Livet
# 4 2020
1 DECEMBER-28 FEBRUARI
Turinge-Taxinge församling

KÄRLEK

Begravningsavgift
Läs på sida 6

Till dig som är nyinflyttad
Läs på sida 7

Kyrkogårdens trädkrans
Läs på sida 4

Kafé Änglagott
Läs på sida 11

Barnens sidor
Läs på sid 10-11

KONTAKTA OSS
TELEFON
08-554 909 20
VÄXEL/EXPEDITION
Mån, ons, tors, fre kl. 9-12 tis kl. 13-15
ADRESS
Herrgården, Allévägen1, 155 32 Nykvarn
E-POST
turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se
WEBB & SOCIALA MEDIER
* www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
* instagram.com/turingetaxinge
* www.facebook.com/turingetaxinge
KYRKOHERDE
Patrik Ingemansson, 070 752 71 43
patrik.ingemansson@svenskakyrkan.se
PRÄSTER
Rebecca Jaehnke, 073 901 18 91
rebecca.jaehnke@svenskakyrkan.se
Annica Lahti, 076 827 11 55
annica.lahti@svenskakyrkan.se
Oskar Burman, pastorsadjunkt
oskar.burman@svenskakyrkan.se
DIAKON
Andi Österlund 073 901 18 96
andi.osterlund@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER
Annelie Haager, organist,
annelie.haager@svenskakyrkan.se
076 827 11 58
Annika Slavova Sandström, kantor,
annika.slavova.sandstrom@svenskakyrkan.se
076 827 11 57
KAFÉ ÄNGLAGOTT
Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan
08-554 909 30, mån-fre 10-17 lör 9.30-15
info@anglagott.se. Se sid. 11 för mer info.
”Swish” till församlingen
123 616 20 93

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING & VAKTMÄSTERI
Jimmy Bäckström, kyrkogårds- och
fastighetsansvarig, 076 827 11 53
jimmy.backstrom@svenskakyrkan.se
Erika Nordén, förvaltningsassistent, 076 827 15 87
erika.norden@svenskakyrkan.se
Andreas Fahlén, fastighetsskötare, 073 901 18 93
andreas.fahlen@svenskakyrkan.se
Mats Hultkvist, kyrkogårdsarbetare, 070 438 49 41
mats.p.hultkvist@svenskakyrkan.se
Simon Lager kyrkogårdsarbetare, 073 901 18 97
simon.lager@svenskakyrkan.se
Marie Bladh, kyrkvaktmästare, 076 827 11 72
marie.bladh@svenskakyrkan.se
Nina Nilsson, värdinna, 076 827 11 54
nina.nilsson@svenskakyrkan.se
PEDAGOGER
Veronica Wolfsberg, barn, 076 827 11 59
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
Linda Thunell, skola, 076 828 07 04
linda.thunell@svenskakyrkan.se
Johanna Marks, ungdom, 076 100 05 26
johanna.marks@svenskakyrkan.se
Maija Karlsson,ungdom,
maija.karlsson@svenskakyrkan.se
KOMMUNIKATÖR
Viktoria Gutung, 076 827 11 56
viktoria.gutung@svenskakyrkan.se
KANSLI
Ellenor Belsing, ekonom, 073 901 18 90
ellenor.belsing@svenskakyrkan.se
Therese Karlsson, expedition/förvaltningsassistent,
076 827 11 61, therese.karlsson@svenskakyrkan.se
Monica Tennorth, expedition deltid
monica.tennorth@svenskakyrkan.se
LIVET:

Ansvarig utgivare: Patrik Ingemansson
Formgivare: Viktoria Gutung
Omslagsbild: Viktoria Gutung

”Jag må vara naiv, men jag tror
att kärleken är det starkaste vapen
vi behöver ta till för att föra vårt
samhälle in mot framtiden”.
Kärleken är det starkaste vapnet
Patrik om när livet händer

När jag var liten kunde jag ibland sitta

Vårt samhälle verkar mer och mer kär-

Sammanfattar vi året av corona har vi

och titta ut genom fönstret. På vintern när det
var minusgrader ute var det extra roligt för då
kunde man, genom att blåsa ut luft mot rutan
genom näsan, forma ett hjärtliknande märke
av varmluften. Det krävdes lite teknik, men
jag blev lika fascinerad varje gång. Jag tänkte
då på kärleken och det gjorde ju sitt extra till
att det var så kyligt ute och att vi då behöver
kärlek när omgivningen är kall.

lekslöst känns det som ibland. Kärleken riktas
inåt mot de egna istället för att inbegripa alla
människor. Kärleken trycks undan när domar
faller på förhand och barn och ungdomar
blixtsnabbt målas ut med namn och bild när
de egentligen behöver vår energi till stöttning
och omhändertagande. För att lära sig älska
måste man först bli älskad.

i församlingen, liksom alla, lärt oss mycket.
Under hösten har verksamheten sakta men
säkert fått återgå, fast i annan och mer säker
form. Det är mindre grupper, det är avstånd,
ingen kroppskontakt.

När vi valde tema för detta nummer av
tidningen Livet var kärlekstemat ganska givet.
Inte nog med att vi under februari kommer
att fira Alla hjärtans dag och den helgen
planeras en ”Konsert för kärlekens skull”.
Men också hela julens händelser som faktiskt
har med kärlek att göra. Mitt i den smällkalla
vintern kommer kärleksbudskapet från ovan
och tar sin plats på jorden.

