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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

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. 5 för mer info. 

 

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 
 
Raghida Dakarmanijian, lokalvård 
 
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. Tjänstledig. 
 
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

KONTAKTA OSS

”Swish” till församlingen 
123 616 20 93 



När attentatet skedde på Drottninggatan 
2017 stannade Sverige till och kyrkor runt 
om i hela landet öppnade upp för möten 
och samtal. Även Nykvarnskyrkan öppnade 
upp för de som ville komma. Det kom inte så 
många – en handfull människor som tände 
ett ljus, satt en stund och försökte förstå det 
som hänt. Någon var orolig för en bekant 
som befann sig i Stockholm city. Där satt 
jag, återigen när livet händer. Vi skulle precis 
gå in i påskfirandet och hela händelsen på 
Drottninggatan sattes in i påskens perspektiv 
med död till liv och budskapet att kärleken 
övervinner allt. Och där och då föddes 
församlingens sätt att tänka på vårt uppdrag 
– När livet händer. 

För det sammanfattar vad vi vill vara. För 
livet händer också när det lilla barnet tittar 
fram för första gången, när människor tågar 
fram i kyrkgången för att ingå äktenskap och 
avge löften till varandra, när livet stryker en 
medhårs eller när avgrunden öppnas och 
man står naken inför tillvaron och behöver 
hjälp. När detta händer finns församlingen. 
Som ett stöd, som en samtalspartner, en 
tröstare, en lyssnare, en med-firare, en råd-
givare och mycket mer. En organisation med 

kompetenser och experter av olika dess slag 
med fokus på människor i Nykvarn. 
När kommer livet hända? Jo, det händer 
ju hela tiden. Varje dag när solen går upp 
går man in i en rad av händelser som oftast 
är lätta att hantera, men inte alltid. Det är 
viktigt att ha nära och kära omkring sig, att 
ha vänner och bekanta, kollegor och andra. 
Men ibland någon helt annat, utifrån, med 
nya tankar och idéer, infallsvinklar och öron 
som lyssnar. 

När detta skrivs är vi åter på väg hem från 
ett nio dagars långt konfirmationsläger på 
Sikargården. Vi som arbetade med ungdo-
marna förundras över de stora livsfrågor vi 
får möjlighet att diskutera tillsammans med 
ungdomarna. 

För när livet händer är det många gånger 
viktigt att ha med sig redskap för att hantera 
livet. Vad händer efter döden? Vad är den 
fria viljan? Vad är ondskan? Kan kärleken ta 
slut? Och utarmas inte begreppet kärlek om 
man också ska älska sina fiender? Har vi ett 
öde eller är allt förutbestämt? Stora frågor, 
många svar, fina diskussioner. 

Nu hoppas vi på en fin höst med kära åter-
seenden. Efter en minst sagt annorlunda vår 
och sommar vill vi återgå till det som var. 

I församlingen förhåller vi oss till de 
rekommendationer som folkhälsomyndighe-
ten och regeringen tar fram och sakta men 
säkert börjar vi ses. Om än på avstånd, via 
sociala medier, via telefon, brev och utomhus 
när vädret tillåter. Hösten är planerad som 
vanligt, men vi påminner er alla om att hålla 
er uppdaterade via församlingens hemsida 
på eventuella förändringar.

 I detta nummer av tidningen kan ni 
läsa lite om just när livet händer. Om Lias 
välkomnande till livet, om Hanneles livsväg, 
Motorer och käk, sorgegruppen, om Allhel-
gonahelgen och Kafé Änglagotts plats i vår 
vardag och helg. Och missa inte vår ”Alla 
tillsammans-gudstjänst” som i år äger rum 
både i Nykvarnskyrkan och från människors 
vardagsrum och sänds live på Facebook.

Med önskan om en välsignad höst, 

Patrik Ingemansson 
Kyrkoherde

 
”Med önskan om en välsignad höst”
 
  Patrik om när livet händer

 

”Och där satt jag,  
återigen när livet händer.”
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Vad tycker du om vårt nya projekt med en ”goodie bag” till 
nyfödda församlingsbor? Jag tycker det är en jättebra idé. När 
Lias var nyfödd fick jag ett samtal från Seppo, han berättade 
att han och hans fru Saima arbetar som frivilliga för Turinge-
Taxinge församling ville komma med en gåva från församlingen.  
Vi kände oss verkligen speciella och uppskattade. 

Visste du att det finns frivilliga arbetare i församlingen? 
Inte från början men när Seppo och Saima kom hit så pratade 
vi ganska länge. De berättade om sin uppgift och hur värdefullt 
och hur mycket de uppskattade att få arbeta som frivillig. 

Har gåvorna i påsen kommit till användning? Ja, alla gåvor-
na kom till bra användning, framförallt chokladen till mig! Hak-
lappen är visserligen fortfarande lite stor men Lias växer i den. 

Brukar du och Lias besöka församlingens verksamheter för 
barn och föräldralediga? Ja, från början besökte vi Baby Café 
på torsdagarna men nu när han är lite större så är vi är vi på 
Herrgården så ofta vi kan när vi inte har något annat planerat. 
Jag tror att det är bra både för mig och för Lias att träffa andra 
barn och föräldrar. Lias döptes även i Turinge kyrka i början av 
februari av kyrkoherden Patrik Ingemansson.

 
Några frågor till Sofie Wahlstrand

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN 
Frivilliga medarbetare från 
Turinge-Taxinge församling 
överlämnar en gåva till nyfödda 
i församlingen. En goodiebag 
med diverse bra att ha saker till 
både föräldrarna  och barnet. 

