAN 
”Klingande friskvård” – Duo Francett 
Musikens hälsofrämjande kraft i fokus! Programmet vilar i 
den klassiska repertoaren men tangerar jazz, pop och  
folkmusik och fördjupas av Bo Setterlinds dikter som  
centrerar kring det Eviga. 
 
Susanne Francett – violin, sång  
Eric Francett – kontrabas, sång

 18 AUGUSTI 18.00, TAXINGE KYRKA 
”Musik utan gränser” 
Musikinfluenser färdas tvärs över jorden utan hinder. 
Följ med när Gunnar Klum och Mats Jansson visar 
hur ofta de klassiska kompositörerna hämtade inspi-
ration och idéer från andra länder och kulturer.

Gunnar Klum, sång  
Mats Jansson, piano
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BARNENS SMAKPANEL 
Vår smakpanel består av Anton 10 år, Theo 9 år, Alva 9 år och Noah 10 år. 

Barnen har fått det fantastiska uppdraget att betygsätta bakverk på Kafé Änglagott. 

Denna gång fick smakpanelen testa olika bakelser. Betygskalan går från 1 till 5 Änglar.

Prinsesstårta. VINNAREN!
Poäng: 5 
Mycket grädde och vaniljsmak.
Goda smaker när allt blandas.  
Klassisk tårta som alltid fungerar.

Blåbärs tartelette :
Poäng: 2
Den absolut finaste bakelsen för ögat.
Marängen var godast på denna bakelse.

Petit choux:
Poäng: 3
Smaken i skalet runt om var jättegott.  
Mycket citron och vaniljsmak.

Bananbakelse:
Poäng: 4
Mycket smak av banan och en bra konsistens.
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KAFÉ ÄNGLAGOTT

KAFÉ ÄNGLAGOTT  
Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan  
Tel: 08-554 909 30.  
Öppet mån-fre kl 10-16. Lör-sön 10-15 
 
OBS! Sommartider: 
v.26-v.33 öppet tis-fre10-16 lör 10-15.  
 
E-post: info@anglagott.se 
Hemsida: www.anglagott.se  
Instagram: kafeanglagott 
www.facebook.com/kafeanglagott

Välkommen med din beställning!

På Kafé Änglagott kan du välja på massor av 
godsaker: vill du ha en tårta eller en bakelse, en 
bulle eller kaka eller kanske en smörgås eller rentav 
en lunch? En del av våra kunder har svårt att välja, 
det märker vi, men många har redan gjort valet 
innan de stiger in genom kafédörren.

Kanel- och kardemummabullar är våra absoluta 
storsäljare. Vi tror att det är av den enkla anled-
ningen att det är en klassiker – en bulle kan aldrig 
bli fel, du vet vad du får när du valt en bulle, du 
känner igen dig i ditt val.

Trygghet och igenkänning är viktigt för oss på 
Kafé Änglagott. Här ska man känna sig som hem-
ma. Men ibland bakar vi nya sorters bakverk med 
spännande ingredienser och då kan vi märka en 
nyfikenhet på att faktiskt välja något annat den här 
gången.

”Barnens panel” hade under våren Choklad-
biskvi som sitt val och den rabatterades till er. Nu 
har panelen gjort ett nytt val och den här gången 
valdes den traditionella Princessbakelsen. Även här 
blir det rabatterat fika om ni väljer ”Barnens panel-
bakverk”. 

Håll koll på våra sociala medier såsom  
Facebook och Instagram så ser ni exempel  
på alla olika bakverk ni kan välja. 

Speciella bakverksdagar att komma ihåg:
6 juni – Sverigebakelse
5-8 augusti – Pride-bakelse
9 augusti – Rulltårtans dag 25
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TEXT: Andi Österlund/Översättning av text: Anneli Tikkanen.

ruotsinsuomalainen toiminta 

församlingens finskspråkiga verksamhet

 
Tervetuloa eri ohjelmiin. Jos virus sallii tapaamme kuten  
aikaisemmin. Kaikki mukaan täällä on tilaa.  
 
Toivomme tänä syksynä houkuttelemaan teidän lapsia ja heidän 
lapsia mukaan jakamaan kokemuksia ja kulttuuria meidän juurilta.

