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Hjärtat, vilken fantastisk
mekanism
TEXT: Patrik Ingemansson * FOTO: Anna Blåder

Om vi säger att en människa
lever sin medellivslängd så slår
hjärtat nästan 3,4 miljarder
gånger. Jag måste skriva det
igen för att fatta – 3,4 miljarder gånger. Jag har aldrig
räknat så långt.

förändring. Som ville att varenda
ett av våra 3,4 miljarder hjärtslag
skulle göra förändring. Ett hjärta
som ska fyllas av kärlek och
medlidande, värme och respekt.
Hjärtslag som ska ge avtryck i vår
värld för framtida generationer.

värld bättre. Mänskligare.
Hur gör man det? Vart ska
man börja?

Hjärtat, vilken fantastisk
mekanism. Det är inte svårt att
fatta att det finns en skapande
tanke bakom allt levande tycker
jag. En skapande tanke som vill
livet och som vid varje hjärtslag
kallar på uppmärksamhet.

Och detta barn firar vi fortfarande. Ett under som sker. Ett barn
är fött och hela jorden skälver.

God jul och ett välsignat
nytt år önskar jag er alla!

När advent och jul står och
knackar på dörren får vi åter
påminnas om denna skapande
tanke. Någonstans en gång i
tiden föddes ett litet barn som
skulle förändra världen. Ett litet
barn, i ett fattigt stall, i en enkel
familj, som var en flykting blev
en kung, en stor man, en frälsare
för människor i evighet. Som ville

Börja hos dig själv. Börja i
Nykvarn. Sen sprider det sig
vidare. Tänk om alla gjorde så?

Hela adventstiden, jul och
nyårshelgen inbjuder församlingen till att fira detta med oss
i gemenskap. Det är pampiga
gudstjänster, vackra luciatåg,
stämningsfulla konserter, magiska
julgudstjänster på natten och
morgonen. Vi tar sedan avstamp
in i det nya året – tar nya tag och
för julens budskap in i 2019.
Nästa års hjärtslag, våra ca 42
miljoner stycken, ska bära på
förändring. Vi ska göra vår
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Patrik Ingemansson
Kyrkoherde

Ett svindlande
perspektiv
TEXT: Rebecca Jaehnke

På andra sidan vägen, precis
utanför huset där jag växte upp,
finns det ett berg. Ja, det är kanske inte så högt. Men med för en
5-årings mått mätt så är de 20
metrarna en bedrift att bestiga.
Vi brukade gå upp dit, jag och min
familj, för att kunna se grannhusen och
betrakta vårt område uppifrån. Därifrån
kunde jag, som inte nådde längre upp än
till midjan på pappa ungefär, plötsligt få
perspektiv på omgivningarna. Därifrån
syntes det hur alla de små grusvägarna
satt ihop med den stora asfaltsvägen,
hur en plats var sammanlänkad med en
annan.
Mina fragmentariska bilder av hur
grannens hus hängde samman med
bästa kompisens hus en bit bort blev nu
till en helhetlig bild för mig. Att det var
så stort, mitt hemområde, det hade jag
nog inte riktigt förstått innan. Det var en
hisnande känsla att få stå där på bergets
topp och se på allt ovanifrån.
Med julen får vi ta del av hisnande
perspektiv, då Gud själv kommer till
oss som ett värnlöst barn. Det ger oss
hisnande perspektiv på Guds storhet och
samtidiga omsorg om oss var och en.
Nästan som att stå där på bergets topp
och förstå hur allt hänger samman; det
stora i det lilla och det lilla i det stora.
I Hebreerbrevets första kapitel, en av
juldagens textläsningar, står det:

”Först då
vi s
samtidigt er de båda p ersp ektive
förstår vi
n
s
t
o
r
julens buds
heten i
kap”

”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom
profeterna, men nu vid denna tidens slut
har han talat till oss genom sin son, som
han har insatt till att ärva allting liksom
han också har skapat världen genom
honom. Och han, som är utstrålningen
av Guds härlighet och en avbild av hans
väsen och som bär upp allt med kraften i
sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.”
Hebreerbrevets författare kastar oss
mellan en stor vy och en mindre. Från de
stora frågorna om världens mening och
mål, till det lilla perspektivet, min egen
personliga relation med Gud, och vi får
se hur ofrånkomligt sammanflätade de
båda perspektiven är. Författaren visar
oss först den stora panoramavyn och ger
oss en bred överblick.
Som att stå där på berget och ana ett
större sammanhang. Vi får en insikt i
Jesus storhet, vem Jesus är och vilket mandat Jesus har. Författaren visar att han är
Guds avbild, världen är skapad genom
honom och att han är den som upprätthåller allt. Jesus är Guds upphöjde, den
som Gud låter sin fullhet bo i.
Och kvar står vi med frågan: Vem är
jag att få kontakt med en sådan Gud,
upphöjd över allt?
Det fantastiska är att också det lilla perspektivet ryms i julevangeliet. Jesu upp4

höjdhet kopplas i julens budskap direkt till
den egna gudsrelationen. För då Gud blir
människa, så blir Gud den upphöjde konkret och gripbar för oss. Gud blir som en
av oss för att var och en av oss ska kunna
nå fram till Gud. Gud själv kommer till
oss som ett litet barn. Närmare än så kan
Gud inte komma oss.
Så ryms det lilla i det stora och det
stora i det lilla. Jesus är både den
upphöjde konungen och det oskyddade
lilla barnet i krubban. Stor och liten på
samma gång.
Sammankopplat ger de båda bilderna
av vem Gud är oss ett svindlande perspektiv. Den upphöjde Guden nöjer sig
inte med att vara obegriplig eller långt
borta från oss. Han kommer i julnatten
till oss som ett barn för att vi ska kunna
förstå och ta emot honom. Så långt går
Gud för att få kontakt med dig och mig.
Den upphöjde blir till den minste för att
hitta in till oss, nå fram med sin kärlek till
oss, och för att vi ska kunna öppna våra
hjärtan för honom. Så som man öppnar
sitt hjärta för ett litet barn.
Först då vi ser de båda perspektiven
samtidigt förstår vi storheten i julens
budskap. Att Gud låter sin fullhet bo i det
lilla barnet i krubban, i Jesus Kristus, för
att han med sin fullhet vill bo i oss.

