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Det är sannerligen spännande tider!”

Hösten närmar sig sakta och det är mycket nytt på gång i församlingen. Vi har nya medarbetare som 
börjar under hösten och detta bär med sig nya verksamheter. Vi kommer bland annat att tre gånger 

under hösten ha det vi kallar för spagettigudstjänster. Detta innebär att vi fokuserar på alla barnfamiljer 
som vill fira gudstjänst i Flens församlingshem för att sedan äta pasta tillsammans. Vi kommer också ha 
två pilgrimsvandringar i Hyltinge samt lunchmusik varje onsdag kl 11:45 i Flens församlingshem. Vår nya 
pedagog Sofia kommer också att starta upp flera barnverksamheter och en barnkör. Det är sannerligen 
spännande tider!

Det är dags att anmäla ungdomar till konfirmationsläsning. Vi kommer under året att samarbeta med 
Dunker-Lilla Malma församling och Mellösa församling genom att ha gemensamma konfirmationsläger 

tillsammans.

Under hösten lägger vi även tid på att se över våra kyrkogårdar och minneslundar. Detta innebär ett 
flerårsprojekt med nyplanteringar och nya sorters blommor att beställa till era gravar. Mer om detta i 

vårt decembernummer.

Jag vill slutligen också säga att det alltid går att läsa vad vi gör på svenskakyrkan.se/flen samt att ringa 
oss på 0157-157 30. Onsdagen den 28:de september mellan kl. 15-16:30 har vi ÖPPET HUS i Flens 

församlingshem - kom och träffa oss då!

    Jael Ahlin
Kyrkoherde
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Hejsan! 

Sofia Eriksson heter jag och jag har den stora glädjen att få börja arbeta 
som Församlingspedagog här i Flen, Helgesta-Hyltinge församling!

Jag kommer att arbeta halvtid, främst mot barn och unga med sång och 
musik, men ni kommer säkert möta mig i fler sammanhang. 

Vem är jag då? :D  

Jag är i musikpedagog i grunden och har jobbat som musiklärare i 
grundskolan i mer än 10 år, men också arbetat som körledare i närmare 17 
år. Under åren har jag lett både barn-och ungdomskörer, asylkör, skolkörer 
och vuxenkör.  Som person brukar jag beskrivas som en glad energirik tjej 
som har nära till skratt och lek! 

Varmt välkommen till 
barnverksamheten!”

Jag bor sedan 1,5 år tillbaka i Sparreholm, ner-
och inflyttad från Sundsvall. Förutom nya arbetet 
som församlingspedagog är jag också hästföretagare, 
verksam på Wahlsund säteri, Sparreholm. Hästar och 
musiken är mina största passioner här i livet och jag 
känner verkligen stor glädje och tacksamhet över att 
få jobba med det jag gillar mest! Jag ser mycket fram 
emot att få träffa församlingens medlemmar och ivern 
är stor att få dra igång barnverksamheterna! 

I september startar jag tillsammans med Roger Glan en 
”sprojlans” ny barnkör i Flen för barn i åldrarna 6-9 år 
(årskurs F-3), tid för denna blir på tisdagseftermiddagar.  

På tisdagsförmiddagarna är portarna till 
församlingshemmet i Flen öppna för småbarn med 
föräldrar där vi har Babycafé med sång, rytmik, pyssel, 
fika lek, och mycket mer! 

På måndagarna hittar ni mig i Sparreholm - det 
är där det händer! Alla skolbarn är välkomna till 
församlingshemmet efter skolan. Det kommer bli 
späckade eftermiddagar med roliga projekt, sång, 
dans, kreativa skapanden, pyssel med mera. 

Jag ser fram emot en spännande höst med många 
möten, varmt välkommen till barnverksamheten!  

…
Måndagar
Kyrkis efter skolan kl. 14-16 
i Sparreholms församlingshem

Tisdagar
Förmiddag:
Babycafé kl. 10-12 i
Flens församlingshem

Eftermiddag:
Barnkör (åk F-3) kl. 15-16:15 
i Flens församlingshem

…

Sofia - ny församlingspedagog
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Vi har satt upp gröna skyltar på 
kyrkogården, vid de gravar där vi inte 
vet vem som är gravrättsinnehavare. 
Dessa skyltar kommer sitta uppe 
i två år. Efter två år och utan 
gravrättsinnehavare – tillfaller 
gravrätten kyrkogårdsförvaltningen.