Elokuu
Ti 24  klo 18.30   Yhteislauluilta Nykvarninkirkossa,  
    Merja Aapro,  
    
 
Syyskuu 
Ti 7 klo 14-16              Tiistaikerho Herrgårdenin puistossa. 
Su 12 klo 16           Sunnuntaimessu Nykvarninkirkossa. 
Ti 14 klo 18.30-20.30   Yhteislauluilta Herrgårdenilla,
    Ville Säkkinen.  
To 16 klo 18-20          Raamattupiiri Herrgårdenilla,  
    Helena Hummler.
Ti 21 klo 14-16           Tiistaikerho Nykvarninkirkossa
Ti 21  klo 18.30      Yhteislaulu, Merja Aapro. 

Yhteyshenkilöt: Raamattupiiri, Seppo Kauppi
                               Tiistaikerho, Andi Österlund  
                               Kulttuuri-ilta, Salme Kosunen 
    Yhteislaulu 1:   Merja Aapro,  Ulla Lammi
    Yhteislaulu 2:   Ville Säkkinen, Saima Kauppi
    Kirkkoväärtit:  Seppo Kauppi, Harri Porttila,  
   Anneli Tikkanen-Rózsa  
   Diakoni: Andi Österlund, 
   puh. 073 9011896 
                              Pappi: Helena Hummler,  
   puh. 08 550 914 85
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Patrik Ingemansson 
Kirkkoherra

Aamusta iltaan, teen valintoja. Sitä ei tule aina ajatel-
leeksi, koska se on niin luonnollista. Jäisinkö vielä huili-
maan sänkyyn tänään vai nousisinko jo ylös? Syönkö 
aamiaista vai en? Mille parkkipaikalle jätän autoni 
Herrgårdenilla? Mitä syön päivälliseksi? Ja sitä rataa. 
Meidän on valittava – koko ajan.
Vanhempieni tekemät valinnat ja minun omat valintani 
ovat vaikuttaneet paljon. Kun istun ja alan miettiä ”ajat-
tele jos se ei olisi tapahtunut…” miltä elämäni silloin olisi 
näyttänyt? Ja tietenkin toisinaan tulee ajatelleeksi, että 
jos kaikki onkin edeltäpäin määrättyä ja elämälleni on-
kin joku korkeampi yleissuunnitelma kuin mitä itse ym-
märrän. Ja kyllä, monta kertaa tajuan, että niinhän se 
onkin. Taaksepäin katsottaessa nähdään tapahtumia 
ja valintoja, jotka ovat täsmälleen osoittaneet elämäni 
oikeaan suuntaan. Valinnoillani on merkitystä. Toisten 
valinnoilla on merkitystä. Kuulumme kaikki yhteen, ja 
erinomaisella tavalla vaikuttavat kaikki tapahtumat 
suunnitelluilta, mikään ei ole sattuma.

Ensi syksynä on kirkkovaalit Ruotsin kirkossa. De-
mokratia tekee itsensä tunnetuksi,  ja kaikki ovat tuona 
päivänä samanarvoisia. Yksikään ääni ei ole enemmän 
tai vähemmän arvoinen. Demokratia maassamme ei 
katso varallisuuteen, ei ammattikoulutukseen, uraan, 
aatelisarvoon, uskontoon, sairauteen tai väärin-
käyttöön. Kaikki äänestyskortilla äänestäjät lasketaan 
samanarvoisiksi. Ja me valitsemme seurakuntamme 
tulevaisuuden suuntaa. Mihinkä seurakunta panostaisi 
ja mihin ei? Ovatko lapset ja nuoret etusijalla? Kirkon 
sosiaalinen työ? Myydäänkö kirkon tiloja vai rakenne- 
taanko uusia? Avoimuutta ja monimuotoisuutta, 
rakkautta ja ymmärrystä? Yksi ääni monien joukossa.

Tekemällä valinnan voit  
muuttaa enemmän kuin  
uskotkaan!

Ledare

Kirkkovaalit eivät ehkä vaikuta yhtä paljon kuin 
valtiopäivävaalit vaikuttavat koko kansaan, täällä 
voimme vaikuttaa vain paikallisesti. Sinun kirkkoosi. 
Sinun seurakuntaasi, siihen minkä kanssa sinä ja 
läheisesi joutuvat kosketuksiin. Mitä sinä haluat 
kirkoltasi?
 
Älä epäröi ottaa yhteyttä valittuihin edustajiimme. 
Kuulustele heitä. Mitä on olla kirkko tänään ja 
kuinka me Nykvarnissa muotoillaan tulevaa juma-
lanvaltakuntaa, josta heijastuu rakkaus, joka on 
Jumalasta.
 