Information

om våra kyrkor och kyrkogårdar
Nu är advent på intågande och julen snart här, många tar sig ut på kyrkogårdarna för att tända ett
eller flera ljus för sina anhöriga och vänner. Man tänker ofta en extra tanke under dessa tider på
dem som lämnat oss, nyligen eller för länge sedan. Här nedan svarar vi på sådana saker som vi ofta
får frågor om.

Efter den mörka vintern kommer trots allt
våren och sommaren, då blir det dags att
plantera och göra fint vid gravarna.

Gravskötsel

är något som vi gärna hjälper till med. Man bor
kanske inte i närheten, eller har mycket annat i livet
och vill ha hjälp med att sköta gravplatsen.
I en gravskötsel ingår: Långtidsvattnande
blomlåda, sommarblommor med ny jord varje vår,
vattning, vissna blommor plockas bort. Vi ser till att
det ser fint ut på gravplatsen.
Man kan också förutom sommarblommor beställa
till påskliljor, penséer, ljung, höstdekoration och
ljuständning till Alla helgons dag. Kom ihåg att de
lyktor som sätts ut på hösten ska plockas bort
senast sista april. Hör av er vid frågor och aktuella
priser till Erika Nordén 076 827 15 87.

Traditionell gravplats

Grav för kista eller urna. I gravar där man tidigare
gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor. En vanlig grav kan utsmyckas på olika
sätt, vanligast är gravvård i sten. Gravplatsen är
kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan
avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Minneslund och askgravlund

Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för
gravsättning inte märks ut och att askor grävs ner i ett gemensamt gravområde. I gravområdet finns inga markerade gravar
och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får
sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar
för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett
värdigt skick.

Minneslund

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick, vilket innebär att
anhöriga inte är med vid gravsättningen men får besked när
askan är gravsatt. I Turinge-Taxinge församling finns det
minneslund både på Taxinge kyrkogård och Turinges kyrkogård,
Kungsbrolunden.

Askgravlund

I askgravlunden får anhöriga gärna närvara på gravsättningen,
tid bokas på Förvaltningsexpeditionen som också beställer
namnplattan. Gravsättningen sker med en urna som är i
förgängligt material, den betalas av dödsboet och är vanligtvis
beställd genom begravningsbyrån. Askgravlund finns på Turinge
kyrkogård, Kungsbrolunden.

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR!
Kyrkogårdsförvaltningen
Jimmy Bäckström kyrkogårdsföreståndare 070 827 11 53
Erika Nordén förvaltingsassistent: 076 827 15 87
5

Barnens sidor
med Ture Tax!

FREDAG 7 DECEMBER 10.00
HERRGÅRDEN

SÖNDAG 9 DECEMBER 11.00
TAXINGE KYRKA

AVSLUT FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN OCH BABY CAFÉ

Luciatåg med barnen (för dem som vill). Risgrynsgröt.
FAMILJEGUDSTJÄNST OCH JULPYSSEL

Familjegudstjänst med Tondropparna och Änglakören.
Efter det julpysslar vi och fikar i Taxinge bygdegård,
kl. 12.30-14.30. Ingen anmälan behövs.

TORSDAG 13 DECEMBER 18.00
TURINGE KYRKA

BARNKÖRERNAS LUCIATÅG

JULAFTON 24 DECEMBER 10.00
TURINGE KYRKA

SAMLING VID KRUBBAN

SÖNDAG 13 JANUARI 11.00
HERRGÅRDEN

JULGRANSPLUNDRING

Undra om Jesus kommer tidigare om jag
tänder alla fyra ljus på en gång?

Luciafirande med Änglakören och Tondropparna.

Levande julkrubba. Änglakören och Tondropparna.
Gudstjänst med SMÅ och stora, i stora salen på
Herrgården. Därefter traditionsenlig julgransplundring.
Kom och dansa ut julen och var med i fiskdammen!

Nej, det gjorde han inte.
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Vilken tur att han redan bor i mitt hjärta!
Illustrationer: Maija Karlsson Text: Patrik Ingemansson

KOM OCH TITTA PÅ FÖRSKOLEKLASSERNAS JULKRUBBOR
VERNISSAGE LÖRDAG 15 DECEMBER KL. 10-12 NYKVARNSKYRKAN
Församlingen har bjudit in Nykvarns samtliga förskoleklasser (6-åringarna) till att bygga julkrubbor på Herrgården,
tillsammans med bl.a. vår skolpedagog Linda Thunell. Utställningen pågår fram till trettonhelgen med Kafé Änglagotts
ordinarie öppettider. Varmt välkommen in för att titta på de fina krubborna som ställs upp i kyrkorummet!

Chans att vinna

en festis och en chokladboll på vårt Kafé Änglagott
Fyll i korsordet och lämna in det på Kafé Änglagott. Alla som lämnar in korsordet med rätt
resultat innan 28 februari får en festis och en chokladboll. Lycka till.

Namn:

LJUD
FRÅN
LAMM

LITEN
HÅRD
SVULLNAD
KAN MAN
TILL GUD
ÄR TOMTENS LUVA

HAR
NAMNSDAG 29
MARS
BO FÖR
RÄVAR
BEUNDRAD
PERSON

SMEKA

VECKA 3

startar samtliga barnverksamheter igen.

