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LIVET:

Där det finns vatten

finns det liv
E

n gammal församlingsmedlem
som hette Ulla hade jag förmånen
att lära känna och umgås med under
många år som församlingspräst.
En gång åkte vi hem till hennes
barndomshem med en termos kaffe
och bullar för att sitta i solen och njuta
av lugnet. Hon berättade allt om sin
uppväxt i huset vid sjön, om hennes
föräldrar och om hur fattigt de hade
det – fattigt men väldigt lyckligt. När
Ullas mamma senare i livet bodde på
ålderdomshemmet togs huset över
av syskonskaran och de installerade
vatten i köket. Sista gången deras
mamma kom hem satt hon på
köksstolen och tittade på kranen
och sa: -Äntligen har jag fått vatten i
huset. Tant Ulla grät nästan när hon
berättade det, för det var så fint. Som
hon hade längtat, deras mamma, att
få vatten. Hon som hade burit i hela
sitt liv, huggit hål i isen, tvättat och
kämpat. Nu fanns det äntligen på en
armlängds avstånd. Och jag påminns
åter – det är inte så länge sedan.
Vatten som är en sådan självklarhet
hos oss idag har inte alltid varit det. Vi
har tillgång när som helst – i stort sett.
Hemma, i butiker, på stan, toaletter. Vi
vet hur viktigt det är. Vatten om något
handlar ju om liv.

J

ag brukar säga i mina doptal att
Gud är smart. Just att Gud använder
vatten för att bevisa sin kärlek och
tillhörighet med oss människor. Vatten
som är liv, som är renande, viktigt, gott
och får allt att växa. Detta livgivande
livsnödvändiga använder Gud i dopet
när vattenstämpeln tecknas i våra
hjärtan med löftet om att han aldrig
ska lämna oss ”Jag är med er alla dagar
till tidens slut”.

där det behövs. Att tillhöra vårt
lokala sammanhang länkas vi med
medmänniskor som behöver hjälp.

M

N

ycket är självklarheter idag, så
självklara att vi tar dem för givna.
Ständigt kommer rapporter om att vi
ska förbereda oss för kris och katastrof,
lagra vatten och mat i våra förråd.
Nykvarn förbereder för krisen och
satsar på vatten åt oss som bor och
vistas här. Vatten – det ligger i tiden,
det ligger alltid i tiden. Det handlar om
livet.

S

venska kyrkans egna hjälporganisation ”Act Svenska kyrkan”
arbetar ofta med vatten som tema
i sina kampanjer. För där det finns
vatten finns liv. Sjukdomar kan
förhindras, hungern kan utrotas,
brunnar borras och förser byar
med vatten. Vårt bidrag i det lilla
Nykvarn gör skillnad över hela världen
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u när våren har kommit bjuds ni
som vanligt in till församlingens
alla begivenheter. Hos oss finns det
nästan alltid något för alla, både i den
vardagliga lunken, på helgerna eller i
de stora arrangemangen som ankrace
eller konserter. En påsk ska åter firas
och en valborgseld ska tändas. Varmt
välkommen till din församling som är
med på resan mot sommarens soliga
dagar.

Patrik Ingemansson
Kyrkoherde

Några frågor till vår förvaltningsassistent

Hallå där Erika Nordén
Hur länge har du arbetat som förvaltningsassistent?
Jag har jobbat i två år som förvaltningsassistent i TuringeTaxinge församling. Innan jag började här, jobbade jag 15 år på
begravningsbyrå. Det var ett jobb där det verkligen kändes som
man hjälpte någon som hade en svår tid i livet.
När anhöriga kom till byrån så fick man vara lyhörd inför vad de
ville ha hjälp med. I jobbet ingick att köra begravningsbil och även
svepa och kistlägga avlidna, ett hedersamt jobb, att få ordna det
fint inför sista resan.
Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
I min tjänst ingår att ha expedition och telefontid tre timmar per
dag för kyrkogårdsförvaltningen, expeditionen finns på Turinge
kyrkogård. Har man frågor kring gravar eller gravskötsel hjälper
jag gärna till.
Jag har hand om gravboken där man fyller i vilka som är gravsatta
och information om gravskötsel och gravstenar.
I församlingstidningen Livet skriver jag lite om vad som händer på
kyrkogårdarna.
När kyrkogårdsutskottet träffas en gång i månaden är min
uppgift att vara sekreterare. Jag har mycket kontakt med
begravningsbyråerna, visar nya gravplatser, tar emot kistor för
bisättning inför begravningar och urnor inför gravsättningarna.
Två stora projekt som jag har haft sen jag började min tjänst är
Stensäkringen, alla stenar provtrycks så det inte ska ske olyckor
på våra kyrkogårdar samt Digitalkartan där det fortfarande är en
bit kvar innan det är helt klart.
Vad tycker du är roligast med ditt arbete?
Att det är så olika arbetsuppgifter och att jag får jobba med
många olika människor. Jag träffar flera på kyrkogårdarna som
har en liten berättelse om bygden eller en historia om livet. Under
allhelgonahelgen var jag på Turinge kyrkogård nästan hela
helgen och fick möta många besökare. Vi bjöd på fika, levande
musik i kapellet och kyrkorna var öppna om man ville sitta en
stund i tystnad och kanske tända ett ljus för någon.
Jag tycker det är roligt att församlingen engagerar sig i så många
saker och har verksamheter för alla åldersgrupper. Jag har hittills
varit med och hjälpt till den 6 juni i Folkparken och Mälaren runt,
jätteroligt, men det är bara ett exempel på alla aktiviteter.