Minä jatkan valintojeni tekemistä. Joka päivä 
koko elämäni ajan. Monet kiireellisesti. Monet, joita 
pitää miettiä todella. Mitä vaikutuksia minun valin-
tani saavat aikaan? Minulle, toisille? Ja niin minä 
valitsen nähdä elämää rakkaudella. Minä valitsen 
olla kiitollinen meidän demokratiastamme. Valitsen 
ystävyyden vihamielisyyden sijaan. Minä valitsen 
että herään joka aamu haluten tehdä jotain hyvää, 
ja minä valitsen mennä levolle iltaisin katsoen takai-
sin elettyyn päivään ja ymmärrän tehneeni kaiken 
niin hyvin kuin olen voinut, ja että huomenna on uusi 
päivä.
Tekemällä valinnan voit muuttaa enemmän kuin uskotkaan!
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Tiistaina 1.6. klo 14-16.  
Herrgårdenin puistossa
Ohjelmassa mm. lausuntaa, jota esittää Salme Kosunen 
ja kevyttä musiikkia, josta vastaa Merja Aapro. 
Hartauden pitää pappi Helena Hummler.
Diakoni Andi Österlund huolehtii siitä, että kaikki viihtyvät.  

Tervetuloa 
perinteiselle piknikille
Juhannusaattona 25.6. klo 15  Herrgårdenille!  
Mukana mm. Ari Haatainen, musiikki Helena 
Hummler, hartaus Grillausta – Kahvia 

Kesän tapaamiset
ILOKÄVELY
Tapaamme Herrgårdemin puistossa 
tiistaisin 20/7 – 31/8 klo 14-16.
Kevyttä ohjelmaa Kahvitarjoilu
Mukana Andi, jolta saa lähempiä tietoja 
puh. 073 9011896.

HUOMIO
Andi lomalla 7/6-9/7 tarvittaessa  
soita pappi Helena Hummler  
puh. 070 64 85 209.

Sunnuntaina 22/8 yhdessä  
Södertäljen kanssa syyskauden avaus  
klo 10.30 – 16.00.  Alphyddanilla.
 
Lounas ja kahvia omakustannushintaan.
Nykvarnilaisten ilmoittautumiset Andille puh. 
073 90 11 896. Samalla saat lähempiä tietoja 
matkasta. Jumalanpalvelus, pappi Helena 
Hummler

Ulkoilmatapahtumia

Suomenkielinen toiminta alkaa syksyllä, 
samalla tavalla varauksella koronan takia kuten kaikki  
muukin toiminta.
 
Mutta, jos toimintaa voidaan jatkaa niin:
Lauluillat ovat kuten tavallista, joka toinen tiistai-ilta  
Herrgårdenilla klo 18.30. Merjan yhteislauluillat ovat 24/8 
sekä 29/9 ja Villen lauluillat alkavat 14/9. Tiistaikerhot Andin 
johdolla alkavat Nykvarninkirkossa 7/9 klo 14 ja niitä on joka 
toinen tiistai.   
 
Raamattutunteja pitää Helena Hummler Herrgårdenilla 
torstaisin klo 18 alkaen 16/9, seuraavan kerran 21/9.
Kulttuuri-illoista ja muusta mahdollisesta toiminnasta ilmoi-
tetaan myöhemmin.

Jumalanpalvelus
Sunnuntaina 12. syyskuuta klo 16  
Nykvarninkirkossa.
Helena Hummler ja Merja Aapro
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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. Anmälan till sker i samband med höstens första 
träff. Kontakt: Andi Österlund, diakon och Inger Rotevall, frivillig 
medarbetare. 
 
KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13.30-15.30, 
(ojämna veckor). Daglediga möts i Nykvarnskyrkan  för att trivas och 
hitta nya vänner att umgås med. Vi pysslar med det man känner för, 
eller bara är tillsammans. Eftermiddagsfika till självkostnadspris.  
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) i Herrgården. 
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:  Maija Karlsson, pedagog.

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.

UNG PILGRIm
Herrgården. Varannan torsdag kl. 18-20  
Vi lagar mat tillsammans och funderar över tron och 
livet. En verksamhet för dig som är 18 år och uppåt. 
Information om verksamheten, tider och plats, 

vänligen kontakta  Maija Karlsson, pedagog.

ÖPPEN FÖRSKOLA START V.36 
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.  

