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Du finns i varje
andetag…

S

ommaren är alltid
efterlängtad, på något
sätt. Ljus och värme, gemen-

skap och fri tid. För en del är det dock
lite jobbigt, när vardagen bryts och
de vanliga rutinerna går på sommarledigt. Vad ska man nu göra med sin
tid? Men hur det än är så behöver vi
människor ett avbrott från vardagen
för att kunna uppskatta den mer när
den återkommer.
Vi behöver också en tid i vår värld
som är för skön avkoppling och att
kunna umgås, med varandra och sig
själv. I detta nummer av tidningen
Livet har vi tagit fasta på
Andhämtning.

J

ag tänker mycket på det ordet,
nästan varje dag på något sätt. Att
hämta andan, att andas och Guds
Ande – det är samma sak för mig. Det
hörs ju på ordet. Och det har blivit så
tydligt nu när pingsten har varit och
den treeniga Guden är fulländad –
med Anden blir allt helt. Med Anden
blir Gud till den inbördes relation som
är och som vi ska leva i.

A

tt leva i relation. Tiden mellan
Kristi himmelsfärd och pingsten
är en tid när världen håller andan.
Vad ska nu hända med oss? Kommer vi få liv igen? Gäller löftet om en
bättre framtid fortfarande? Det är en
underbar tid vi går in i och det är en
underbar värld vi lever i – trots allt.
Sommarens skönhet med all sin prakt
gör att vi kan skåda Gud på ryggen
och erfara Guds andetag i våra liv.

I

I varje sekund gör Gud sig påmind och
i varje andetag andas vi in det vi kallar
skapelsen som ger liv åt varje cell i vår
kropp. Gud är den skapande tanken
bakom allt, vi människor att satta att
förvalta och skapa vidare det som är
av oss givet.

Varmt välkommen till din
församling nu i sommar!
Patrik Ingemansson, kyrkoherde

våra gudstjänster, vardag som helg.
Varför inte luta sig tillbaka i våra
kyrkor och lyssna på Musik i sommarkväll, umgås på Kafé Änglagott över
en kopp kaffe, besöka någon av våra
kyrkor i Turinge och Taxinge och av
våra duktiga ungdomar få en guidning in i kyrkans historia, ta kontakt
med någon att samtala med om stort
och smått.

D

et är ett stort uppdrag och därför
behöver vi nu i sommarens tid
luta oss tillbaka och hämta andan.
Hämta ny kraft och samla energi för
att till hösten starta om på nytt. Att
gå ut i världen med ny inspiration och
kraft.
Församlingen erbjuder andhämtning
hela sommaren.

Foto: Anna Blåder

”Andhämtning”
TEXT: Rebecca Jaehnke * FOTO: Caleb Woods/Unsplash

S

ommartid. Naturen har klätt
sitt vilorum med sköna gröna
kläder, som vi sjunger i vår sommarpsalm ”I denna ljuva sommartid”. Vi inbjuds till återhämtning
och vila, ett erbjudande från Gud
att ta tillvara på.
Vilan hos Gud, den innebär att
på djupet inse att livet med dess
möjligheter och begränsningar
inte ytterst sett kommer an på vår
egen prestationsförmåga, utan på
en tillit till Gud själv. Jag ensam kan
och behöver inte heller bära hela
världens bekymmer på mina axlar.
Vilan är till för att minnas att någon annan har gjort just det ”i mitt
ställe”: burit hela världen på sina
axlar: och det är Jesus Kristus.
I vilan får vi då möjlighet att
upptäcka en av den kristna trons
hemligheter: Kyrkofadern Augustinus uttryckte det såhär: ”Du, o
Gud, har skapat oss till dig, och
vårt hjärta är oroligt till det finner vila i dig.”, en nära 2000-årig
erfarenhet av hur den inre vilan
nås genom relationen till Gud. ”Du,
o Gud, har skapat oss till dig, och