”DET ROLIGASTE
JAG VET ÄR ATT
JAG FÅR MÖTA SÅ
MÅNGA OLIKA
MÄNNISKOR I MITT
ARBETE.”
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KAFÉ ÄNGLAGOTT

Vi laddar för mazarindagen och våffeldagen!

N

är man driver kafé är man
beroende av vatten. Inte för att vi
har så mycket vatten i bakverken,
men det ska vara vattenbad till chokladen
och vi använder vatten när vi gör kaffe,
diskar, tvättar och håller rent. På kaféet
upplever vi att vattnet smakar extra gott men
det beror nog på att det är en trevlig miljö
och så många trevliga kunder.
På kaféet ser vi fram emot det nya vattentornet i kommunen och har följt dess
byggnation och hoppas på att kunna bidra
med något till invigningen. Vi får fundera
vidare över vad det kan bli.
När våren kommer blir det som att det
nya livet kommer. Ljuset återvänder och
helt plötsligt fylls våra utemöbler utanför
kaféet av solsugna kunder. Vi laddar för
mazarindagen, våffeldagen, påskens härliga
bakverk, muffinsdagen, chokladbollens dag
och Mors dag. Tänk också på att det är tider
för både konfirmation och studenten så att ni

beställer tårtorna i god tid. Kom in och prata
med oss på kaféet och gör en beställning.
Något som har blivit allt mer populärt är
”Drällis” på fredagar där vi bjuder på kaffet
mellan kl. 13-15 och fikar i gemenskap med
andra, både kända och okända människor.
Vi vill också slå ett slag för våra vernissager
en lördag i månaden. Det är ofta mycket folk
på kaféet och härlig gemenskap, gamla som
unga. Varmt välkommen in du också!
Följ oss på Instagram och Facebook för att
hålla er uppdaterade om vad som händer!
Viktiga datum:
Mazarindagen 13 mars
Våffeldagen 22 mars och den 25 mars
Chokladbollens dag 11 maj
Norges nationaldag 17 maj
Muffinsdagen 27 maj
Mors dag 31 maj (tänk på att hämta
beställningen på lördagen)
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Öppettider bra att veta:
Skärtorsdagen 10-17
Långfredagen STÄNGT
Påskafton STÄNGT
Påskdagen STÄNGT
Annnandag påsk STÄNGT
Valborgsmässoafton 10-17
1 maj STÄNGT
Kristi himmelsfärds dag STÄNGT
En blänkare: Fairtrade-challenge under
maj. Håll utkik!

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

BARNENS SIDORårens program
V

GUDSTJÄNST
med SMÅ och stora

SOMMARKUL
För barn som i vår går ut årskurs 1-6
anordnar vi ”Sommarkul” på
Herrgården, under v.25 för åk 4-6
och under v.26 eller v.27 för åk 1-3.
Vi leker, pysslar, spelar brännboll, kubb, pingis,
pratar och gör utflykter, beroende på vädret.
Varje vecka gör vi en heldagsutflykt.
Anmälan senast 31 maj via formulär på
församlingens hemsida.
Obs! Begränsat antal platser.
Frågor till Veronica Wolfsberg
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se

Påskpyssel i Herrgården efteråt.
Söndag 5 april i Nykvarnskyrkan kl. 11.00
firar vi gudstjänst, Änglakören och
Tondropparna medverkar.
Efter gudstjänst och fika i kyrkan går vi
gemensamt till Herrgården och
påskpysslar till kl. 14.30.
Ingen anmälan behövs.

PÅSKLOVSSKOJ

BARNDAG PÅ
STJÄRNHOLM

Onsdag 15 april mellan 9-15 kommer vi
att pyssla, bjuda på lunch och se på film i
Herrgården. Om vädret tillåter blir det utelek.
För barn i åk 1-6.
Anmälan senast 8 april via formulär på
församlingens hemsida.
Frågor till Veronica Wolfsberg
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se

Välkommen tisdag 12 maj till en festdag
där barnen står i centrum – en härlig
dag för barn upp till ca 6 år med
ledare, förälder eller annan vuxen.
Ponnyridning, ansiktsmålning, lek, sångsamling,
barnens kyrka, korvgrillning och mycket mer. Vi
åker buss från Herrgården kl. 9.00 och är tillbaka
kl. 15.00.