På bilden till höger ser ni 
Seppo och Saima som  
arbetar som frivilliga i försam-
lingen och att dela ut goodie-
bags till nyfödda är bland annat 
en uppgift de har.  

– Det har varit mycket uppskat-
tat bland föräldrar som vi be-
sökt berättar Seppo och Saima.  

Seppo och Saima tycker att det 
är en rolig uppgift som de får 
mycket positiv energi av.  
 
– De vi möter i vårt arbete upp-
skattar mycket det vi gör säger 
Saima.

 
På bilden: Sofie Wahlstrand och sonen Lias.

 
På bilden: Seppo och Saima Kauppi

KONFIR 
MATION 

2020/2021

ANMÄL DIG SENAST 10 SEPTEMBER.
LÄS MER HÄR:  

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE 
/TURINGE-TAXINGE

 
TEXT: Viktoria Gutung * FOTO: Viktoria Gutung
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Några frågor till Sofie Wahlstrand

 
På bilden: Seppo och Saima Kauppi

Diakonins månad-  
september 

Temat för 2020 är  
Ensamhet. 

Under rådande omständigheter har vi haft 
fokus på att finnas tillgänglig för den som 
behöver, såväl i smått som i stort.  
 
Vi har lämnat ut matlådor till dem som på 
grund av restriktionerna har haft svårt att 
ordna det själva. Församlingen har ordnat 
”Glädjepromenader” med till exempel rörel-
sedans, där vi vistats utomhus med säkert 
avstånd i liten grupp. Just dessa promenader 
har varit väldigt uppskattade hos dem som 
varit med. 
Våra präster och musiker har även tagit sig ut 
i Nykvarn och sjungit vårsånger för försam-
lingsbor, som också varit väldigt uppskattat. 
 
 
 

 
 

Andi Österlund, diakon 
073 901 18 96  
andi.osterlund@svenskakyrkan.se

KONFIR 
MATION 

2020/2021

DITT LIVS CHANS!

ANMÄL DIG SENAST 10 SEPTEMBER.
LÄS MER HÄR:  

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE 
/TURINGE-TAXINGE

 
På bilden: Våra sjungande präster och musiker
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BARNENS SIDOR
höstens program

HÖSTLOVSSKOJ 
 
Tisdag 27 oktober kl. 9-15 på Herrgården. 
 
Vi pysslar, äter lunch och har filmmys.  
 
Anmälan sker via anmälningsformulär på  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge.  
 
OBS! Sista anmälningsdag 16 oktober 2020.  

MUSIKAL 
 
med barnkörerna Änglakören och Tondropparna. 
 
Gudstjänst med SMÅ och stora, musikal. 
Söndag 8 november kl. 11.00 Nykvarnskyrkan.  
 

ÖPPEN FÖRSKOLA 
 
TRE DAGAR I VECKAN på Herrgården  
erbjuder vi Öppen förskola för barn och föräldrar.  
Vi sjunger, leker, fikar och umgås.

Måndagar 13-15 (sångstund 13.30) 

Onsdagar 10-12 (sångstund 10.30)

Fredagar 10-12 (samling för sångstund i kapellet 
10.30 (andra våningen på Herrgården.  
På fredagar finns det korv med bröd.)

BABY CAFÉ 
 
VARJE  TORSDAG kl. 10-12 på Herrgården.  
erbjuder vi Baby Café med sjunga gunga för barn och 
föräldrar. Vi sjunger, leker, fikar och umgås.  
 
 

Barnverksamhetsansvarig: Veronica Wolfsberg 
E-post: veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se  
 
Herrgården: Allévägen 1, 155 32 Nykvarn 
Nykvarnskyrkan: Centrumvägen 4, 155 30 Nykvarn 

 
Vi är en plats där församlingsbor skapar kontakt 

och gemenskap, vilket vi tycker är superviktigt.

Verksamheterna är kostnadsfria.  
Välkommen med ditt barn.   

 

OBS! 

Ändringar i schemat kan komma att ske  
utifrån regelbunden bedömning av  

folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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BARNENS SIDOR
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MUSIKAL 
 
med barnkörerna Änglakören och Tondropparna. 
 
Gudstjänst med SMÅ och stora, musikal. 
Söndag 8 november kl. 11.00 Nykvarnskyrkan.  
 

Lös korsordet och få fika på Kafé Änglagott!  

När du klarat av korsordet, lämna in det senast 30 november på Kafé Änglagott i  
Nykvarns centrum så får du en festis och chokladboll!  Lycka till!

   

                       Namn: ________________            Ålder: ______      Telefonnummer: _______________

OBS! Ändringar i schemat  för barnverksamheten kan komma att ske utifrån  
regelbunden bedömning av folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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TEXT: Viktoria Gutung * FOTO: Viktoria Gutung

Berätta lite om dig själv?
Jag heter Hannele Nilsson och är  
69 år gammal, jag kommer  
ursprungligen från Finland. Jag har 
tre vuxna barn och fem barnbarn. 
Jag kom till Sverige 1966, jag var då 
15 år gammal. Jag och min  
syster arbetade på LM Eriksson men 
senare kände jag att jag vill prova 
något nytt. Jag utbildade mig till 
undersköterska och arbetade  inom 
vården i 29 år ända fram till min 
pensionering.

