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ATT UTFORSKA VÄRLDEN
TEXT: Patrik Ingemansson * FOTO: Anna Blåder

N

är jag var i tidiga tonåren var
våren en tid då jag utforskade
världen. Våren, när ljuset kom
tillbaka och man kunde vistas ute
längre på kvällarna.
Och världen, den utforskade jag
som aldrig förr. För mig var världen de
stora skogarna runt vårt bostadsområde. Det handlade om att hitta en
stig in i skogen och följa den. Kom jag
till en korsning, valde jag riktning höger, vänster eller rakt fram och vidare
ut i världen. Jag visste oftast inte vart
jag var.
Och ibland gick jag vilse – med vilje
det var en utmaning. Målet var dock
alltid att komma hem igen. Och jag
kom alltid hem.
Jag gick på alla stigar i världen. De
var bara mina. En del är det bara jag
i hela världen som vet om att de finns.
Trodde jag då – tror jag nu.
En gång hittade jag fram till en
skogstjärn djupt inne i skogen. Där
satt jag i min ensamhet och funderade
på livet. Vilka förhoppningar jag hade
om framtiden. Vilka drömmar jag
hade om vem jag skulle bli. Så ristade

jag in mitt namn i ett träd. Bara jag
vet att skogstjärnen och trädet finns.
Visst kan jag sakna detta ibland.
Detta barnsligt naiva förhållningssätt
till världen och skapelsen. Världen var
då så liten. Idag är den stor och alla
dess händelser kryper in under skinnet
på oss. Det är svårt att värja sig.
Men att hitta de där ljusa vårkvällarna i livet när man bara kan vara sig
själv i sin ensamhet och fundera över
de stora frågorna, följa vägarna och
se vart de bär i förhoppning om att
alltid kunna hitta hem, är viktigt. Och
där på vägen också hitta en rastplats
där man sätter sig ner en stund och
hämtar kraft och lämnar ett avtryck
för framtiden.
Än idag kan jag besöka mina stigar
och min skogstjärn. Jag ser trädet, jag
ser mitt namn. Jag har växt en bit sedan dess, men trädet har nu 25 år fler
årsringar och är större än någonsin,
märket finns kvar – men naturen läker.
Spåret från en tid som var, när hela
livet låg framför.
Vårens och påskens tid väcker massa
känslor och minnen till liv. Jag tänker
på Jesus och hans lärjungar där på
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vårkanten för 2000 år sedan. De
stigar de fick vandra. De rastplatser
de hade, där och då, med Jesus vid sin
sida. Det korsets träd de fick bevittna
som också satte spår långt in i våra
dagar. Ett sår naturen inte kan läka.
Budskapet om att Gud sträckte ut
sina armar och visade hur mycket han
älskade oss, tog ett sista andetag och
dog. Men det slutade inte där. Han
uppstod. För att vi skulle leva.
För att vi idag ska få vandra på
kända och okända stigar mot nya
mål, mot drömmar och förhoppningar
om de vi vill bli. Som finns där vid våra
rastplatser. Ger kraft. Tack Gud för
ännu en vår, ännu en påsk och
möjligheten att få vandra på jorden
och upptäcka ditt rike och tack för
målet att få komma hem.

Patrik Ingemansson
Kyrkoherde

Varför denna uppståndelse?!
TEXT: Rebecca Jaehnke BILD: Unsplash/Clay Banks

O

m påskens budskap skulle
sammanfattas i ett enda ord, så
skulle det kunna vara ordet
Uppståndelse. Vi firar påsk för att
Jesus, Guds son, besegrade ondskan
och döden och öppnade vägen till
livet, vägen till Gud, för oss.
Också vårens ankomst skulle kunna
beskrivas med ordet Uppståndelse.
För våren är verkligen uppvaknandets
tid. Träden som stått där kala som
livlösa under vintern börjar på nytt
spira av grönska. Marken fylls av
vårens första blommor och det är som
att livet återvänder i hela vår natur.
Också dig och mig vill Gud väcka till
liv igen, frigöra oss från det som
hindrar oss från att leva inifrån och
ut, närvarande inför Gud. Då vi
vänder oss bort från Gud är det som
att delar av oss vissnar och dör. Det
är som om vi stänger in oss själva i
ett kalt vinterlandskap medan våren
otåligt får vänta utanför. För visst vet
vi alla att vi på olika sätt kan behöva
väckas till liv igen.

Och visst kan vi alla dela
upplevelsen ibland av att livet pågår
runt omkring oss, medan vi själva
stängt in oss i vår egen bitterhet,
egoism eller bristande
förmåga att vara närvarande och våga
ta itu med våra liv.

Författaren Oscar Wilde beskriver
människans oförmåga att själv öppna
sig för Gud med just bilden av den
eviga vintern, i den märkliga boken
”Den själviske jätten”. I berättelsen
bor jätten för sig själv i ett hus med en
stor trädgård utanför. Hans själviskhet gör att han inte vill släppa in
någon i trädgården. Så den står där
kal och kall, trots att sommaren
blomstrar för fullt utanför trädgårdsmuren.
Så reser jätten iväg. Under tiden
han är borta tar sig några barn in i
trädgården för att leka på hans härliga
ängar. När jätten kommer hem och
ser barnens glädje, så låter han dem
leka i trädgården. Särskilt ett barn
fattar han tycke för. Det barn som han
själv får hjälpa upp i körsbärsträdet.
Men ens börjar trädet knoppas
och vintern tappar sitt grepp om
trädgården. Den smältande snön
är bilden för jättens tinande hjärta.
Barnen fortsätter att kommat till
hans trädgård och jätten är med dem
i deras lekar. Han låter dem rida på
hans rygg, springa i det mjuka gräset
och äta av frukterna i hans trädgård.
Muren som skiljde hans trädgård från
omgivningen river han ner.
Sakta försvinner jättens egoism. Han
åldras och en ny generation barn
kommer till hans trädgård för att leka
hos honom. Så en dag får han syn på
pojken som han lyfte upp i det där
trädet en gång för länge sedan. Pojken
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som en gång fick hans själviska hjärta
att tina. Men den här gången ser
han att pojken bär sår i sina händer.
Pojken säger till jätten att en gång
hjälpte du mig upp i ditt träd. Nu ska
jag ta dig till en trädgård som aldrig
vissnar. Pojken i Wildes berättelse
gestaltar Jesus. Och jätten, ja, det är
du och jag. När vi låter Jesus få beröra
oss, så låter han vårt hjärtas trädgård
få blomstra igen. Jättens instängdhet
och själviskhet förbyts mot öppenhet
och liv när han släpper in Jesus själv
in till sig.
I evangelierna finner vi tre berättelser där Jesus bokstavligt talat väcker
människor från död till liv.
I berättelsen om Jairos dotter som
”sover”, så uppmanar Jesus henne att
vakna (Mark 5:41). Pojken i Nain
säger Jesus åt att stiga upp (Luk 7:14)
och Lasaros som redan låg i graven
ber han komma ut från sin grav
(Joh 11:43).