Anmälan senast 14 april via formulär på
församlingens hemsida. Obs! Begränsat antal
platser. Gratis för barn, 100 kr per vuxen,
betalningsanvisning kommer i samband med
anmälan. Frågor till Veronica Wolfsberg

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

veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
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Meja om sommarkul
Vad heter du och vilken klass går du i?
Jag heter Meja Sandblom och går i klass 3b på
Turingeskolan.
Vad var roligast med sommarkul förra året?
Det roligaste var att åka till Tom Tits experiment. Det var också roligt att få pyssla.
Vad gjorde ni på dagarna och var det god
mat?
Vi pysslade, åkte till Källparken, lekte ute, och
spelade spel. Vi fick olika sorters mat, den var
supergod, vi åt t ex tacos. Nina på Herrgården
lagade supergod mat.

Var ni på någon rolig utflykt och hur var det?
Det var en rolig utflykt till Tom Tits experiment.
Där fick vi leka, hålla på med experiment och
åka karuseller.
Vad skulle du vilja säga till den som är nyfiken att vara på sommarkul men inte provat?
Att det är kul, det finns massor med saker att
välja på och olika pyssel varje dag. Det är
alltid bra att testa nya saker. Du kommer inte
att ångra dig!
Finns det något annat du vill berätta?
Fröknarna var snälla, det var bra frukost, lunch
och mellis. Jag vill gärna gå den här sommaren
igen!

Färglägg teckningen
och få fika på Kafé
Änglagott!
När du färglagt
teckningen lämna in den
senast 31 maj 2020
på Kafé Änglagott i
centrum så får du en festis
och chokladboll!
Lycka till!
Namn:
Ålder:
Telefonnummer:
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VÄLKOMMEN ATT DELTA I
vårens Leva Vidare-grupp
Känner du någon, eller har du själv mist
en kär person i din närhet?
Sorgen ser olika ut för olika människor men det
kan kännas bra att få dela tankar och känslor
med andra som har en liknande erfarenhet. Att få
lyssna och själv berätta kan lösa många knutar.
Under våren samlas vi vid åtta tillfällen, där var
och en har tid och utrymme att berätta så mycket
eller litet man vill om sina tankar och känslor. Det
som sägs i gruppen stannar där och berättas inte
vidare.
Vi träffas i Herrgården onsdagar
10.00-11.30, med start den 4 mars.
Anmäl dig gärna till någon av oss ledare,
eller till expeditionen:
Andi Österlund, diakon: 073-9011896,
Rebecca Jaehnke, präst: 073-9011891,
Expeditionen: 08-55490920. Välkommen.

92 615 kr
Är summan vi i Turinge-Taxinge
församling har samlat in till Act
Svenska kyrkan under år 2019, är
det inte fantastiskt!
Att ge en gåva är att ge en annan
människa ett hopp, en möjlighet
och en framtid.
Svenska kyrkan kämpar för att
stärka människor och deras kamp
för mat, försörjning, trygghet,
utbildning och hälsa.

Act Svenska kyrkan har återkommande kampanjer och det är en
chans att tillsammans synliggöra
viktiga frågor för en rättvis värld.
Det handlar både om att samla
in pengar till det internationella
arbetet och att engagera och skapa
opinion i Sverige.
Vi i Turinge-Taxinge församling
fortsätter att vara med i kampen
för allas rätt till ett värdigt liv.
Läs gärna mer om
Act Svenska kyrkan:
www.svenskakyrkan.se/act
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Skolpumpen i Zuworlor i norra Liberia /IKON.

Vårutflykt till Tyresö slott och slottspark
Onsdagen den 6 maj kl. 9.00 – ca 17.00
Välkommen att följa med på vårens utflykt, som
bär av till Tyresö. Vi samlas vid Herrgården för avfärd
med buss. Väl framme besöker vi slottet för en guidad
tur, äter lunch i slottsparken på café Notholmen,
besöker kyrkan och umgås vid fint väder i den vackra
Slottsparken.
För dem som önskar, ges möjlighet att gå en 3 km
meditativ vandring i parken. Vandringen har stationer
som var och en är baserade på biskop em. Martin
Lönnebos bönearmband ”Frälsarkransen”.
Meddela vid anmälan om ev. matallergier och om
rullator önskas medtagas.
Priset för utflykten är 200 kr. Utflykten
betalas kontant eller vid uppvisande av SWISH till
församlingens nr, innan påstigning av bussen. I resans
pris ingår buss ToR, lunch, inträden och guidad tur på
slottet. Frälsarkransar finns till försäljning på bussen för
den som så önskar.
Varmt välkomna,
Önskar Rebecca Jaehnke, präst och
Nina Nilsson, värdinna
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”Ge mig det vattnet!”
TEXT: Rebecca Jaehnke, präst i Turinge-Taxinge församling
FOTO: Magnus Aronson
Whiskey, Akvavit, Eau de Vie.
Kanske tänker vi inte på det, men
begreppet ”Livets vatten” används
ofta i de mest skilda sammanhang. På
Systembolagets hyllor finns det gott
om sorter med betydelsen ”Livets
vatten.” Fyndiga namn på det som
kan väcka våra begär efter mer. Och
mer. Och mer. För törstar efter olika
saker, det gör vi nog alla. Frågan är
bara, om vattendragen vi söker oss
till verkligen har förmåga att släcka
den verkliga, inre törsten hos oss.
Vad är egentligen verkligt levande
vatten? Och vilka brunnar öser vi ur,
i sökandet efter det som kan släcka
vår inre törst?
På högtidens största och viktigaste
dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är
någon törstig, så kom till mig och
drick. Den som tror på mig, ur hans
inre ska flyta strömmar av levande
vatten.” (Joh 7:37f)
Bilden av det levande vattnet är
något Jesus själv använder sig av för
att beskriva vem han är. Han talar
om sig själv som källan till liv, och det
är tron på honom som ger tillgång
till den källan. Ja mer än så. Jesus vill
vara en levande källa som strömmar
av liv inom oss.
Vatten är en fantastisk bild för en
sprittande källa till liv. Friskt levande
vatten uppstår inte av sig självt. Det
är alltid länkat till en källa. Om vatten
är isolerat i en pöl, om det saknar
flöde, blir där lätt algblomning och
vattnet blir unket. Ingen vill dricka