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

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

DRÄLLIS 
Herrgårdsparken Allévägen 1. Fredagar kl. 13-15.  
Drällis-fika har flyttat ut från Kafé Änglagott där vi tidigare 
träffades. För att göra det ännu mer säkert träffas vi mellan 
den 16/7 - 20/8 varje fredag i Herrgårdsparken, Allévägen 1. 
Gläd oss gärna med din närvaro.  Ingen anmälan.  
Kontakt: Andi Österlund, diakon

OBS! Vi följer folkhälsomyndighetens restriktioner.  
Vissa av verksamheterna är just nu inställda, håll utkik på vår  

hemsida för uppstart i höst beroende på hur  
smittspridningen ser ut i samhället. 

 
 

HUOMIO
Andi lomalla 7/6-9/7 tarvittaessa  
soita pappi Helena Hummler  
puh. 070 64 85 209.

Jumalanpalvelus
Sunnuntaina 12. syyskuuta klo 16  
Nykvarninkirkossa.
Helena Hummler ja Merja Aapro
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Söndag 6 juni 
Taxinge kyrka kl.11.00  
» Högmässa  
Rebecca Jaehnke, 
Annika Slavova Sandström.
 
Söndag 13 juni 
Nykvarnskyrkan kl.11.00  
» Högmässa  
Patrik Ingemansson,  
Annelie Haager. 
 
Söndag 20 juni 
Turinge kyrka kl.11.00  
» Högmässa  
Patrik Ingemansson,  
Annika Slavova Sandström. 
 
Lördag 26 juni 
Klockstapeln vid Taxinge kyrka 
kl. 14.00  
 » Friluftsgudstjänst 
Ta gärna med fika.  
Vid regn är vi inne i kyrkan. 
Rebecca Jaehnke, 
Annika Slavova Sandström. 
 
Söndag 27 juni sammanlyst 
Håll utkik på hemsidan.  

Söndag 4 juli 
Nykvarnskyrkan kl. 18.00 
» Högmässa 
Rebecca Jaehnke, 
Annika Slavova Sandström.

söndag 11 juli 
Nykvarnskyrkan kl. 18.00 
 » Högmässa
Oskar Burman, Annelie Haager.

söndag 18 juli 
Nykvarnskyrkan kl. 18.00  
» Högmässa 
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager

Söndag 25 juli  
Nykvarnskyrkan kl. 18.00 
» Högmässa 
Patrik Ingemansson, 
Annika Slavova Sandström. 

Söndag 1 augusti 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Högmässa 
Patrik Ingemansson, 
Annika Slavova Sandström. 

Söndag 8 augusti 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Annica Lahti, 
Annika Slavova Sandström.   
 
Söndag 15 augusti 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Högmässa 
Oskar Burman, Birgitta Sigbrandt.
 
Nykvarnskyrkan kl. 16.00 
 » Sunnuntaimessu- 
Finsk söndagsmässa 
Helena Hummler, Merja Aapro. 

Söndag 22 augusti  
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Oskar Burman, Birgitta Sigbrandt. 
 
Nykvarnskyrkan kl.18.00  
» Livspausgudstjänst 
Oskar Burman, Birgitta Sigbrandt.

Söndag 29 augusti  
Nykvarnskyrkan kl.11.00  
» Högmässa 
Patrik Ingemansson,  
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager 

Söndag 5 september 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Oskar Burman, Birgitta Sigbrandt. 
 
Söndag 12 september 
Taxinge kyrka kl. 11.00 
» Alla tillsammans gudstjänst 
Rebecca Jaehnke, Annica Lahti 
Annelie Haager och Annika Slavova 
Sandström.  

Nykvarnskyrkan kl. 16.00 
 » Sunnuntaimessu- 
Finsk söndagsmässa 
Helena Hummler, Merja Aapro. 
 
Söndag 19 september 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Annica Lahti,  
Annika Slavova Sandström. 

Söndag 26 september 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Högmässa 
Patrik Ingemansson, Oskar Burman 
och Annelie Haager.

Nykvarnskyrkan kl.18.00  
» Livspausgudstjänst 
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER
Är du i behov av taxi för att ta dig till kyrkan? Ring 08-554 909 20 två dagar innan. Anmäl dig gärna till församlingsexpeditionen  

om Du vill vara säker på att få en plats i kyrkan på någon av våra gudstjänster, Högmässa, Veckomässa eller Livspausgudstjänst. 

Körernas och ev.  
solisters medverkan  

vid periodens  
gudstjänster annonseras 

på hemsida/affisch.
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Om deltagargränsen fortfarande är åtta  
personer under sommaren behöver du anmäla dig 
till församlingsexpeditionen för att vara säker på att 
få plats i kyrkan på våra gudstjänster och vid  
Musik i sommarkväll.  
 
Vill du vara med på Veckomässan behöver du  
anmäla dig innan kl. 12.00 på onsdagen.  
 