vårt hjärta är oroligt till det finner vila i dig.” Då vi överlåter oss
till Gud, tillåter vi Gud att ytterst
bära oss genom livet. En enkel inre
rörelse till tillit och tro. Något vi får
göra på nytt och på nytt.
I alla tider har människor försökt
att gestalta viloplatser där mötet
mellan Gud och oss människor
sker. En sådan plats är kyrkorummet. Här finns rymd och utrymme
för oss alla. Det är högt i tak, en
plats att andas fritt i. Den långa
mittgången får gestalta vår väg
fram till korsets förlåtelse och
upprättelse in i en unik relation
med Gud själv. Här finns också
plats för musiken, att med ord
och toner få uttrycka sin glädje
eller sin frustration inför Gud.
En annan vilans mötesplats mellan Gud och oss kan vara sommarens grönska och prakt. Från
minsta nervtråd i ormbunksbladet
i skogen till panoramavyn från
utsiktskullen, allt innefattas i Guds
omsorg. Perspektivet är nästan
svindlande! Hur mycket skulle då
inte Gud bry sig om oss? Det säger
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något om vår egen plats i tillvaron
och om hur stor Guds omsorg är
om var och en av oss. Vi får vila i
Gud och i vissheten om Guds omsorg. För så som Gud varje sommar
låter naturen blomstra på nytt, så
kan Gud skapa nytt liv i oss.
Kyrkan, liksom naturen som
omger oss är mötesplatser mellan oss människor och Gud. Men
den främsta viloplatsen, den vill
Gud bygga upp inom oss. En vilans
inre katedral – en plats där mötet
mellan dig och Gud kan ske. Har vi
riktigt vågat stanna upp och vara
där i vilans paus, ensam med Gud,
och låtit Gud få bära oss där vi står
mitt i livet?

”Såhär

i sommartid
räcks oss
möjligheten till
andhämtning”

”Ibland har vi så
bråttom att vi
glömmer bort vad som
är viktigt”

5

Barnens sidor
med Ture Tax!

10
06

GUDSTJÄNST MED STORA OCH SMÅ
Herrgården kl. 11.00
Barnverksamhetens sommaravslutning i Herrgårdsparken.
Barnkörerna Änglakören och Tondropparna medverkar.
Bibelutdelning till fyraåringar.
Efter gudstjänsten bjuds det på grillkorv och fika. Därefter
håller Maria Llerena oss igång i en Karibisk karneval med
sång och dans för hela familjen. Förutom karnevalkläder
och maracas har Maria även med sig sina tre sköldpaddor.
Kom gärna i färgglada kläder.

16 19
08 08

SOMMARLOVSLÄGER INNAN SKOLSTARTEN
För barn som börjar årskurs 4-7 har vi ett läger
vecka 33, 16-19 augusti.
Vi träffas torsdagen den 16 augusti kl. 10.00 på Herrgården.
Efter lunch åker vi till Sikargården som ligger mellan Katrineholm
och Norrköping, där vi stannar i tre nätter.
Vi åker hem söndag den 19 augusti och veckan avslutas med
familjemässa i Nykvarnskyrkan kl. 14.00. Alla nära och kära är
välkomna. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.
Lägret är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Avbokar ni
er plats efter den 1 augusti tar vi ut en avgift på 500 kr för att
täcka våra faktiska kostnader. 15 platser – först till kvarn.
Sista anmälningsdagen är 8 juli.
För mer information och anmälan se församlingens hemsida
* www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
* Eller kontakta pedagog Veronica Wolfsberg 076 827 11 59
veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
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Illustrationer: Maija Karlsson Text: Patrik Ingemansson

Jag trivs bättre här, där jag
kan ha det lugnt och skönt.

Lös korsordet och
vinn fika på Kafé
Änglagott!
När du klarat av korsordet,
lämna in det på Kafé
Änglagott eller skicka det till
Turinge-Taxinge församling,
Herrgården, Allévägen 1,
155 32 Nykvarn så kan du
vinna en festis och
chokladboll!

SKINA
DÖTT DJUR
SOM GAPAUS FRÅN MAR ÄTER
LEKTION

SKRIKER

NILS
PERSSON

SAGOVÄSEN
KOMMER
FÖRE Ö

SNO

KOMMER
EFTER H
FINNS I
LUFTEN

OLYMPISKA SPELEN

KOMMER
FÖRE V I
ALFABETET

DINA OCH
MINA
SÖNDERBRUTEN

KOMMER
FÖRE Z I
ALFABETET

NILS
FORSLUND

Senast 19 augusti vill vi ha
ditt svar.
Namn:

BERGSTOPP

EN AV TRE
SYSKON
SOM
FÖTTS
SAMTIDIGT

Vi drar tre vinnare bland
de som svarat rätt!

Lycka till!

Du har stulit min replik.

Och lukta på blommorna!

FULL FART
KÖR TÅGET
GULLIGT

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran Ståhl ©

Ålder:
Telefonnummer:
7

Foto: Magnus Aronson

KONFIRMATION 2018/2019:
VÅGAR DU ANTA UTMANINGEN ELLER SOMMARÄVENTYRET?
DU SOM FYLLER FJORTON I ÅR, NU ÄR DET DAGS FÖR KONFIRMATION!
Konfirmationen handlar om att fundera över kärlek, tro och liv
och att få ställa frågor som du alltid velat ha svar på.
Läs här nedanför om de konfirmationsupplägg som erbjuds inför
konfirmandåret 2018/2019: Utmaningen och Sommaräventyret.