av ett sådant stillastående vatten
där smuts lätt samlas. Men en frisk
källas vatten står aldrig still. En källas
vatten porlar, skummar, strömmar
fram, det är i ständig rörelse. Det
fylls ständigt på med nytt friskt
vatten från ett större vattendrag. En
sådan källa kan Jesus få vara i oss.
När vi länkar oss till honom, genom
tron på honom, så ställer vi oss så
att säga mitt i den strömmen av
liv. Vi får del av hans liv, det liv som
aldrig dör. Och vi får låta oss fyllas
av hans inre ström av liv genom att
komma honom till mötes i bönen,
bibelläsningen, genom förlåtelsens
ord och nattvardens bröd och vin i
gudstjänsten tillsammans. Det är att
ständigt gå till källan för att dricka
av det levande vattnet. Det är att
hämta sitt vatten från en större
reservoar, en större vattenkälla, så
att vår egen ström ständigt fylls på
av Hans liv.
Till en kvinna som hämtar dricksvatten ur en brunn säger Jesus:
”Den som dricker av det här vattnet
blir törstig igen. Men den som dricker
av det vatten jag ger honom blir
aldrig mer törstig. Det vatten jag ger
blir en källa i honom, med flöde som
ger evigt liv.” Joh 4:13f
Kvinnan svarar genast Jesus: ”Ge mig
det vattnet.”
Vad är det som kvalificerar kvinnan,
eller någon att dricka av det livets
vatten som Jesus ger? Är det den
som har levt ett gott liv? Är det
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speciellt utvalda personer som har
mer fallenhet för tro och andlighet?
Präster och de som arbetar i kyrkan?
Nej.
Den enda kvalifikationen är törst.
Törst efter levande vatten, och inte
något substitut, inte något som
liknar levande vatten, men som snart
leder till besvikelse eller osunt begär.
Jesus säger: ”Är någon törstig, så
kom till mig och drick”. Inget annat.
”Är någon törstig, så kom”. Det är för
dig och mig, vanliga människor som
inte kvalificerar oss på någon annan
väg än att vi säger som kvinnan vid
brunnen som mötte Jesus: ”Herre,
ge mig det vattnet.” Det finns en
längtan hos kvinnan. En längtan som
inte kunnat släckas av något annat i
livet, hur hon än försökt fylla torkan
inombords. Kvinnans längtan efter
friskt levande vatten, längtan efter
liv, kan få bli till din och min längtan.
Också vi kan rikta den törsten mot
Jesus och be som hon: ”Herre, ge mig
det vattnet!”

Vad är egentligen verkligt
levande vatten?
Och vilka brunnar öser vi ur,
i sökandet efter det som kan
släcka vår inre törst?

ANKRACET I
TURINGEÅN!
Gudstjänst med SMÅ och stora
och årets Ankrace i Turingeån
söndag 3 maj!

Pengarna skänker vi i år till:
Nattvandrarna i Nykvarn, Diakonin i TuringeTaxinge församling och vårt hjälpprojekt i Irak.

Pris per lott:
Många fina priser från lokala sponsorer utlovas.

PROGRAM SÖNDAG 3 MAJ
Kl. 11.00 Gudstjänst med SMÅ och stora
i Nykvarnskyrkan.
Korvgrillning vid Herrgården.
kl. 12.30 ANKRACESTART!
KÖP ANKLOTT PÅ KAFÉ ÄNGLAGOTT

LUNCHBÖN I
NYKVARNSKYRKAN
TISDAG – FREDAG KL 12.00
Vi samlas runt ljusbäraren för
15 minuter av stillhet,
meditativ musik och bön.
Välkommen.
12

REGELBUNDEN VERKSAMHET
ÖPPEN FÖRSKOLA

SAMTAL I CENTRUM

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

Herrgården, varannan onsdag kl. 13-15,
(jämna veckor) Vi inleder med att fika och samlas sedan kring ett
gemensamt tema och avslutar vår träff med en kort andakt. Här kan
vi dela erfarenheter och tankar om livet. Anmälan sker i samband med
första träffen eller kontakta Andi Österlund, diakon.