VATTENDRAG

GÖR
VÄRK

Korsordsmakare: LarsGöran Ståhl ©

HÖJD

INTE
GAMMAL

KORT
UPPEHÅLL

GOTLAND
& ÖLAND

BORSTA
BORT
SKRÄP

ORKAR

Det ser vi fram emot.
God jul och gott nytt år
önskar vi i barnteamet.

LÖVTRÄD

ANNAT
ORD FÖR
TVÅ

SKÄNKA

KOMMER
FÖRE V
FLINA

Vi ses!
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Foto: Magnus Aronson

Vi tipsar om..

VIKTIG BOK
SOM LÄR BARN
INTEGRITET
Foto: Emelie Sjölander Text: Viktoria Gutung

Vi har köpt in boken Barnen i Kramdalen till församlingen,
det är en saga om integritet, tafsare och nättroll. Vi tycker
att det är viktigt att vi som församling förmedlar detta ämne
då vi har många barngrupper och föräldrar som kan ta del
av boken. Boken är ett fantastiskt redskap för vuxna att på
ett enkelt och lekfullt sätt lära barn gränser och rätten till sin
egen kropp.
Innan jul 2017 lanserade Emelie och Andreas Sjölander
författarna till boken Barnen i Kramdalen, en saga om
integritet, tafsare och nättroll. I ett samarbete med
organisationen Treskablinoll är boken framtagen, med bland
annat Patrik Sjöberg och Elaine Eksvärd, som arbetar med att
minska sexuella övergrepp mot barn.

SAMTIDIGT SOM #METOO
Boken låg i tryckpressarna när #metoo-rörelsen tog
fart och hamnade på topplistorna redan innan lansering.
Under januari och februari var boken en av Sveriges mest
sålda och många skolor och förskolor har köpt in den och
använder den i sin undervisning. På många bibliotek är
väntetiden lång för att få låna den. - Och nu har ni som
församling tagit in boken för att sprida ämnet, det tycker
vi är fantastiskt.

- Vi hoppas att fler förskolor, skolor och församlingar som ni
ska upptäcka boken och använda den. Vi brinner för det här,
att i genomsnitt minst tre barn i varje klass blir sexuellt
utnyttjade är hemskt, den siffran ska ner till noll, säger
Emelie.

– Det börjar också trilla in förfrågningar om att föreläsa i
skolor och på bibliotek och det är jätteroligt, säger Emelie.

I arbetet med boken bollade Andreas och Emelie sitt manus
med en rad experter, bland annat fem förskolor och
barnpsykologen Maria Schillaci, om hur man bäst uttrycker
sig för barn kring det känsliga ämnet.

Kom gärna och låna boken hos oss när ni är på
Öppna förskolan, Babycafé eller bara tittar in.
Boken finns att låna på Herrgården, Allévägen 1.
Det kommer att finnas en lånelista att fylla i.

– Skriv rakt, inget lullull, sa de till oss. Heter det tafsare ska
det stå tafsare. Det är raka rör i pedagogiken, men
samtidigt var vi noga med att det skulle vara en klassisk saga.
Vår grundidé med alla våra böcker är kombinera saga och
humor i kortfattade texter, barnen lär sig väldigt snabbt då.
I den här boken har vi dock tonat ner humorinslaget något,
säger Andreas.

Vill du beställa boken, titta in på www.barnsmart.se
Boken finns även självklart exempelvis på
www.adlibris.se. 10 kronor per såld bok skänks till
arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.
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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.

JULUPPEHÅLL FÖR VERKSAMHETERNA

WEBB

Vad som gäller för respektive verksamhet hittar
du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge.

Församlingens regelbundna verksamheter har
juluppehåll under lite olika perioder.

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

Det går givetvis bra att ringa till expeditionen
och fråga också.
Telefonnumret dit är 08-554 909 20.

INSTAGRAM

instagram.com/turingetaxinge
instagram.com/anglagott.se

ÖPPETTIDER PÅ EXPEDITIONEN
Under jul, nyår och trettonhelgen har
expeditionen öppet helgfri vardag enligt
ordinarie öppettider:
Mån 9-12. Tis. 13-15. Ons.-fre. 9-12.

FACEBOOK

Observera att bemanningen på Herrgården,
utöver de fasta expeditionstiderna, kan variera
den här perioden.

www.facebook.com/turingetaxinge

Nu gör vi snälla saker för varandra.

Jag tror på en kärlek
utan plikt och skuld
utan försäkringar
och konkurrens.
Ett livets flöde
som inifrån förnyas
av sin egen kraft.

Varje dag i december, fram till julafton
kommer vi att publicera en liten
påminnelse om snälla saker vi kan
göra för varandra på Instagram och
Facebook.

Jag tror på en kärlek
som dansar och sjunger
utan tanke på nytta –
och lika självklart
stannar upp inför den
som plågas och delar
smärtan.

Hjältedåd i vardagen

Håll utkik och dela gärna.
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Margareta Melin

Bibeläventyr i klassrummet

en stor resurs för lärarna

I böckernas bok finns berättelserna om sveken, konflikterna och skulden men också
historierna om kärleken och miraklen. Bibeläventyret levandegör Gamla och Nya
testamentet och ger dem färg och smak. Tidningen Livet följde med skolpedagog Linda Thunell
när hon berättade om Jesus, Paulus och påsken för en mellanstadieklass.
Text: Ann Thörnblom Foto: Ann Thörnblom och Viktoria Gutung