Precis när det är som mörkast på jorden
och dagarna vänder åter att bli ljusare föds
kärleken som ett litet barn och läggs i en
krubba i ett land långt borta, men ändå
nära. Vi bär alla en krubba i våra hjärtan där
kärleken bor. Och denna inneboende kraft
ska vi använda oss av – kanske nu mer än
någonsin?

Jag må vara naiv, men jag tror att
kärleken är det starkaste vapen vi behöver
ta till allt mer för att föra vårt samhälle in
mot framtiden. Kärlek inte bara till ens egna
omgivning, kärleken ska spridas till alla.

En vänlig blick kan göra under ändå.
Håll er uppdaterade via vår affischering och
på vår hemsida för vad som gäller i våra
kyrkor och på Herrgården under julen och
kommande 2021.

En välsignad jul och ett gott nytt
2021 önskar jag er alla!

Detta är en del av julens budskap
som tar oss in i det nya året 2021 – fullt av
nya möjligheter – tar vidare avstamp på
Alla hjärtans dag som sammanfaller med
Fastlagssöndagen vars tema är ”Kärlekens
väg” som tar oss fram mot påsken. Vår vinter,
jul, nyår, fastetiden, vår och påsk är kärlek
rakt igenom. Ta denna tid och häng med på
resan. När det är kallt i vår omgivning, forma
munnen och dela med dig av din värme, det
bildas ett hjärta – precis det vi alla behöver.

Patrik Ingemansson
Kyrkoherde
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OCH KYRKOGÅRDAR
Kyrkogårdens ”Trädkrans”
TEXT: Erika Nordén

Trädkrans kallas träd som är planterade med
ungefär 5-8 meters mellanrum runt omkring
kyrkogården. Denna företeelse dök upp under
1700-talet men blev allt vanligare under
1800-talets andra hälft i stadsmiljöer och
något senare på landsbygden.
Under 1800-talet utvecklades kyrkogårdarna
från att ha varit vildvuxen äng eller betesmark
till dagens parkanläggningar med träd, häckar
och ängar. Man trodde då att nergrävninging
av stoft på kyrkogården innebar att ohälsosamma ångor och smittsamma sjukdomar spreds
genom luften och jorden.
Trädkransen skulle förhindra spridning av
sjukdomar och samtidigt rama in kyrkogården
på ett sätt som var typiskt för dåtidens parkideal. Träden på kyrkogården kan ses som en viktig
symbol för liv och växtkraft och vara en viktig
del i sorgeprocessen.
Tanken är också att träden ska förstärka känslan av fridfullhet. De träd som planterades förr
i tiden grävdes upp från naturen eller togs från
gårdar som tillhörde församlingen. Eftersom
varje gård bidrog med plantor består vissa
trädkransar av olika trädslag.

I södra Sverige är det vanligt med
lövträd som lind, alm och bok.
Längre norrut förekommer björk,
lönn och även gran och tall.
På Turinge kyrkogård har vi lönn i
trädkransen.
Träden på kyrkogården har en
trädvårdsplan där de med jämna
mellanrum blir besiktade och beskurna av en arborist. När ett träd i
kransen dör av ålder, sjukdom eller
något annat ersätter man det med
4

ett nytt träd.
Detta gjordes för några år sedan
och då ersattes den nedtagna lönnen med en lind enligt rekommendation p.g.a. risk för sjukdom på
skogslönnen, allt enligt besiktning
och Länsstyrelsens bedömningar.
Vi har även alléer på våra kyrkogårdar. De kan vara enkelsidiga
eller dubbelsidig trädrader och de
finns ofta i anslutning till en väg
eller gräns.

Vad får du för begravningsavgiften?
TEXT: Erika Nordén och Ellenor Belsing

Det finns gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa
gravplatser finansieras genom en särskild
begravningsavgift som alla folkbokförda i
Sverige betalar via skatten.

KOSTNADER SOM DÖDSBOET STÅR FÖR

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Begravningsavgiften finansierar krematorier,
begravningskapell och begravningsplatser.
Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används
begravningsavgiften för att se till att alla
människor, oavsett tro och samfundstillhörighet,
får en värdig behandling när de avlidit.
Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans
församlingar över hela landet, med undantag
för Stockholms och Tranås kommuner. Där har
begravningsverksamheten varit kommunal sedan
1800-talet.

Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)

>

Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för
begravningsceremoni
Kremering

>
>

Gravplats i 25 år

Transport till bisättningslokal
Extra musik och sång
Dödsannons
Blommor
Förtäring vid begravning eller minnesstund
Gravsten
Bouppteckningskostnader
Begravningsbyrå

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan,
täcker kyrkoavgiften (tidigare kallad kyrkoskatten)
också kostnaderna för:

Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret
för stoftet till dess att gravsättning har skett

>
>

Svepningsarbete

MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

BEGRAVNINGSAVGIFTEN TÄCKER KOSTNADERNA FÖR

>
>

Kista och eventuell urna

Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och
iordningsställande av gravplatsen, alternativ jordning av
aska
Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar
samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla
gravvårdar
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Präst från Svenska kyrkan
Församlingskyrka
Kyrkomusiker
Processionsbärning av kista