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

SKUNK- Svenska kyrkans unga.
UNGDOMSGRUPP
Herrgården. Onsdagar kl. 18.30-21
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
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.

KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13-15,
(ojämna veckor) Daglediga möts i Nykvarnskyrkan för att trivas och
hitta nya vänner att umgås med. Vi pysslar med det man känner för,
eller bara är tillsammans. Eftermiddagsfika till självkostnadspris. Vi
avslutar med en kort andakt innan vi beger oss ut i vardagen.
Kontakt: Andi Österlund, diakon och Nina Nilsson,
församlingsvärdinna.

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.

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

JUNIORERNA och TONDROPPARNA

RUOTSINSUOMALAINEN TOIMINTA

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

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

DRÄLLIS
Kafé Änglagott. Fredagar kl. 13-15.
Dräll-fika är vår nya satsning och 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:
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www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

VÅRENS 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 1 mars
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson,
Birgitta Sigbrandt.
Söndag 8 mars
Nykvarnskyrkan kl.11.00
» Gudstjänst med SMÅ och stora.
Annica Lahti och Annika Slavova Sandström.
Damkören Vox Illimitatis från Farsta församling
medverkar. Mattias Ekström Koij, körledare.
Nykvarnskyrkan kl.18.00
» Livspausgudstjänst
Annica Lahti, Annelie Haager.
Existens medverkar.
Söndag 15 mars
Turinge kyrka kl.11.00
» Högmässa
Håkan Sandvik, Annelie Haager.
Kören Cantate medverkar.
Nykvarnskyrkan kl. 16.00
»Sunnuntaimessu/Finsk söndagsmässa
Håkan Sandvik, Merja Aapro.
Söndag 22 mars
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Temamässa med våfflor
Patrik Ingemansson, Annika Slavova Sandström.
TUTAIMBA! med Jonathan Mutakyawa, körledare
från vårt vänstift i Tanzania & Anna Martinson,
organist i Kumla.
Vi sjunger tillsammans sånger från Tanzania och
andra afrikanska länder.
Förutom sångrösten använder Jonathan trummor
och andra traditionella rytminstrument.

Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Livspausgudstjänst
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström.
Lena Kjerrud, sång.
Skärtorsdag 9 april
Nykvarnskyrkan kl.18.00
» Skärtorsdagsmässa
Annica Lahti, Annelie Haager.
Musik ur Jesus Christ Superstar. Joakim
och Lotta Rennemark, sång.
Långfredag 10 april
Nykvarnskyrkan kl.11.00
» Långfredagsgudstjänst
Patrik Ingemansson, Rebecca Jaehnke
och Annelie Haager.
Jesu sju ord på korset-Jerker Leijon.
Viva Vox och solister.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Långfredagsgudstjänst på finska
Lukaspassionen av Seppo Pänkäläinen,
Klaus Pennanen, Esa och Merja Aapro.
Sång på finska med textblad på svenska.
Håkan Sandvik.
Påskafton lördag 11 april
Nyvkarnskyrkan kl. 23.00
» Påsknattsmässa
Patrik Ingemansson,
Annika Slavova Sandström.
Påskdagen söndag 12 april
Turinge kyrka kl.11.00
» Tvåspråkig högmässa
Rebecca Jaehnke. Andi Österlund.
Annelie Haager.
Kören Cantate medverkar.

Söndag 29 mars
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Rebecca Jaehnke,
Annelie Haager, Patrik Jansson, flöjt.

Annandag påsk måndag 13 april
Taxinge kyrka kl.14.00
» Emmausvandring
Patrik Ingemansson,
Annika Slavova Sandström.

Söndag 5 april
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Gudstjänst med SMÅ och stora.
Annica Lahti och Annika Slavova Sandström.
Tondropparna och Änglakören.
Efter gudstjänsten påskpyssel i Herrgården.

Söndag 19 april
Nykvarnskyrkan kl.11.00
» Högmässa
Annica Lahti, Annica Slavova Sandström.

Nykvarnskyrkan kl. 16.00
»Sunnuntaimessu/Finsk söndagsmässa
Håkan Sandvik, Merja Aapro.