Och vad gäller då? Läs nedan!

Vad är gravrätt?
Gravrätt är rätten till en gravplats på 
en kyrkogård, som upplåts för en 
bestämd tid. Rätten till en gravplats 
i 25 år från gravsättningen betalas 
genom begravningsavgiften. Gravrätt 
innebär inte skötsel av gravrabatten 
eller förankring av gravsten.

Måste det finnas en 
gravrättsinnehavare?
Enligt begravningslagen så måste 
varje gravplats ha minst en 
levande gravrättsinnehavare. En 
gravrättsinnehavare kan välja om man 
vill överlåta gravrätten till någon 
annan eller om man vill lämna tillbaka 
gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Ingår skötsel av gravrabatt 
och förankring av gravvården i 
gravrätten? 
Nej, kyrkogårdsförvaltningen har olika 
skötselalternativ som man kan beställa 
och som faktureras beställaren.

Vad händer när gravrättstiden tar 
slut? 
När gravrättstiden tar slut så kan man 
förnya gravrätten mot en administrativ 
avgift. Om man inte vill betala 
förnyelseavgiften så anses graven 
återlämnad.

Kan man återlämna en grav innan 
gravrättstiden har tagit slut? 
Det går att lämna tillbaka en grav när 
som helst under gravrättstiden.

Vad händer när en grav återlämnas? 
När en grav återlämnas så har 
gravrättsinnehavaren inget ansvar 
för graven längre och har heller 
ingen rättighet att bestämma över 
vad som händer med graven. 
Rätten att bestämma vad som 
händer med gravplatsen har återgått 

till kyrkogårdsförvaltningen. En 
återlämnad grav kan upplåtas igen, 
efter 25 år, till någon som inte alls har 
en anknytning till tidigare gravsatta 
och då blir det en ny gravrätt på den 
gravplatsen. Nya gravsättningar kan 
då göras.

Vad händer med gravvården när en 
grav återlämnas?
Gravrättsinnehavaren har rättigheten 
att välja om man själv vill ta hand om 
gravvården (sten, kors mm) och då 
ska det plockas bort inom 6 månader 
från återlämnandet. Om man inte 
tar bort gravvården, tillfaller detta 
kyrkogårdsförvaltningen.
Vill man ha hjälp med att ta bort 
gravvården, kan man kontakta 
kyrkogårdförvaltningen och vi hjälper 
till, mot en kostnad.

E-post: 
flen.kgf@svenskakyrkan.se
Telefon:
0157-157 30

Årsskötsel: 
Vi sköter grundskötseln, samt putsar och rensar rabatt, krattar, vattnar, klipper häck 
och beskär perenna växter inom gravplats, samt riktar gravvård. 
Priser enligt nedan:

Årsskötsel Urngrav 430 kr

Årsskötsel Kistgrav 1-plats 480 kr

Kistgrav 2-plats 625 kr

Kistgrav 3-plats 720 kr

Kistgrav 4-plats 800 kr

Kistgrav 5-plats 925 kr

Kistgrav 6-plats 1050 kr

Kistgrav 7-plats 1160 kr

Övriga tjänster:
Justering nedlagd sten 776 kr

Borttagning av gravsten (ej sockel) 776 kr

Riktning av gravvård 445 kr

Tvätt av gravsten 600 kr

Grässådd av gravrabatt 350 kr

Uppmontering av gravsten 776 kr

Borttagning av sockel - arbetskostnad per timme 414 kr

Gravskötseltaxor

Sökes: gravrättsinnehavare Priser dekoration och blommor:

Planteringsyta  Vårblommor  Sommarblommor Granristäckning
50 x 50 cm  155 kr   185 kr   165 kr
50 x 70 cm  190 kr   205 kr   195 kr
50 x 100-120 cm 295 kr   315 kr   245 kr
50 x 200 cm  385 kr   435 kr   315 kr

Liten krans 245 kr
Stor krans 450 kr
Granrisbukett 195 kr
Ljung 95 kr/st
Lösa blommor 255 kr

Tilläggstjänster skötselpaket:

Vårdekoration - minipåsklilja till påsk 120 kr
Gravljus inkl. tändning, t.ex. innan Alla Helgons dag 120 kr

Kyrkogårdsdag lör 5 november kl. 10-15
Kom-i-håg!



