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tack från syföreningen
ETT STORT TACK till alla er som skänkt tyg och
garn till syföreningen! Vi tar tacksamt emot
gamla textilier som ni har liggandes hemma, och
ser till att de får nytt liv, på olika sätt. För att
skänka material, kontakta Birgitta Larsson på
tel 08-552 472 72.

Kontakt
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Herrgården, Allévägen 1, 155 32 Nykvarn
Tel: 08-554 909 20. Öppet helgfri vardag.
Mån,ons, tors, fre kl 9-12. Tis kl 13-15.
E-post: turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
KAFÉ ÄNGLAGOTT
Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan
Tel: 08-554 909 30. Öppet tis-fre kl 9-16. Lör 9:30-15.
E-post: info@anglagott.se, Hemsida: www.anglagott.se
PRÄSTER
Patrik Ingemansson, kyrkoherde, 070-752 71 43
Rebecca Jaehnke, präst, 073-901 18 91
Håkan Sandvik, präst, 076-803 02 50
Annica Vallgren, pastorsadjunkt, 076-827 11 55
KYRKOMUSIKER
Annelie Haager, organist, 076-827 11 58
Annika Slavova Sandström, kantor, 076-827 11 57
PEDAGOGER
Linda Thunell, skola, 076-828 07 04
Maija Karlsson, ungdom, 076-100 05 26
Veronica Wolfsberg, barn, 0-12 år, 076-827 11 59
KANSLI
Kerstin Persson-Kangas, ekonomiansvarig, 073-901 18 97
Ellenor Belsing, ekonom, 073-901 18 90

Viktoria Gutung, kommunikation och HR, 076-827 11 56
Therese Karlsson, administratör/sekreterare, 076-827 11 61
Monika Tennorth, expedition deltid
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING & VAKTMÄSTARE
Jimmy Bäckström, kyrkogårds- och fastighetsansvarig,
076-827 11 53
Mats Hultkvist, kyrkogårdsarbetare, 070-438 49 41
Andreas Fahlén, fastighetsskötare, 073-901 18 93
Erika Nordén, kyrkogårdsförvaltning, 076-827 15 87
Marie Bladh, inre tjänst, 076-827 11 72
Nina Nilsson, värdinna, 076-827 11 54
Raghida Dakarmanijian, lokalvård
KAFÉ ÄNGLAGOTT
Johanna Bredenberg, kaféansvarig, 076-827 11 60
Linnéa Andersson, 073-901 18 92
Carina Lundgren
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TEMA: Hopp

För bra för att
vara sant...

V

isst är det är för bra för att
vara sant? Då och då i livet
upplever vi det just så… för
bra för att vara sant. Helt omöjligt
och ofattbart.
Påskens budskap är just sådant.
Är det sant? Det är ju bara för bra.
Någon kommer ner till jorden, talar
om för oss hur vi ska leva våra liv så
att det blir till gagn för oss och våra
medmänniskor, vänder upp och ner på
föreställningsvärlden om hur allt ska
vara, säger att våra synder är förlåtna
i oändlighet, dör en mänsklig död och
sedan uppstår för att visa att det finns
en uppståndelse och att den gäller dig
och mig. Det är ju bara för bra. Och
vet ni? Det tror jag redan folket på Jesu
tid tänkte. "Han var ju död, jag såg ju
honom själv på korset, jag såg när
han lades i graven, jag såg hans livlösa
kropp - men nu ser jag honom vandra
på stadens gator som om inget hade
hänt."
Stenen som blockerade graven där
Jesus låg rullades bort. Men då som nu
är våra hjärtan fortfarande blockerade
för budskapet. Det är ju bara för bra
för att vara sant. Gäller detta mig? Vad
betyder det i mitt liv? Kan jag tro på
det? Vill jag tro på det? Vem kan rulla
undan stenen för mig?

Men med uppståndelsen kom hoppet.
Om det nya livet. Om det eviga livet.
Om livet som år efter år kommer åter.
En pånyttfödelse där vi får möjlighet
att börja om på nytt. Ta nya tag. Hopp.
Det kommer bli bra. Allt det trasiga
kommer bli helt, all sorg och smärta
kommer att försvinna. För det omöjliga
har skett – det är bra, och det är sant.
Patrik Ingemansson, kyrkoherde

Liian hyvä ollakseen totta…
Todellakin, se on liian hyvä ollakseen
totta. Silloin tällöin elämässä me
koemme sen niin… liian hyvä
ollakseen totta. Täysin mahdotonta ja
käsittämätöntä. Pääsiäisen sanoma on
juuri sellainen. Onko se totta? Sehän on
vain liian hyvä. Joku tulee maan päälle,
kertoo meille miten meidän tulee elää
elämämme niin, että se olisi meille ja
lähimmäisillemme hyödyksi, kääntää
ylösalaisin mielikuvitusmaailman
siitä, kuinka kaiken tulisi olla, sanoo
että syntimme ovat anteeksiannettuja
loputtomiin, kuolee ihmisellisen
kuoleman ja sitten nousee kuolleista
näyttämään, että ylösnousemus on ja
että se koskee sinua ja minua. Sehän
on vain liian hyvä. Ja tiedättekö?
Minä uskon, että kansa jo Jeesuksen
aikana ajatteli: ”Hänhän oli jo kuollut,