Söndag 26 april
Turinge kyrka kl.11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.
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Söndag 3 maj
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Gudstjänst med SMÅ och stora.
Annica Lahti och Annika Slavova Sandström.
Tondropparna och Änglakören. Efter
gudstjänsten gemensam promenad till
Herrgården för att heja på ankorna i
Turingeån. Korvgrillning.
Köp ”ankracelotter” på Kafé Änglagott
från 1 april.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Livspausgudstjänst
Annica Lahti, Annika Slavova Sandström.
Timmy Paulin, sång.
Söndag 10 maj
Turinge kyrka kl.11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson, Annelie Haager.
Kören Cantate medverkar tillsammans
med kören Ålvåjs från VårfrubergaHarads församling.
Nykvarnskyrkan kl. 16.00
»Sunnuntaimessu/Finsk söndagsmässa
Håkan Sandvik, Merja Aapro.
Söndag 17 maj
Nykvarnskyrkan kl.11.00
» Högmässa
Rebecca Jaehnke,
Annika Slavova Sandström.
Torsdag 21 maj
Taxinge kyrka kl. 8.00
» Gökotta vid klockstapeln
ett stenkast från Taxinge kyrka.
Vid regn är vi inne i kyrkan.
Patrik Ingemansson, Annica Lathi,
Annika Slavova Sandström.
Kören Cantate medverkar.
Söndag 24 maj
Taxinge kyrka kl.11.00
» Högmässa
Patrik Ingemansson.
Söndag 31 maj
Turinge kyrka kl.11.00
» Högmässa med konfirmation
Rebecca Jaehnke,
Annika Slavova Sandström.

VARJE
VECKA
TISDAG KL. 09.00
ojämna veckor
Nykvarnskyrkan
MORGONMÄSSA

VATTENKONSERT

ONSDAGAR KL. 18.00
Nykvarnskyrkan
VECKOMÄSSA

LIVETS VATTEN

TORSDAGAR KL. 10.30
jämna veckor
äldreboendet Lugnet.
ANDAKT
SÖNDAGAR
Högmässa/
Gudstjänst
För aktuell tid & plats,
se kalender här intill.

26 april kl. 18.00
i Turinge kyrka

Existens m fl
Annelie Haager,
körledare
Fairtradeförsäljning
i kyrkan och ”Vattenprovning”.

Passion och jubel i PÅSK!
SKÄRTORSDAG 9 APRIL
Nykvarnskyrkan kl.18.00
» Skärtorsdagsmässa
Annica Lahti, Annelie Haager.
Musik ur Jesus Christ Superstar.
Joakim och Lotta Rennemark, sång.
LÅNGFREDAG 10 APRIL
Nykvarnskyrkan kl.11.00
» Långfredagsgudstjänst
Patrik Ingemansson, Rebecca Jaehnke
och Annelie Haager.
Jesu sju ord på korset-Jerker Leijon.
Viva Vox och solister.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Långfredagsgudstjänst
Lukaspassionen av Seppo Pänkäläinen
Klaus Pennanen, Esa och Merja Aapro
Sång på finska med textblad på
svenska. Håkan Sandvik

PÅSKAFTON LÖRDAG 11 APRIL
Nyvkarnskyrkan kl. 23.00
» Påsknattsmässa
Patrik Ingemansson,
Annika Slavova Sandström.
PÅSKDAGEN
SÖNDAG 12 APRIL
Turinge kyrka kl.11.00
» Tvåspråkig högmässa
Rebecca Jaehnke.
Andi Österlund. Annelie Haager.
Kören Cantate medverkar.
ANNANDAG PÅSK
MÅNDAG 13 APRIL
Taxinge kyrka kl.14.00
» Emmausvandring
Patrik Ingemansson,
Annika Slavova Sandström.

LIVSPAUS
GUDSTJÄNSTER
En gång i månaden samlas vi
och lyssnar på gripande musik,
tänder ljus vid förbönen och
bjuds på kaffe, saft och
smörgås. En liten paus från det
som ständigt pågår i livet.
SÖNDAGAR KL. 18.00
I NYKVARNSKYRKAN:
8 mars, 5 april
och 3 maj.

KYRKOR
OCH KYRKOGÅRDAR

Gravskötsel
Gravskötsel är en tjänst som finns på de flesta
kyrkogårdar, även på Turinge-Taxinge kyrkogård.
Det innebär att vi sköter om blommorna på
gravplatserna.
Det finns fler alternativ att välja mellan:
1. Du planterar blommorna själv, men vi vattnar, och
plockar bort vissna blommor.
2. Vi planterar sommarblommor till midsommar, vattnar,
rensar och man kan beställa flera planteringsalternativ
som:
Påskliljor till påsken
Penséer till mors dag
Ljung till hösten
Höstdekoration till Allhelgonahelgen
Ljuständning till Allhelgonahelgen
På gravplatserna som vi sköter om, placeras en
planteringslåda, där vi byter jord varje år. Detta innebär
att det är två lådor i varandra med plats för vatten
emellan så det blir en ”självvattnande” planteringslåda.
Storleken på lådan bestäms efter stenens storlek, så att
det blir proportionerligt.
Fördelarna är en jämn vattning och att blommorna trivs
mycket bättre när de är planterade i en planteringslåda
och dessutom håller sig ogräset nästan helt borta.