Vad betyder Svenska  kyrkan för 
dig?
Svenska kyrkan har haft en stor  
betydelse för mig i stort sett  hela 
mitt liv, dit har jag sökt mig både i 
sorg och glädje. Kyrkan är och har 
varit öppen för mig och människor 
som söker av olika anledningar. Kyr-
kan är verkligen en mötesplats där 
jag får växa tillsammans med andra 
i vår kristna tro. För många år sedan 
arbetade jag som söndagskolfröken i 
Finska församlingen i Södertälje och 
senare även i Mariefred. Det väcker 
många goda minnen från de gångna 
åren.

Vad innebär det och betyder det 
för dig att arbeta som frivillig i  
församlingen?
Att arbeta som  frivillig i Turinge-
Taxinge församling betyder mycket 
för mig. Det är en församling som 
fyller det syfte som det är menat 
att vara. Personalen är vänlig  och 
professionell och ger möjlighet för 
oss frivilliga att göra det vi trivs 
med och på det sättet känner vi oss 
behövda och välkomna. 

I mitt uppdrag som frivillig hjälper 
jag till med andakter på äldreboende 
Lugnet i Nykvarn. Vi fikar och sjung-
er och ger de boende lite roligt en 
gång varannan vecka. Generationen 
som bor på Lugnets äldreboende i 
Nykvarn har varit med och byggt 
upp den välfärd som vi lever i idag. 

”Det är en  viktig del av 
kyrkans arbete att besöka de 
äldre”. 

Jag vill även passa på att tacka all 
personal i Turinge-Taxinge försam-
ling för ”Frivilligfesten” som ni ordnar 
varje år och allt ni gör för våra 
medmänniskor, det betyder mycket 
för många. 

I rådande omständigheter saknar jag 
och längtar tillbaka till den fina  
gemenskapen i Turinge-Taxinge 
församling, det ger mig så mycket 
i mitt liv. Så fort allt kommer igång 
igen och blir som vanligt vill jag 
gärna börja mitt uppdrag igen som 
frivillig i församlingen.

Hannele 
Nilsson
Frivillig medarbetare i  
församlingen!
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Projektet ”Motorer och käk” ger en 
plats för motorburen ungdom (15-
25 år) i Nykvarn att känna gemen-
skap. På tisdagkvällarna kommer 
bilar, mopeder, epa, A-traktorer och 
ibland även cyklar till Färgvägen 7. 

Alla är välkomna. Vi brukar grilla, lyssna 
på musik, mecka, dela huvudbry och 
skratta i mängder och i framtiden pla-
nerar vi att genomföra olika evenemang 
med ämnen som kan falla alla i smaken, 
t.ex. ge utbildning i HRL samt få ta del av 
information från räddningstjänst/polisen. 
Platsen är perfekt för oss, den ligger 
nära centrum men ändå lite avsides så 
att vi inte stör allmänheten.

Projektet ”Motorer & käk” började 
som en idé där grundtanken egentli-
gen såg helt annorlunda ut. Den tanke 
vi hade stämde inte överens med vad 
ungdomarna ville. Efter en första träff i 
Nykvarnskyrkan, där ungdomarna lade 
fram sina önskemål och idéer, arbetade 
vi fram möjligheten att få en plats att 
träffas på Färgvägen. 

Genom detta projekt vill vi visa på 
att Svenska kyrkan är en naturlig 
och viktig aktör i samhället, som vill 
stötta, lyssna och finnas till för alla 
ungdomar i Nykvarn. 

Svenska kyrkan finns där ”när livet 
händer”. Vi vill ge möjlighet till en öppen 
verksamhet för motorintresserad ung-
dom. I Nykvarn finns många motorburna 
ungdomar, vilka ofta florerade i sociala 
medier med en negativ ton. För att bryta 
detta ville vi skapa en mötesplats för alla 
ungdomar med motorintresse.  

Träffar mellan olika aktörer samt 
träffar mellan ungdomar skall ge möjlig-
het till nya mötesplatser, ökad kunskap, 
och insikt i samhällsstrukturens och 
Svenska kyrkans etik och moral. 

Syfte med projektet är att skapa en 
trygg miljö för de motorintresserade 
ungdomarna, vilket stärker deras 
position i samhället och på vägarna, 
samt ge möjlighet till ett ökat mo-
torintresse för att hålla landsbygden 
och samhället levande. 

Resan till dit vi är idag har varit lång. 
Den 27 februari fick vi besked om att 
Leader Södermanland hade godkänt vår 
ansökan om bidrag för projektet.
Idag är det Svenska kyrkan som är dri-
vande i ”Motorer och käk” och Autoex-
perten i Nykvarn och Lådbilslandet är 
medarrangörer och ställer upp i vårt och 
torrt med sin erfarenhet och kunnande. 
Nykvarns kommun står för lokalen och 
allmänt kunnande inom byggnads- och 
fastighetsfrågor.  

Vill du veta mer om vad som  
händer på Färgvägen 7 och  

”Motorer och käk”?  
Följ då vår Facebookgrupp 

 ”Motorer och käk i Nykvarn”. 

MOTORER & KÄK  
Motorburen ungdom i Nykvarn
 
TEXT: Linda Thunell * FOTO: Viktoria Gutung

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rikard från Autoexperten och Linda från Svenska kyrkan.
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Hallå där Johanna Bredenberg
Några frågor till Johanna på Kafè Änglagott...