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/TURINGE-TAXINGE/KONFIRMATION
Har du några frågor så kontakta gärna vår ungdomspedagog Maija Karlsson
på tel 076-100 05 26 eller per mail till maija.karlsson@svenskakyrkan.se

SE FILMEN via QR-koden.
ANMÄL DIG PÅ HEMSIDAN.
Sista anmälningsdag: 2 sept.

S
U

SOMMARÄVENTYRET
För dig som vill ro ut och meta på en stillsam sjö, bada, sola,
grilla och samlas runt lägerelden. Varvat med samtal om livet,
tron, gemenskap och en massa skoj. Upptakt den 2 dec.
Vi träffas en onsdag i månaden och åker på ett 9-dagars läger
till Sikargården den 12-20 juni, 2019.
Konfirmation i Turinge kyrka den 23 juni, 2019.

UTMANINGEN
För dig som vill utmana dig själv, vara med lite längre, träffa
nya människor, ha roligt, ställa frågor, vara del i nåt större och
hitta dig själv! Vi startar 4 september och träffas varannan
tisdag under året.
Läger på Hjälmargården den 19-21 oktober och ett läger i
mars 2019. Konfirmation i Turinge kyrka i maj, 2019.

I 15 års åldern händer det mycket i kroppen. Livets frågor vill ha svar.
Du kanske vill reflektera över dig själv och andra? Många gånger känns
det som att du vill höra till, finnas i en gemenskap tillsammans med
andra. Och så vill väl vi alla ha upplevelser att bära med sig i resten av
sitt liv?
Då kommer konfirmationen som ett brev på posten. En plats för eftertanke
och ett letande efter svar. Busiga lägerdygn med för lite sömn och mycket
aktiviteter.
Långt ifrån alla blir ”kristna eller religiösa”. Men du får med dig en upplevelse,
en kunskap för hela livet. Och om du bara får med dig budskapet om att du är
älskad, värdefull, unik individ som bär på otroligt innevarande möjligheter – är
det nog. Och att det i ensamheten alltid finns någon eller något som stöttar det har du nytta av i resten av ditt liv.
Se filmen på Youtube via QR koden – och anmäl dig idag!
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VANDRA
GENOMBIBELN
TEXT: Linda Thunell * FOTO: Ben White/Unsplash

Upplev Gamla och Nya testamentets berättelser med oss.
Många av oss känner igen berättelser från Gamla och Nya testamentet. Vi har läst om Noa och
Mose, om Abraham och Jona, om
Ester och Rut, men det är inte
alltid lätt att minnas hur de hänger
samman.

att predikningar, bibelstudier eller
egen andaktsläsning sedan kan
sättas i ett större sammanhang.
Kursdagarna riktar sig både till dig
som är van bibelläsare och till dig
utan särskilda förkunskaper. Vår
instruktör för dessa dagar är Olof
Branth, som arbetar för Svenska
Bibelsällskapet och Bibeln idag.

I höst erbjuds två fördjupningsdagar i Gamla och Nya testamentet,
där vi tillsammans vandrar genom
Bibelns berättelser, ser den röda
tråden och får hjälp med att sätta
in berättelserna i sitt historiska och
geografiska sammanhang.

Vi träffas två heldagar under
hösten i Nykvarnskyrkan, där
vi tillsammans vandrar genom
Bibeln. Dagarna är öppna för alla
som vill delta. De ingår också som
en grundkurs för dem som följer
med på resan till Israel i november
2018.

I ”Vandra genom Bibeln”-seminariet engageras alla sinnen. Med
rörelser, ordlekar, associationer
och andra inlärningstekniker lär
sig deltagaren om berättelserna i
Gamla och Nya Testamentet bit för
bit. Målet är att deltagaren sedan
överblickar Bibelns berättelser så

VI TRÄFFAS:
*Gamla Testamentet.
Lördagen den 15 september,
9.00 –17.00.
*Nya Testamentet.
Lördagen 13 oktober,
9.00–17.00.
Vill du vara med? Anmäl dig ge-

nom att ringa till expeditionen,
08-554 909 20. Meddela även
ev. matallergier.
Kostnad per tillfälle är 200 kr.
I priset ingår arbetsmaterial,
lunch och fika. Betalning sker
via swish 123-616 20 93,
märk betalningen med
kursdatum.
Sista anmälningsdag
är den 7 september.