Vill du gå på Musik i sommarkväll anmäler du dig 
senast kl. 12.00 på torsdagen.  
 
För söndagens gudstjänster (Högmässor och 
Livspausgudstjänster samt de finska  
gudstjänsterna) behöver du anmäla dig senast  
kl. 12.00 på fredag samma vecka.  
 
 
I mån av plats är det naturligtvis möjligt att 
 komma direkt till kyrkan för gudstjänsten. 

Högmässor och Livspausgudstjänster streamas  
också via Facebook: turingetaxinge

TELEFON
08-554 909 20  
Mån, ons, tors, fre kl. 9-12 tis kl. 13-15
turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se

WEBB & SOCIALA MEDIER
* www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
* instagram.com/turingetaxinge
* www.facebook.com/turingetaxinge

Vill Du vara säker på att  
få en plats i kyrkan?

VECKOMÄSSA  
ONSDAGAR KL. 18.00 
Herrgårdsparken Allévägen 1  
under juni, juli och augusti vid fint väder 
annars är vi i Nykvarnskyrkan.  
Se hemsida för information varje vecka. 
 

LUNCHBÖN 
TISDAG-FREDAG KL. 12-12.15 
Nykvarnskyrkan 
Sista tillfället innan sommaren är 
24 juni. Start igen 3 augusti. 
 

 

På plats finns  våra härliga ungdomar som ger guidadade 
turer. Titta gärna på epitafierna från bland annat Johan von 
Westphal och Anders von Wahrendorff eller se på de vackra 
glasmålningarna framme i koret.  
 
Ta gärna en sväng upp på orgelläktaren i bakre delen av 
kyrkan och ta del av de historiska föremål som finns på 
läktaren.  

Ta en kort promenad upp till klockstapeln, som ligger på en 
liten kulle cirka 300 meter nordväst om kyrkan. Klockstapeln 
har två klockor varav den mindre är gjuten i Ryssland och är 
ett svenskt krigsbyte. 

ÖPPEN KYRKA 
29 juni – 8 augusti är Taxinge kyrka öppen varje 

tisdag-söndag mellan kl. 12-18.



BAKSIDAN

Sätt ugnen på 190 grader.

Steg 1: Mazarinbotten:  Riv mandelmassan och rör ihop med smöret ordentligt.  
Tillsätt sedan ett ägg i taget och rör tills det har en jämn konsistens.
Smöra en form ca 22 cm diameter och använd ev. bakplåtspapper/aluminiumfolie i botten.  
Häll Mazarinfyllningen i formen och grädda i ca 15 min i 190 grader.  
Låt svalna och lägg in i kyl/frys gärna över natten.

Steg 2: Fläderpannacotta:  Lägg gelatinbladet i kallvatten i ca 10 min.  
Koka sedan upp grädde och fläderkoncentrat, ta bort från plattan och lägg i gelatinbladen.
Häll fläderpannacottan över mazarinbottnen och ställ in i frys i 3 till 4 timmar.

Steg 3: Hallonmousse:  Lägg gelatinbladen i kallvatten i ca 10 min. Vispa grädde  
medelhårt och ställ åt sidan. Värm sedan upp hallonpurén i en kastrull och blanda ner  
florsockret. Blanda ner gelatinet i purén och låt smälta, ha sedan i lite av grädden i purén 
och blanda försiktigt ihop det. Lägg i resterande av grädden och blanda ihop. 
Fyll därefter tårtbottnen med hallonmoussen och ev. kupolformar om så önskas ha  
på tårtan. Lägg sedan tårtan och kupoler i frysen över natten. 

Steg 4: Ta ut tårtan ur frysen och lossa med hjälp av en spatel eller liknande,   
och dekorera med valfri dekoration, vi har använt oss av kupolformar på denna tårta.

Så gör du en vacker 
Sommartårta med smak  
av hallon och fläder

INGREDIENSER: 
 
Mazarinbotten:  
150 g rumsvarmt smör 
300 g mandelmassa 
2 ägg

Fläderpannacotta:  
2,5 dl grädde 
2,5 flädersaft, koncentrat  
3 gelatinblad

Hallonmousse:  
8 dl grädde 
400 g hallonpuré 
1 dl florsocker  
8 gelatinblad

Sommarlov är lika med tid för pyssel och bak!  
Vad sägs om att briljera med en vacker  
sommartårta till midsommarafton? 

Vi använder kupolformar till att dekorera tårtan. 
Kupolformar finns i de flesta bakbutiker att köpa.