minähän itse näin hänet ristillä, minä
näin kun hänet pantiin hautaan, minä
näin hänen elottoman ruumiinsa
– mutta nyt minä näen hänet
kävelemässä kaupungin katuja kuin
mitään ei olisi tapahtunut.”
Kivi joka tukki haudan, missä Jeesus
makasi vieritettiin pois. Mutta silloin,
kuten nytkin, meidän sydämemme
on edelleen suljettu sanomalle. Sehän
on vain liian hyvä ollakseen totta.
Koskeeko tämä minua? Mitä se
tarkoittaa minun elämässäni? Voinko
minä uskoa siihen? Haluanko minä
uskoa sen? Kuka voi vierittää kiven
minun edestäni?
Ylösnousemuksen myötä tuli toivo.
Uudesta elämästä. Iankaikkisesta
elämästä. Elämästä, joka vuosi
toisensa perään tulee uudelleen.
Uudelleensyntyminen, jossa me
saamme mahdollisuuden alkaa
uudelleen. Uusin ottein. Toivo. Siitä
tulee hyvä. Kaikki rikkinäinen muuttuu
kokonaiseksi, kaikki suru ja tuska
häviävät. Mahdoton on tapahtunut –
se on hyvä, ja se on totta.
Patrik Ingemansson, kirkkoherra

TEMA: Hopp

Hurra för dom som drömmer!

F

ilmen La La Land ger oss stoff
till våra drömmar. Och mod
att våga hoppas, även när det
verkar omöjligt och inte längre
värt kraften att förverkliga dem.
Mia,
filmens
huvudperson,
längtar och satsar på sin dröm
att bli skådespelare. Hon går på
provfilmning efter provfilmning.
Utan resultat. Tills en dag då det
inte går längre.
”En enda provfilmning till och jag
bryts ner. I väntrummet sitter flera
som jag fast bättre och vackrare.
Inte en gång till. Det gör för ont.
Jag är kanske en av dem som alltid
har velat göra det. Men det är som
en önskedröm för mig. Och vad
händer sen? Man förändrar sina
drömmar och blir vuxen.”
Så blir hon övertalad till en sista
provfilmning. Hon åker dit och får
som uppgift på scen att berätta om
vad hon vill. Och Mia berättar. Det
fullkomligt forsar ur henne. Hon
berättar om sin moster som en gång
hoppade i Seine. ”Barfota, mitt i
vintern. Hon nös i en hel månad,
men sa att hon skulle göra det igen.
Hurra för dom som drömmer, hur
galna dom än kan verka. Hurra för

dom som drömmer, hurra för dom
hjärtan som värker.”
I kyrkan bär vi på en dröm
tillsammans. Ett hopp om något
som vi ännu inte sett. Vi drömmer
om att en dag få del av Guds
härlighet, att få dela Jesu seger över
döden och ondskan. Det hoppet
ger oss handlingskraft och mod,
uthållighet i lidande och motivation
till bön redan här och nu. Det ger
oss en riktning i livet. ”I hoppet är
vi räddade – ett hopp som man ser
uppfyllt är inte något hopp, vem
hoppas på det han redan ser? Men
om vi hoppas på det vi inte ser, då
väntar vi uthålligt.” (Rom 8:24f)
På många sätt liknar kyrkan Mia i
filmen, som bärs av sin dröm. Den
drömmen gör något med henne.
Den formar allt hon gör, den ger
riktning åt hela hennes tillvaro. Den
är som en huvudväg framåt där allt
annat i hennes tillvaro får fogas in.
Eller försakas. Hon bär sitt hopp
som vore det av skört glas i sina
händer, för att en dag få uppleva det
uppfyllt. Och det är precis vad vi gör
under fastan. Vi hoppas och längtar
och försakar för att få del av det
evighetshopp som tänds i påsken.
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Och precis som Mia vet att de stora
drömmarna har ett pris, så får vi
under fastan fundera över vad det
kostar oss att uppnå vår dröm. För
vår dröm bär på kraft att förändra
oss själva och vår omgivning redan
här och nu. Drömmen ger oss en
liten glimt av glädjen som väntar
oss i förskott. Därför ger den oss
kraft att fortsätta framåt även i
uppförsbacke, den hjälper oss att
prioritera och den hjälper oss att
våga tro mer om oss själva och
andra än vad erfarenheten kan
berätta.
I Nykvarnskyrkan har vi under
fastan bön varje vardag kl 12.
Bönens rubrik är ”Vad är ditt
hjärtas innersta längtan?” För att
precis som Mia i filmen nå fram
till det vi hoppas, så får vi under
fastan ställa in vårt hjärtas kompass
i den riktningen. Så förbereder vi
oss att en dag nå fram till vår dröm,
uppfyllelsen av vårt gemensamma
kristna hopp. Hurra för dom som
drömmer!

Rebecca Jaehnke, präst

påskens program
29 mars Skärtorsdagen:
Nykvarnskyrkan kl 18
Skärtorsdagsmässa
Rebecca Jaehnke, Annica Vallgren,
Annika Slavova Sandström och Peter
Larsson, klarinett

VAD ÄR DITT HJÄRTAS
INNERSTA LÄNGTAN?