Hämta andan, tag ett extra andetag
TEXT OCH FOTO: Linda Thunell

I

vardagen kan det vara svårt
att hitta stunder för att
hämta andan, att ta ett extra
andetag. Dagligen brottas man
med att få tiden att räcka till
mellan jobb, skola, hämta och
lämna barn, laga middag samt
alla aktiviteter som skall hinnas
med.
Nu nalkas snart semestrar eller
skollov och en lång paus ifrån
många måsten. Då vi ger oss
tillfälle att sitta uppe lite längre
på kvällarna, kanske funderar vi
på att ta tag i något projekt som
har legat på tankehyllan under
vintern eller att bara få vara.
Jag fick äran att möta fyra personer som delar med sig om hur
de hämtar andan, tar ett andetag i livet. Mellan alla måsten
och ”ska bara”. De fick svara på
frågan: Hur hämtar du andan, när
hinner du ta ett extra andetag?
Olivia gillar att lyssna på
musik, sjunga och vara med
kompisar som en del av avkopplingen från allt som händer. Promenader i skogen med
gummistövlar strax efter det har
regnat och solen får en chans att
lysa igenom bladverket, är ett
bra sätt att rensa huvudet.

Bäst av allt tycker Olivia om
fredagsmyset med familjen, i
soffan med chips och dip, iklädd
myskläder. Det är då hon hämtar
andan och känner att energin
fylls på, mitt i gemenskapen med
familjen.

På bilden: Olivia

Alice och Per-Johan söker
avkopplingen i kyrkan, där
de möts av en avslappnande
miljö och många fina vänner.
Det är där dem hittar sitt extra
andetag, i Nykvarnskyrkan en
helt vanlig onsdag, genom att
lyssna på musiken, predikningarna och även i samtalet med
vännerna. De känner sig väldigt
nöjda och glada med livet, och
har inte så mycket att klaga på.

Eller att sätta sig och måla,
hamna i en egen värld full av färger där bara bilden existerar och
låta den få växa fram utan att
någonting annat är viktigt.

Roger letar lugnet i naturen,
att få köra cross eller att få
stå med ett kastspö.
Att bara få stå och filosofera,
om det som sker i livet.
Att få bilda sig en egen uppfattning om vad som händer i livet,
en möjlighet att titta med nya
ögon. Det är inte alltid man finner en lösning, och ibland kan
det vara svårt att förmedla dessa
tankar med ord.
Det är inte alltid det finns tillfälle
att ta sig ut i naturen, men likaså
kan en stund i garaget med någon form av skruvande, göra att
man hamnar i en ”bubbla” som
gör att både tid och rum glöms
bort.
Och hur vi än handskas med
vardagen, så hittar vi på många
olika sätt, en egen väg till det där
extra andetaget och en möjlighet
att bara få vara.

På bilden: Roger
På bilden: Alice och Per-Johan

11

Foto: Stellan Herner

34 240 kr

NY LAG

- Så mycket samlade vi in i
Turinge -Taxinge församling till
årets fastekampanj
”ATT RESA SIG STARKARE”

Vi i Svenska kyrkan värnar om en hög nivå av skydd
för våra medlemmar.

TACK till er som köpte lotter i
Ankracet och på andra sätt
bidrog till insamlingen!
I Strängnäs stift blev resultatet
1 790 790,61 kr och tillsammans
samlade vi in ett totalbelopp om
31 647 026 kr!
Ett fantastiskt fint resultat!

Knutpunkten
Onsdagar jämna veckor
kl. 13-15 i Nykvarnskyrkan
Start 5 september
Välkommen till en öppen gemenskap. Vi bjuder
på kaffe, te och något gott, aktivitet för den
som vill, samtal och god gemenskap. Träffarna
avslutas med en andakt.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv
förändring kring hur vi framåt får och kommer att
hantera dina personuppgifter.
GDPR är en ny lag som börjar gälla i hela EU
den 25 maj, 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.
Mycket är sig likt men kraven på hur man får
behandla dina personuppgifter skärps.
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att
skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa
en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter
inom unionen inte hindras.

Samtal i centrum
Onsdagar ojämna veckor
kl. 13-15 i Nykvarnskyrkan.
Start 12 september.
Välkommen att delta i höstens Samtal i centrum,
där vi kan dela erfarenheter och tankar om livet.
Vi inleder med att fika tillsammans. samlas
sedan kring ett gemensamt tema och avslutar
vår träff med en kort andakt.

Ingen föranmälan krävs, kom precis som du är.
Anmälan sker i samband med vår första träff.
Rebecca
Jaehnke,
Foto: Magnus
Aronsonpräst och Nina Nilsson.