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det bästa med mitt arbete  är att jag får göra det jag älskar 
om dagarna. Jag mår så bra av att få träffa alla härliga kun-
der, de dagliga återkommande, de som nyligen funnit kafét, 
de pratglada och de som muttrar över något som var bättre 
förr. Allt det är så mysigt. Att se hur föräldrar kommer och 
fikar med sina barn, hur människor har sin samlingspunkt 
hos oss, hur pensionärer ses och samtalar över en kopp 
kaffe, eller de som ses som hastigast över en lunch. Att baka 
har jag älskat sedan jag var barn. Jag blir aldrig less på mitt 
arbete och att ha alla omkring mig som uppskattar det jag 
gör, det är inte illa vill jag lova!

Har det varit en utmaning att driva Kafét under 
rådande omständigheter med coronavirusets 
spridning? Både ja och nej. Jag tror att Nykvarnsborna är 
förstående i hur viktigt det är att fortsätta handla hos lokala 
aktörer. Det är klart att försäljningen har minskat när dop 
och bröllop avbokas på grund av rådande situation.

Vilka åtgärder har ni fått göra?
Vi har aldrig gjort av med så mycket desinfektionsmedel  
som under den här tiden. Renare dörrhandtag och kortter-
minaler är svårt att hitta. Vi har fått glesa ut bland sittplat-
serna och placerat ut handdesinfektionsmedel  lite här och 
var. Vi har fått upp en skyddsskiva  framför kassan som de 
flesta andra butiker också ordnat med. Vi har även informa-
tion om vilka riktlinjer som gäller när man besöker Kafét. 
 
Många kunder beställer fikabröd per telefon och låter oss 
komma ut med fikapåsar då de inte vill komma in i kafét un-
der rådande omständigheter. Och det gör vi mer än gärna!

Vad kan ni stå till tjänst med förutom det mysiga 
Kafét man kan besöka? 
Vi gör även smörgåstårtor och tårtor till alla tillfällen som 
bröllop, dop, kalas, begravning och såklart till andra högti-
der med. Vi hyr ut lokalen med personal till olika samman-
komster, och caterar vid minnesstunder. 

 
 
 
 
 

”Det bästa med 
mitt arbete  är 
att jag får göra 
det jag älskar om 
dagarna.”
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KAFÉ ÄNGLAGOTT

Har du frågor eller vill göra en  
beställning av något slag hör av er. 

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

NÄR LIVET HÄNDER behöver vi många gånger samlas över 
en kopp kaffe och en bulle. Våra präster i församlingen vittnar 
ofta om hur det underlättar att samtala med någon, om stort 
och smått, om man har en kopp kaffe framför sig. Det är som 
om den gemenskap som infinner sig runt en kaffestund bryter 
barriärer och öppnar upp.  
 
VI UPPMUNTRAR TILL FLER SAMTAL  runt fikabordet 
här på vårt kafé eller hemma med vänner.  När livet händer 
måste vi få prata med varandra. Det vill vi uppmuntra till.  
Våra bullar är så stora att de kan delas. De bakas med kärlek 
och värme och det ska märkas.
 
NU NÄR HÖSTEN KOMMER FLYTTAR våra besökare in 
i kaféet igen och varm choklad med vispgrädde blir mysigt att 
värma sig med. När kanelbullens dag infinner sig så håller vi 
självklart öppet, även om det är på en söndag då vi annars hål-
ler stängt. Vem vill inte ha en nygräddad kanelbulle? I november 
satsar vi på Gustav Adolfsdagen och dagen efter är det Kladd-
kakans dag och sen kommer Fars dag. Tre dagar i rad där det 
bjuds på fika i mängder. 

HA OSS I ÅTANKE FÖR livets alla händelser, vi vill gärna 
baka era tårtor och smörgåstårtor. 

Speciella öppettider under hösten: 
4 oktober- Kanelbullens, dag kl. 10-14

31 oktober- Allhelgona, kl. 10-15
8 november- Fars dag,  kl. 10-14

Passa på att även besöka kyrkorummet för en  
stunds stillhet och ljuständning under  

allhelgonahelgen. 

Bakar med kärlek för livets alla händelser
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KY R KO R  
OCH KYRKOGÅRDAR

 
KONTAKTA OSS OM  
DU HAR FRÅGOR!
 
Kyrkogårdsförvaltningen 
Jimmy Bäckström, kyrkogårdsföreståndare:  
070 827 11 53
 
Erika Nordén, förvaltingsassistent:   
076 827 15 87 

ÖPPETTIDER EXPEDITIONEN 
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN: 
 
Måndag 9.00-12.00
Tisdag 13.30-15.45
Onsdag, Torsdag, Fredag 9.00-12.00. 
 

Gravskötsel
Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga! 
Om du inte kan, hinner eller orkar ta hand om 
graven själv så låt oss hjälpa till. Du kan teckna 
ett gravskötselavtal, vilket innebär att vi byter 
jord varje år, planterar blommor, vattnar och 
plockar bort vissna blommor och på hösten 
städar vi vid gravplatsen. 
 
I gravskötselavtalet ingår 
 långtidsvattnade planteringslådor, om det  
finns möjlighet att placera en sådan vid graven.
 
Förutom sommarblommor kan man 
välja påskliljor till påsken, penséer till Valborg,
ljung i slutet av september samt höstdekoration 
och ljuständning till Alla Helgons dag.
 
Höststädning av gravarna påbörjas 
måndagen den 23 september. Vi kommer att 
sätta upp anslag om detta på informationstav-
lor och servicestationer på kyrkogården samt 
annonsera i Länstidningen veckan innan. 

Plantering av ljung, för dem som beställt,  
påbörjas den 30 september.
 
Gravlyktor och gravljus är  
tillåtna från 1 oktober 2020 t.o.m. 30 april 2021.