Då vi lever omedvetet och låter vår
tid flyta ifrån oss medan vi ägnar oss
åt struntsaker, så är Jesu uppmaning
till oss att vakna och bli närvarande i
våra egna liv, medveten om vad som
verkligen är viktigt och ta vara på det
liv vi fått.
Då vi av lättja inte vill ta itu med det
som är viktigt i våra liv, då vi inte
vågar närma oss Gud, säger Jesus
åt oss att stiga upp, kom igång och
fortsätta leva.

”att vakna och bli närvarande i våra egna
liv, medveten om vad som verkligen är
viktigt och ta vara på det liv vi fått”
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Barnens sidor
med Ture Tax!
GUDSTJÄNST med SMÅ och stora.

PÅSKLOVSSKOJ

Påskpyssel i Herrgården efteråt.

Onsdag 17 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.

Söndag 14 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.

Anmälan senast 12 april via formulär på
församlingens hemsida.
Frågor till Veronica Wolfsberg
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se

Ingen anmälan behövs.

SOMMARKUL

BARNDAG PÅ STJÄRNHOLM

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.

Välkommen tisdag 7 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.

Vi leker, pysslar, spelar brännboll, kubb, pingis,
pratar och gör utflykter, beroende på vädret.
Varje vecka gör vi en heldagsutflykt.

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 31 maj via formulär på
församlingens hemsida.

Anmälan senast 18 april via formulär på
församlingens hemsida. Obs! Begränsat antal
platser. Gratis för barn, 100 kr per vuxen,
betalningsanvisning kommer i samband med
anmälan.

Obs! Begränsat antal platser.
Frågor till Veronica Wolfsberg
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
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Frågor till Veronica Wolfsberg
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se

TURE TAX GÖR PRAO I FÖRSAMLINGEN

Här går det fort!

Här var det högt!

Illustrationer: Maija Karlsson Text: Patrik Ingemansson

Här var det varmt!

Det känns skönt att
människor orkar ta hand
om arbetet!

Vinn
Namn:

en festis och en chokladboll på vårt Kafé
Änglagott genom att lämna in ditt konstverk.
Vad blir teckningen nedan månntro?
Alla som lämnar in teckningen innan 31 maj
får en festis och en chokladboll.
Kom gärna in när du är i krokarna
för en gofika på Kafé Änglagott.
Tänd gärna ett ljus i vår vackra
ljusbärare i Nykvarnskyrkan för
någon du saknar eller tänker på.
Nykvarnskyrkan ligger intill
Kafé Änglagott. (Centrumvägen, 4).
Varmt välkommen.
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Foto: Magnus Aronson

THEA från barnkören

Tondropparna/Juniorerna

>>Det är så
roligt här<<
Text och bild: Linda Thunell

Vad gör ni på era träffar?
Äter mellis , fikar, sjunger, pysslar, är med
varandra och har kul.
Vad tycker du är roligast?
Att sjunga i musikalerna och på lucia.
Favoritpyssel är gips och papier-mache, allt som
är kladdigt!

Juniorer/
Tondropparna åk 4-7
En verksamhet för barn i årskurs 4-7 på
Herrgården i Nykvarn, (Allévägen 1).

Hur länge har du varit med i gruppen?
I över fem år.

Lek, eftertanke och möjlighet till skapande.

Vad skulle du vilja säga till den som är
nyfiken att vara med men ännu inte
vågat prova?
Kom hit, kom bara, man ska bara vara med!
Det är kul och vi är snälla, och härliga!

Varmt välkommen att testa.
Kontakta Veronica Wolfsberg vid frågor
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
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Svenska kyrkans unga- SKUNK
Onsdagar kl 18.00

Här får man helt o

ch
hållet vara sig sjä
lv!

H

EJ TILL MAIJA KARLSSON
ledare för SKUNK-Svenska kyrkans
ungdomsgrupp och Ung pilgrim.

VAD GÖR NI I UNGDOMSGRUPPEN?
Ungdomsgruppen SKUNK (Svenska kyrkans unga
i Nykvarn) är församlingens ungdomsgrupp som
träffas varje onsdag kl. 18-21. Kvällen börjar med
en veckomässa i Nykvarnskyrkan och sedan har vi
olika teman och aktiviteter vid varje träff. Det kan
vara spelkvällar, utflykter, pyssel och bakning. Det
finns också tid till att bara umgås, fika och ta det
lugnt.
VILKA KAN VARA MED?
SKUNK är öppet för alla ungdomar
mellan 15-20 år.
VAD VILL NI SÄGA TILL DEM SOM ÄR
NYFIKNA PÅ ATT KOMMA OCH VARA MED?
SKUNK är en plats där man får vara sig själv och
ha roligt tillsammans i grupp.