KAFÉ ÄNGLAGOTT
Vi är så glada åt att sommaren äntligen är här. Att man kan ta en kopp kaffe med en bakelse eller
en glass på vår uteservering och njuta av solens varma strålar, att vi får börja använda våra svenska
underbara jordgubbar till våra bakverk.
Nu är det studenttider och bröllopstider, vi hjälper mer än gärna till med studenttårtan och
smörgåstårtan till studentmottagningen samt bröllopstårtorna till den stora dagen.

Beställ tårta till
minnesstunden
studenten eller
bröllopet.

V

i har flera alternativ att välja
mellan och kan fixa de flesta
önskemål! Ring 08-554 909 30 för
att beställa, eller kom bara förbi.
Gå gärna in på anglagott.se

Följ oss på Instagram

för en massa goda tips och
information: kafeanglagott

ÖPPET I SOMMAR
Välkommen in och handla bullar till stranden
eller tårta till kalaset i trädgården! Vi kommer
att ha öppet hela sommaren med hjälp av vår
duktiga sommarpersonal.
Sommaren har sina dagar då det är
extra viktigt att unna sig en bakelse.
6/6 Nationaldagen är vi i folkets park
och firar med er. Välkomna dit.
22/6 Midsommarafton, har vi stängt.
Det går bra att beställa tårta dagen
innan!
9/8 Rulltårtans dag, unna dig en god
rulltårta från Änglagott.
Kom ihåg att vi alltid finns här för er, vid
student, födelsedag, dop, bröllop eller
begravning.
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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
Instagram: kafeanglagott

SOMMARENS 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.
3/6 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Nykvarnskyrkan. Solist Ola
Svensson, trombon.
18.00 SINNESROGUDSTJÄNST
Nykvarnskyrkan. Sång Lotta och
Joakim Rennemark.
5/6 TISDAG
kl. 9.00 MORGONMÄSSA
Nykvarnskyrkan
7/6 TORSDAG
kl. 10.30 ANDAKT LUGNET
Lugnets äldreboende
10/6 SÖNDAG
kl. 11.00
GUDSTJÄNST med SMÅ
och stora. Herrgården
Barnverksamhetens
sommaravslutning.
17/6 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA Turinge
kyrka. Sång, Lejdeez- Susanne
Larsson, Emma Öhman, Annelie
Haager.
21/6 TORSDAG
kl. 10.30 ANDAKT LUGNET
Lugnets äldreboende
22/6 MIDSOMMARAFTON
DROP IN VIGSLAR
Taxinge kyrka kl 11-15
Se mer info på hemsidan.

28/6 TORSDAG
kl. 18.00 MUSIK I
SOMMARKVÄLL
Nykvarnskyrkan
Se separat program.
1/7 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Turinge kyrka
5/7 TORSDAG
kl. 10.30 ANDAKT LUGNET
Lugnets äldreboende
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Turinge kyrka
Se separat program.
8/7 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Nykvarnskyrkan
12/7 TORSDAG
kl. 18.00 MUSIK I
SOMMARKVÄLL
Taxinge kyrka
Se separat program
15/7 SÖNDAG
kl. 11 HÖGMÄSSA
Turinge kyrka
19/7 TORSDAG
kl.10.30 ANDAKT LUGNET
Lugnets äldreboende
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Turinge kyrka
Se separat program

23/6 MIDSOMMARDAGEN
kl. 14.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
Taxinge klockstapel. Gunvor
Strömbom, dragspel och Lennart
Ygstedt, gitarr.

22/7 SÖNDAG
kl. 11 HÖGMÄSSA
Nykvarnskyrkan

24/6 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Nykvarnskyrkan

26/7 TORSDAG
kl. 18.00 MUSIK I
SOMMARKVÄLL
Nykvarnskyrkan
Se separat program 14

29/7 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Turinge kyrka
2/8 TORSDAG
kl. 10.30 ANDAKT LUGNET
Lugnets äldreboende
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Turinge kyrka
Se separat program
5/8 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Nykvarnskyrkan
9/8 TORSDAG
kl. 18.00 MUSIK I
SOMMARKVÄLL
Taxinge kyrka
Se separat program
12/8 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Turinge kyrka
16/8 TORSDAG
kl. 10.30 ANDAKT LUGNET
Lugnets äldreboende
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Turinge kyrka
Se separat program
19/8 SÖNDAG
OBS! kl. 14.00 FAMILJEMÄSSA
Nykvarnskyrkan
26/8 SÖNDAG
kl. 11.00 HÖGMÄSSA
Turinge kyrka
30/8 TORSDAG
kl. 10.30 ANDAKT LUGNET
Lugnets äldreboende

Hämta andan i våra kyrkor
i sommar. Se öppettider
för vardera kyrka.

ÖPPNA KYRKOR
TAXINGE KYRKA är öppen
tis, ons, tors, mellan kl. 13-16
under juli månad.