Beställda höstdekorationer  
kommer att läggas på gravplatserna innan  
Alla helgons dag.
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ALLHELGONAÖPPET 

Välkommen till Turinge kyrka/kapell/kyrkogård för att  
minnas och mötas. Fredagen den 30 oktober kl. 15-19 och 
lördagen den 31 oktober kl. 11-18 håller vi öppet Turinge 
kyrka för besök och Turinge kapell för stillhet och samtal. 
 
Personal från församlingen finns på plats och vi bjuder på  
kaffe/te med dopp. I kyrkan framförs levande musik, se för-
samlingens hemsida och affischering för närmare information.
 
Taxinge kyrka är öppen fredag 30 oktober kl. 15-17 och 
lördagen den 31 oktober kl. 14-16. Vi bjuder på kaffe/te med 
dopp.
 
Nykvarnskyrkan är öppet under Kafé Änglagotts öppet-
tider 30-31 oktober. Kom gärna in och tänd ett ljus i kyrkans  
ljusbärare!

Våra gudstjänster under Allhelgonahelgen:
31/10 kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Taxinge kyrka.
 31/10 kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Turinge kyrka.
1/11 kl. 11.00 Högmässa i Turinge kyrka.

Under lördagen erbjuds minnesgudstjänster i våra kyrkor,  
för exakt info. se hemsida/affischering.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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HÖSTENS GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER
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 september 
Nykvarnskyrkan kl.11.00  
» Gudstjänst Alla tillsammans 
Annica Lahti, Annelie Haager,  
Annika Slavova Sandström. 
 
Söndag 13 september 
Nykvarnskyrkan kl.11.00  
» Högmässa  
Patrik Ingemansson,  
Bitgitta Sigbrandt 
 
Nykvarnskyrkan kl. 16.00 
 » Finsk söndagsmässa 
Håkan Sandvik, Merja Aapro. 
 
Söndag 20 september 
Turinge kyrka kl. 11.00  
 » Högmässa 
Annica Lahti, Annelie Haager.

Nykvarnskyrkan 18.00 
» Livspausgudstjänst 
Annica Lahti, Annelie Haager.  
 
Söndag 27 september 
Nykvarnskyrkan 11.00 
 » Högmässa 
Rebecca Jaehnke,  
Annika Slavova Sandström.

Söndag 4 oktober 
Turinge kyrka kl.11.00 
 » Högmässa
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.

Söndag 11 oktober 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00  
» Gudstjänst SMÅ och stora. 
Annica Lahti, Annika Slavova 
Sandström.  

Nykvarnskyrkan kl. 16.00 
 » Finsk söndagsmässa 
Håkan Sandvik, Merja Aapro. 
 
Söndag 18 oktober  
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Rebecca Jaenhke, Annelie Haager. 
 
Nykvarnskyrkan 18.00 
» Livspausgudstjänst 
Annica Lahti, Annelie Haager.

Söndag 25 oktober 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Högmässa 
Patrik Ingemansson,  
Annika Slavova Sandström.

Lördag 31 oktober 
Taxinge kyrka kl. 16.00 
» Minnesgudstjänst 
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.

Turinge kyrka kl. 18.00 
» Minnesgudstjänst 
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager.
 
Söndag 1 november 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.  

Söndag 8 november 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Gudstjänst SMÅ och stora. 
Annica Lahti, Annika Slavova 
Sandström. Tondropparna framför 
en musikal.

Nykvarnskyrkan kl. 16.00 
 » Finsk söndagsmässa 
Vik. präst, Merja Aapro. 

Söndag 15 november 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager. 
 
Nykvarnskyrkan 18.00 
» Livspausgudstjänst 
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager.  

Söndag 22 november 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Högmässa 
Annica Lahti, Annika Slavova 
Sandström.

Söndag 29 november 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Svensk-finsk mässa. 
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.

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

Körernas och ev. solisters  
medverkan vid periodens  
gudstjänster annonseras  
på hemsida/affisch.



15

HÖSTENS GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER VARJE VECKA 

ONSDAGAR KL. 18.00 
Nykvarnskyrkan
VECKOMÄSSA

VARANNAN TORSDAG  
KL. 10.30 ojämna veckor  
äldreboendet Lugnet.   
ANDAKT  
OBS! inställt under rådande omständigheter

SÖNDAGAR 
Högmässa/Gudstjänst 
För aktuell tid & plats,  
se kalender här intill. 

TISDAG-FREDAG 
Lunchbön kl.12-12.15 
Nykvarnskyrkan (start 1 sept).

Leva vidare  

I höst startar en Leva vidaregrupp för 
dig som mist någon som stått dig nära.  
Vi träffas vid sju tillfällen, en gång i veckan 
mellan 10-12 och delar erfarenheter,  
tankar och upplevelser tillsammans.  
Leva vidare startar 9 september. 
 
Sorgegruppen är tänkt som en  
möjlighet att hantera sorg och att finna ett 
sätt att leva vidare.
 
Vid intresse, hör gärna av dig till  
någon av oss samtalsledare. 
 
Diakon Andi Östlund  
073 901 18 96.  
Präst Rebecca Jaehnke  

073 901 18 91

Körernas och ev. solisters  
medverkan vid periodens  
gudstjänster annonseras  
på hemsida/affisch.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

ALLA TILL SAMMANS  
 

GUDSTJÄNST FÖR STORA OCH SMÅ 
 

Söndag 6 september kl. 11.00 
med live-sändning via Facebook

Annica Lahti, Annelie Haager och  
Annika Slavova Sandström.  