VAD ÄR SKILLANDEN MELLAN SKUNK
OCH UNG PILGRIM? Ung Pilgrim är en grupp
för dem som fyller 18 år och uppåt. Vi träffas
varannan torsdag kl. 18-20 och vid varje träff
lagar vi mat och äter tillsammans medan vi
samtalar om tro och liv. Ung pilgrim är en grupp
för dig som tycker om stillsamhet, reflektion och
diskussion.

HÄR HITTAR DU ALLA VÅRA FLÖDEN
från sociala medier, om du inte redan följer oss så gör
det nu för att inte missa vad som händer hos oss.

WEBB

www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
www.anglagott.se

INSTAGRAM

instagram.com/turingetaxinge
instagram.com/kafeanglagott

FACEBOOK

www.facebook.com/turingetaxinge
www.facebook.com/kafeanglagott

WOW, FANTASTISKT!

28614
KRONOR SAMLADES IN FRÅN FÖRSAMLINGEN
TILL JULKAMPANJEN SOM SVENSKA KYRKANS
INTENATIONELLA ARBETE ANORDNAR.
I ÅR HAR PENGARNA GÅTT TILL KAMPANJEN
”EN FLICKA ÄR FÖDD”.
Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det
kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas,
hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att de är flickor.
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8 TRÄFFAR MED MATTEUSEVANGELIET
VILL DU HA EN STADIGARE GRUND
ATT STÅ PÅ?
Vill du tillsammans med andra upptäcka mer av den kristna tron?

Vi träffas dessa onsdagar:
13, 27 mars.
3, 17, och 24 april
8 och 15 maj
5 juni

Under 8 träffar läser vi tillsammans igenom Matteusevangeliet.
Vi får insikt i den kristna trons grundteman och samtalar om dessa
med evangeliet som grund. Möjlighet till vuxenkonfirmation finns
som avslutning för den som vill.
Träffarna riktar sig såväl till dig som är van kyrkobesökare
och bibelläsare, som till dig som aldrig öppnat en Bibel förr.
Vi träffas 8 onsdagar under våren kl. 18.00- 20.30 i
Nykvarnskyrkan, med start onsdagen den 13 mars.
Välkommen att anmäla dig till: Rebecca Jaehnke, präst:
073-901 18 91, rebecca.jaehnke@svenskakyrkan.se
Vi inleder varje träff med att fira mässa och fika tillsammans.

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTFLYKT

VÅRENS UTFLYKT GÅR TILL UPPSALA
Följ med på församlingens
vårutflykt till Uppsala. Vår
endagstur sker med buss
onsdagen den 29 maj.

Avresa sker från Herrgården,
Allévägen 1, Nykvarn kl. 9.00. Vi
beräknar att vara hemma i Nykvarn
igen ca kl. 17.00.

Vi besöker Gamla Uppsala kyrka
där vi får en guidad tur och får veta
mer om dess spännande historia.
Efter gemensam lunch får vi guidad
visning av Uppsala domkyrka och
Skattkammaren.

Pris: 200 kr. Priset inkluderar
förmiddagsfika, lunch, bussfärd,
guidning och inträden.
Betalning sker vid påstigning
av bussen, kontant eller genom
10
uppvisande Swish-betalning med

märkningen ”Vårutflykt”.
Swishnr: 123 6162 093
Anmäl dig till församlingens
expedition, tel: 08-554 909 20.
Sista anmälningsdag är den 6 maj.
Välkommen! önskar Rebecca Jaehnke,
församlingspräst och Nina Nilsson,
värdinna.

Glimtar från församlingens resa till ISRAEL

EN RESA FÖR LIVET
TEXT: Rebecca Jaehnke BILD: Nina Nilsson

”ÄNTLIGEN JERUSALEM.
Efter fina och innehållsrika
dagar på vår församlingsresa
till Israel i november 2018, så
är vi äntligen i Jerusalem.
PLATSEN DÄR DET stora
påskdramat utspelar sig, med
Jesu död, uppståndelse och
himmelsfärd. Det är händelser som på ett så påtagligt sätt
påverkat hela världshistoriens
gång. I bussen sjunger vi den
välbekanta psalmen ”Se vi
går upp till Jerusalem”. Och
nog går det uppför alltid.
Sångens text blir så påtaglig
för oss när bussen stretar
uppför den allt brantare vägen
mot Olivbergets topp. Från
utsiktsplatsen vid Olivberget
stannar vi för att se den
mäktiga panoramavyn över
staden.
I SAMMA BLICKFÅNG ser
vi platserna för många av de
viktigaste händelserna för den
kristna tron. Snett till vänster
syns Betlehem, platsen för
Jesu födelse i det enkla stallet,
som vi ska besöka redan
samma eftermiddag.Vi ser
muren där Templet en gång
stod, där nu Klippmoskéns
gyllene kupol syns. Vi ser
också porten där Jesus red in
på palmsöndagen till folkets
jubel. Golgata, platsen för
Jesu korsfästelse och död.

Den övre salen där Jesus
visade sig som uppstånden
för första gången för sina
lärjungar, de som knappt
kunde tro sina ögon, och rakt
fram den igenmurade porten
i stadsmuren där det sägs
att Jesus en dag ska komma
åter. Även de judiska folket
väntar Messias ankomst här
på Olivberget, uppståndelsens
morgon, och har därför sin
allra heligaste gravplats här.
Och här, vid toppen av berget,
stod Jesus själv och såg ner
på Jerusalem, precis som vi
gör, och grät över staden.
Jesus visste vad som väntade
honom, när han betraktade
samma vy som vi.

arrest av en av hans närmsta
vänner. Vi reflekterar över
vad det innebär att Jesus gör
detta av fri vilja, av kärlek
till en värld som inte förstår
fullkomlig kärlek är.
SAMTIDIGT SOM VI
befinner oss på vår pilgrimsfärd nerför berget möter vi
några ultraortodoxa män i
motsatt riktning, på väg upp
till den judiska gravplatsen
vid Oljebergets topp, svartklädda med sina höga hattar
och lockar vid tinningarna.
Några nunnor med dok på
huvudet passerar förbi kanske
med samma mål och riktning
som vi. Barn springer om
oss och ljudet från trafiken
blandas med röster på många
olika språk samtidigt.
Jerusalem lämnar ingen av
oss oberörd.”
Rebecca Jaehnke, församlingspräst och gruppledare
för Israelresan 2018.