Gravplatstyper i
Turinge-Taxinge församling
Det finns olika slags gravplatstyper i Sverige. Alla huvudmän erbjuder inte alla alternativ. Utbudet
beror bland annat på efterfrågan hos församlingsborna. Det kan finnas lokala benämningar och
beskrivningar av gravplatstyper hos olika huvudmän. Det finns gravplatser med gravrätt, med
begränsad gravrätt och utan gravrätt.
TEXT: Erika Nordén
Gravplatser med gravrätt
Gravplatser med gravrätt finns på
både Turinge och Taxinge kyrkogård.
Gravplatser med gravrätt med plats för
en eller flera kistor (eller urnor) och urngravplatser med plats för en eller flera
urnor. Till rättigheterna hör att smycka
gravplatsen och att efter godkännande
från huvudmannen montera en gravsten
eller annan fast anordning.
Att sätta upp en gravsten är frivilligt.
En gravrättsinnehavare kan sätta blommor och ljus på en gravplats utan att
det finns en gravsten. Gravanordningar
bekostas av gravrättsinnehavaren och är
dennes egendom.
Gravrättsinnehavaren till gravplatser med gravrätt är skyldig att hålla
gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
Det är gravrättsinnehavaren som alltså
måste vidta och bekosta åtgärder för att
säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. Om skador måste
förebyggas får huvudmannen akut vidta
åtgärder i syfte att förebygga sådana.
Gravrättsinnehavaren ska snarast informeras om en sådan åtgärd. Åtgärder på
gravanordningen bekostas i de flesta fall
av gravrättsinnehavaren.

Med begränsad gravrätt
Idag finns ingen gravrätt med begränsad gravrätt på Turinge eller Taxinge
kyrkogård.

Gravplatser utan gravrätt
Gravplatser utan gravrätt finns på
både Turinge och Taxinge kyrkogård.
På Turinge kyrkogård finns både en
minneslund och en askgravlund. På
Taxinge kyrkogård finns en minneslund.
Gravplatser utan gravrätt är med plats
för gravsättningar inom ett gemensamt
område. Dessa områden sköter Turinge
och Taxinge församling.
Vid gravsättning av aska i askgravlund
erbjuds anhöriga att delta. En skylt med
den avlidnes namn sätts upp av kyrkogårdspersonal på en särskild plats.
Namnskylten samt skötsel av askgravlundens område bekostas av dödsboet
eller av anhöriga.
Minneslunden är en anonym gravplats där nedsättning av aska görs av
kyrkogårdspersonalen utan närvaro av
de anhöriga. För både askgravlund och
minneslund finns en särskilt utformad
plats för utsmyckning, gemensam för
anhöriga.

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och
ta bort vissna blommor, liksom att putsa
gräset runt rabatt och gravsten, alternativt
om det är en grusgrav att rensa ogräs i
grusytan.
Gravrättsinnehavaren kan själv ta hand
om gravskötseln eller köpa tjänsten av
någon annan, vanligtvis församlingen. Om
gravrättsinnehavaren sköter graven själv
och huvudmannen finner att gravplatsen
är uppenbart vanvårdad, kan huvudmannen besluta att gravrätten är förverkad,
det vill säga att gravrätten går tillbaka till
huvudmannen.

Teckna avtal om gravskötsel
De flesta församlingar/pastorat erbjuder
möjligheten att teckna avtal om gravskötsel. Nivån på skötseln avgör kostnaden
för gravrättsinnehavaren. Priset varierar
mellan församlingar/pastorat. Avtal om
gravskötsel är inte reglerat i begravningslagen. Den som är gravrättsinnehavare
måste själv bedöma och jämföra priset och
kvaliteten på tjänsten.

Gravskötsel
Förutom ansvaret för fasta gravanordningar, såsom gravstenar, är gravrättsinnehavaren skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta
gäller gravplatser med gravrätt, det vill
säga kistgravplatser och urngravplatser.
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Turinge-Taxinge församling erbjuder ettåriga
gravskötselavtal med automatisk förlängning
med ett år i taget under gravrättstiden. För en
fin gravplats med planteringslåda och vacker
plantering, boka ett gravskötselavtal hos oss.
E-post: erika.norden@svenskakyrkan.se
Tfn: 076 827 15 87

MISSA INTE!

Tack Raghida

Till dig som
är nyinflyttad
FÖRSAMLINGSBO

Håll utkik i din brevlåda efter ett
brev från oss med en
värdecheck som du kan använda
på vårt Kafé Änglagott som
ligger i Nykvarns centrum.
Ta med dig vykortet mot en
”gofika” och en trevlig stund.
Nya äventyr på gång
KAFÉ ÄNGLAGOTT

Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan
08-554 909 30,
mån-fre 10-17 lör 9.30-15
info@anglagott.se.

Efter sex år som lokalvårdare i församlingen
slutar nu Raghida Dakarmanijian sin tjänst
för att bli pensionär på heltid.
STORT TACK för denna tid Raghida
och lycka till med allt du tar dig för!
Vi är otroligt tacksamma för din tid hos oss.
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”Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand” psalm 730

Några frågor till Oskar Burman som ska arbeta som
pastorsadjunkt i turinge taxinge församling.

Hallå där Oskar Burman

”Mina förväntningar
är att det ska bli ett fint
år, där jag får fortsätta
knyta kontakter med er i
församlingen”

Hur känns det att komma till Turinge-Taxinge
församling och vad har du för förväntningar?
Det känns fantastiskt roligt att komma till TuringeTaxinge församling. Eller komma tillbaka kanske man
ska säga. Jag var på VFU (praktik) hos er under tre
veckor runt påsk, jag trivdes väldigt bra. Tyvärr var det
under tiden pandemin gjorde att jag inte kunde träffa
så många av er.
Mina förväntningar är att det ska bli ett fint år, där jag
får fortsätta knyta kontakter med er i församlingen.
Där vi får lära känna varandra under ett år och att jag
ska få med mig nya erfarenheter tillsammans med er.