L

inda möter mig på
parkeringen bakom
Turingeskolan i Nykvarn
en septemberdag.
Luften är mild men lite blåsig
och det känns att hösten är
på väg. Det är hennes andra
lektion med Bibeläventyret
för dagen berättar hon när vi
passerar skolgården. Det är
fortfarande lunchrast och några
av barnen spelar fotboll.
– Idag ska vi träffa barn som
går i klass fem, jag har redan
träffat dem ett par gånger
tidigare så det här blir tredje
tillfället. Under de tre gångerna
går jag igenom det viktigaste i
Nya testamentet, säger Linda
som är skolpedagog och har
arbetat med Bibeläventyret i
fyra år.
Vi tar av oss skorna och går
igenom en korridor. Linda låser
upp dörren till klassrummet och
börjar packa upp materialet
hon har med sig. Här finns ett
bibliotek med Gamla och Nya
testamentets böcker, i form av

fodral, och bilder som illustrerar
centrala händelser i Bibeln.
Klassrummet har klassisk
skolsittning, med bänkar riktade
mot whiteboarden.
– Under eftermiddagen ska vi
gå igenom allt i från Jesu intåg
i Jerusalem till den första nattvarden, korsfästelsen och Jesu
uppståndelse och himmelsfärd.
Vi avslutar med apostlagärningarna och uppenbarelseboken, säger Linda och sätter
upp färgglada illustrationer på
tavlan som föreställer just de
avgörande ögonblicken som
hon ska berätta om idag.
Hon placerar också ut bilder på
små stativ som markerar några
centrala platser i Bibeln.
– Här är Döda havet säger
Linda och pekar mellan
bänkarna. Här är Jerusalem
och templet och nere vid soffan
ligger Egypten.
Klockan är tio i ett och barnen
kommer in med energi och livliga röster, några tittar nyfiket på
mig och undrar vad jag gör där

och Linda förklarar. Alla sätter
sig vid sina bänkar och tar fram
Bibeläventyrets arbetsböcker.
– Kommer ni ihåg vad vi
pratade om förra gången?
Ivriga händer sträcks upp i
luften och Linda nickar mot
några av barnen.
– Matteus och Markus.
– Det stämmer, vi pratade om
Jesus och de fyra evangelisterna, säger Linda.
Så repeterar de orden med
rörelser och ord som innehåller
några av de saker de lärt sig.
Dagens bibeläventyr har nått
fram till ögonblicket då Jesus
ska tåga in till Jerusalem. Det är
en särskild söndag och Linda
frågar om de vet vad söndagen
heter.
– Skärtorsdagen?
föreslår en elev.
– Nej, men det är en dag som
ligger nära; Palmsöndagen.
Och Jesus och hans lärjungar
står nu utanför Jerusalem och
ska tåga in. Vilka vill spela
dem? frågar Linda och ivriga
händer sträcks upp igen.
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– Jag vill, säger en kille.
– Jag också, säger en tjej.
Linda har flera frivilliga som
anmäler sig till dramat.
Efter en snabb avstämning
delar hon ut några halsdukar.
Det står omväxlande Jesus och
lärjunge på dem. Linda efterlyser också någon som vill vara
åsna. Några tjejer och killar går
in i sina roller med både lek och
allvar och skrider genom
rummet. Klasskamraterna
jublar för att levandegöra
folkets hänförelse den här
dagen i Jerusalem.
– Alla var väldigt glada över
att se Jesus när han red in i
Jerusalem på en åsna, de la ut
palmblad och sina mantlar på
marken. Det är därför det heter
palmsöndagen, säger Linda.
Tänk på ett en vanlig kung hade
ridit in på en häst, med pompa
och ståt, men Jesus kom på en
enkel åsna för att visa att han
var en av folket.

De går i genom påskens drama från
skärtorsdagen då den första nattvarden instiftades till när Jesus blev förrådd av Judas för 30 silverpenningar.
– Det var ungefär lika mycket pengar
som en årslön, säger Linda och ett sus
går genom klassrummet
– Hur mycket pengar är det? frågar en
elev.
– Ungefär 250.000 kr, säger Linda
och klassen fortsätter att gestalta
rättegången när Jesus dömdes till
döden, korsfästelsen och sedan uppståndelsen och den tomma graven.
– 50 dagar efter Jesus uppståndelse
firar vi pingst, säger Linda lite senare
och plockar ut ett av fodralen i
biblioteket.
– Vem vill öppna?
– Jag vill! Hörs det från flera håll. Varje
fodral innebär ett spänningsmoment
och det är åtråvärt att få bli den
utvalda som öppnar.
Linda låter blicken vandra mellan
eleverna och vill att det ska bli rättvist.
Hon tittar på en av tjejerna som har
räckt upp handen.
– Har du öppnat?
Hon skakar på huvudet och får fodralet
i sin hand. Den innehåller en tändare.
– Det är för att elden är en av den
helige andes symboler. Den Helige
Ande som visas som en duva och duvan har varit med flera gånger. Känner
ni igen den? Nu är den tillbaka för att
hjälpa.
När Linda packar ihop en stund senare
efter att klassen fått ett diplom som
visar att de har gått i genom Bibeläventyret för Nya testamentet, berättar
Linda att hon är en välkommen resurs
för skolan. ”Vad skönt att du är här,”
brukar vara en vanlig kommentar och
hon möts av kramar från lärarna när
hon rör sig i skolans korridorer.

– Vi har ett bra samarbete och de är
glada att jag håller i en del av religionsundervisningen på ett sätt som också
engagerar eleverna. En vanlig respons
från både elever och lärare är att de vill
att jag kommer tillbaka till 6:an.
Vad vill du förmedla?
– Glädjen i berättelserna.
Du behöver inte tro, som jag brukar
säga till eleverna, men det är en del
av allmänbildningen att känna till
kärnan i Gamla och Nya testamentet. I början när jag möter eleverna
har de kanske hört talas om Jona i
valfiskens buk eller Daniel i lejongropen – men det är nytt för dem
att de är Bibelns berättelser. Men
Bibeläventyret ger dem en kunskap
som de har med sig hela livet!