Nu är det dags att anmäla sig!

Äntligen är det dags för dig född 
2008 eller tidigare, välkommen att bli 
konfirmand i Flen, Helgesta-Hyltinge 
församling.

Varje år konfirmeras ca 30 000 
ungdomar i Svenska kyrkan! Samtal 
och gemenskap, lek och allvar, bibel 
och dop, skapande och nya vänner, 
upplevelser på hemmaplan och läger, 
allt blandas under konfirmandtiden! 

Läger i Italien
Vi åker på konfirmandläger första 
veckan efter skolavslutningen i juni! 
Resan går till Assisi i Italien.

Allt börjar redan i oktober
Allt startar söndagen den 9 oktober! 
Då träffas vi i Flens kyrka kl 11 
till gudstjänst och därefter fikar vi 
och informerar om konfirmandtiden, 
medtag vårdnadshavare!

Under året kommer vi att träffa 
konfirmanderna i både Mellösa och 
Dunker-Lilla Malma och åka på våra 
läger tillsammans!

Måste man vara döpt?             
Nej det måste man inte. Men det 
kommer att erbjudas möjlighet 
att döpas. Om du vill fullfölja 
konfirmandtiden och konfirmeras så 
behöver du döpas först. Detta för att 
konfirmationen är en bekräftelse av 
dopet, vi säger ja till vårt dop.

Kostnad
Konfirmandtiden med läger och 
material är avgiftsfri. 

Har du frågor kontakta prästen Jael 
på: 0157-15731

Anmälan är öppen! Sista 
anmälningsdag är den: 22/9 2022.

Anmäl dig genom att maila till: 
jael.ahlin@svenskakyrkan.se 
och ange följande:
•konfirmandens namn
•adress
•telefonnummer 
•samtliga vårdnadshavare och deras

- namn
- telefonnummer 
- mejladress. 

Vi ser fram mot att träffa dig!

Konfirmation 2022-2023

Roger 
- ny pedagog och musiker

Hej!

Mitt namn är Roger Glan och det är 
med stor glädje och förväntan som 
jag börjar tjänstgöra i Flen, Helgesta-
Hyltinge församling som pedagog/
musiker.

Bland mina arbetsuppgifter kan 
nämnas; lunchmusik varje onsdag 
kl. 11.45, att tillsammans med Sofia 
Eriksson ansvara för en nystartad 
barnkör på tisdagseftermiddagar samt 
ansvara för morgonbön 8.30 i Flens 
församlingshem.

Jag ser fram emot att få möta er 
församlingsmedlemmar och önskar er 
hjärtligt välkomna till vår verksamhet 
under veckorna och gudstjänster på 
helgerna.

Jag ser fram emot att 
få möta er!”
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Fader vår
Så sitter jag där i kyrkbänken och ber. Ibland är orden meningslösa 
och bönen liknar mest en ramsa som rytmiskt produceras med 
munnen utan större eftertanke. 

Andra gånger, utan att jag behöver koncentrera mig på det, får bönen 
och orden liv. Bilder och känslor förenas. Det svåra, det varma, det 
omtumlande, det vilande – allt blandas – och blir till en levande bön.

Ditt är riket
Ordet riket har jag svårt för. Ibland får jag väldigt otrevliga associationer  
- jag förknippar ordet med Det Tredje Riket och ryser. Det blir hårt och 
kallt. Jag får verkligen skaka om mig ordentligt för att mana fram en 
annan bild. Ibland kommer då bilden av ett orientaliskt rike fullt av 
guld, ädelstenar, rökelse och mjuka kuddar i varma färger. Men inte 
heller det känns som en bra bild.

Världen då? Är det riket? Det känns allt lite begränsande. Helt 
plötsligt svävar jag ut i universum och försöker gripa efter något med 
gränser där. För ett rike ska väl ha gränser? När jag hamnar i dessa 
funderingar stannar bönen av och jag blir sittande, funderande på 
gränser och riken.

Har jag ”tur” när jag kommer fram till raden ”Ditt är riket” i bönen, 
kommer en rörelse som börjar i en punkt och sedan som ett stort 
fyrverkeri formar ett stort, fyllig, varmt hjärta. 

Det är riket, det allt i kärlek inneslutande, aldrig uteslutande. Guds 
gränslösa rike.

Din är makten och äran
Det där med makt, det har jag också svårt att närma mig. Vad är 
makt? Visst är det väl lite fult med makt?