Vad gör en pastorsadjunkt och vad innebär det?
En person som vigs till präst är pastorsadjunkt
under sitt första år som präst. En pastorsadjunkt får
en placering under ett år i en församling i stiftet som
pastorsadjunkten vigs i, vilket för min del då är hos er i
Turinge-Taxinge församling. Eftersom jag, när jag
kommer till er, är vigd till präst så kommer mina
arbetsuppgifter vara de som en präst utför, men med
extra handledning första året.
Hur lång är en prästutbildning och när är du
klar präst?
En prästutbildning är uppdelad i två spår kan man säga.
En akademisk utbildning i form av en magisterexamen
i teologi. Sen är det parallellt med utbildningen en
antagningsprocess via ett stift där praktik, samtal med
biskop, domkapitel, psykolog ingår för att bli antagen
som prästkandidat och sedan kunna bli vigd till präst.
Efter sin akademiska utbildning och antagningsprocess
så går man ett år på Svenska kyrkans utbildningsinstitut där det mesta av den praktiska utbildningen sker.
För mig har hela utbildningen tagit sex och ett halvt år
och jag blir prästvigd den 24/1 – 2021.

Vad är det viktigaste man gör i sitt jobb som
präst och vad är det svåraste?
Svårt att svara konkret på då jag inte är präst än.
Men som kristen och som jag tänker att jag tar med
mig in i rollen och arbetet som präst är att det allra
viktigaste är att visa på Kristus.
Jag ser också fram emot att som präst få möta
människor, på olika platser, i olika situationer och
finnas där tillsammans med min närvaro och tillsammans med Guds närvaro.
Som en slags medvandrare i hopp och tro. Det
svåraste vet jag inte än då jag inte är präst. Det jag
får erfara när jag kommer ut i tjänst. Just nu ser jag
fram emot min prästvigning och att så småningom få
komma till er, möta er, fira gudstjänst med er, dricka
kaffe med er och lära känna er.
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KAFÉ ÄNGLAGOTT
Vi bakar med kärlek!
Bakar med kärlek för livets alla händelser
När vi på Änglagott tänker på
kärlek så konstaterar vi att hela
perioden december-februari
utstrålar kärlek. Från det att vi
klär granen på fredagen före den
första advent och hela vägen fram
till fastlagssöndagen. För när ljuset
tänds upp i decembermörkret har
vi behov av kärlek och värme mer
än någonsin.
På Änglagott tänker vi förbereda julen under hela adventstiden.
Julen, av kärlek att både ge och få.
Varför inte ge bort något till någon
annan? Ett presentkort på Änglagott som räcker ett helt år? Eller
varför inte 500 gram av vår egen
pepparkaksdeg, bakat av äkta
smör och kärlek och omsorgsfullt
inslaget? Att bjuda en vän på en
fika under den mörka årstiden?
När ljuset återvänt och julen är
firad fortsätter vi i kärleks tecken
det nya året med semlor. Detta
i kärlek för alla er som vill börja
tidigt. En del vill vänta till de ”riktiga” semle-tiderna, men varför
spara på något som är gott?

Välkommen in med era beställningar på våra omtyckta semlor.
Ni minns väl att vi hamnade hyfsat
i topp i våras när lokaltidningen
gjorde en omröstning om den
godaste semlan?
Och att fastlagssöndagen och
Alla hjärtans dag under 2021
hamnar på samma dag är extra
roligt tycker vi. När livets stora
kärleksbudskap och den mänskliga
går hand i hand. För vi kan ju älska
först när någon annan älskat oss.

Speciella öppettider under vintern:
Kafét håller stängt:
24 dec, 25 dec, 31 dec och 1 jan.

För detta bakar vi biskvier med
små hjärtan och de kärleksröda
med smak av hallon. Eller varför
inte ett traditionellt vaniljhjärta?

Passa på att även besöka kyrkorummet i
Nykvarnskyrkan för en stunds stillhet!

Köper du en kärleksmums
under februari väljer vi att
skänka 5 kronor per såld mums
till Hjärtebarnsfonden. Om inte
detta visar på den dubbla
kärleken så vet vi inte vad.

Extra dagar att lägga på minnet:
Saffransbullens dag –2 december
Pepparkakans dag – 9 december
Polkagrisens dag – 16 december

Välkommen med din beställning!
KAFÉ ÄNGLAGOTT
Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan
Tel: 08-554 909 30.
Öppet mån-fre kl 10-17. Lör 9.30-15.
E-post: info@anglagott.se
Hemsida: www.anglagott.se
Instagram: kafeanglagott
www.facebook.com/kafeanglagott
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”OMSTÄLLT”

GUDSTJÄNST MED SMÅ
OCH STORA

DECEMBER (pga. Covid -19)
» ÅRETS JULKRUBBA
kommer att spelas in och läggas på vår
hemsida och facebooksida fr.om.
24 december kl. 8.00.

» Söndagen den 6 december kl. 11.00
Nykvarnskyrkan

Håll utkik för mer information.

» Söndagen den 10 januari kl. 11.00
Nykvarnskyrkan
Otraditionell julgransplundring
fylld med överraskningar.

www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
www.facebook.com/turingetaxinge

» ÅRETS JULPYSSEL. Istället för årets
julpyssel på Herrgården så finns det en
pysselpåse att hämta fredagen den
4 december från kl. 13.30-17.00 så långt lagret
räcker. Finns att hämta i Nykvarnskyrkan
och på Herrgården.