Kulturgravar
Under hösten 2015 fick Stockholms Byggnadsantikvarie
ett uppdrag av Turinge-Taxinge församling att upprätta ett
vårdprogram för gravvårdar som bedöms ha ett kulturhistoriskt
värde. En gravvårdsinventering gjordes och efter det har många,
små och stora jobb blivit utförda. Nu äntligen, börjar processen
bli klar.
Stenar och järnkors är iordninggjorda, ramar är framtagna,
stenarna är säkrade och tvättade, gjutjärnstaken är målade och
rengjorda från rost. Till sommaren ska en konservator fylla i texten
på ett antal utvalda stenar.
Några stenar utöver Stockholms Byggnadsantikvaries program
har blivit utvalda för Hembygdens eget intresse.
Enligt Kulturmiljölagen , som omfattar kyrkliga kulturminnen,
ska begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras
kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas i framtiden.
Skylten Kulturgrav är utsatt vid dessa gravstenar, många av
gravplatserna har gravrättsinnehavare, men det medför ingen
förändring i gravrättsinnehavarens avtal, mer än att skylten finns
där och att vissa stenar har blivit tvättade och upprättade.
ATT TÄNKA PÅ:
När påsken är över är det dags att ta hem gravlyktorna.
Om lyktorna inte plockas bort blir de lätt förstörda när gräsmattan ska klippas och trimmas.

TVEKA INTE ATT KONTAKTA
OSS OM DU HAR FRÅGOR!
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Jimmy Bäckström
kyrkogårdsföreståndare 076-827 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.

RUOTSINSUOMALAINEN TOIMINTA
FÖRSAMLINGENS FINSKSPRÅKIGA VERKSAMHET
TEXT: Håkan Sandvik och Andi Österlund

Yhteyshenkilöt:
Raamattupiiri, Seppo Kauppi
Tiistaikerho, Andi Österlund
Kultuuri-ilta, Salme Kosunen
Yhteislaulu 1: Merja Aapro, Ulla Lammi
Yhteislaulu 2: Ville Säkkinen, Saima Kauppi
Kirkkoväärtit: Seppo Kauppi, Harri Porttila,
Annelie Tikkanen-Rózsa,
Diakoni: Andi Österlund, puh. 073-9011896
Pappi: Håkan Sandvik, puh. 076-8030250

Toukokuu
Tii 5 klo 18.30
To 7 klo 18.30

Yhteislaulu/Allsång, Ville Säkkinen
Kultuuri-ilta ja Raamattupiiri
yhdessä/Kulturkväll
och Bibelgruppen tillsammans
Sunn 10 klo 16 Sunnuntaimessu Nykvarnin kirkossa
/Söndagsmässa i Nykvarnskyrkan
Äitienpäivän juhla / Morsdagsfest
Tii 12 klo 14
Tiistaikerho/Tisdagsklubben
Tii 19 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång, Merja Aapro
To 21 klo 18
Raamattupiiri / Bibelgruppen
Tii 26 klo 14
Tiistaikerho/Tisdagsklubben
(Helatorstai)

Maaliskuu
Tii 3 klo 14
To 5 klo 18.30
Tii 10 klo 18.30
To 12 klo 18
Sunn 15 klo 16

Tiistaikerho/Tisdagsklubben
Kultuuri-ilta/Kulturkväll
Yhteislaulu/Allsång, Ville Säkkinen
Raamattupiiri/Bibelgruppen
Sunnuntaimessu Nykvarnin kirkossa
/Söndagsmässa i Nykvarnskyrkan
Tii 17 klo 14
Tiistaikerho/Tisdagsklubben
Tii 24 klo 18.30 Yheislaulu/Allsång, Merja Aapro
To 26 klo 18
Raamattupiiri/Bibelgruppen
Tii 31 klo 14
Tiistaikerho/Tisdagsklubben

Kesäkuu
Sunn. 7
To 4 kl. 19
Perj 19 klo 15

Huhtikuu
To 2 klo 18.30
Sunn 5 klo 16

Kultuuri-ilta/Kulturkväll
Sunnuntaimessu Nykvarnin kirkossa
/Söndagsmässa i Nykvarnskyrkan
Tii 7 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång, Ville Säkkinen
Pe 10 klo 18
Pitkäperjantain jumalanpalvelus
Nykvarnin kirkossa
Långfredagsgudstjänst i
Nykvarnskyrkan
Su 12 klo 11
Kaksikielinen pääsiäismessu
Turingen kirkossa/
Tvåspråkig påskmässa i
Turinge kyrka
Tii 14 klo 14
Tiistaikerho/Tisdagsklubben
Tii 21 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång, Merja Aapro
To 23 klo 18
Raamattupiiri/Bibelgruppen
Ti 28 klo 14
Tiistaikerho/Tisdagsklubben

Retki/Utflykt. Lisä tietoa
myöhemmin.
Kultuuri-ilta/Kulturkväll
Juhannusjuhla Herrgårdenin
puistossa/Midsommarfest i
Herrgårdsparken

En ny lektion i finska för nybörjare
Kukka – Blomma
Kuka – Vem
Kakku – Kaka
Kokko – Brasa
Koko – Storlek eller hela
Kukko kiekuu – Tuppen gal
Käki – Gök
Kokoo kokoon koko kasa! Samla ihop hela högen!
Kokoonko kokoon koko kasanko? –
Ska jag samla ihop hela högen?
Bra ord att kunna när våren närmar sig!
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Missä on vettä,
siellä on elämää
Översättning av text: Anneli Tikkanen