Jag tycker om att ha makt, att få känna makt, att kunna påverka, 
att kunna driva igenom det jag tror på. Men vad är det för makt, 
egentligen? Och tar jag den ifrån någon?

Om jag vänder på det och tar ordet maktlös, då blir det lite lättare. Då 
blir det någon som saknar kraft, tålamod och ork. Det blir nyckelorden 
för mig! Det är från Gud all kraft utgår, allt tålamod och all ork, det vill 
säga all makt. Och därmed så tillfaller ju äran alldeles naturligt Gud, 
som förser oss med denna källa att ösa ur.

I evighet
Evigheten – ett av mina älsklingsord. Utan det vore livet slätt 
ingenting!

Evigheten tänkte jag mig så – en omslutande sfär, där det inte finns 
någon början och inte något slut. Inne i sfären finns vi – i tiden – och 
omslutna, involverade i evigheten. Jag vilar i evigheten och kan oftast 
glädja mig åt att också få finnas i tiden, här på jorden. Tack för det, 
Gud!

Amen
Jajamän! Med eftertryck. Så är det och så får det bli! Visst, Gud!?

Text: Karin Brodin
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Ska jag ta vara på min broder?
De orden kommer från Kain. Frågan 
ställdes till Gud när Gud frågade Kain 
var hans bror Abel var. Sköt dig själv 
och strunt i andra, så får du lustigt 
vandra! Den meningen hörde jag en 
gång i min ungdom då ungdomarna i 
grannbyn hade problem med att sköta 
bandyplanen. Så var inte vi fostrade. 
Det var klart att vi hjälptes åt.

Diakoni är ett ord, som används inom 
kyrkan. Det är grekiska och betyder 
tjänst. Det innebär att vi alla ska ta 
vara på våra medmänniskor. Vi ska 
inte strunta i andra. 

Vi har många berättelser om människor 
runt om i världen och genom historien 
som brytt sig om andra. Namn på två 
av dem är Florence Nightingale känd 
som sjuksköterska under Krimkriget 
på 1800-talet, nunnan moder Teresa 
som kämpade för fattiga och hjälplösa 
under mitten av 1900-talet och fick 
Nobels fredspris. Kärlekshandlingar!

Under pandemin var det många som 
ställde upp och hjälpte människor på 
olika sätt. Det kunde vara genom att 
handla mat, skjutsa till vårdinrättningar 
etc. Kärlekshandlingar! Under kriget 
i Ukraina ser vi många exempel 
på människor som gör allt de kan 
för att hjälpa krigsoffer och flyende 
människor.  Kärlekshandlingar!

Diakoni är kyrkans omsorg om 
medmänniskor. Den har sin grund 
i Guds kärlek till skapelsen och 
människan. Jesus var under sin levnad 
vår lärare i kärlek till medmänniskor. 
Dels visade han det i praktiken med 
sitt sätt att möta människor, dels 
genom sina undervisande liknelser, 
så som den om den barmhärtige 
samarien.

I varje församling ska det finnas en 
präst. Men det behövs också en 
diakon, som har kyrkans diakonala 
uppdrag som särskild uppgift. En 
församling är lyckligt lottade om det 

finns en diakon som kan leda oss i 
kyrkans diakonala uppdrag. 

Vi har alla som kristna uppdraget att 
älska varandra och det gör vi genom 
att bygga ett gott och ansvarstagande 
samhälle, att ta hand om varandra, att 
vara lekmannadiakoner. 

Så älskar vi Gud!

Text: Nils Erik Jakobsson
 

Bästa församlingsmedlem!

Jag heter Anna Talvitie och har fått förtroendet att 
arbeta som församlingens förvaltare av IT, ekonomi, 
fastigheter och begravningsverksamhet.

Mitt uppdrag handlar lika mycket om att förvalta 
som att utveckla. Jag ställer mig dagligen frågan: 
Vad är bra och vad kan/behöver/ska bli bättre? Hur 
kan vi tillsammans arbeta aktivt för en välmående 
församling - oavsett om det handlar om t.ex. våra 
fastigheter, ekonomi eller församlingsmedlemmar? 
Och framförallt - på vilket sätt kan jag bidra? 

Det är oerhört spännande att som ny sätta sig in i 
saker, förstå hur allt fungerar, lära nytt och stifta nya 
bekanskaper - och denna utmaning ser jag verkligen 
fram emot! 