 
I år firar vi vår traditionella  

”Alla tillsammans” med live-sändning via  
Facebook med medverkande från  
både Nykvarnskyrkan och hemma  

hos församlingsbor. 

Fira gudstjänst med oss - på plats  
eller där hemma genom att logga i på  
Facebook och följa vår livesändning. 
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TEXT: Rebecca Jaehnke, präst i Turinge-Taxinge församling

Som en bumerang 

Vad har vi att vara tacksamma 
över? Kanske det mest grundläg-
gande är det vi kommer att tänka 
på allra först, som tacksamhet över 
livet självt; över saker som händer 
oss och över erfarenheter vi gjort, 
eller varför inte tacksamhet över de 
små sakerna som över goda skratt, 
en hälsning från någon vi tycker om, 
eller över dagens fina höstprome-
nad. 

Att visa tacksamhet är som att svara 
på en impuls, som att ge tillbaka av 
den kärlek vi just fått ta emot. 

Vår tacksamhet skulle kunna 
liknas vid en kärleksbumerang. 
Tänkt dig att du får en impuls att 
göra något gott för någon annan. 

Vi föreställer oss att det är något 
så enkelt som att ringa någon som 
du bryr dig om, någon i din närhet 
som du vet kan behöva höra din röst 
just nu, som kan behöva ett lyss-
nande öra. Du lyfter luren och ringer, 
du bjuder på din tid, du lyssnar och 
delar en stund med personen på 

andra sidan luren. Om personen du 
just gett din tid åt inte ger något 
tillbaka till dig, kanske rentav läg-
ger på luren, ja då stannar din impuls 
där. Det blir som en tennisboll som 
du kastar till den andre, men som 
direkt faller till marken. Du får ta 
upp bollen och göra ett nytt försök. 
Men om personen blir glad för ditt 
samtal, visar sin glädje, ja kanske 
till och med säger:  ”Tack för att du 
ringde, jag behövde verkligen någon 
att prata med”, då händer något an-
nat hos dig. 

Dels bekräftar personen dig ge-
nom att visa sin tacksamhet, du vet 
nu att personen verkligen blir glad 
för att du hör av dig och för att du 
finns i dess närhet. Tacksamheten 
gör också något annat. När vi tackar 
någon så bekräftar vi den kärlek 
som vi just fått. Som en bumerang 
av kärlek som kommer tillbaka till 
givaren. 

Den kärlek och omsorg som du 
just visade personen faller inte platt 
till marken, den kommer istället 
tillbaka till dig, som en bumerang. 
Tacksamhet ger omtanken och 

kärleken nytt liv. När vi får kärlek 
tillbaka i form av tacksamhet, får vi 
kraft att ge mer av vår kärlek.
En av höstens söndagar som vi firar 
i kyrkan, och som på ett särskilt vis 
kan fungera som vårt svar till Gud 
i tacksamhet över olika saker som 
sker och som skänks oss i livet,  är 
Tacksägelsedagen. 

Det är den dag då vi på ett särskilt 
sätt lyfter fram vår tacksamhet till 
Gud. Gud som gett oss livet, naturen 
som omger oss, alla människor som 
vi relaterar till. När vi visar tacksam-
het till Gud, det kan vara över något 
så enkelt som naturen vi får uppleva 
i höstskrud, ja då tar vi emot och ger 
tillbaka av den kärlek vi fått av Gud. 

När vi övar oss i att visa tacksam-
het hjälper det också oss att se sa-
ker från annan en annan, ljusare sida. 
Det kan också hända att vi upp-
täcker, när vi övat oss i tacksam-
hetens konst, att vi lagt mer noga 
märke till de små positiva sakerna 
runt omkring oss. Testa gärna, jag 
kan lova att det kommer att påverka 
din vardag.

REGELBUNDEN VERKSAMHET



 
TEXT: Rebecca Jaehnke, präst i Turinge-Taxinge församling

SAMTAL I CENTRUM 
Herrgården, varannan onsdag kl. 13-15, 
(jämna veckor). Start 2/9-2020.  Vi inleder med att fika och sam-
las 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: Rebecca Jaehnke, 
präst, Andi Österlund, diakon och Inger Rotevall, frivillig medarbetare. 
 

KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13-15, 
(ojämna veckor). Start 2/9-2020.  Daglediga möts i Nykvarnskyr-
kan  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. Start v.36. 
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. Start v.36. 
Tillsammans får vi dela tankar och funderingar kring tron 
och livet med Gud, ha kul ihop och bara hänga. 
Kontakt:  Johanna Marks, 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  
Start v.36. 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.

ÖPPEN FÖRSKOLA 
Herrgården. Måndagar kl. 13-15.  
Onsdagar och fredagar kl. 10-12.  
Start v.36. Vi sjunger, leker, fikar och umgås!  
Varmt välkommen med ditt barn. 
Kontakt: Veronica Wolfsberg, pedagog.

REGELBUNDEN VERKSAMHET

MINIORERNA och ÄNGLAKÖREN 
Herrgården. Åk 1-3, onsdagar kl. 14.45-16.45. 
Mellanmål serveras från kl. 14.00. Start v.36. 

JUNIORERNA och TONDROPPARNA 
Herrgården. Åk 4-7, torsdagar kl. 15-17. 
Mellanmål serveras från kl. 14.30. Start v.36. 
Lekfull skaparverksamhet samt körsång  
runt utvalda teman. Kontakt: Veronica Wolfsberg 
eller Annika Slavova Sandström.