VÄLKOMMEN TILL BÖN
I NYKVARNSKYRKAN UNDER FASTAN!
VARJE VARDAG KL 12.00,

30 mars Långfredagen:
Nykvarnskyrkan kl 11
Långfredagsgudstjänst
Håkan Sandvik, Annelie Haager och
Patrik Jansson, flöjt

14 FEBRUARI - 29 MARS.

Nykvarnskyrkan kl 18
Finsk långfredagsgudstjänst
Håkan Sandvik
31 mars Påskafton:
Nykvarnskyrkan kl 23
Påsknattsmässa
Patrik Ingemansson
1 april Påskdagen:
Turinge kyrka kl 11
Tvåspråkig högmässa (sv/fi)
Håkan Sandvik, Rebecca Jaehnke,
Annica Vallgren, Annelie Haager,
Annika Slavova Sandström

Passionsmusik

Välkommen till passionsandakter/musik i Nykvarnskyrkan
kl 18.00, under Stilla veckan inför påsken.
26 mars: Passionsandakt. Håkan Sandvik. Kristina Ekman, viola.
Annelie Haager, piano
27 mars: Passionsandakt. Rebecca Jaehnke. Annelie Haager,
sång och piano
28 mars: Judisk passionsmåltid. Håkan Sandvik, Annika Slavova
Sandström och sånggruppen VivaVox
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2 april Annandag påsk:
Taxinge kyrka kl 16
Emmausmässa
Patrik Ingemansson,
Annica Vallgren och Annelie Haager

vårens gudstjänster
SÖNDAG 4 MARS
kl 11.00 Turinge kyrka:
Högmässa. Rebecca Jaehnke,
Patrik Ingemansson. Vi välkomnar
församlingens nya organist Annelie
Haager och kyrkokören medverkar.
SÖNDAG 11 MARS
kl 11.00 Nykvarnskyrkan: Mässa.
Håkan Sandvik. Tondropparna
medverkar.
SÖNDAG 18 MARS
kl 11.00 Turinge kyrka: Högmässa
Rebecca Jaehnke
SÖNDAG 25 MARS
kl 11.00 Nykvarnskyrkan: Gudstjänst
med SMÅ och stora. Håkan Sandvik
och Annica Vallgren. Barnkörerna
medverkar. Ankrace i Turingeån efter
gudstjänsten!
kl 16.00 Nykvarnskyrkan:
Finskspråkig söndagsmässa
Håkan Sandvik
SKÄRTORSDAGEN 29 MARS
kl 18.00 Nykvarnskyrkan:
Skärtorsdagsmässa
Rebecca Jaehnke, Annica Vallgren,
Annika Slavova Sandström och Peter
Larsson, klarinett
LÅNGFREDAGEN 30 MARS
kl 11.00 Nykvarnskyrkan
Långfredagsgudstjänst. Håkan
Sandvik, Annelie Haager och
Patrik Jansson, flöjt

kl 18.00 Nykvarnskyrkan
Finsk långfredagsgudstjänst
Håkan Sandvik

kl 16.00 Nykvarnskyrkan:
Finskspråkig söndagsmässa
Håkan Sandvik

PÅSKAFTON 31 MARS
kl 23.00 Nykvarnskyrkan
Påsknattsmässa
Patrik Ingemansson

SÖNDAG 6 MAJ
kl 11.00 Nykvarnskyrkan: Gudstjänst
med SMÅ och stora. Annica Vallgren.
Barnkörerna medverkar.

PÅSKDAGEN 1 APRIL
kl 11.00 Turinge kyrka
Tvåspråkig högmässa (sv/fi)
Håkan Sandvik, Rebecca Jaehnke,
Annica Vallgren, Annelie Haager,
Annika Slavova Sandström

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
TORSDAG 10 MAJ
kl 08.00 Taxinge kyrka, klockstapeln
Gökotta. Tag med kaffekorg och
något att sitta på. Vid regn är vi inne i
kyrkan. Rebecca Jaehnke. Kyrkokören
medverkar.

ANNANDAG PÅSK 2 APRIL
kl 16.00 Taxinge kyrka
Emmausmässa. Patrik Ingemansson
och Annica Vallgren
SÖNDAG 8 APRIL
kl 11.00 Nykvarnskyrkan:
Högmässa. Håkan Sandvik
SÖNDAG 15 APRIL
kl 11.00 Turinge kyrka:
Familjemässa. Annica Vallgren.
Barnkörerna medverkar.
SÖNDAG 22 APRIL
kl 11.00 Nykvarnskyrkan:
Högmässa. Rebecca Jaehnke.
Näshulta manskör medverkar.
SÖNDAG 29 APRIL
kl 11.00 Turinge kyrka:
Högmässa. Patrik Ingemansson,
Håkan Sandvik och Enhörna Gospel

SÖNDAG 13 MAJ
kl 11.00 Turinge kyrka:
Högmässa. Håkan Sandvik och
Annica Vallgren
PINGSTDAGEN
SÖNDAG 20 MAJ
kl 11.00 Taxinge kyrka:
Högmässa. Patrik Ingemansson.
Tumba nya kyrkokör medverkar.
SÖNDAG 27 MAJ
kl 11.00 Turinge kyrka:
Högmässa. Håkan Sandvik
kl 16.00 Nykvarnskyrkan:
Finskspråkig söndagsmässa
Håkan Sandvik