Faktaruta
Bibeläventyret är den ekumeniska
organisationen Bibelsällskapets
skolsatsning. Det är ett pedagogiskt
och icke konfessionellt koncept som
bidrar till att uppfylla läroplanens mål
och krav på undervisning om Bibelns
berättelser.
Med hjälp av rörelser, drama och
nyckelord, trolleri, rim och rap, leker
man in kunskapen så att eleverna ska
kunna tillgodogöra sig fakta och
funderingar. Bibeläventyret är en
möjlighet att lära sig och förstå de bud
som ligger som grund för en stor del
utav vårt lands etiska och moraliska
värderingar och lagar.
Bibeläventyraren är alltid en
utbildad och licenserad instruktör.
Källa och mer information:
www.bibelaventyret.se
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Glädjen i att sjunga i kör
DU BLIR GLADARE
Förutom att det är roligt att sjunga så frisätts dessutom
må-bra-hormonet dopamin och oxytocin som gör oss lugnare.
MINDRE STRESS
Både blodtrycket och vilopulsen tenderar att sjunka när du
sjunger och speciellt när du sjunger i grupp.
BÄTTRE ANDNING
När du sjunger så lär du dig använda din magmuskulatur och
det är samma muskler som du använder för att andas.
En ökad medvetenhet kan räcka för att du ska få en lugnare
och djupare andning.
DU LÄR DIG NJUTA AV NUET
Att sjunga kan göra att du får en starkare känsla av närvaro.
Det gör det möjligt för dig att vara i nuet, något som vi ofta
glömmer bort i den stressiga vardagen.
Källa: https://www.sverigeskorforbund.se/nyheter/korsang-rena-halsokuren

Vuxenkörer
Turinge-Taxinge kyrkokör är en traditionell kyrkokör, och
sjunger i utvalda gudstjänster och gör egna
konserter. Existens är en blandad vuxenkör som sjunger
musik från alla genrer och gör egna konserter.
Vi tillämpar provsjungning vid antagning till kören.
Kontakt: Annelie Haager 076-827 11 58
annelie.haager@svenskakyrkan.se

Barnkörer
Sjunger sånger i olika stilar.
Änglakören/miniorerna åk 1-3.
Tondropparna/juniorerna åk 4-7.
Kontakt: Annika Slavova Sandström, 076-827 11 57.
annika.slavova.sandstrom@svenskakyrkan.se
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NÅGON ATT PRATA MED

Julkonsert
LÖRDAG 8 DEC KL. 17 & 19.30
TURINGE KYRKA

Välkommen till årets julkonsert med kören
Existens! Biljetter säljs på Kafé Änglagott i
Nykvarnskyrkan fr o m fredag 16 nov.
Begränsat antal biljetter
60 kr för vuxen.
20 kr för barn upp till 18 år.

Vi finns här för dig.
Ibland behöver vi någon som
lyssnar och har tystnadsplikt.

Suzanne Kroon Hahr, piano. Olle Lindberg,
kontrabas. Annelie Haager, dirigent.
Solister ur kören.

ANDLIG VÄGLEDNING I IGNATIANSK ANDA
”Att söka och se Gud i allt”
Med hjälp av bibeltexter, tystnad, meditation, upplevelser i den egna
vardagen och bön beger sig deltagarna i den lilla gruppen ut på en
andlig upptäcktsfärd i det egna livet.

Vi tackar
Susanne Vesterlund
I förra numret av Livet välkomnade vi
Susanne Vesterlund som vår nya diakon.
Susanne flyttade hit från Finland – men
inget kan rå på en stark hemlängtan.
Så tyvärr valde Susanne att flytta hem
till Finland igen och tackar alla medarbetare och härliga församlingsbor hon fick
träffa för den tid hon fick vara här.

Under ett år pågår denna själsliga pilgrimsresa med
10 st samlingar där vi delar tro, tvivel och liv.
Vill du veta mer eller anmäla dig?

Hon hälsar att vi har en mycket fin
församling med väldigt mycket gott
arbete som utförs och hon önskar oss
alla lycka till.

Kontakta Annica Vallgren 076-827 11 55
annica.vallgren@svenskakyrkan.se
Första gruppen startar med en endagarsretreat
söndag 20 januari 2019.

Präst finns
tillgänglig för samtal
i Nykvarnskyrkan
onsdag, torsdag och
fredag mellan
kl. 13-15.
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VINTERNS GUDSTJÄNTER
VARJE VECKA
ONSDAGAR kl. 18:00
Nykvarnskyrkan
VECKOMÄSSA

VARANNAN TISDAG
jämna veckor kl. 9.00
Nykvarnskyrkan
MORGONMÄSSA

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

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.

1 i advent 2 december
Turinge kyrka kl. 11.00
Tvåspråkig högmässa
Turinge-Taxinge kyrkokör

juldagen 25 december
Turinge kyrka kl. 6.00
Julotta. Solist Cecilia
Johansson

2 i advent 9 december
Taxinge kyrka kl. 11.00
Gudstjänst SMÅ och
stora Änglakören och
Tondropparna.
Efter gudstjänsten
kl.12.30, julpyssel i
Taxinge bygdegård

07.30 Nykvarnskyrkan
Juolukirkko/Finsk julotta.
Solist Esa Aapro.

18.00 Nykvarnskyrkan
Kauneimmat Joululaulut/
De vackraste julsångerna
på finska.
3 i advent 16 december
Turinge kyrka kl.11.00
Högmässa med
prostvisitation. TuringeTaxinge kyrkokör.
18.00 Nykvarnskyrkan
Sinnesrogudstjänst
Lena Zetterberg och
Annelie Haager, sång
4 i advent 23 december
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
Högmässa
julafton 24 december
Turinge kyrka kl. 10.00
Högmässa
Levande julkrubba

08.00 Taxinge kyrka
Julotta. Solist Cecilia
Johansson
10.30 Lugnets
äldreboende. Julgudstjänst
Viva vox medverkar
Annandag jul 26
december
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
Mässa. Magnus Blom,
saxofon.
söndag 30 december
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
Högmässa. Peter Larsson,
klarinett.
nyårsafton 31
december
Turinge kyrka kl. 16.00
Nyårsbön. Sång av
damkvartetten Ad Astra
Nyårsdagen 1 januari
Nykvarnskyrkan kl. 18.00
Nyårsmässa
trettondag jul 6
januari
Turinge kyrka kl. 11.00.
Högmässa
Solist Lena Zetterberg.

