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Har det här med 
engagemang en 
ålder? 
 
TEXT: Patrik Ingemansson * FOTO: Anna Blåder

Har det här med engagemang en 
ålder? Det känns som om det

 engagerades mer förr. I föreningar, 
politiska partier, kyrkor och 
organisationer. Men jag tror inte det 
var något som var förr i tiden. Det 
finns fortfarande intresse att göra 
skillnad. Att engagera sig. Vara till 
nytta och komma in i en gemenskap. 
Nykvarn är fyllt av möjligheter att 
frivilligt hjälpa till på ett eller annat 
sätt. Tillsammans gör vi Nykvarn 
starkare, bättre och en trevligare 
plats att vara på. 
 

Inom kyrkan vill vi göra skillnad. 
Finnas där för människor när livet 

händer. Hos oss sjunger man sig glad 
(ja, körsång ökar välbefinnandet!), 
samtalar med sörjande, bakar 
bullar, leder samtalsgrupper, kokar 
kaffe till äldreboendet, visar folk
tillrätta i kyrkbänken, anordnar 
midsommarfirande, läser texter, ber 
en bön, serverar och diskar efter en 
fest för äldre och mycket mera.

Vi erbjuder en del, men vill mer. Vi 
vill möjliggöra engagemang. Kom 
in till oss och säg dina tankar om 
vad du vill. Kanske vi hittar något 
gemensamt?
 

Det är frivilligheten som bär vår 
församling. Jag brukar kalla dem 

”kyrkbänksnötarna”, dvs de som 
nöter på kyrkbänkarna och lämnar 
en representant från Länsstyrelsen 
slitandes sitt hår utanför kyrkpor-
ten. Våra kyrkor ska användas. 

De ska nötas på för att visa att 
de används – i livets alla skeden. I 
glädje och sorg men framför allt den 
helt vanliga söndagen där guds-
tjänstens pulserande pågår vecka ut 
och vecka in. 

Att fira gudstjänst kan verka stort 
och svåråtkomligt, men det är 

en start och ett slut på veckan som 
till slut blir omistligt. Det är helt 

enkelt skönt att få vara sig själv en 
stund och komma inför det mystiska 
och lämna av allt som var och hämta 
kraft för det som ska komma. 
 
Och visst är det frivilligt? Vi har alla 
fått gåvan att kunna säga ja eller nej 
till detta erbjudande. Jag sa ja i 14 
årsåldern. Andra kommer senare i 
livet.
 
I detta nummer av Livet kan du 
läsa om frivillighet, vad som 
händer i församlingen, om  
Allhelgonahelgen, om sorg och  
så klart om Ture Tax.
 
Varmt välkommen till din  
församling i höst!

Patrik Ingemansson
Kyrkoherde
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TEXT: Rebecca Jaehnke 

fri och villig

Vad är kyrkan för något 
egentligen?  
 
Är det byggnaden av sten 
som tryggt står kvar 
århundrade efter århundrade 
mitt i samhället och som bär 
på vår lokala historia? Eller kan 
kyrkan bäst beskrivas som en 
institution bland andra med en 
viktig samhällsuppgift? 

Kyrkan kan förvisso vara allt 
det som beskrivs ovan. Men att 
nöja sig med dessa förklaringar 
vore som att i ord försöka 
fånga in essensen av en annan 
människa genom att enbart 
beskriva hennes utseende, 
hennes yttre skal. Det skulle bli 
en endimensionell beskrivning 
som ju helt saknade liv.

Kyrkan beskrivs ibland som 
en Organism snarare än som en 
Organisation. Bilden av 
organismen säger något viktigt 
om kyrkans väsen; den 
beskriver kyrkan som 
någonting levande. Och kyrkan 
är levande eftersom den utgörs 
av en gemenskap. En 
gemenskap som sträcker sig 
genom tid och rum, en 
gemenskap som Jesus själv 
grundat och som har honom 

som sitt centrum och mål. Ett 
annat, bibliskt sätt att beskriva 
samma sak är att beskriva 
kyrkan som ett bygge 
bestående av levande stenar. 

Den bilden beskriver oss  
människor som det levande 
byggmaterialet, de levande 
stenarna i ett husbygge där 
Jesus är den viktiga 
hörnstenen. Huset som byggs 
upp av de levande stenarna är 
kyrkan, Guds hus, alltså platsen 
där Gud är närvarande. 