Med reservation för ändringar.
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Veckomässa!
vi firar veckomässa
tillsammans varje
onsdagkväll kl 18
i nykvarnskyrkan.
sommar som vinter.
välkommen!

bön i fastan:
VAD ÄR DITT HJÄRTAS
INNERSTA LÄNGTAN?
välkommen till bön i nykvarnskyrkan!
varje vardag kl 12.00 under fastan,
14 februari - 29 mars.

andakter på lugnet
jämna torsdagar kl 10.30
på lugnets äldreboende

kyrktaxi
är du i behov av kyrktaxi för att ta dig till
kyrkan? ring 08-554 909 20 så ordnar vi det,
kostnadsfritt givetvis.
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Foto: Magnus Aronson

barnens sidor med Ture Tax!
PÅSKLOVSSKOJ 4 APRIL
MÄSSA OCH PÅSKPYSSEL
Söndag 11 mars firar vi mässa med barnkören Tondropparna
i Nykvarnskyrkan kl 11. Fika i kyrkan efteråt. Därefter påskpyssel
på Herrgården kl 12-14.30. Ingen anmälan behövs.
Välkommen!

Onsdag 4 april mellan 9-15 där vi kommer att
pyssla på förmiddagen, äta lunch och på em
kommer vi att titta på film i Herrgården. Och
om vädret tillåter lite utelek. För barn i åk 1-6.
Anmälan senast 27/3 via formulär på
församlingens hemsida, eller till Veronica
Wolfsberg på tel 076-827 11 59. Max 25 barn.

ANKRACE 25 MARS
SÖNDAG 25 MARS det dags igen för ankrace i
Turingeån! Start kl 12.30! Missa inte att köpa din
anklott! Lotterna säljs på Kafé Änglagott from
1 mars! 50 kr per lott och alla insamlade medel
går till Svenska kyrkans fastekampanj.

BARNDAG PÅ STJÄRNHOLM 15 MAJ
Välkommen till "Små frön" - en festdag där
barnen står i centrum. En härlig dag för barn upp
till ca 6 år med ledare, förälder eller annan vuxen.
Lek, sångsamling, Barnens kyrka, korvgrillning
och mycket mer.
Vi åker buss från Herrgården vid 9.00 och är
tillbaka till 15.00. Gratis för barn, 60 kr per vuxen.
Anmälan till Veronica Wolfsberg på tel 076-827
11 59 senast 17 april. Obs! Begränsat antal platser.

ANMÄL DIG TILL SOMMARKUL 2018
För barn som i vår går ut årskurs 1-5 anordnar
Svenska kyrkan Sommarkul på Herrgården under
veckorna 27-27. Vi leker, pysslar, spelar brännboll,
kubb, krocket, pratar och gör utflykter, beroende
på vädret. Varje vecka gör vi en heldagsutflykt.
Läs mer och anmäl dig på församlingens hemsida
(from 16 april), eller ring Veronica Wolfsberg på
tel 076-827 11 59. Obs! Begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag: 31 maj.

Nyfiken på vem som skapat TURinge TAXinges egen maskot - Ture Tax?
Det är Maija Karlsson, vår fantastiska församlingspedagog, som håller i
penseln, och kyrkoherde Patrik Ingemansson som skriver de små texterna.
Vad tycker ni Ture Tax ska hitta på i sommar? Tipsa gärna maija.karlsson@
svenskakyrkan.se så får vi se vad Ture gör i nästa serie!
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Prästen säger att vi ska
bevaras till evigt liv.

Tur att jag går till kyrkan....

Lös korsordet och vinn
fika på Kafé Änglagott!
När du klarat av korsordet,
lämna in det på Kafé Änglagott
eller skicka det till TuringeTaxinge församling, Herrgården,
Allévägen 1, 155 32 Nykvarn
så kan du vinna en festis och
chokladboll!
Vi drar tre vinnare bland de
som svarat rätt!
Senast 24 mars vill vi ha
ditt svar. Vi ropar ut
vinnarna på Ankracet!

SNURRIG

TUFFA

GNÄLLDE

... så kan katterna sitta
hemma med sina nio liv!
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Tidsresa till Turinge kyrka år 1803

Å

ret är 1803. Turinge sockens
konfirmander och bönder
har kommit till kyrkan för
att ta del av undervisningen och
sitter tysta i kyrkbänkarna, psalm
237 spelas av kantorn i ett tempo
som får klockorna att nästan stå still.
Pastorn Lars Dalin talar högtidligt i
predikstolen om vikten av att bevara
Dahlberg då han varit så viktig för
kyrkan. Plötsligt ställer sig Fru Eva
Charlotta Cronstedt upp och säger
med stark röst - Men Gode Pastorn, är
inte den kristna tron viktigare än Erik
Dahlbergs tavla? Dialogen fortsätter
och resan är igång…
Den 1 februari var det dags igen,
konfirmanderna fick vara med om
en tidsresa tillbaka till 1803 och