INSTÄLLT

DECEMBER (pga. Covid -19)
Öppna förskolans julavslutning
Öppen förskola och Babycafé
Luciatåg med barnkörerna
Barnkörerna
Miniorer och Juniorer

OBS!
Ändringar i schemat kan komma att ske
utifrån regelbunden bedömning av
folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barnverksamhetsansvarig: Veronica Wolfsberg
E-post: veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
Herrgården: Allévägen 1, Nykvarn
Nykvarnskyrkan: Centrumvägen 4, Nykvarn
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Facebookgrupp:
Leta på: Öppen förskola och
Baby-café på Herrgården

Många julklappar kan man ge varandra.
Det är fint.

Men, när juldagarna är över kommer
den finaste gåvan…

Ett helt nytt år fullt av möjligheter och tid
för sina nära och kära.

Färglägg bilden och få fika på Kafé Änglagott!
När du färglagt bilden, klipp ut konstverket lämna in det senast 28 februari på
Kafé Änglagott i Nykvarns centrum så får du en festis och chokladboll!
			
Namn: ________________

Illustratör maija karlsson

Ålder: ______
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Telefonnummer: _______________

PER JOHAN OCH
ALICE SVENSSON
Frivilliga medarbetare i
församlingen!
TEXT: Viktoria Gutung * FOTO: Viktoria Gutung

Berätta lite om er själva?
– Vi är ursprungligen från Härjedalen, där vi träffades för första
gången på en logdans när jag
var 15 år och Per-Johan var 18
år, berättar Alice. Vi flyttade till
Nykvarn 1960 och här trivs vi
väldigt bra.
Vi har många fina vänner som vi
lärt känna genom åren här i
Nykvarn och föräldrahemmet
finns fortfarande kvar i Härjedalen som vi besöker när tillfälle
ges, fortsätter hon.
– Vi har tre barn och ett barnbarn som alla också bor i
Nykvarn, det är så härligt att ha
dem nära, det gör mig trygg,
betonar Alice.
När vi kom till Nykvarn arbetade jag och Per-Johan först på
pappersbruket i Nykvarn. Sedan
fick vi nys om att det behövdes
busschaufförer i Södertälje och
det hoppade vi direkt på.

– Att arbeta som busschaufför
var ett underbart arbete där vi
träffade många olika människor
som känner igen oss än idag,
berättar Alice.
Den 22 oktober i år firade Alice
och Per-Johan sin 60-åriga
bröllopsdag.
Vad betyder Svenska kyrkan
för er? – Svenska kyrkan
betyder allt för oss, säger Alice
med en varm blick. Den är en
mötesplats för oss där vi alltid
känner oss välkomna. Vi saknar
möjligheten att besöka kyrkan i
dessa tider på grund av rådande
omständigheter och längtar
otroligt mycket tillbaka.
Personalen i Turinge-Taxinge
församling är fantastiska på
många olika sätt och framförallt
jobbar de hårt för att få ihop
gemenskapen samt att få människor att känna sig välkomna, det
är stort säger Alice.
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Vad innebär och betyder det
för er att arbeta som frivilliga
i Turinge-Taxinge församling?
Vi har arbetat i nästan 19 år som
frivilliga i församlingen, där jag
och Per-Johan besökt äldreboendet Lugnet här i Nykvarn,
berättar hon. – Det är fantastiskt
att få ge av vår tid till de
personer som bor på äldreboendet, att se de boendes tacksamhet betyder allt.

Vi hoppas med hela våra
hjärtan att Covid-19 pandemin
lugnar ner sig i samhället så att
vi kan få komma tillbaka och
arbeta som frivilliga för
Svenska kyrkan. Vi behövs
verkligen, avslutar Alice.

”Jag vill älska dig”
TEXT: Rebecca Jaehnke, präst i Turinge-Taxinge församling

Jag hörde en gång talas om ett

brudpar som varje bröllopsdag tog
på sig sina bröllopskläder och lät sig
fotograferas i sitt hem. Planen var att
de skulle samla alla dessa bilder i ett
album.

På deras femte bröllopsdag förbe-

redde de sig som vanligt för att ta sitt
årliga foto, han i sin svarta kostym och
hon i sin vita bröllopsklänning. Hon
hade visserligen lite svårt att komma i
sina kläder eftersom de nyligen fått sitt
första barn. Men det gjorde egentligen
ingenting, fotot skulle ändå inte tas i
helfigur. Medan fotografen ordnade
med sin kamera frågade kvinnan sin
man: kommer du ihåg löftena vi gav
varandra då vi gifte oss? De tänkte efter
en minut och började sedan repetera
dem tillsammans: ”Jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig ...”

Glädje, ordet framträdde extra

tydligt då de repeterade löftena. Det
lilla barnet som de nyligen hade fått,
det nya fina hemmet som de just hade
flyttat in i. De tittade på varandra och
utbrast: ”Vi lovade”.

På deras trettionde bröllopsdag
rådde det andra förhållanden. Hon
hade inga större problem att komma i
sin klänning, medan mannens kavaj inte
gick att knäppa. De många övertidstimmarna på jobbet hade påverkat hans
matvanor negativt. Medan fotografen
bad dem att se in i kameran försökte de
återigen att komma ihåg sina vigsellöften: ”Jag vill älska dig, dela glädje och
sorg med dig ...”

Sorg, ordet etsar sig fast. Inom lop-

pet av ett år har de båda mist varsin
förälder. För bara några veckor sedan
flyttade det sista av barnen hemifrån.
Deras karriärer som hade stulit tid från
deras relation. Trots allt tittade de på
varandra och sade: ”Vi lovade”.
Kamerablixten blixtrade till.
Då paret firade sitt diamantbröllop,
sextio år tillsammans, satt kläderna
lite säckigt. Hennes en gång så vita
bröllopsklänning var gulnad och hans
svarta kostym hade blivit blanknött lite
här och var. Deras äldsta barnbarn var
där och skulle nu ta en bild av dem.