Du och jag har fått ett 
erbjudande att tillsammans 
vara med och bygga upp kyrkan 
inifrån. Kyrkan är Jesu 
erbjudande till oss att vara hans 
medarbetare i världen. Här och 
nu, just där du och jag är, bland 
de människor som vi har runt 
oss, i de sammanhang som du 
och jag befinner oss i. Kyrkan 
är därför inte något färdigt. Du 
och jag får bidra med dem vi är, 
med våra personliga 
egenskaper, med dem vi är.  
 
Själv har Jesus lovat oss att 
aldrig lämna oss. Gemensamt 
möter han oss när vi samlas 
tillsammans i bönen, i hans 
ständiga uträckande av för-

låtelse och upprättelse i vår 
gudstjänst och i nattvarden 
där han ger oss av sitt eget liv i 
brödet och vinet. 

Jesus sträcker på så vis först 
ut sitt eget liv till kyrkan. Där-
efter kommer erbjudandet till 
oss om att få vara hans medar-
betare. Jesu kärlek till oss skulle  
kunna liknas vid en studsboll, 
som direkt när den nått sitt mål 
fortsätter i sin rörelse. Precis 
som när vi tar emot kärlek, så 
är vår första impuls ofta att 
vilja ge kärlek tillbaka av ren 
glädje och tacksamhet. 
 
Jesu kärlek till oss fungerar 
som en studsboll som inte 
stannar upp i sin rörelse utan 
genast fortsätter vidare med 
samma kraft som den skickades 
ut med. Vårt personliga svar på 
Jesu kärlek till oss kan vara att 
ge vidare av den kärleken som 
vi fått ta emot av Gud själv. 
 
Att vara frivillig medarbe-
tare i kyrkan är att få säga ja 
till att vara med och bygga 
upp kyrkan inifrån. Att vara 
Fri och Villig att få vara en 
del av den gemenskap där 
Gud själv närvarar. 
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höststädning och planteringar på kyrkogården
Höststädning av gravar påbörjas enligt plan måndagen 24/9. Anslag angående detta kommer att  
sättas upp på våra kyrkogårdstavlor och annonseras i Länstidningen veckan innan.

Höstplanteringar påbörjas på beställda gravskötslar 1/10. 

Gravlyktor och gravljus är tillåtna från 1/10- 2018 t o m 30/4- 2019. 

Höstdekorationer påbörjas på beställda gravskötslar sista veckan inför allhelgonahelgen. 

Allhelgonahelgen

LÖRDAG ALLA HELGONS DAG  
DEN 3 NOVEMBER:

Öppna kyrkor i  
Turinge och Taxinge kl.12-18

Stilla musik i Turinge kapell  
kl. 13 och 14.

Minnesgudstjänst i Taxinge kl. 16,  
Karin Frölén, sopran

Minnesgudstjänst i Turinge kl. 18,  
Karin Frölén, sopran

SÖNDAGEN E. ALLA HELGONS DAG 
DEN 4 NOVEMBER:

Turinge kyrka kl. 11.00 Högmässa,  
Turinge-Taxinge kyrkokör medverkar

FOTO: Stefan Christophs

SYFÖRENINGENS 
 JULBASAR

LÖRDAG 10 NOV KL. 10-13 ÄR DET DAGS 
FÖR SYFÖRENINGENS ÅRLIGA JULBASAR 

PÅ HERRGÅRDEN PÅ ALLÉVÄGEN. 
 

HANDARBETEN, LOTTERIER,  
KAFFESERVERING MED HEMBAKAT  

BRÖD M.M.  
 

VÄLKOMMEN! 

Stort tack för det material  
som syföreningen har fått in i år  

 att använda till välgörenhet.

Församlingens syförening tar gärna emot 
gamla textilier, såsom handdukar, broderier 

(både färdiga och påbörjade), garn och spetsar 
som inte används. Det som syföreningen 

tillverkar säljs vidare på basarer och i 
lotterier, och intäkterna går till välgörenhet. 

har du gamla textilier liggandes hemma? 
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Barnens sidor

Baktips! Amerikansk pumpapaj

Receptet gäller för 10 bitar
3 dl vetemjöl , 2 msk strösocker , 125 g Arla® Svenskt Smör Normalsaltat 82%  
och 1 äggula. 
 