återuppbyggnaden av Turinge kyrka
efter blixtnedslaget 28 juli 1802.
Under dagen fick konfirmanderna
prova på att tälja dymlingar till det
nya kyrktornet, skriva kalligrafi.
Lära sig mer om Erik Dahlberg och
Suecia Antiqua et Hordierna, där han
avbildade städer, palats och andra
sevärdheter i kopparstick. Och de
dagliga sysslorna som att kärna smör,
mala senap och putsa koppar bland
annat, vilket kanske inte många har
provat på tidigare. Samtidigt som vi
funderade kring frågorna, vad är det
för mening att erövra världen om man
förlorar sin själ? Vilken bild visar vi
av oss själva - är det den sanna bilden
eller en målad fasad. Turinge kyrka
är idag väldigt präglad av Dahlberg,
med epitafier och självporträtt, vilket
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kan liknas med dagens facebook.
Vad är det för bild du vill visa av
dig? Vi funderade även kring vad är
viktigt, vem vill jag vara, hur vill jag
bli ihågkommen? Och om hur min
livsberättelse kopplas ihop med den
stora livsberättelsen.
Dagens slutsatser blev att människorna
i början av 1800-talet funderade på
samma livsfrågor som vi gör idag.
Vem är jag? Vem vill jag vara? Finns
det något större? Dock fanns inte så
stora möjligheter för barnhemsbarn
och torpare att få drömma om sin
framtid och möjligheten till att resa,
då många inte ens lämnade gården
de brukade och det tog lång tid att
färdas, exempelvis tog det ungefär tre
dagar att ta sig till stora Stockholm.

Ungdom - Konfirmand

ung pilgrim
torsdagkvällar kl 18–20 på herrgården
datum: 15 mars, 19, april, 3 maj, 17 maj,
31 maj.
Ung pilgrim är en verksamhet för ungdomar 18+. Fokus
på verksamheten är andlig utveckling via tidebön,
frälsarkrans och samtal.
Kvällarna kommer även att ha olika aktiviteter och till
våren är tanken att vi ska göra en kort pilgrimsvandring
i Nykvarn. Ung pilgrim inbjuds även till att åka på
ungdomsläger i april samt ev. församlingsresa hösten
2018.
Intresserad av att vara med? Ring Maija Karlsson på
tel 076-10 00 526.

Idag finns enorma möjligheter att skapa
vår egen framtid och resa jorden runt om
vi så vill. Att kunna studera och få arbeta
med det vi vill och att få drömma och våga
förverkliga våra drömmar.
Tidsresan är en viktig upplevelse för
många och hade inte varit möjligt att
genomföra utan hjälp från syföreningar
samt privatpersoner som bidragit med
att sy kläder, snickrat, sågat och donerat
rekvisita. Och till alla er vill församlingen
rikta ett stort TACK!
Text: Linda Thunell och Maija Karlsson
Foto: Elin Bill

öppna ungdomskvällar
för ungdomar i ålder 14 och uppåt
20/4 kl 18-21 spelkväll i herrgården
25/5 kl 18-21 grillkväll med kubb i
herrgården och herrgårdsparken
Under kvällarna kommer det att bjudas på lättare tilltugg
eller något från grillen. Ta med dina kompisar och kom!

Vuxenverksamhet

Följ oss i
sociala medier!

knutpunkten
en ny öppen gemenskap i nykvarnskyrkan!
Jämna onsdagar kl 13-15. Vi bjuder på kaffe, te och något
gott, aktivitet för den som vill, samtal och god gemenskap.
Gillar du att syssla med hantverk av något slag, så ta gärna
med dig stickningen eller finsnideriet och pyssla med oss.
Träffarna avslutas med andakt. Ingen föranmälan krävs,
kom precis som du är.
Varmt välkommen! Rebecca Jaehnke, präst &
Nina Nilsson, värdinna

konsert på kvinnodagen 8 mars:

vårutflykt: ”kyrkan under medeltiden”

quinnan i musiken - från hildegard
till hulthén

Följ med på en endagstur med Turinge-Taxinge
församling den 5 maj. Bussen avgår från Herrgården kl 9
och beräknas vara tillbaka kl 16.

Quinnan i musiken – från Hildegard till Hulthén.
Kvinnliga tonsättare och textförfattare genom ett
årtusende presenteras av Maria Hulthén Birkeland,
fiol, Karin Frölén, sopran och Annelie Haager, piano
8 MARS - Nykvarnskyrkan kl 18.00
Kafé Änglagott har öppet till kl 18, dagen till ära.

Vi åker till Vårfruberga-Härads församling där vi får
bekanta oss med kyrkan i Sverige under Medeltiden.
Vi besöker Vårfruberga klosterruin, och ser
medeltidskyrkorna i Härad, Vansö och Fogdö där vi
bland annat får uppleva vackra medeltidsmålningar av
den kända konstnären Albertus Pictor.
Resan är gratis för församlingsbor. Buss, lunch och
guidning ingår. Sista anmälningsdag är 20 april. Anmälan
sker till expeditionen: 08-554 909 20. OBS! Begränsat
antal platser, så först till kvarn.

Med reservation för ändringar.

Varmt välkomna!, önskar Rebecca Jaehnke, präst och
Nina Nilsson, värdinna

följ med till israel i november
Välkommen att följa med församlingens präst Rebecca
Jaehnke på rundresa i Israel! En hisnande färd genom
årtusenden. Vandra i Jesu fotspår, fördjupa dig i tron
och upplev Bibeln live. Upplev Nasaret såsom på Jesu
tid, åk en båtfärd på Genesarets sjö, flyt i det salta
vattnet i Döda Havet eller kila in en bönelapp vid
Klagomuren.