Kamerablixten blixtrade till.
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Tillsammans hjälptes de åt att

komma ihåg vigsellöftena:”Jag vill älska
dig, dela glädje och sorg med dig ...”
och att vara dig trogen tills döden
skiljer oss åt.”
”…och att vara dig trogen tills döden
skiljer oss åt.” Dessa ord som de tidigare
bara hade hastat förbi var nu fyllda
med allvar.

” Titta in i kameran och le” uppma-

nade barnbarnet. Men de två lyssnade
inte. För när de tittade in i varandras
ögon såg de någonting mer dyrbart än
bilder i ett album. De såg välsignelsen
och storheten i ett uppfyllt löfte.

I löftet till varandra fördjupas förståelsen

av kärleken. Gud, som upprättat ett evigt
förbund med sin kyrka, vill hålla sitt löfte
till oss om evig trohet och visa oss vad sann
kärlek är.

VINTERNS GUDSTJÄNSTER
Är du i behov av taxi för att ta dig till kyrkan? Ring 08-554 909 20
senast två dagar innan du vill åka, så hjälper vi dig med kostnadsfri kyrktaxi.
Söndag 6 december
Nykvarnskyrkan kl.11.00
» Gudstjänst SMÅ och stora.
Annica Lahti,
Annika Slavova Sandström.
Nykvarnskyrkan kl. 17.00
» Suomen Itsenäisyyspäivän/
Finlands självständighetsandakt
Annika Slavova Sandström och
Andi Österlund.
Söndag 13 december
Turinge kyrka kl.11.00
» Högmässa
Rebecca Jaenhke, Annelie Haager.
Söndag 20 december
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson,
Annika Slavova Sandström.
Nykvarnskyrkan 18.00
» Kauneimmat joululaulut/
De vackraste julsångerna.
Julafton 24 december
Taxinge kyrka 12.00
» Julbön
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.
Nykvarnskyrkan 23.00
» Julnattsmässa
Annica Lahti,
Annika Slavova Sandström.
Juldagen 25 december
Turinge kyrka kl.06.00
» Julotta
Rebecca Jaenhke, Annelie Haager.
Nykvarnskyrkan 07.30
» Jouluaamun jumalanpalvelus
/Finsk julotta
Martti Paananen, Merja Aapro.
Taxinge kyrka kl. 08.00
» Julotta
Rebecca Jaenhke, Annelie Haager.

Annandag jul 26 december
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.
Söndag 27 december
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa
Annica Lahti, Annelie Haager.
Nyårsafton 31 december
Nykvarnskyrkan kl. 16.00
» Nyårsbön
Rebecca Jaenhke,
Annika Slavova Sandström.
Nyårsdagen 1 januari
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Mässa
Annica Lahti,
Annika Slavova Sandström.
Söndag 3 januari
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson,
Annika Slavova Sandström.
Trettondedag jul 6 januari
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Mässa
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström.
Söndag 10 januari
Nykvarnskyrkan kl.11.00
» Gudstjänst SMÅ och stora.
Annica Lahti,
Annika Slavova Sandström.
Nykvarnskyrkan kl. 16.00
» Sunnuntaimessu/Finsk söndagsmässa
Helena Hummler, Merja Aapro
Söndag 17 januari
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.

Körernas och ev. solisters medverkan vid
periodens gudstjänster annonseras på
hemsida/affisch.
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Söndag 24 januari
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa
Annica Lahti,
Annika Slavova Sandström.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Livspausgudstjänst
Annica Lahti,
Annika Slavova Sandström.
Söndag 31 januari
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson, Oskar Burman
och Annelie Haager.
Söndag 7 februari
Turinge kyrka kl. 11.00
» Gudstjänst SMÅ och stora.
Oskar Burman,
Annika Slavova Sandström.
Söndag 14 februari
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa
Rebecca Jaenhke, Annelie Haager.
Söndag 21 februari
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Kaksikielinen Sunnuntaimessu/
Tvåspråkig högmässa
Patrik Ingemansson,
Annika Slavova Sandström.
Söndag 28 februari
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Rebecca Jaenhke, Oskar Burman
och Annelie Haager.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Livspausgudstjänst
Oskar Burman,
Annika Slavova Sandström.

OBS! Ändringar i schemat kan ske
utifrån regelbunden bedömning av
folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Varje vecka
ANDAKT
VARANNAN TORSDAG
KL. 10.30 ojämna veckor
Äldreboendet Lugnet.
OBS! inställt under rådande
omständigheter

VECKOMÄSSA
ONSDAGAR
KL. 18.00
Nykvarnskyrkan
LUNCHBÖN
TISDAG-FREDAG
kl.12-12.15
Nykvarnskyrkan
Juluppehåll
15 dec-11 jan

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

Firande av jubilarer!
VI ÄR MYCKET TACKSAMMA över att vi trots rådande
omständigheter ändå kan bjuda våra fina 75, 80, 85, 90 + -åriga
jubilarer på en festmåltid, än dock i en annan tappning i år ❤
PÅ BILDEN SER VI NINA FRÅN församlingen och Per Lindius
från Alla tiders matlagare som är med och gör detta möjligt.
Så fantastiskt att församlingen har möjlighet att fortsätta
uppmärksamma våra födelsedagsbarn.
Det värmer i våra hjärtan av den uppskattning vi får.
UNDER RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER kan vi inte ses till
bords på Herrgården med mat, tårta och underhållning som
vi brukar. Därför uppmärksammar vi födelsedagsbarnen med
en festmåltid för två från Alla tiders matlagare i Nykvarn som
avhämtas och kan avnjutas hemmavid.
15

JULUPPEHÅLL FÖR
VERKSAMHETERNA

JULKONSERT
Det råder fortfarande begränsningar
av antal personer som får samlas i våra
kyrkor och eftersom vi inte ställer in utan
ställer om så kommer vi att spela in en
julkonsert med vår kör Existens.