FLERA UR GRUPPEN GÅR
tysta nerför berget, som i
egna tankar. Och trots att
det bullriga stadslivet pågår
förfullt runt omkring oss, så
är många av oss ändå mest
uppfyllda av detta påtagliga
att leva sig in i påskens händelseförlopp, steg för steg. Vi
går sakta ner mot Getsemane,
olivträdgården dit Jesus går
för att be, plågad av att veta
”RESAN FRÅN DÖDA
vad som ska ske med honom, HAVET 400 meter under
platsen där Jesus luras till
havsnivån upp till Jerusalem
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800 meter över havet kändes
mäktig och nära den kristna
historien.”Eva Koch, resenär
på församlingens resa till
Israel november 2018.
”DET VAR HÄRLIGT att få
lära sig så mycket på så kort
tid. Det var en spännande
och välordnad resa, och roligt
få att besöka platserna inför
julen. Igenkänningen fanns
sedan där i julevangeliet och i
alla adventssångerna. Det fick
mig att lyssna på texterna på
ett nytt sätt. ”Kerstin Inger,
resenär på församlingens
resa till Israel 2018.
”TVÅ HÄNDELSER gjordeintryck på mig. Det ena var
att åka båttur på Genesarets
sjö. Det andra var att få besöka Klagomuren i Jerusalem.
Jag gjorde som de flesta andra
där. Jag gick fram till muren
och lade händerna mot den.
Jag kan inte förklara eller analysera vad som hände, men
det var inte vad jag väntade
mig. Jag blev överraskad av en
känsla av helighet.”
Carl Erik Olsson, resenär
på församlingens resa till
Israel 2018.

Passionstid

VAD ÄR DITT HJÄRTAS
INNERSTA LÄNGTAN?
VÄLKOMMEN TILL BÖN
I NYKVARNSKYRKAN
UNDER FASTAN!

VÄLKOMMEN till Nykvarnskyrkan kl. 18.00,
under Stilla veckan (v.16)
15 april: Passionsandakt, Lena Jonker, sång
16 april: Passionsandakt, Joakim & Lotta Rennemark, sång

konsert earth hour
30 mars Nykvarnskyrkan
kl. 20.30

TISDAG-FREDAG KL. 12.00,
6 MARS-18 APRIL.

Vårkonsert 12 maj
Turinge kyrka kl. 18.00
Varmt välkommen till en
HÄRLIG VÅRKONSERT med
Turinge-Taxinge kyrkokör,
Viva Vox, Existens och barnkören
Tondropparna.

Existens och musikgruppen PIVO medverkar.
Lördagen den 30 mars klockan 20.30-21.30
är det dags för EARTH HOUR – världens
största miljömanifestation.
För att uppmärksamma det här bjuder vi på
en konsert till levande ljus.

Annika Slavova Sandström och
Annelie Haager, körledare.
Fri entré.

”Ljus och mörker” - tid för eftertanke.
Låt gärna bilen stå och ta en promenad till
kyrkan om du har möjlighet. Fri entré.
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>>BÖRJA din dag

med en stilla mässa och sedan
en gofika på Kafé Änglagott<<

MORGON
MÄSSA
Varannan tisdag kl. 9.00
(ojämna veckor)
i Nykvarnskyrkan.
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MISSA INTE ANKRACET I TURINGEÅN
Familjegudstjänst & årets ankrace i Turingeån 12 maj
VÄLKOMMEN till Gudstjänst med SMÅ och stora i Nykvarnskyrkan kl. 11.
Änglakören medverkar. Efteråt går vi tillsammans till Herrgården för
korvgrillning och Ankrace med 190 ankor i ån vid Nykvarns herrgård.

PROGRAM
SÖNDAG 12 MAJ

Pengarna skänker vi i år till Nattvandrarna i Nykvarn,
Barncancerfonden och Barnhemmet Little Angel i Damaskus.

11:00 Gudstjänst
med SMÅ och stora i Nykvarnskyrkan

Försäljning av numrerade anklotter sker from 14 APRIL på
Kafé Änglagott i Nykvarnskyrkan, Centrumvägen 4.
Pris per lott: 50 kr, kontant eller Swish.

Korvgrillning vid Herrgården

KÖP BILJETT PÅ KAFÉ ÄNGLAGOTT

Många fina priser från lokala sponsorer utlovas.

Vår egen kommentator Veronica Wolfsberg.
BILDER FRÅN FÖRRA ÅRETS ANKRACE TAGNA AV JAAKKO PARVIAINEN

kl. 12.30 ANKRACESTART!

Vinnarankorna tas upp ur ån,
spännande!
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Kyrkoherde Patrik Ingemansson släpper iväg ankorna
för race!

KAFÉ ÄNGLAGOTT
Text och foto: Johanna Bredenberg

Vad glada vi är att gå mot ljusa
tider igen. Vi har så mycket roligt
att se fram emot under våren. Vi
hoppas att värmen kommer tidigt
så vi kan ställa iordning och göra
det mysigt på vår uteservering
som vi fick nya fina möbler till
under förra säsongen.
Tyvärr var det då så mycket byggdamm som flög omkring från bygget
intill att det inte fick den ”mysfaktor”
vi hoppats på, men nu står bygget
klart närmast oss och vi har fått så
fina butiker till grannar.
Vi hoppas på många fina soliga
vårdagar att kunna njuta av en kopp
nybryggt fairtrade kaffe ihop med en
smarrig kardemummabulle och bättra
på fräknarna av den första vårsolen.