Nytt för sommaren är
samtalsgruppen
”Plats för åsikter”
på Kafé Änglagott.

Fre, lör, sönd 9.30-15.30 under
veckorna 26-31.
TURINGE KYRKA är öppen
tis, ons, tors, mellan kl. 9.3015.30 under veckorna 26-31.

VECKOMÄSSA
Varje onsdagskväll
kl. 18.00 firar vi veckomässa
i Nykvarnskyrkan,
sommar som vinter.

Sommarvärdar finns på plats
för guidning och fika.

NYTT! ”PLATS FÖR ÅSIKTER”
Under sommaren mellan 13 juni
och 15 augusti, kommer vi att
samlas på Kafé Änglagott efter
veckomässan på onsdagar, till
samtal och diskussioner.

MÄLAREN RUNT
LÖRDAGEN DEN 18 AUGUSTI är det dags
för den årliga MC Mälaren runt.

Det finns alltför få forum för
fria diskussioner, där man bara
representerar sig själv och sin
egen tankevärld, där man får testa
sina egna tankar och idéer om allt
mellan himmel och jord.

Turinge kyrka är ett populärt stopp för
motorcyklister att stanna för att äta, fika
och ta en stillsam tur i kyrkan innan
vidare färd runt Mälaren.
VILL DU vara med och frivilligt
arbeta denna dag?
Kontakta församlingens expedition
tel. 08-55490920

Det enda som krävs är respekt
för andras åsikter.
Välkommen till spännande och
kreativa kvällar.
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28 JUNI 18.00, NYKVARNSKYRKAN
”Krimskrams och äkta pärlor”
Ensemblen La Femme.
Denna konsert visar på stor genrebredd där
vi får lyssna på såväl klassisk musik som
populärmusik i lekfulla arrangemang.

2 AUGUSTI 18.00, TURINGE KYRKA
”An die Musik” Ett program med musik
av Robert Schumann, Arvo Pärt, Ernst Bloch,
Johann Sebastian Bach och Franz Schubert
med Gunnar Malmquist, cello, och Stefan
Lindgren, piano.

5 JULI 18.00, TURINGE KYRKA
”Tango Nuevo” Två Deciliter.
Musik av Astor Piazzolla med duon 2dl –
Lars-Åke Gustafsson, accordeon, och Fredrik
Petrini, gitarr. ”Tango Nuevo” är fyllt av
musiken som gjort Piazzolla till den som
förändrade den argentinska tangon.

9 AUGUSTI 18.00, TAXINGE KYRKA
”Stor musik i litet format” Duo A & O.
Agnes & Olle Lindberg från Mariefred. Musik av bland andra Bach, Händel och Mozart varvas med kända jazzlåtar, folkmusik
och eget material. Repertoaren väljs utifrån
lust och inspiration.

12 JULI 18.00, TAXINGE KYRKA
Tree Grove Marimba Duo.
Vi erbjuder en unik konsertupplevelse där
musik från världens alla hörn möts, där svensk
folkvisa trängs med tangovals, nyskriven
musik och meditativa klanger. Fia Forslund &
Martin Skoog, marimba.

16 AUGUSTI 18.00, TURINGE KYRKA
”NU – musik för ditt sjätte sinne”
DuoNimm. Olle Pettersson, slagverk & Åsa
Karlberg, flöjt. DuoNimm spelar ett spännande program, till större delen skrivet av nu
levande kompositörer.

19 JULI 18.00, TURINGE KYRKA
Magnus Dölerud & Anna Gréta
Sigurdadottír.
Anna Gréta, piano och Magnus
saxofon. Kända melodier varvas med
improviserade linjer.
26 JULI 18.00, NYKVARNSKYRKAN
”Caprice Mondiale”.
Patrik Jansson, flöjt & Annelie Haager, piano. Känd och okänd (?) musik för
flöjt, sång och piano från jordens alla hörn
av bl.a. E Bloch, G Brun och N Boulanger.

MUSIK I
SOMMARKVÄLL
Välkommen till musikkvällar i våra vackra
kyrkor. Åtta torsdagar kl. 18. Kort andakt
vid varje tillfälle.
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PÅ KYRKOGÅRDEN
På kyrkogårdarna pågår just nu
ett viktigt arbete med att säkra
gravstenar.
Arbetet med gravstenssäkringen på Turinge och Taxinge kyrkogård kommer utföras och uppfylla Centrala Gravvårdskommitténs (GKC) krav. Är det någon av
gravstenarna som inte uppfyller kravet
kommer ett brev skickas till gravrättsinnehavaren. Arbetena fortsätter under 2018.
Bakgrunden till gravstenskontrollen är att
flera olyckor har skett på grund av vältande gravstenar. Testerna har utförts i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) riktlinjer på alla gravstenar som är
högre än 30 cm.
För att en gravsten ska anses som
säker ska den uppfylla följande:
• Gravstenen får inte luta för mycket.