Församlingens regelbundna
verksamheter har juluppehåll
under lite olika perioder.
Vad som gäller för respektive
verksamhet hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se
/turinge-taxinge.

Håll utkik på vår facebooksida och vår
hemsida för mer information om var den
kommer att sändas.

Det går givetvis bra att ringa till
expeditionen och fråga också.
Tfn: 08-554 909 20

www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
www.facebook.com/turingetaxinge

ÖPPETTIDER PÅ
EXPEDITIONEN

KONSERT
FÖR KÄRLEKENS SKULL

Under jul, nyår och trettonhelgen
har expeditionen öppet helgfri
vardag enligt ordinarie öppettider.

Alla Hjärtans Dag 14/2
Turinge kyrka kl. 15.00

Måndag kl. 9-12.
Tisdag kl.13-15.
Onsdag-fredag kl. 9-12.

Kärlekssånger och bröllopsmusik

Observera att bemanningen på
Herrgården, utöver de fasta
expeditionstiderna, kan variera den
här perioden.

Annelie Haager, orgel
Sångsolister
Rebecca Jaehnke, präst
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REGELBUNDEN VERKSAMHET
ÖPPEN FÖRSKOLA

SAMTAL I CENTRUM

Herrgården. Måndagar kl. 13-15.
Onsdagar och fredagar kl. 10-12.
Start v.2. Vi sjunger, leker, fikar och umgås!
Föranmälan sker samma dag som verksamhet äger rum
från 07.00. till veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se

Herrgården, varannan onsdag kl. 13.30-15.30
(jämna veckor). Start v.2. 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.

BABYCAFÉ MED SJUNGA GUNGA
Herrgården. Torsdagar kl. 10-12. Start v.2.
En naturlig mötesplats för föräldrar med små barn
(upp till krypåldern) i Herrgården.
Föranmälan sker samma dag som verksamhet äger rum
från 07.00. till veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se

SKUNK- Svenska kyrkans unga.
UNGDOMSGRUPP
Nykvarnskyrkan. Onsdagar kl. 18-21. Start v.2.
Tillsammans får vi dela tankar och funderingar kring tron
och livet med Gud, ha kul ihop och bara hänga.
Kontakt: Johanna Marks, pedagog.

UNG PILGRIM
Herrgården. Varannan torsdag kl. 18-20
Start v.2. 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 Johanna Marks, pedagog.

MINIORERNA och ÄNGLAKÖREN
Herrgården. Åk 1-3, onsdagar kl. 14.45-16.45.
Mellanmål serveras från kl. 14.00. Start v.2.

JUNIORERNA och TONDROPPARNA
Herrgården. Åk 4-7, torsdagar kl. 15-17.
Mellanmål serveras från kl. 14.30. Start v.2.
Lekfull skaparverksamhet samt körsång
runt utvalda teman. Kontakt: Veronica Wolfsberg
eller Annika Slavova Sandström.

DRÄLLIS
Kafé Änglagott. Fredagar kl. 13-15. Start v.2.
Dräll-fika äger rum på Kafé Änglagott varje fredag.
Lär känna nya människor och var med i gemenskapen.
Ingen anmälan, bara att komma.
Kontakt: Andi Österlund, diakon

KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13.30-15.30
(ojämna veckor). Start v.3. 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.

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. Tillsvidare uppehåll. Kontakt:
ordf. Eva Johansson, 070-530 33 90 eller diakon, Andi Österlund.

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

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

MOTORER OCH KÄK
Färgvägen 7 i Nykvarn.
Tisdagar och fredagar kl. 17.30-21.00
Motorer och käk är en plats för motorburen ungdom (15-25)
OBS! Ändringar kan komma att ske utifrån regelbunden
bedömning av folkhälsomyndighetens rekommendationer.

ruotsinsuomalainen toiminta

församlingens finskspråkiga verksamhet
TEXT: Andi Österlund

Joulukuu
1/12 klo 18.30		
6/12 klo 17.00 		
15/12 klo 18.30		
20/12 klo 18.00
25/12 klo 07.30

Yhteislaulu/Allsång, Ville Säkkinen
Suomen itsenäisyyspäivän/Finlands självständighetsandakt. OBS! Se annons nedan.
Yhteislaulu/Allsång, Merja Aapro
Kauneimmat joululaulut/De vackraste julsångerna i Nykvarnskyrkan
Jouluaamun jumalanpalvelus/Julotta i Nykvarnskyrkan

Tammikuu
10/1 klo 16.00		
21/1 klo 18.00		
26/1 klo 14.00		

Helmikuu
2/2 klo 18.30		
9/2 klo 14.00		
16/2 klo 18.30		
18/2 klo 18.00		
21/2 klo 11.00		
23/2 klo 14.00		

Sunnuntaimessu Nykvarninkirkossa/Söndagsmässa i Nykvarnskyrkan
Raamattupiiri/Bibelgruppen
Tiistaikerho/Tisdagsklubben
Toivotamme Helena Hummler
tervetulleeksi meidän suomenkieliseen toimintaan. 10/1 saamme
Yhteislaulu/Allsång, Ville Säkkinen
tavata sunnuntai messussa klo 16.00
Tiistaikerho/Tisdagsklubben
Nykvarnin kirkossa.
Yhteislaulu/Allsång, Merja Aapro
Raamattupiiri/Bibelgruppen
Kaksikielinen Sunnuntaimessu/Tvåspråkig högmässa i Nykvarnskyrkan
Tiistaikerho /Tisdagsklubben

Miten toiminta jatkuu vuodenvaihteen jälkeen, riippuu usein muuttuvista
kansanterveysviranomaisten ohjeistuksista, joita seurakunta seuraa ja joitten mukaan se toimii.
Lähempiä tietoja seurakunnan suomenkielisestä toiminnasta Andilta puh. 073 9011896.