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

DRÄLLIS 
Kafé Änglagott. Fredagar kl. 13-15.  
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

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONAL SE SID. 2. 
Läs gärna mer på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

OBS! Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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TEXT: Andi Österlund

ruotsinsuomalainen toiminta 

församlingens finskspråkiga verksamhet

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: Toistaisesksi avoin  

Tervetuloa eri ohjelmiin. Jos virus sallii tapaamme kuten aikaisemmin.
Tiistaikerho aloittaa toiminnan Hergårdenin puistossa 1/9. Kaikki mukaan täällä on tilaa. Toivomme tänä syksynä  
houkuttelemaan teidän lapsia ja heidän lapsia mukaan jakamaan kokemuksia ja kulttuuria meidän juurilta.

Elokuu
Ti 25   klo 18.30  Yhteislaulu, Merja Aapro, Herrgårdenilla

 
Syyskuu 
Ti 1 klo 14             Tiistaikerho Herrgårdenin puistossa 
To 3 klo 18.30     Kulttuuri-ilta Herrgårdenilla 
Ti 8 klo 18.30       Yhteislaulu Ville Säkkinen Herrgårdenilla
Su 13 klo 16          Sunnuntaimessu Nykvarnin kirkossa
Ti 15 klo 14           Tiistaikerho Nykvarnin kirkossa
Ti 22 klo 18.30     Yhteislaulu, Merja Aapro 
To 24 klo 18          Raamattupiiri Herrgårdenilla
Ti 29 klo 14           Tiistaikerho Nyk.kko
 

Lokakuu 
To 1 klo 18.30        Kulttuuri-ilta
Ti 6 klo 18.30         Yhteislaulu, Ville Säkkinen 
To  8 klo 18         Raamattupiiri
Sun 11 klo 16         Sunnuntaimessu, Nykvarnin kirkossa
Ti 13 klo 14            Tiistaikerho 
Ti 20 klo 18.30     Yhteislaulu, Merja Aapro 
To  22 klo 18          Raamattupiiri
Ti 27 klo 14           Tiistaikerho 

Marraskuu       
Ti 3 klo 18.30        Yhteislaulu, Ville Säkkinen
To 5 klo 18             Raamattupiiri
Su 8 klo 16           Sunnuntaimessu, Nykvarnin kirkossa
Ti 10 klo 14          Tiistaikerho 
Ti 17 klo 18.30     Yhteislaulu, Merja Aapro
To 21 klo 18          Raamattupiiri
Ti 24 klo 14           Tiistaikerho 
To 26 klo 18.30       Kulttuuriilta
Su 29 klo 11             Kaksikielinen adventtimessu  
   Turingen kirkossa

 
Joulukuu                                 
Ti 1 klo 18.30       Yhteislaulu, Ville Säkkinen
Su 6 klo 18            Itsenäisyyspäivänhartaus 
   Nykvarnin kirkossa, 
   Juhlajatkuu kunnantalolla klo 19.
Ti 8 klo 14           Tiistaikerho kauden päättäjäiset
Ti 15 klo 18.30     Yhteislaulu, Merja Aapro
Su 20 klo 18         Kauneimmat joululaulut Merja Aapro
Pe 25 klo 07.30    Jouluaamun jumalanpalvelus 
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Patrik Ingemansson 
Kirkkoherra

 
Översättning av text: Anneli Tikkanen.

Kun attentaatti Drottinggatanilla 2017 
tapahtui, koko Ruotsi pysähtyi ja kirkot ava-
sivat ovensa sureville. Myös Nykvarninkirkko 
oli sen illan avoinna niille, jotka halusivat 
tulla puhumaan.   
 
Ei tullut kovin monta – vain kourallinen 
ihmisiä tuli, sytytti kynttilän ja istui hetken, 
yritti ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Joku oli 
huolissaan tuttavasta, joka oli Tukholman 
keskustassa. Myös minä istuin siellä, missä 
on elämä. Me olimme juuri aloittamassa 
pääsiäisen viettoa kun tapaus Drotting-
gatanilla asetettiin pääsiäisen perspektiiviin 
kuolemalla elämään tietäen että rakkaus 
voittaa kaiken.  
 
Siellä ja silloin selvisi seurakunnan tapa 
ajatella omaa tehtäväämme – Kun elämä 
tapahtuu. Tämä kiteyttää sen, mitä me halu-
amme olla. Sekin on elämää kun pieni lapsi 
avaa silmänsä ensimmäisen kerran, kun 
ihmiset marssivat kirkonkäytävää vihittäviksi 
ja antamaan lupauksen toisilleen, kun elämä 
silittää myötäkarvaan tai kun ollaan kuilun 
partaalla ja seistään siinä alastomina ennen 

olemassaoloa ja tarvitaan apua. Kun tämä 
tapahtuu, on olemassa seurakunta tukena, 
keskustelukumppanina, lohduttajana, kuun-
telijana, myötäeläjänä, neuvonantajana ja 
paljon muuta. On järjestö, jossa on pätevyys 
ja asiantuntijoita erikoisesti nykvarnilaisia 
varten.

Milloin elämä tapahtuu? Niin, sehän 
tapahtuu koko ajan. Joka päivä kun aurinko 
nousee joudutaan uusiin tapahtumiin, jotka 
yleensä ovat helppoja käsitellä, mutta ei 
aina. On tärkeää, että meillä on läheisiä 
ympärillämme, ystäviä ja tuttuja, työkaverei-
ta ja muita. Mutta joskus joku aivan muu, 
ulkopuolelta uusin ajatuksin ja ideoin, uusin 
näkökulmin ja kuuntelevin korvin. 
 