Minns ni punchrullens dag från
förra året? Vi har nog aldrig kavlat så
många långa marsipantäcken på en
och samma dag. Det var överraskande hur många som kände till dagen
och ville avnjuta detta gröna ljuvliga
bakverk. Vi kör en favorit i repris i år
såklart. 7 mars är datumet att lägga
på minnet.
Andra datum att lägga på minnet:
13/3 mazarindagen
11/5 chokladbollens dag
15/5 kardemummabullens dag
Avvikande öppettider mars- maj
då vi har stängt är:
19/4 Långfredagen
20/4 Påskafton
1/5 Första maj
30/5 Kristi himmelsfärds dag

Fettisdagen har vi att se fram emot
5 mars och räknar då med att slå vårt
rekord från förra året. Då fullkomligt
sprutade vi ut våra goda hembakta
semlor och det var nog den bästa
dagen på hela året.

Här kan man ta en fika och
njuta av konst.
Vi har ett samarbete med
Nykvarns kommun och har
utställningar på Änglagott och
Nykvarnskyrkan varje månad
av olika konstnärer.
”Gå gärna in i kyrkan och
tänd ett ljus för någon du
saknar eller bara sitt en
stund och samla kraft”
I kaféet använder vi
ekologiska råvaror och
Fairtradeprodukter där det är
möjligt, och vi försöker göra så
mycket som möjligt själva från
grunden.
Har du frågor eller vill göra en
beställning av något slag hör av er.

Visste ni att...

KAFÉ ÄNGLAGOTT

vid minnesstunden
efter begravning så
ordnar vi med mat, fika
och även det praktiska
om ni så önskar.
Varmt välkommen att
ringa eller kom in till oss
så berättar vi mer.

Ett kafé med en öppen dörr
till en öppen kyrka.

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
Instagram: kafeanglagott
17

www.facebook.com/kafeanglagott

Välkommen på en spännande
föreläsning av Lars-Edvin Nilsing
Livets andliga dimension – Finns det skillnader mellan
kristen andlighet och annan spiritualitet?

53

PAR VIGDES I FÖRSAMLINGENS VACKRA
KYRKOR UNDER 2018.

VÄLKOMMEN PÅ EN SPÄNNANDE föreläsning av
Lars-Edvin Nilsing, legitimerad psykoterapeut och
pensionerad präst från Härnösands stift, där vi
tillsammans över en tallrik soppa närmar oss frågor som:
Vad är andlighet? Finns det skillnader mellan kristen
andlighet och annan spiritualitet? Hur urskiljer jag
Gud i det andliga livet? Vad säger Bibeln om spiritualitet
och varför?
Söndag 24/3 firar vi högmässa i Nykvarnskyrkan kl. 11.00.
Därefter bjuder vi på kyrksoppa på Kyrktorget.
Föreläsningen tar omkring en timme och sedan ges
möjlighet att ställa frågor och gemensamt samtala
utifrån våra egna tankar. Dagen avslutas senast kl. 15.00.

GÅR NI I VIGSELTANKAR? VAR UTE I GOD
TID DÅ TIDERNA SNABBT BLIR UPPBOKADE.
LITE ATT TÄNKA PÅ.
För att få vigas måste en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Är du osäker på om du är medlem eller
har frågor om vigsel kontakta expeditionen. Giltig
hindersprövning behövs, kontakta skatteverket i tid.
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DOP ÄGDE RUM I FÖRSAMLINGENS VACKRA
KYRKOR UNDER 2018.
HÖR AV ER TILL EXPEDITIONEN PÅ TEL.
08- 554 909 20
SÅ HJÄLPER VI ER ATT HITTA EN TID.

”Vandra genom Bibeln”
FÖLJ MED på en hisnande färd genom Bibelns berättelser med föreläsare Olof Brandt ifrån Svenska Bibelsällskapet och Bibeln Idag. Under två
heldagar får vi lära känna Bibelns personligheter och följa dess röda tråd.
TID OCH PLATS: Nykvarnskyrkan kl 9-16
18 maj Gamla Testamentet, 7 sept Nya Testamentet
PRIS: 200kr/tillfälle. I Priset ingår två fikatillfällen och lunch.
BETALAS i kassan till Änglagott.
Anmäl dig till Rebecca Jaehnke senast 9 maj, 073 901 18 91,
rebecca jaehnke@svenskakyrkan.se.
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Ni kan även gå in via vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

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

Dop helt enkelt
Drop- in-dop

Lördag 13 april
VI INBJUDER TILL DROP-IN-DOP I TURINGE KYRKA
en 13 april kl. 13-16
fter dopet finns det
står kyrkans dörrar
ett enkelt dopfika
D
E
öppna för dig som vill
med tårta uppdukat nere
vara med på en enkel och
högtidlig dopgudstjänst.
Barn, unga och vuxna är
lika välkomna att döpas.

och ungdomar
under 18 år behöver
Bbådaarn
vårdnadshavares

tillstånd för att döpas.
Du behöver inte prestera
något, tro rätt eller förstå
allting.

lädseln är valfri liksom om ni vill komma
K
ensamma eller bjuda med
fler. I kyrkan möts ni av
präst, musiker och kyrkvaktmästare. Innan dopet
får ni träffa prästen för ett
dopsamtal där ni också
väljer psalmer och annan
musik.
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ikyrkan.

”Dopets vatten, det är
tecknet på en kärlek utan
mått. Födas, leva, dö och
uppstå – före oss har Kristus
gått. Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och
ört det bär. Livets vatten i en
dopfunt vittnar om att Gud
är här.” (Svenska psalmboken 386:2)”
Dop i Svenska kyrkan
kostar ingenting. Du
behöver inte anmäla dig i
förväg till denna dag.
Vid frågor kontakta
Annica Lahti
076 827 11 55
annica.lahti@svenskakyrkan.se

Utlottning av frälsarkrans
Varje pärla i
armbandet har
en viktig betydelse

Välkommen
Diakon
Andi österlund
HEJ ANDI.