TAXINGE KYRKOGÅRDSMURAR

Omläggning av murarna på
Taxinge kyrkogård kommer att
åtgärdas under sommaren
och hösten.
Det beräknas att vara klart
till sista september.

SOMMARARBETE PÅ
KYRKOGÅRDEN
Under sommaren kommer vi att ha ungdomar
från Nykvarn som arbetar med att
göra fint på kyrkogårdarna.
Vi strävar alltid efter att du som besökare ska finna
våra kyrko- och gravplatser vackra, välskötta och
rofyllda, likväl som att kontakterna med oss
ska upplevas som positiva.
Har du frågor tveka inte att höra av dig.

• Det ska finnas minst två ”dubbar” med
en viss tjocklek (beroende på stenens
storlek).

www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

• Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

PÅMINNELSE TILL
GRAVRÄTTSINNEHAVARNA

Har du några frågor?
Kontakta kyrkogårdsföreståndare Jimmy
Bäckström på telefon 076 827 11 53

Det är dags att avlägsna gravlyktorna
från gravarna inför sommaren.

här till höger hittar ni även lite smått
och gått och bra information om vad
som händer mer på kyrkogården.

Gravlyktorna försvårar arbetet för kyrkogårdspersonalen vid exempelvis gräsklippning och
trimning runt gravstenen och rabatten.
Det är inte heller lämpligt att placera egna
spadar, vaser eller något annat
bakom gravstenen.

ruotsinsuomalainen toiminta

församlingens finskspråkiga verksamhet

Olet joka hengenvedossa…
S

K

esää kaivataan aina,
jollakin tapaa. Valo ja
lämpö, yhteisyys ja
vapaa-aika. Kuitenkin se on myös
vähän rasittavaa, kun arki muuttuu
ja tavalliset tavat vaihtuvat kesäiseen
vapaaseen. Mitä tekisi nyt aikansa
kuluksi? Mutta olipa miten tahansa
niin me ihmiset tarvitsemme tauon
arkeemme voidaksemme arvostaa
sitä enemmän, kun se tulee. Tarvitsemme myös aikaa ottaa rennommin voidaksemme olla sekä toisten
että itsemme kanssa.

T

ässä Livet-lehden numerossa
olemme keskittyneet Hengitykseen. Minä mietin paljon tuota
sanaa, melkein joka päivä jollakin
tapaa.

V

etää henkeä, hengittää ja Jumalan Henki - minulle se on
sama asia. Sen kuulee sanasta. Ja se
ilmeni selkeästi nyt kun oli helluntai
ja kolmiyhteinen Jumala tuli täydelliseksi – Hengen kanssa tulee kaikki
täydelliseksi. Mutta Henki tulee
Jumalaksi keskinäiseen yhteyteen
joka se on ja jossa me elämme. Elää
yhteisyydessä. Helatorstaista helluntaihin on aikaa jolloin maailma

pidättää hengitystään. Mitä meille
tapahtuu nyt? Saammeko uuden
elämän? Onko lupaus paremmasta
elämästä edelleen voimassa?

M

e kuljemme kohti ihanaa
elämää ja maailma, jossa
elämämme on ihana – kaikesta
huolimatta. Kesän kauneus koko
loistossaan antaa meille mahdollisuuden katsella Jumalan selkää ja
kokea Jumalan hengenvetoa elämässämme. Jumala muistuttaa olemassaolostaan joka sekunti ja jokaisessa
hengenvedossa, jonka hengitämme.

M

e kutsumme sitä luomisvoimaksi, joka antaa elämän
jokaiseen soluumme. Jumala on
kaiken luoja, meidän ihmisten tehtävänä on hoitaa ja luoda edelleen
sitä, joka on annettu meille. Se on
iso tehtävä, ja siksi me tarvitsemme
kesää lepoon ja vetääksemme henkeä. Saadaksemme uusia voimia
ja kootaksemme energiaa niin että
jaksamme aloittaa taas syksyllä.
Lähdemme maailmaan innolla ja
uusin voimin.
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eurakunta tarjoaa hengitystä
koko kesän. Jumalanpalveluksissa
niin arkisin kuin sunnuntaisinkin.
Miksei levähdettäisi rauhassa kirkoissamme ja kuunneltaisi musiikkia kesäiltoina, tavattaisi Kahvila
Änglagottissa kahvikupin ääressä,
käytäisi Turingen ja Taxingen kirkoissa tutustumassa niitten historiaan
etevien nuortemme opastuksella ja
vain kohdattaisi muita ja keskusteltaisi enemmän tai vähemmän.
Lämpimästi tervetuloa
seurakuntaasi nyt kesällä!
Patrik Ingemansson, kirkkoherra