Tätä kirjoitettaessa olemme kotimatkalla 
yhdeksän päivän pituiselta rippikoululeiriltä 
Sikargårdenilta. Meille jotka olimme töissä 
nuorten kanssa oli hämmästyttävää, miten 
suurista elämänkysymyksistä me saimme 
tilaisuuden keskustella nuorten kanssa. 
Sillä kun elämä tapahtuu, on usein tärkeää 
että meillä on aseet käsitellä elämää. Mitä 

tapahtuu kuoleman jälkeen? Mitä vapaa 
tahto tarkoittaa?  Mitä pahuus on? Voiko 
rakkaus loppua? Eikö rakkaus käsitteenä 
köyhdy jos pitää rakastaa vihamiehiäänkin? 
Onko meillä kohtalo vai onko kaikki edeltä 
käsin määrätty? Suuria kysymyksiä, useita 
vastauksia, hienoja keskusteluja.

Toivomme nyt kaunista syksyä ja rakkaita 
jälleen tapaamisia. Meillä on ollut liioittele-
matta erikoinen kevät ja kesä, me haluamme 
paluuta entiseen kuin silloin ennen. Seura-
kunnassa pidämme kiinni ohjeistuksissa, 
jotka kansanterveysviranomaiset ja hallitus 
on antanut, ja hitaasti mutta varmasti 
aloitamme tapaamiset. Ehkä vielä etäisyy-
dellä, sosiaalisissa medioissa, puhelimitse 
ja kirjeitse, ulkosalla mikäli sää sallii. Syksy 
on suunniteltu kuten tavallista, mutta me 
muistutamme teitä kaikkia pitämällä seura-
kunnan kotisivun päivitettynä mahdollista 
muutoksista.

Sinulle siunattua syksyä toivottaen

 
”Sinulle siunattua syksyä toivottaen”
 
  Patrikin ajatuksia, kun elämä koskettaa

 

”Ja siellä minä istuin,  
jälleen kun elämä kosketti 

minua.”



När coronaviruset får fäste i län-
der utan trygghetssystem, i kon-
fliktområden och flyktingläger 
står vi inför skrämmande utma-
ningar. Redan idag kan infektioner 
som i Sverige passerar som vanlig 
förkylning vara dödliga för barn 
i ett flyktingläger. Därför måste 
livsviktigt stöd upprätthållas även 
när många länder brottas med 
egna utmaningar. Medmänsklig-
het är viktigare än någonsin. 
 

När världen drabbas av en pandemi 
förvärrar det en redan svår situation 
för människor som lever i utsatthet. 
Människor som lever på marginalen, 
som befinner sig på flykt eller som le-
ver i hunger och fattigdom har sämst 
förutsättningar att klara en kris. FN:s 
generalsekreterare António Guterres 
varnar för att miljontals människor 
kan komma att mista livet i virus-
utbrottet om det får en okontrol-
lerad spridning, och fattiga länder är 
särskilt utsatta.

Generellt finns en stor oro bland 
många organisationer som verkar 
internationellt och många befarar 
humanitära katastrofer svåra att 
överskåda. Redan nu saknas det 
på flera håll basala förnödenheter, 
skyddsutrustning och handsprit med 
mera och det råder brist på rent vat-
ten i kombination med undermåliga 

sanitära förhållanden.
En annan utmaning i flera länder är 
att försöka hålla kontroll på smitt-
spridning samtidigt som system för 
att smittspåra och testa människor 
på flera håll är undermåliga. Global 
solidaritet är inte bara en mora-
lisk nödvändighet i detta läge, utan 
det ligger i allas intresse att stoppa 
coronavirusets spridning. Överbe-
lastade, underdimensionerade och 
underfinansierade sjukvårdssystem 
ökar risken för global smittspridning 
och utbrott av andra dödliga sjukdo-
mar som malaria, mässling, kolera och 
ebola.  
 
Förödande konsekvenser för 
människor som redan lever i  
fattigdom.

Förutom risken för extrema nödsi-
tuationer slår de omfattande åtgär-
derna i coronakrisens spår, i form av 
exempelvis reseförbud och karantän, 
undan benen på några av världens 
svagaste ekonomier. Människor har 
redan förlorat jobb och försörjning 
till följd av coronavirusets spridning, 
vilket får förödande konsekvenser för 
människor som redan lever i fattig-
dom.

Ytterligare en allvarlig konsekvens är 
att skolor och mötesplatser stängs, 
vilket innebär att barn och andra 
utsatta grupper förlorar viktiga 

skyddsnät. För många barn innebär 
skolmaten dessutom det enda lagade 
målet mat. Det hela blir en ond spiral. 
Viruset riskerar att slå ut människor 
med lågt immunförsvar, exempelvis 
personer som lever med undernäring 
eller underliggande sjukdomar, vilket 
är vanliga i många samhällen där Act 
Svenska kyrkan verkar.

Livsviktigt stöd måste upprätt-
hållas.

Flera av våra samarbetspartner vädjar 
om att livsviktigt stöd måste upp-
rätthållas, att det är viktigare än nå-
gonsin. Våra partner ser bland annat 
ett stort behov av skyddsutrustning 
för personal som arbetar i flykting-
lägren och påfyllning av basförnö-
denheter för de allra mest utsatta.  

Precis som vi i Sverige nu identifie-
rar de mest sårbara grupperna vid 
en pandemi och riktar resurserna dit 
måste samma sak göras globalt. Vi 
måste rädda liv på platser där hand-
tvätt och social distansering överhu-
vudtaget inte är möjliga.
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