12.00 Taxinge kyrka
Julbön. Solist Janica
Amante
23.00 Nykvarnskyrkan
Julnattsmässa
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Tjugondedag jul
13 januari
Herrgården kl. 11.00
Gudstjänst med stora och
SMÅ.

16.00 Nykvarnskyrkan
Sunnuntaimes/Finsk
söndagsmässa
söndag 20 januari
Turinge kyrka kl. 11.00
Högmässa. Retreat/Andlig
vägledning.
18.00 Nykvarnskyrkan.
Sinnesrogudstjänst
söndag 27 januari
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
Högmässa.
söndag 3 februari
Turinge kyrka kl. 11.00
Högmässa.
18.00 Musikgudstjänst
Nykvarnskyrkan
Turinge-Taxinge kyrkokör,
Viva vox, Erika Nilsson,
flöjt och Clara Heinemann,
harpa.
söndag 10 februari
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
Gudstjänst SMÅ och
stora Änglakören och
Tondropparna.
16.00 Nykvarnskyrkan
Finsk söndagsmässa/
Sunnuntaimessu
söndag 17 februari
Turinge kyrka kl. 11.00
Högmässa.
18.00 Nykvarnskyrkan.
Sinnesrogudstjänst
söndag 24 februari
Nykvarnskyrkan kl. 11.00
Tvåspråkig högmässa.
Månskensorkestern.
Sverigefinländarnas dag

REGELBUNDEN VERKSAMHET
ÖPPEN FÖRSKOLA

JUNIORERNA och TONDROPPARNA

Herrgården. Måndagar kl. 13-15.
Onsdagar och fredagar kl. 10-12.
Avslut: 7 december. Start: V. 3
Kontaktperson: Pedagog Veronica Wolfsberg.

Herrgården. Åk 4-7, torsdagar kl. 15-17.
Mellanmål serveras från kl. 14:30.
Avslut: 7 december. Start: V. 3

Lekfull skaparverksamhet samt körsång
runt utvalda teman. Kontak: Veronica Wolfsberg
eller Annika Slavova Sandström

BABYCAFÉ MED
SJUNGA GUNGA
Herrgården. Torsdagar kl. 10-12.
Avslut: 7 december. Start: V. 3
Kontaktperson: Pedagog Veronica Wolfsberg.

SAMTAL I CENTRUM
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13-15
(ojämna veckor) Avslut: 11 december.
Särskilt program varje gång. Kontaktperson:
Präst, Rebecca Jaehnke.

SKUNK- Svenska kyrkans unga.
UNGDOMSGRUPP
Nykvarnskyrkan. Onsdagar kl. 18.30
Avslut: 19 december: Start: 9 januari
Kontaktperson:
Församlingspedagog Maija Karlsson.

KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13-15,
(jämna veckor) Avslut: 19 dec
Vi bjuder på kaffe, te och något gott, aktivitet för den
som vill, samtal och god gemenskap. Kom precis som
du är. Rebecca Jaehnke, präst och Nina Nilsson
församlingsvärdinna.

KONFIRMATION
Det finns fortfarande kvar platser,
anmäl dig på hemsidan och ta gärna med
dig en kompis för att prova på.

SYFÖRENINGEN

UNG PILGRIM

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

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.
Avslut: 7 december. Start: V. 3

KÖRVERKSAMHET

Lekfull skaparverksamhet samt körsång
runt utvalda teman.Kontak: Veronica Wolfsberg
eller Annika Slavova Sandström

Turinge-Taxinge kyrkokör, Existens, Tondropparna och
Änglakören övar varje vecka se mer information på
sida 12.
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Fairtrade en självklar del i
församlingens arbete.
Text: Sackeus produktkatalog, intervju med Nina Nilsson Fairtradeambassadör i Turinge-Taxinge församling
Foto: Viktoria Gutung

Nina Nilsson, Fairtradeambassadör kan glad och stolt berätta
att församlingen nu är diplomerad för sitt arbete med rättvis
handel och etisk konsumtion. Det är tydligt att Turinge-Taxinge
är en församling med ett starkt engagemang för hållbarhet och
rättvis handel. I den fina herrgården i Nykvarn, där församlingen har en del av sin verksamhet, finns ett välfyllt skåp med
fairtradevaror från Sackeus och församlingens värdegrund om
hållbarhet och allas lika värde genomsyrar hela verksamheten.
Nina Nilsson, värdinna i församlingen, förklarar att de sedan länge,
arbetat med hållbara inköp, där Sackeus är en viktig
samarbetspartner.
– Sackeus är en självklar leverantör av kaffe och andra fairtradeprodukter sedan långt före min tid här, säger hon.
Nina berättar hur mycket hon brinner för dessa frågor och hur
tacksam hon är över samarbetet.
– Sackeus hjälper oss att få djupare kunskap om vilken skillnad rättvis
handel gör för producenterna, något som vi sedan
förmedlar vidare, fortsätter Nina.
Kafé och kyrka för Fairtrade
Församlingen driver Kafé Änglagott Nykvarns centrum. Det är en
utmärkt plats att föra fram rättvis handel i olika sammanhang.
Nina själv informerar i olika grupper och verksamheter om vad rättvis
handel är, även personalen informeras och engageras. Dessa
verksamheter kan och ska utvecklas vidare. Ett exempel är att
informera alla elever i skolan, där församlingens pedagog arbetat
upp ett gott förtroende.