OM RESAN
Datum: 20-27 nov 2018.
Ingår: Övernattning en natt i Netanya, två nätter på
kibbutz vid Genesarets sjö och fyra nätter i Jerusalem.
Halvpension på samtliga hotell. Guidning (svensktalande
guide), utflykter och inträden. Transferbuss NykvarnArlanda, tur och retur.

Vi besöker odödliga platser som Betlehem, Jeriko,
Jordan, Herodes klippfästning Masada, den heliga
staden Jerusalem med Oljeberget, Getsemane och
Golgata.

Pris: 8.000 kr för församlingsmedlemmar, 16.000
kr för icke-församlingsmedlemmar. Begränsat antal
platser och församlingsmedlemmar har förtur.

Resan till Israel blir ett minne för livet, där Bibelns
många berättelser blir konkreta, levande och
närvarande.

För information och anmälan, kontakta
Rebecca Jaehnke på tel 073-901 18 91.
Sista anmälningsdag: 15 juni.

konsert vid earth hour
24 MARS - Nykvarnskyrkan kl 20.30
Vi uppmärksammar Earth Hour 24 mars
med en konsert i Nykvarnskyrkan kl 20.30,
med kören Existens, i skenet av levande
ljus. Ingen biljett behövs. Välkommen!

Drop-in-dop 6 maj
Den 6 maj erbjuder vi drop-in-dop i
Nykvarnskyrkan, för dig som ännu
inte är döpt.
Dopkläder finns att låna och
vi serverar tårta efteråt. Mer info,
se församlingens hemsida!

Ny personal
Den senaste tiden har vi ett gäng nyanställda i
församlingen. De får presenterara sig närmare i nästa
nummer av Livet, men här kommer en kort beskrivning av
vilka de är och vad de gör.
•
•
•
•
•
•
•
•

Andreas Fahlén - fastighetsskötare
Veronica Wolfsberg - vik pedagog barn 0-12 år
Håkan Sandvik - vik komminister/präst
Erika Nordén - kyrkogårdsförvaltning
Annica Vallgren - pastorsadjunkt
Ellenor Belsing - ekonom
Viktoria Gutung - kommunikation & HR
Annelie Haager - organist

På tal om drop-in.... I sommar
kör vi en favorit i repris, med
drop-in-vigslar i Taxinge på
midsommarafton. Håll utkik efter
mer information om det!

vårkonsert med körer
27 MAJ - Turinge kyrka
Kören Existens och Turinge kyrkokör
har vårkonsert i Turinge kyrka 27 maj. Se
församlingens hemsida längre fram i vår,
för tider och mer information.

Elin Bill arbetar sin sista dag som kommunikatör i
församlingen 11 mars, och går vidare till ett nytt uppdrag
i Skärholmens församling. Elin ersätts av Viktoria Gutung,
som jobbat med kommunikation & HR i Järna-Vårdinge
pastorat.

Med reservation för ändringar.
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FASTEKAMPANJEN 2018:

ATT RESA SIG STARKARE
Under perioden 11 feb-25 mars pågår
Svenska kyrkans fasteinsamling "att resa
sig starkare". I år fokuserar kampanjen
på det behov som finns vid sidan av det
livsnödvändiga.
Vad behövs för att människor på flykt ska
kunna leva - inte bara överleva?
Vi vill visa vad det är som gör att människor
kan gå från att överleva till att leva. Det
handlar om att organisera människor som
därmed hjälper sig själva att kunna återgå
till ett normalt liv, genom t e x utbildning.
skänk gärna en slant i insamlingsbössorna i
våra kyrkor, sms:a liv till 72905 och ge 100
kr, eller swisha ett bidrag till 123 616 20 93
och märk insättningen fastekampanj.
stort tack för ditt bidrag!

ankracet

ett sätt att bidra!
25 mars anordnar församlingen ett ankrace
till förmån för fasteinsamlingen "Att resa sig
starkare". Ankorna kostar 50 kr/st och vi
utlovar fina vinster för de ankor som kommer
först i mål. Läs mer på Barnens sidor, sidan 8.

Ruotsinsuomalainen toiminta
Sverigefinsk verksamhet

läksy suomen historiasta

jumalanpalvelukset

Suomen
100
vuotistaivalta
juhliessamme
saimme muistutuksen itsenäisyyttä seuranneesta
veljessodasta (sisällissodasta), joka ei ollut yhtä
rohkaisevaa kuin itse itsenäistyminen. Se oli ja on
traaginen osa Suomen itsenäisyyttä – trauma, josta
on kauan vaiettu, mutta joka on taas viime aikoina
noussut pinnalle. Se on historiaa, joka meidän
pitää jättää taaksemme. Meidän tulisi kuitenkin
muistaa, miten voi käydä, kun ryhmät asetetaan
toisiaan vastaan. Se läksy on ajankohtainen
tänäänkin Ruotsissa.

Su 25/3 klo 16 suomenkielinen sunnuntaimessu
Nykvarninkirkossa. Palmusunnuntai. Teema: Ristin tie.
Håkan Sandvik ja Merja Aapro.