Du är ny diakon hos oss sedan 5 februari. Berätta lite om dig själv.
Jag, Andi Österlund nyss fyllda 60 år. En mogen kvinna både utanpå
och inuti. Jag är mycket nöjd med livet, där jag befinner mig nu.
Nya utmaningar såväl på jobbet som privat. Diakon i Turinge-Taxinge
församling och farmor till lille Hugo sju månader. Det lät som en dröm
för ett år sedan. Nu är det sant. Ett exempel på att Gud gör allting nytt.
En av mina stödmeningar i vardagen. Jag är född i finskaste Finland,
således är jag tvåspråkig och har mitt hjärta i två kulturer. Det har varit
svårt i perioder. Som äldre är jag enbart stolt över min brokiga historia.
Jag ser det som en resurs i mitt arbete som diakon.
Det hjälper mig att förstå såväl unga som känner sig vilsna i sin
identitet som äldre som längtar hem till sina rötter. Till utbildningen är
jag sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri och beroendevård.
Jag har även studerat pedagogik. Till slut kändes kallelsen att tjäna vår
Herre allra starkast och jag fick möjligheten att utbilda mig till diakon.
Jag har arbetat med människor och relationer hela livet. Kan ej tänka
mig något annat. Jag brinner för att stötta människor att se sig som
de unika varelser de är. Med hjälp av att alltid försöka se sina resurser
mer än att haka upp sig på sina tillkortakommanden. Vi är ju alla Guds
älskade barn.
På min fritid gillar jag att vara kreativ med mina händer. Jag tycker om
färger och inredning. Sticka enkla skapelser utan beskrivning.
Ett rikt umgänge med släkt och vänner sätter färg på tillvaron.
Promenader i skogen och vid havet ger frid. Resor, numera mest i
Norden. Picknick hellre än flotta krogbesök.
Sist men inte minst älskar jag att umgås med mitt barnbarn och hans
härliga föräldrar. Varma hälsningar från Andi

FRÄLSARKRANSEN är ett modernt radband
med 18 pärlor i olika färger och av olika betydelser.
”Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar
när han båtluffade i Grekland.
En storm tvingade båten till en ö med bara
47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på
ett litet rum, och i det rummet började han skissa
fram Frälsarkransen.
Idag finns radbandet Frälsarkransen på
tiotusentals handleder, i fickor och i väskor.
Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad
bön och kraft.

”En av pärlorna heter Bekymmerslöshetspärlan
Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. Där i lugnet
närs livslust och livsmod. Här får vi vara utan att göra.
Här finns inga krav. Njut!”
Motivera varför just du vill ha frälsarkransen.
Skicka ditt svar till
viktoria.gutung@svenskakyrkan.se

Information
OM VÅRA KYRKOR OCH KYRKOGÅRAR
Text: Erika Nordén bild: Stefan Christophs

N

U HAR ÄNTLIGEN VÅREN
kommit till våra kyrkogårdar och det
börjar bli dags att göra vårfint.

Vi börjar vårstädningen den 8 april. För de
som har gravskötselavtal planterar vi till
påsken ut påskliljor och till valborg planterar
vi penséer.
VI HAR PLACERAT UT SKYLTAR
vid några gravstenar med viktig information.
De gröna skyltarna finns där för att vi
söker gravrättsinnehavare, det kan vara en
släkting, vän eller granne som har någon
information att ge oss.

De svarta skyltarna ”Denna sten
kommer att tas bort inom kort” sätter vi upp
vid gravplatsen när vi inte hittat någon
gravrättsinnehavare eller när platsen är
återlämnad. Stenen brukar tas bort inom
6 månader efter att den svarta skylten
kommit upp vid gravplatsen.

Kulturarv bevaras för framtiden
Lapidarium (av latinets ord för sten).
Under sommaren kommer det att byggas ett Lapidarium på
Turinge kyrkogård. Det är ett slags utemuseum för gamla gravstenar.
Sommaren 2017 renoverades kyrkogårdsmuren och i samband med
detta så flyttades alla stenarna som stod lutande mot muren. Nu ska de
ställas upp i ett Lapidarium, där de äldre gravstenarna kan berätta
med sina inskriptioner och materiel om vår gemensamma historia.
Genom att ställa upp gravstenarna, säkra och skydda dem kan en del
av Turinge-Taxinge församlings kulturarv bevaras för framtiden.
Vi hoppas att många kommer förbi och kikar på stenarna när de är på
plats.

TVEKA INTE ATT 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.
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Ruotsinsuomalainen toiminta
Församlingens finskspråkiga verksamhet

Pyhiinvaellus pääsiäiseen
Text: Håkan Sandvik/Anneli Tikkanen

”Kun paastoatte…”, sanoo
Jeesus Vuorisaarnassa. Hän ei
sano ”jos paastoatte…” Paasto
katsotaan itsestäänselvyydeksi
uskovaisen elämässä. Kuitenkin
paasto on ollut melkein kokonaan hyödyntämätön voimanlähde kirkossamme, samoin kuin
monet muut Jumalan meille antamat voimavarat. Valitettavasti
on pelko väärinkäytöstä saanut
meidät luopumaan myös niitten
oikeasta käytöstä.
Me ajattelemme tavallisesti, että
paasto merkitsee kieltäytymistä
jostakin, josta me pidämme – paastossa on jotakin itsekidutukseen
viittaavaa. Tietenkinhän paastoon
kuuluu jonkin verran luopumista,
siihenhän paastolla pyritään, mutta
sitä vastoin, minähän saan siitä itselleni. Paasto käsittää korkeintaan sitä
että annan tilaa elämässäni jollekin,
jota minä kaikista eniten kaipaan.
Elämän arki täyttyy ajassani ja
paljolti keskittymisessäni niin etten
osaa valita enemmän tai vähemmän
tärkeintä. Minä valitsen, järjenvastaisesti kylläkin, usein pois sen mitä
minä eniten kaipaan; sen syvän
yhteisöllisyyden Elämän Lähteen
kanssa, kanssaihmisteni ja oman
sisimpäni kanssa.