Jag hoppas att vi ses!

Tankar om diakoni

Anna - vår nya förvaltare

Höstens kalendarium för
september, oktober och november
Under hela september, oktober och november sker följande varje vecka:

Måndag
Morgonbön i Flens församlingshem kl. 8:30
Kyrkis i Sparreholms församlingshem kl. 14-16

Tisdag
Morgonbön i Flens församlingshem kl. 8:30
Babycafé i Flens församlingshem kl. 10-12 (start den 6/9 uppehåll v. 44)
Tisdagsträff i Sparreholms församlingshem kl. 11:30-13:30 (start den 20/9)
Mötesplatsen i Flens församlingshem kl. 14-16
Barnkör (åk F-3) i Flens församlingshem kl. 15-16:15 (start den 6/9 uppehåll v. 44)

Onsdag
Morgonbön i Flens församlingshem kl. 8:30
Lunchmusik och matig macka i Flens församlingshem kl. 11:45
Stickcafé i Sparreholms församlingshem kl. 14:30-16 (jämna veckor, start 7/9)
Kören Tonalerna övar i Sparreholms församlingshem kl. 10:30 (start den 14/9)
Helgesta-Hyltinge kyrkokör övar i Sparreholms församlingshem kl. 19 (start den 14/9)

Torsdag
Morgonbön i Flens församlingshem kl. 8:30
Soppträff i Flens församlingshem kl. 12-14 ojämna veckor (start 15/9)
Flens kyrkokör övar i Flens församlingshem kl. 18 (start den 8/9)

Fredag
Morgonbön i Flens församlingshem kl. 8:30

Söndag
Högmässa i Flens kyrka kl. 11

Utöver vårt stående veckoprogram:

September
Sön 4/9 kl. 13-15  Drop-in-vigsel i Flens kyrka (ta med giltig hindersprövning och legitimation)
Sön 4/9 kl. 18 Musikgudstjänst i Hyltinge kyrka
Lör 10/9 kl. 18 Konsert i Helgesta kyka
Sön 11/9 kl. 15 Gudstjänst i Hyltinge kyrka
Tis 13/9 kl. 18 Kristen meditation i Helgesta kyrka
Sön 18/9 kl. 15 Pilgrimsvandring, samling vid Hyltinge kyrka
Tors 22/9 Sista anmälningsdag för konfirmander
Tors 22/9 kl. 16:30-18:30 Spaghettigudstjänst i Flens församlingshem
Sön 25/9 kl. 13 Gudstjänst i Hyltinge kyrka med gästande kör
Sön 25/9 kl. 12-16 Loppis i Skebokvarnsgården
Tis 27/9 kl. 18 Kristen meditation i Helgesta kyrka
Ons 28/9 kl. 15-16:30 ÖPPET HUS i Flens församlingshem - kom och träffa oss!

Oktober
Sön 2/10 kl. 18 Aftonmusik i Hyltinge kyrka
Sön 9/10 kl. 15 Pilgrimsvandring, samling vid Hyltinge kyrka
Sön 16/10 kl. 15 Mässa i Hyltinge kyrka med våra käraste psalmer
Tors 20/10 kl. 16:30-18:30 Spaghettigudstjänst i Flens församlingshem
Sön 23/10 kl. 15 Gudstjänst i Hyltinge kyrka
Tis 25/10 kl. 18 Kristen meditation i Helgesta kyrka
Sön 30/10 kl. 15 Mässa i Hyltinge kyrka

November
Lör 5/11 kl. 10-15 Kyrkogårdsdag
Lör 5/11 kl. 15 Minnesgudstjänst i Hyltinge kyrka
Sön 6/11 kl. 15 Minnesgudstjänst i Flens kyrka
Tis 8/11 kl. 18 Kristen meditation i Helgesta kyrka
Sön 13/11 kl. 15 Gudstjänst i Hyltinge kyrka
Sön 20/11 kl. 15 Gudstjänst i Hyltinge kyrka
Tis 22/11 kl. 18 Kristen meditation i Helgesta kyrka
Tors 24/11 kl. 16:30-18:30 Spaghettigudstjänst i Flens församlingshem
Sön 27/11 kl. 15 1:a adventsbön i Hyltinge kyrka
Sön 27/11 kl. 18 1:a adventskonsert i Helgesta kyrka
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