Ruotsinsuomalainen
toiminta
TuringeTaxinge seurakunnassa on monipuolista. Me
kokoonnumme laulamaan yhdessä, tutustumaan
Raamattuun ja keskustelemaan eri ryhmissä.
Jumalanpalveluksissa me tapaamme kaikki
yhdessä. ”Kyllä se kuulee suomen kielen, joka
ymmärtää kaikkien mielen”, sanoi Mikael Agricola
aikoinaan kääntäessään Raamattua suomeksi. Se
pätee tänäänkin.

Pitkäperjantaina 30/3 klo 18 suomenkielinen
jumalanpalvelus Nykvarninkirkossa. Håkan Sandvik.
Su 1/4 klo 11 kaksikielinen pääsiäismessu Turingen
kirkossa. Teema: Kristus on ylösnoussut.
Su 29/4 klo 16 suomenkielinen sunnuntaimessu
Nykvarninkirkossa. Teema: Uskossa kasvaminen.
Håkan Sandvik ja Merja Aapro
Su 27/5 klo 16 sunnuntaimessu Nykvarninkirkossa.
Lähetyksen päivä ja teemana on Jumala – Isä, Poika ja Pyhä
Henki. Håkan Sandvik ja Merja Aapro.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme!
Håkan Sandvik, pappi

ÄITIENPÄIVÄHARTAUS
on Nykvarninkirkossa toukokuun toisena
sunnuntaina 13/5 klo 16. Ohjelmasta
myöhemmin. Tervetuloa!
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Vilkasta keskustelua laskiaisesta

kevätkauden toiminta
Tervetuloa mukaan seurakunnan
suomenkieliseen toimintaan.
Toiminta jatkuu samalla tavalla
kuten ennenkin Håkan Sandvikin
johdolla. Kirjakahvila on muuttanut
muotoaan ja sitä kutsutaan nyt
nimellä ”Kulttuuri-ilta”. Kulttuuriiltoja vedetään vapaaehtoisvoimin
kuten aikaisemmin kirjakahvilaakin.
Siitä lähemmin oheisessa artikkelissa.

Merja Aapro. Koska lauluiltojen
vetäjät tulevat seurakunnan
ulkopuolelta niin niillä on myös
paikalliset yhteyshenkilönsä. Villen
illoista voi kysellä Saima Kaupilta
ja Merjan illoista Ulla Lammilta.
Lauluiltojen päivämäärät: 13/3
(Ville), 27/3 (Merja), 10/4
(Ville), 24/4 (Merja), 8/5 (Ville)
ja 22/5 (Merja). Jos lauluiltojen
aikoja jostakin syystä joudutaan
muuttamaan niin yhteyshenkilöt
kertovat siitä.

Raamattupiiriä ohjaa pappi Håkan
Sandvik. Raamattupiiriläiset
tapaavat Herrgårdenilla kaksi
kertaa kuukaudessa torstaisin klo
18.00. Kevään kokoontumisajat
ovat 8/3, 22/3, 12/4, 26/4 ja 17/5.
Raamattupiirissä keskitymme
tänä keväänä psalttareihin,
raamatunkirjaan, joka käsittelee
suurimmaksi osaksi sitä, joka
koskettaa elämää.

Tiistaikerho kokoontuu
joka toinen tiistai iltapäivällä
klo 14 Nykvarninkirkossa.
Kokoontumisajat ovat: 6/3, 20/3,
3/4, 17/4 ja 15/5. Tiistaikerhoista
vastaa Håkan Sandvik. Tiistaikerhot
alkavat hartaudella kirkossa, jonka
jälkeen on kahvituokio ja yleensä
joku vieras kertomassa jostakin
kaikkia koskettavasta aiheesta.

Myös yhteislauluillat jatkuvat
entiseen tapaan tuttujen ohjaajien
vetäminä. Ne ovat joka toinen
tiistai klo 18.30 Herrgårdenilla.
Kuukauden ensimmäistä lauluiltaa
ohjaa Ville Säkkinen ja toista,
kuukauden loppupuolella olevaa,

Kulttuuri-ilta korvaa kirjakahvilan
Kirjakahvilan toimintamuotoa
on päätetty muuttaa. Nyt sitä
nimitetään kulttuuri-illaksi.
Vierailevia kirjailijoita ei enää ole
ohjelmassa vaan mukanaolijoita
pyritään aktivoimaan entistä
17

enemmän leikeillä ja aivojumpalla.
Kokoontumiset ovat kuitenkin
samoina iltoina kuten on totuttu jo
reilun parinkymmen vuoden aikana,
aina kuukauden ensimmäisenä
torstaina klo 19 Herrgårdenilla.
Kevään toiminta aloitettiin
helmikuun 1. päivänä ja jatkuu
samaan tahtiin. Seuraavat kulttuuriillat ovat 5/4, 3/5 ja vielä 7/6, jolloin
vietetään kevään lopettajaisia.
Yhteyshenkilönä jatkaa Salme
Kosunen, häneltä voi kysellä ja
hänelle voi antaa vinkkejä tulevista
kulttuuri-illoista.
AJANKOHTAINEN, TARKEMPI
KUUKAUSIOHJELMA
toimitetaan joka kuukauden alussa.
Ohjelman voi hakea kirkon ovelta
tai Herrgårdenilta. Jos haluat niin
se voidaan lähettää postitse kotiin
kun ilmoitat osoitteesi seurakunnan
toimistoon.
Olet tervetullut osallistumaan
kaikkiin seurakunnan toimintoihin,
eikä niihin tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Jos sinulla on omia
ideoita tai kaipaat muunlaista
toimintaa, niin ota yhteys Håkan
Sandvikiin puh. 076-803 02 50.