06
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Suomen itsenäisyyspäivähartaus- Finlands självständighetsandakt
sunnuntaina 6.12. klo 17 Nykvarninkirkossa
Poikkeustilanteen vuoksi Itsenäisyyspäivän juhla on valitettavasti peruttu.
Huomioimme Suomen itsenäisyyttä sytyttämällä kynttilöitä ja soittamalla kirkonkelloja
klo. 17.00 (18.00 Suomessa). Rukoilemme yhdessä vaikka kukin eri paikoilla.
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”Jag må vara naiv, men jag tror
att kärleken är det starkaste
vapen vi behöver ta till allt mer
för att föra vårt samhälle in
mot framtiden”.
Rakkaus on aseista vahvin
Patrikin ajatuksia, kun elämä koskettaa
Översättning av text: Anneli Tikkanen.

Kun olin pieni, saatoin toisinaan istua
ikkunan ääressä ja katsella ulos. Talvella
oli tavallista hauskempaa kun ulkona oli
miinusasteita, koska tuolloin voin puhaltaa ikkunaruutuun nenän kautta lämmintä ilmaa ja muodostaa sydäntä muistuttavia jälkiä. Se vaati vähän taitoa, mutta
aina olin yhtä innoissani tuloksista.
Minä ajattelin tuolloin rakkautta, joka
oli kiehtovaa varsinkin kun ulkona oli
kylmä.
Me tarvitsemme silloin rakkautta, kun
ympärillämme on kylmää. Tämän Livetlehden teemaa valitessamme tuntui
rakkausteema melko itsestään selvältä.
Eikä vähiten sen takia, että vietämme
ystävänpäivää helmikuussa. Siksi viikonlopuksi olemme suunnitelleet kaksi ”Valentin-konserttia” rakkauden merkeissä.
Mutta koko joulun tapahtumahan liittyy
rakkauteen. Keskellä paukkupakkasia tulee rakkaudensanoma ylhäältä ja asettuu
maan päälle. Juuri silloin kun kaikki on
pimeintä maailmassa ja päivät muuttuvat
valoisimmiksi syntyy rakkaus pienen lapsen muodossa ja hänet pannaan seimeen

kaukaisessa maassa, mutta kuitenkin niin
lähellä. Me kaikki kannamme seimeä sydämessämme, jossa rakkaus asuu. Ja tätä
sisäistä voimaa meidän tulisi käyttää ehkä
enemmän nyt kuin koskaan. Joskus tuntuu
siltä että yhteiskuntamme olisi muuttunut
enemmän ja enemmän rakkaudettomaksi.
Rakkaus suunnataan itseemme omaamme kohti sen sijaan että se käsittäisi kaikki
ihmiset. Rakkaus painetaan alas kun
tuomiot langetetaan etukäteen ja lapset
ja nuoret salamannopeasti leimataan
nimin ja kuvin vaikka ne oikeastaan tarvitsevat meidän energiaamme ja tukeamme,
huolenpitoa. Että oppisi osoittamaan
rakkautta, on ensin tultava rakastetuksi.
Saatan olla naiivi, mutta minä uskon
että rakkaus on yhä enemmän voimakkaampi ase käytettäväksi viedessämme
yhteiskuntaamme kohti tulevaisuutta.
Rakkautta tarvitaan muuhunkin kuin vain
läheisiämme kohtaan, rakkautta tulee
levittää kaikille.
Tämä on osa joulun sanomaa, joka vie
meidät uuteen vuoteen 2021 – täynnä
uusia mahdollisuuksia – edelleen kohti
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ystävänpäivää, joka sattuu nyt laskiaissunnuntaiksi, jonka teemana on ”Rakkauden tie”, siitä jatkamme kohti pääsiäistä.
Talvi, joulu, uusivuosi, paastonaika, kevät
ja pääsiäinen on rakkautta suoraan eteenpäin. Ota ajasta kiinni ja pysy mukana
matkalla myös silloin kun ympärillä tulee
kylmästi, jaa omaa rakkauden voimaasi
muillekin, muodosta sydämiä puhaltamalla suullasi lämmintä ilmaa – juuri sitä
me kaikki tarvitsemme.
Vuosi koronan kanssa on opettanut
meille seurakunnassa paljon, kuten
varmasti teille kaikille. Toiminta syksyllä
on palautunut hitaasti mutta varmasti,
erilaisena, turvallisemmassa muodossa.
Ryhmät ovat nyt pienempiä, välimatkaa
on pidetty ja vältetty kehollista kontaktia.
Ystävällinen katse voi kuitenkin tehdä
ihmeitä. Pysykää ajan tasalla seuraamalla
ilmoituksiamme ja kotisivua, tiedätte mitä
kirkoissamme ja Herrgårdenilla tapahtuu
joulun aikana ja tulevana vuonna 2021.
Siunattua joulua ja hyvää uutta vuotta
2021 kaikille

Patrik Ingemansson
Kirkkoherra

Julinsamlingen 2020