Bild: Nina Nilsson och Per-Åke Skagersten

Bild: Theo och Noah

Ur Ninas perspektiv är rättvis handel ett missionsarbete för kyrkan.
Det gör att hon nu är både glad och stolt över att församlingen
diplomeras som Kyrka för Fairtrade hösten 2018.
Det är ytterligare ett sätt att visa att kyrkan bryr sig om
människor i hela världen.
– Vi måste hjälpas åt att sprida kunskap om hur viktigt det är att
handla fairtradevaror, för det är först när man förstår innebörden
av rättvis handel som man faktiskt kan göra medvetna val,
16
säger Nina.

Konstverk skapat av barngrupperna Bild: Olivia

KAFÉ ÄNGLAGOTT
Vilken fantastisk höst vi haft i kafét med många nya besökare som
hittat till oss. Förmodligen kundrekord under Turinge marknad.
Text och foto: Johanna Bredenberg

I vinter blir det för vår del ett snurrande med saffransdegen till våra
ljuvliga saffransbullar med vanilj. Vi gör på nytt pepparkaksdeg till
försäljning som du kan baka själv hemma, det var ju så otroligt
uppskattat förra året. Vi kommer såklart att baka ut lite skojiga
pepparkakor med kristyr också!
Håll utkik på våra sociala medier för julens öppettider som ännu
inte är helt bestämda.
Efter julen avrundar vi med saffran och pepparkakor och börjar så smått
med semlorna, fettisdagen är först 5/3 men man måste ju träna upp sig
och käka ett gäng innan.
Hoppas vi ses i kafét hälsar Johanna med personal.

Välkommen till Kafé Änglagott
Ett kafé med en öppen dörr
till en öppen kyrka.
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”
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.

KAFÉ ÄNGLAGOTT
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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

Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta
Keski-ikäisen ihmisen sydämen sanotaan lyöneen melkein 3,4 miljardia kertaa. Minun on
kirjoitettava tämä uudelleen tajutakseni – 3,4 miljardia kertaa. Minä en ole koskaan laskenut
niin pitkälti. Text: Patrik Ingemansson Foto: Anna Blåder
Sydän on ihmeellinen mekanismi. Minun ei
ole vaikeata ymmärtää, että kaiken elävän
takana on olemassa joku tarkoitus.
Luova voima, ajatus, joka haluaa elämää ja joka
jokaisella sydämenlyönnillä tahtoo herättää
huomiota.
Adventti ja joulu ovat koputtamassa ovelle
ja meitä muistutetaan taas tästä luovasta
ajatuksesta. Jossakin joskus kauan sitten syntyi
pieni lapsi, joka tulisi muuttamaan maailman.
Pieni lapsi köyhässä tallissa, yksinkertaisessa
perheessä, pakolainen, mutta hänestä tuli
kuningas, kuuluisa mies, vapahtajamme. Joka
tahtoi muutosta. Joka tahtoi että jokainen 3,4
sydämenlyöntiämme tekisi muutoksen.

Joulukuu/December
Sunn 2 klo 11 Kaksikielinen
adventtimessu Turingen kirkossa/
Tvåspråkig adventsmässa
Tii 4 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång,
Herrgårdenilla. Ville Säkkinen
To 6 klo 18 Itsenäysyyspäivän juhla
Nykvarnin kirkossa ja kaupungintalossa,
Risto Nevala laulaa/Självständighetsdagsfest i Nykvarnskyrkan och i Sländan.
Sunn 9 klo 18 Kauneimmat joululaulut/
De vackraste julsångerna.
Nykvarninkirkossa. Jonna Ypyäja
Janica Amante.
Tii 11 klo 14 Tiistaikerho/
Tisdagsklubben. Nykvarninkirkossa.
Tii 18 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång,
Herrgårdenilla. Merja Aapro.
To 25 klo 07.30
Jouluaamun jumalanpalvelus/Julotta,
Nykvarninkirkossa. Esa Aapro laulaa,
Håkan Sandvik, Merja Aapro

Sydän joka täyttyisi rakkaudesta ja myötätunnosta, lämmöstä ja kunnioituksesta. Sydämenlyöntejä, jotka jättäisivät jälkiä elämästämme
tuleville sukupolville.Ja tätä lasta me juhlimme
edelleen. Ihme tapahtuu. Lapsi on syntynyt ja
koko maailma vapisee.
Koko adventtiajan, jouluna ja uudenvuoden
pyhinä seurakunta kutsuu juhlimaan sitä
yhdessä meidän kanssamme. On juhlavia
jumalanpalveluksia, kauniita Lucia-kulkueita,
tunnelmallisia konsertteja, maagisia joulujumalanpalveluksia yöllä ja aamulla.
Sitten suuntaamme uuteen vuoteen – uusin voimin viemme joulun sanomaa vuoteen
2019.

Tammikuu/Januari
Sunn 13 klo 16 Sunnuntaimessu/
Söndagsmässa, Nykvarninkirkossa.
Tii 15 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång,
Herrgårdenilla. Ville Säkkinen.
To 17 klo 18 Raamattupiiri/
Bibelgruppen. Herrgårdenilla.
Tii 22 klo 14 Tiistaikerho/
Tisdagsklubben. Nykvarninkirkossa.
Tii 29 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång,
Herrgårdenilla. Merja Aapro.
To 31 klo 18 Raamattupiiri/
Bibelgruppen. Herrgårdenilla.
Helmikuu/Februari
Tii 5 klo 14 Tiistaikerho/
Tisdagsklubben. Nykvarninkirkossa.
To 7 klo 19 Kultuuri-ilta/
Kulturkväll. Herrgårdenilla.
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Ensi vuoden sydämenlyöntimme, meidän noin
42 miljoonaa kappaletta, vievät meitä
muutokseen. Me teemme maailmaamme
paremmaksi. Ihmismäisemmäksi. Kuinka se
tapahtuu? Mistä
aloitetaan? Aloita
itsestäsi. Aloita
Nykvarnista. Sitten se
leviää eteenpäin. Ajattele, jos kaikki tekisivät
niin? Hyvää joulua ja
siunattua uutta vuotta
toivon teille kaikille!