Suomenkielinen toiminta
TEXT: Håkan Sandvik/Anneli Tikkanen Rozsa FOTO: Anneli Tikkanen Rozsa

Kesällä tulee olla ulkona, nauttia
elämästä ja Jumalan luonnosta.
Siksipä suuri osa seurakunnan toimintaa hiljenee kesäksi. Tämä koskee
lähinnä suomenkielistä toimintaa.
Ruotsinkieliset päämessut sunnuntaisin ja arkimessut keskiviikkoisin
pidetään kuitenkin säännöllisesti ja
niihinhän kaikki ovat tervetulleita.
Kahvila Änglagott on avoinna koko
kesän, ja joka tiistai kello 14 kokoonnumme siellä kahvikupposen ääressä
tapaamaan toisiamme ja vain juttelemaan. Silloin ei ole mitään etukäteen
suunniteltua ohjelmaa, yksinkertaisesti vain yhteisyyttä.
Seurakunnan kevätretki on sunnuntaina 3/6. Lähdemme Oxelösundiin
Lähempiä tietoja Håkanilta.
Perinteistä juhannuksen viettoa
on Herrgårdenin puistossa juhannsaattona klo 15 alkaen. Seurakunta
tarjoaa pientä ajanvietettä, kahvia ja
lettuja. Grillausta. Jokainen tuo omat

grillattavansa. Hartauden pitää Håkan
Sandvik.
Laulaen ja grillaten aloitamme myös
syksyn toiminnan Håkanin luona
Kungshagenissa sunnuntaina 26.
elokuuta klo 16.
Muistathan kulttuuri-illan torstaina
7. kesäkuuta klo 19 Herrgårdenilla.

Syksyllä jatketaan
Jumalanpalvelukset alkavat taas syksyllä 9/9 klo 16 Nykvarninkirkossa.
Raamattupiiri jatkuu syyskuussa
Håkan Sandvikin johdolla Herrgårdenilla.
Yhteislauluillat jatkuvat syyskuussa
kuten ennenkin, joka toinen tiistaiilta parittomilla viikoilla klo 18.30
Herrgårdenilla. Kuukauden ensimmäisiä lauluiltoja vetää Vilho
Säkkinen ja kuukauden lopulla olevaa

Merja Aapro. Lauluiltojen yhteyshenkilöt ovat Villen illoissa Saima Kauppi
ja Merjan illoissa Ulla Lammi.
Tiistaikerho kokoontuu joka toinen
tiistai parillisilla viikoilla Nykvarninkirkossa klo 14. Tiistaikerhosta vastaa
pappi Håkan Sandvik.
Kulttuurillista illanviettoa aina
kuukauden ensimmäisenä torstaina
klo 19 Herrgårdenilla vetää Salme
Kosunen. Syksyn ensimmäinen
kulttuuri-ilta on torstaina 6/9 klo 19.
Olet tervetullut osallistumaan kaikkiin seurakunnan toimintoihin, eikä
niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Ajankohtainen kuukausiohjelma toimitetaan aina kuukauden alussa.
Ohjelman voi hakea kirkkojen ovilta
tai Herrgårdenilta. Jos haluat niin se
voidaan lähettää sinulle myös sähköpostissa tai kotiisi postitse, jos ilmoitat osoitteen seurakunnan toimistoon.

Dags för bröllop!

Drop-in-vigsel på midsommarafton!
En del väntar på rätt tillfälle. Andra vill, men livet
kommer emellan. Har ni funderat på att gifta er?
Vad kan i så fall passa bättre än att göra det en
sommardag i Sörmlands vackraste kyrka?
På Midsommarafton den 22 juni öppnar
vi upp portarna i Taxinge kyrka för
drop-in-vigsel mellan kl. 11 och 15.
Här finns en präst, en musiker, en vaktmästare
och en solist som står till ert förfogande.
Efter vigseln får ni med er en picknickkorg från
Kafé Änglagott att avnjuta i det förhoppningsvis
vackra vädret!

Det enda ni behöver ta med er är en hindersprövning
från Skatteverket och ringar att växla med varandra.
En av er behöver vara medlem i Svenska kyrkan.
Läs mer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

En praktisk detalj!
Hinderprövning ansöker ni om på Skatteverkets hemsida. Tänk på att det kan
ta upp till två veckor att få hem det på
posten - så beställ den
redan idag!