Nytt på vaktmästeriet och kyrkogården!
Under vintern har vaktmästeriet på Turinge
kyrkogård renoverats. Kontoret har byggts om och
rustats upp och personalen kan numera äta sin mat
i ett betydligt trivsammare lunchrum.

Jimmy, Mats och Andreas. Att Erika är på plats
innebär att kyrkogårdsexpeditionen kan ha utökade
öppettider, och erbjuda service närmare besökarna
på kyrkogården.

Och det är inte bara lokalerna som är nya.
15 januari började Erika Nordén arbeta på
kyrkogårdsexpeditionen. Erika kommer jobba
ungefär halvtid med gravärenden och övriga
administrativa sysslor på vaktmästeriet, och
halvtid ute på kyrkogården - tillsammans med

Kyrkogårdsexpeditionen har nu öppet mån, ons,
tors, fre kl 9-12 och tis kl 13-15 och nås på tel 076827 15 87.

Vårstädning start 3 april
Vårstädningen på kyrkogårdarna
påbörjas tisdag 3 april.
Observera att det bara är tillåtet
att ha gravlyktor framme till
1 april, och att kyrkogårdspersonalen kommer att ta bort
kvarvarande lyktor under
vårstädningen.
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VÅREN PÅ ÄNGLAGOTT
Nu känns det verkligen att vi går
mot ljusare tider! Julen var fantastisk
med alla saffransbullar vi snurrat
och vi tycker att det var jätteroligt
att pepparkaksdegen var så
uppskattad från er sida. Det var
många kilo deg som såldes till er
som ville få baka själva hemma.
Nu går vi mot vår och mot
helt andra bakverk.
7/3 punchrullens dag
13/3 mazarindagen
11/5 chokladbollens dag
15/5 kardemummabullens dag
Vi kommer givetvis bunkra upp med
dessa till försäljning dessa dagar.

Och så får ni inte glömma bort
MORSDAG 27/5. Förra året
gjorde vi morsdagtårtor som vi
satsar på att göra i år igen.
Tårtor, bullar, smörgåstårtor och
annat ordnar vi gärna till er till
vårens alla födelsedagar, dop och
högtider. Vi kan också hjälpa till
med förtäring till minnesstunder i
samband med begravning.
Beställ på 08-554 909 30 eller
info@anglagott.se, eller kom förbi
oss i Nykvarnskyrkan under våra
öppettider. Vi ses!

TILL PÅSK kommer vi göra våra
söta små kycklingbakelser som
barnen brukar uppskatta så mycket.

KAFÉ ÄNGLAGOTT
Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan
Öppet tis-fre kl 9-16. Lör 9:30-15.
Tel: 08-554 909 30. E-post: info@anglagott.se
Hemsida: www.anglagott.se
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Foton: Ikon

Plötsligt händer det

K

anske händer det inte för
dig, eller gör det? När livet
ställs på ända, när mattan
rycks undan våra fötter och vi står
där nakna inför tillvaron och inte vet
vad vi ska göra. En anhörig insjuknar
och dör. En arbetskamrat kommer
inte längre till jobbet som så många
gånger förut. Den livslånga kärleken
höll inte. Du brottas med livets stora
frågor. Kanske är det i något så glatt
att du får en ny familjemedlem i din
omsorg? När livet händer – då vill vi
människor alltid ha någon till hands
och veta att det finns välutbildade
människor i sin närhet som kan ta
hand om en själv.
Kyrkan möter dagligen livet i all dess
mångfald av färger. Från det svartaste
av svart till det mest skimrande av
vitt. Människor som är med och
håller någon sällskap när ingen annan
gör det, som tröstar gråten, kommer

med kloka svar när vi behöver, som
gläds och skrattar åt det man vill av
hjärtat berätta och faktiskt kan hålla
i den hand ingen annan håller i när
livet tar slut.
Ungdomar som söker sammanhang
möter mogna och intresserade ledare
i verksamheten, som följeslagare
i livet kan de vara med och guida
rätt – för visst kämpa vi väl för att
alla hamnar på rätt sida i livet? Barn
som lär sig tänka lite annorlunda
om livet och kanske be till någon
när man behöver vägledning.
Konfirmander som får uppleva läger
och verksamheter man inte annars
kan eller har råd att åka på? Många
äldre behöver sammanhang och
social gemenskap, de behöver någon
som kommer på besök antingen hem
eller på äldreboendet.

Och så har vi livets riter – dop,
konfirmation,
bröllop
och
begravning.
Visst är det då roligt att möta detta
enorma behov vi kan se i Nykvarn
med så mycket engagemang som
finns? Och vi behöver bli fler. Många
som hjälper till och stöttar, hitta sin
uppgift och som vill vara med. För
i slutänden handlar det om hopp.
Vi lever i en värld som ter sig allt
mörkare ju mer den krymper med
hjälp av teknologin. Någon måste
balansera med ljus. Det är ett av
Svenska kyrkans främsta uppdrag.
Ljus och hopp till människor – i
glädje och sorg, i oro och frid.
Kom och var med du också!