Minulla oli aikoinani seurakuntapastorina toimiessani ilo tuntea
ja olla kanssakäymisissä erään
vanhan seurakunnan jäsenen,
Ullan, kanssa usean vuoden ajan.
Kerran otimme termospullollisen
kahvia ja pullia mukaamme ja
ajoimme hänen lapsuudenkodilleen,
istuimme auringossa ja nautimme
rauhasta. Hän kertoi lapsuudestaan
ja elämästään siinä talossa järven
rannalla, vanhemmistaan ja kuinka
köyhää heillä oli ollut – köyhää
mutta erittäin onnekasta. Kun Ullan
äiti myöhemmin asui hoivakodissa
niin talo jäi sisarusjoukon huostaan.
Nämä hommasivat vesijohdon
keittiöön. Kun heidän äitinsä sitten
kävi viimeistä kertaa kotona,
hän istui keittiön tuolilla, katsoi
vesihanaa ja sanoi: -Viimeinkin
olen saanut veden taloon. Ullatäti melkein itki tätä kertoessaan
sillä se oli niin hienoa. Kuinka hän,
heidän äitinsä, olikaan toivonut,
että saisi veden. Hän oli kantanut
vettä koko ikänsä, hakannut reikiä
jäähän, pessyt ja raatanut. Nyt
viimeinkin sitä oli käden ulottuvilla.
Ja minä muistan sen taas – ei siitä
niin kauan ole. Tänään meille vesi on
itsestään selvyys, mutta ei aina ole
ollut. Meillä on mahdollisuus saada
vettä melkeinpä aina missä vain.
Kotona, kaupoissa, kaupungilla,
vessoissa. Me tiedämme kuinka
tärkeätä se on. Vedessähän jos

missään on kysymys elämästä.
Minulla on tapana sanoa
kastepuheissani, että Jumala on
nerokas, koska Jumala käyttää
vettä todistaessaan rakkautensa
ja yhteenkuuluvaisuutensa
meihin ihmisiin. Vesi on elävää,
puhdistavaa, tärkeää, hyvää ja se
saa kaiken kasvamaan. Tätä elämän
antavaa elintärkeätä ainetta Jumala
käyttää kasteessa piirtäessään
vesileiman sydämiimme luvaten
ettei hän koskaan jätä meitä ”Minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät
aina maailman loppuun asti”.
On paljon itsestään selvyyksiä
tänään, niin itsestään selvyyksiä
että otamme ne varmoina.
Jatkuvasti tulee raportteja että
meidän pitää valmistautua,
varastoida vettä ja ruokaa
akuutin hädän ja katastrofin
varalle. Nykvarn valmistautuu
akuuttitilanteisiin ja satsaa vettä
meille, jotka asumme ja elämme
täällä. Vesi – se on ajassa ja pysyy
aina ajassa. Siinä on kysymys
elämästä.
Ruotsin kirkon oma
auttamisjärjestö ”Act Svenska
kyrkan” kampanjoi usein teemanaan
vesi. Siellä missä on vettä, siellä on
elämää. Sairauksia voidaan torjua
ja auttaa nälän hädässä, porata
kaivoja ja toimittaa kyliin vettä.
Pienen Nykvarnin avustuksilla
on merkitystä missä tahansa
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maailmassa apua tarvitaankin.
Kuulumalla meidän paikalliseen
lenkkiin olemme yhteydessä
lähimmäisiin jotka tarvitsevat apua.
Nyt kun kevät on tullut kutsumme
teitä kuten tavallista kaikkiin
seurakunnan tilaisuuksiin. Meillä
on aina tarjolla jotakin lähes
kaikkien mieleen, niin arkena
kuin sunnuntainakin ja suurissa
tapahtumissa kuten ankkakilpa
tai konsertit. Taas vietetään
pääsiäistä ja vappukokko
sytytetään. Lämpimästi tervetuloa
seurakuntaasi joka on menossa
kohti kesän aurinkoisia päiviä.

Patrik Ingemansson
Kirkkoherra

FÖLJ MED!
ISRAEL 22 -29 SEPTEMBER 2020
EN UPPLEVELSE FÖR LIVET!
VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED församlingens präst Rebecca Jaehnke på rundresa i
Israel! En hisnande färd genom årtusenden där vi får vandra i Jesu fotspår, fördjupa oss i tron och
uppleva Bibeln live. Vi besöker odödliga platser som Betlehem, Jeriko, Jordan, den heliga staden
Jerusalem med Oljeberget, Getsemane och Golgata.
Åk en båtfärd på Genesarets sjö, flyt i det salta vattnet i Döda Havet eller kila in en bönelapp vid
Klagomuren. Resan till Israel blir ett minne för livet, där Bibelns många berättelser blir konkreta,
levande och närvarande.
Pris: 10.000 kr för församlingsmedlemmar, 20.000 kr för icke-församlingsmedlemmar.
För information och anmälan, kontakta Rebecca Jaehnke.
Tel: 073-901 18 91
Mail: rebecca.jaehnke@svenskakyrkan.se