Paastossa kysymys on priorisoinnista niin etten anna ulkopuolisen
painostuksen, laiskuuden tai lyhytnäköisten halujen vaikuttaa
elämääni vaan annan tilaa ajassani
ja keskityn siihen, mikä on tärkeintä.
Antaessani tilaa tärkeimmälle on
minun otettava pois jotakin vähemmän tärkeätä – ehkä TV:n katselua,
verkossa surffaamista, lehden lukua
tai jotain muuta joka hajottaa keskittymistäni.
Paastoa on kuvattu paluuksi Paratiisiin ja minun tehtäväni paaston
aikana on yrittää ottaa elämästäni
pois sellainen joka ei kuulu Paratiisiin,
siksi paaston aikana ei syödä lihaa.
Meidän elämässämme on paljon
muutakin, joka ei kuulu Paratiisiin;
kateus, tyytymättömyys, kovat
sanat…
Paasto on pyhiinvaellus pääsiäistä
ja ylösnousua kohti. Retki vie joskus
vaikeasti kuljettavien maisemien läpi
ja joskus kyseenalaistamme kykymme selvitä koko matkan. Mutta jos
meillä on selvä päämäärä maaliin –
pääsiäisaamu – niin me pääsemme
perille. Ehkä me myös pääsiäisen jälkeen avaamme tilaa elämässämme
sille, joka on tärkeintä.

Yhteyshenkilöt:
Andi Österlund, diakoni phu. 073 901 18 96
Håkan Sandvik, pappi phu. 076 803 02 50
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Andi Österlund 60v. uusi diakoni.

Kuka minä olen?

Syntynyt Suomessa. Kasvanut
Savonlinnassa ja nuoruuteni Fiskarsissa. Kaksi kulttuurisuus antaa
tärkeätä evästä diakonille.Kypsä
nainen sekä päältä että sisältä.

Olen tyytyväinen elämääni.

Uusia haasteita sekä töissä että
mummona pikku Hugolle. Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja
erikoistunut psykiatriaan, kriisi
ja päihdeongelmiin. 50v. täytettyä päädyin vihdoin kouluttamaan
itseni diakoniksi. Lapsuudenusko
on aina tuntunut tärkeältä.

Haluan nähdä ihmisiä koko-

naisuutena ja kannustaa näkemällä
jokaisen resurssit. Olemmehan
jokainen Jumalan rakastettu lapsi
juuri sellaisena kuin olemme.

Vapaaikana pidän käsityöstä,

kävellä metsässä, ruoanlaitosta,
ystävien piirissä ja ennen kaikkea
olla pikku Hugon ja hänen ihanien
vanhempien seurassa vaikka picknikillä järven rannalla.
Lämpimät terveiset Andilta
nähdään!

Maaliskuu

Toiminnat ovat
Herrgårdennilla jos ei muuta ole mainittu

Ti 5 klo 14
Tiistaikerho / Tisdagsgruppen
To 7 klo 19
Kulttuuri-ilta / Kulturkväll
Su 10 klo 16 Sunnuntaimessu Nykvarninkirkossa / Söndagsmässa i Nykvarnskyrkan
Ti 12 klo 18.30 Yhteislaulu / Allsång, Ville Säkkinen
To 14 klo 18 Raamattupiiri / Bibelgruppen
Ti 19 klo 14 Tiistaikerho / Tisdagsgluppen
Ti 26 klo 18.30 Yhteislaulu / Allsång, Merja Aapro
To 28 klo 18 Raamattupiiri / Bibelgruppen

Huhtikuu
Ti 2 klo 14
To 4 klo 19
Ti 9 klo 18.30
To 11 klo 18
Su 14 klo 16
Ti 16 klo 14
Pe 19 klo 18

Tiistaikerho / Tisdagsgruppen
Kulttuuri-ilta / Kulturkväll
Yhteislaulu / Allsång, Ville Säkkinen
Raamattupiiri / Bibelgruppen
Sunnuntaimessu Nykvarninkirkossa / Söndagsmässa i Nykvarnskyrkan
Tiistaikerho / Tisdagsgruppen
Pitkäperjantain jumalanpalvelus Nykvarninkirkossa
Långfredagsgudstjänst i Nykvarnskyrkan
Su 21 klo 11 Kaksikielinen pääsiäismessu Turingen kirkossa /
Tvåspråkig påskmässa i Turinge kyrka
Ti 23 klo 18.30 Yhteislaulu / Allsång, Merja Aapro
To 25 klo 18 Raamattupiiri / Bibelgruppen

Toukokuu
To 2 klo 19
Ti 7 klo 18.30
To 9 klo 18
Su 12 klo 16

Kulttuuri-ilta / Kulturkväll
Yhteislaulu / Allsång, Ville Säkkinen
Raamattupiiri / Bibelgruppen
Sunnuntaimessu Nykvarninkirkossa / Söndagsmässa i Nykvarnskyrkan
Äitienpäiväjuhla / Morsdagsfest
Ti 14 klo 14
Tiistaikerho / Tisdagsgruppen
Ti 21 klo 18.30 Yhteislaulu / Allsång, Merja Aapro
To 23 klo 18 Raamattupiiri / Bibelgruppen
Ti 28 klo 14
Tiistaikerho / Tisdagsgruppen
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VÅRENS GUDSTJÄNSTER
VARJE VECKA
ONSDAGAR kl. 18.00
Nykvarnskyrkan
VECKOMÄSSA

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

VARANNAN TISDAG
ojämna veckor kl. 9.00
Nykvarnskyrkan
MORGONMÄSSA

LUGNETS
ÄLDREBOENDE
Varannan torsdag
ojämna veckor
kl. 10.30 firar vi
andakt på
äldreboendet Lugnet.