Patrik Ingemansson
Kirkkoherra
Sunn 10 klo 16 Sunnuntaimessu/
Söndagsmässa. Nykvarninkirkossa.
Tii 12 klo 18.30 Yhteislaulu/Allsång,
Herrgårdenilla. Ville Säkkinen.
To 14 klo 18 Raamattupiiri/
Bibelgruppen. Herrgårdenilla.
Tii 19 klo 14 Tiistaikerho/
Tisdagsklubben. Nykvarninkirkossa.
Sunn 24 klo 11 Kaksikielinen messu
Nykvarninkirkossa – Ruotsinsuomalaisten päivä Tvåspråkig mässa i
Nykvarnskyrkan – Sverigefinländarnas
dag. Darya ja Månskensorkestern
Tii 26 klo 18.30 Yhteislaulu Allsång,
Herrgårdenilla. Merja Aapro.
To 28 klo 18 Raamattupiiri/
Bibelgruppen. Herrgårdenilla.

Ruotsinsuomalainen toiminta
församlingens finskspråkiga verksamhet
Text: Håkan Sandvik/Anneli Tikkanen

Kuljemme pimeämpää aikaa kohti.
Valoisat tunnit vähenevät päivittäin. Monelle syksy
on vuoden raskainta aikaa.
Syysmasennus on tavallista, tuntuu kuin kesällä koottu energia ei
ihan riittäisi seuraavaan valoisampaan ajanjaksoon saakka.
Myös maailma ympärillämme näyttää
monin paikoin paljon synkemmältä.
Mutta valo on tulossa takaisin jo
joulukuun lopulla. Vaikka onkin vielä
useita pimeitä ja kylmiä kuukausia
edessä kunnes näemme valon tulon
konkreettisesti.
Mutta me tiedämme kuitenkin että
olemme menossa uutta kevättä kohti
joulukuun 21. päivän jälkeen. Joulun
viettäminen heti talvipäivänseisauksen jälkeen ei ole mikään sattuma.
Keskitalven juhlaa vietettiin vanhassa
Rooman valtakunnassa juuri iloiten
auringon paluusta.
Me emme tiedä milloin Jeesus
oikeasti syntyi. Mutta kun Rooman
valtakunta tuli kristityksi tuntui
luonnolliselta juhlia silloin Jeesuksen
syntymää – Jumalan valo tulee maa
päälle – juuri kun valo luonnossa on
tulossa takaisin.

Alkutalvesta tapahtuu paljon ruotsinsuomalaisessa toiminnassa
seurakunnassamme. Aluksi vietämme ensimmäistä adventtia 2.
joulukuuta yhdessä ruotsinkielisten
kanssa Turingen kirkossa ja laulamme
yhdessä Hoosiannaa. Suomen itsenäisyyspäivää juhlimme 6. joulukuuta.
Alamme juhlallisuudet Nykvarninkirkossa klo 18 perinteisellä sinivalkoisten kynttilöiden sytytyksellä ja Risto
Nevalan laululla.
Sitten itsenäisyyspäivän juhlinta
jatkuu Sländanilla, missä kuullaan mm.
presidentin ulkosuomalaisille kirjoittama puhe ja luvassa on paljon musiikkia josta vastaa tangotähti Risto
Nevala orkestereineen.
Joulukuun 9. päivänä laulamme kauneimpia joululaulujamme Nykvarnin
kirkossa kello 18 (huomaa muutettu
aika!). Lauluamme vetävät Jonna
Ypyä ja Janica Amante. Joulujumalanpalvelus on tavalliseen tapaan
Nykvarninkirkossa jouluaamuna klo
7.30. Håkan Sandvik on pappi, ja
Merja ja Esa Aapro laulavat ja soittavat.
Ruotsinsuomalaisten päivää vietämme 24. helmikuuta. Päivän juhlinta
alkaa klo 11 Nykvarninkirkossa
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jumalanpalveluksella, jossa on laulua
ja musiikkia. Änglagotissa on tarjoilua, jonka jälkeen siirrytään jatkamaan juhlintaa Sländanille Darayan ja
Kuutamo-orkesterin tahdissa.
Muutoin ohjelma näyttää siltä kuin
aina ennenkin. Sunnuntaimessu
kuukauden toisena sunnuntaina klo
16 Nykvarninkirkossa, yhteislaulua
joka toinen tiistai-ilta Herrgårdenilla,
Raamatun tutkistelua joka toinen
torstai Herrgårdenilla, kulttuurikahvila
aina kuukauden ensimmäisenä torstaina (joulukuu ja tammikuu jäävät
nyt väliin yhteensattumien vuoksi)
Herrgårdenilla ja tiistaitapaamiset
ovat joka toinen tiistai Nykvarninkirkossa. Tarkempi ohjelma näkyy näillä
sivuilla.
Kaikki ovat tervetulleita ja
ottakaa mielellään kaveri
mukaan!
Jos teillä on ajatuksia ja
ideoita toiminnastamme,
ota yhteys pappiin Håkan
Sandvikiin, puh. 076 803 02 50

följ med till israel i september
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.
Vi besöker odödliga platser som Betlehem, Jeriko,
Jordan, Herodes klippfästning Masada, den heliga
staden Jerusalem med Oljeberget, Getsemane och
Golgata.
Resan till Israel blir ett minne för livet, där Bibelns
många berättelser blir konkreta, levande och
närvarande.

OM RESAN
Datum: 17-24 september 2019.
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.
Pris: 9.000 kr för församlingsmedlemmar, 18.000
kr för icke-församlingsmedlemmar. Begränsat antal
platser och församlingsmedlemmar har förtur.
För information och anmälan, kontakta
Rebecca Jaehnke på tel. 073 901 18 91.