KYRKTAXI
Är du i behov av taxi för att
ta dig till kyrkans verksamhet,
såsom gudstjänster och
konserter?
Ring 08-554 909 20
så berättar vi hur du bokar.
Församlingen står för kostnaden.

söndag 3 mars
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Turinge-Taxinge kyrkokör
Söndag 10 mars
Nykvarnskyrkan kl 11.00
» Mässa med SMÅ och
stora. Änglakören och
Tondropparna medverkar.
Nykvarnskyrkan kl. 16.00
» Finsk söndagsmässa/
Sunnuntaimessu
Söndag 17 mars
Turinge kyrka kl.11.00
» Högmässa Körensemblen
Pax Röster från Mariefred
medverkar med körsång.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Sinnesrogudstjänst
Existens medverkar
söndag 24 mars
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa
Cecilia Norinder Fagrell,
sång.

Nykvarnskyrkan kl. 16.00
» Finsk söndagsmässa/
Sunnuntaimessu

Nykvarnskyrkan kl.18.00
» Sinnesrogudstjänst
Lena Kjerrud, sång

Måndag 15 april
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Passionsandakt
Lena Jonker, sång

söndag 5 maj
Turinge kyrka kl. 11.00.
» Högmässa

Tisdag 16 april
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Passionsandakt
Joakim & Lotta Rennemark,
sång
skärtorsdag 18 april
Turinge kyrka kl. 18 .00
» Mässa
Långfredag 19 april
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
»Långfredagsgudstjänst
Jesu sju ord på korsetJerker Leijon. Viva Vox,
Annelie Haager dirigent,
Annika Slavova Sandström,
ackompanjemang.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Finsk
långfredagsgudstjänst

Söndag 31 mars
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Turinge Taxinge kyrkokör

påskafton 20 april
Nykvarnskyrkan kl. 23.00
» Påsknattsmässa

Söndag 7 april
Taxinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa
Damkvartetten FeVox

Påskdagen 21 april
Turinge kyrka kl. 11.00
» Tvåspråkig Högmässa
Turinge-Taxinge kyrkokör

söndag 14 april
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Gudstjänst med SMÅ
och stora. Änglakören och
Tondropparna medverkar.
Servering efter
gudstjänsten. Därefter
påskpyssel i Herrgården. 22

Annandag påsk 22 april
Taxinge kyrka kl. 14.00
» Emmausvandring
Söndag 28 april
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Högmässa

Söndag 12 maj
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
» Gudstjänst med SMÅ
och stora. Änglakören
medverkar. Efter
gudstjänsten gemensam
promenad till Herrgården
för att heja på Ankracet i
Turingeån. Korvgrillning.
Nykvarnskyrkan kl. 16.00
» Sunnuntaimes/Finsk
söndagsmässa
söndag 19 maj
Taxinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa.
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
» Sinnesrogudstjänst
söndag 26 maj
Turinge kyrka kl. 11.00
» Högmässa med
konfirmation
Kristi Himmelfärds dag
30 maj Taxinge kyrka
kl. 8.00 » Gökotta vid
klockstapeln, ett
stenkast från Taxinge
kyrka. Vid regn är
vi inne i kyrkan.
Ensemble ur TuringeTaxinge kyrkokör
medverkar

REGELBUNDEN VERKSAMHET
SAMTAL I CENTRUM

ÖPPEN FÖRSKOLA
Herrgården. Måndagar kl. 13-15.
Onsdagar och fredagar kl. 10-12.
Kontaktperson: Pedagog Veronica Wolfsberg.

Herrgården, varannan onsdag kl. 13-15,
(jämna veckor)
Särskilt program varje gång. Kontaktperson:
Präst, Rebecca Jaehnke.

BABYCAFÉ MED
SJUNGA GUNGA

KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13-15,
(ojämna veckor)
Vi bjuder på kaffe, te och något gott, aktivitet för den
som vill, samtal och god gemenskap. Kom precis som
du är. Andi Österlund, diakon och Nina Nilsson
församlingsvärdinna.

Herrgården. Torsdagar kl. 10-12.
Kontaktperson: Pedagog Veronica Wolfsberg.

SKUNK- Svenska kyrkans unga.
UNGDOMSGRUPP
Nykvarnskyrkan. Onsdagar kl. 18-21
Kontaktperson:
Församlingspedagog Maija Karlsson.

SYFÖRENINGEN
Nykvarnskyrkan. Varannan torsdag kl. 13.00
(ojämna veckor). Kontaktperson:
ordf. Eva Johansson, tel. 070-530 33 90.

UNG PILGRIM
Nykvarnskyrkan. Varannan torsdag kl. 18-20
Vi träffas och 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
församlingspedagog Maija Karlsson.

RUOTSINSUOMALAINEN TOIMINTA
FINSKSPRÅKIG VERKSAMHET

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

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

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

Lekfull skaparverksamhet samt körsång
runt utvalda teman. Kontakt: Veronica Wolfsberg
eller Annika Slavova Sandström.
JUNIORERNA och TONDROPPARNA

Kontaktuppgifter till personal
finner du på sidan 2.

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
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EN UPPLEVELSE FÖR LIVET!

FÖLJ MED!

ISRAEL 17 -24 SEPTEMBER 2019
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: 9.000 kr för församlingsmedlemmar, 18.000 kr för icke-församlingsmedlemmar.
För information och anmälan, kontakta Rebecca Jaehnke på tel. 073 901 18 91,
rebecca.jaehnke@svenskakyrkan.se
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