Fyllning:
4 dl grovhackad pumpa , 2 ägg , 2 dl strösocker , 1 tsk malen kanel och  
1 tsk malen ingefära 
 
1. Hacka ihop mjöl, socker och smör till en grynig massa. Tillsätt äggulan och 
arbeta ihop till en deg. Tryck ut i en ugnssäker form, ca 24 cm i diameter. Låt vila i 
kyl ca 30 min. 
2. Sätt ugnen på 200°. 
3.Koka pumpan i lättsaltat vatten 5-8 min. Häll av vattnet i en sil, pumpan ska 
vara väl avrunnen. 
4. Mixa pumpan till puré och låt den svalna något. Tillsätt äggen ett i taget. 
Blanda ner resten av ingredienserna till fyllningen och häll i pajformen. 
5. Grädda i nedre delen av ugnen 40-50 min. Låt kallna. Sikta över lite florsocker 
och servera med vispad grädde.

Paj med pumpa, eller pumpkin pie på engelska, serveras enligt 
amerikansk tradition på halloween. Jättegod paj som till smaken 
påminner om pepparkaka.

För åk 1-6. Måndag 29/10 kl. 9-15 i Herrgården. 
Vi träffas och pysslar, äter lunch och har filmmys.  
 
Anmälan sker via anmälningsformulär på www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge.  
Fågor till Veronica, veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se. Sista anmälningsdag 19/10.  
Vid avanmälan utan giltig orsak efter den 24/10, kommer en avgift på 100 kr att debiteras.

Missa inte Höstlovsskoj

Barn 
musikal

söndag  
11 november 

 
Nykvarnskyrkan 

kl. 11.00  
Gudstjänst med  
stora och SMÅ.  

 
Missa inte  

höstmusikalen 
med våra duktiga 

barnkörer 
 

Änglakören och 
Tondropparna.

med Ture Tax!
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Foto: Magnus Aronson

I Mexiko är det ett himla hallå 
med karneval och dans.

Illustrationer: Maija Karlsson Text: Patrik Ingemansson

I USA är det pumpor, spindlar 
och godis på chans.

Nykvarn bjuder på stillhet 
och lugn hos mina nära och 
kära, Jag tror dock jag för 

ljuset får vakta min svans!Vad är det Ture Tax blir rädd för? 
 
Färglägg och rita din egen bild av vad Ture tax blir rädd för. Klipp sedan ut bilden och skicka in till oss.  
Turinge-Taxinge församling Allévägen 1, 155 32. Eller lämna in din bild på Kafé Änglagott. Alla som skickar in sin  

läskiga bild av vad Ture Tax blir rädd för får en chockladboll och en festis på vårt härliga Kafé Änglagott.  
 Kom gärna in när du är i krokarna för en gofika på Kafé Änglagott och tänd sedan tänd ett ljus i vår vackra 

ljusbärare i Nykvarnskyrkan för någon du tänker på. Nykvarnskyrkan ligger intill Kafé  Änglagott. Varmt välkommen in. 

Barn 
musikal



U

NÄR MAN FÖRLORAT NÅGON MAN ÄLSKAR
 
TEXT : Ann Thörnblad

Känslor av overklighet 
inleder ofta den första 
fasen i ett sorgearbete 
när en anhörig har dött; 
”Det är inte sant”. Sedan 
kommer frågan varför; 
varför skulle han eller 
hon behöva dö just nu 
och i tredje fasen är de 
vanligt med känslor av 
ilska.

– Det är en fas när du blir arg 
på den avlidne och frågar dig; 
varför lämnade du mig? Sedan 
kommer begravningen och då 
infinner sig en slags accep-
tans, det blir så påtagligt att 
den här personen inte lever 
bland oss längre. Därför är 
begravningen så viktig, för du 
tvingas inse fakta. 

– Jag brukar säga att till och 
börja med vet hjärnan, men 
hjärtat godkänner det inte, 
och på begravningen möts 
hjärna och hjärta, säger Håkan 
Sandvik, när vi ses strax före 
midsommar för att prata 
om tiden före och efter en 
begravning.

Marie Bladh, deltar också i 
samtalet och vi sitter i ett 
av Herrgårdens sammanträ-
desrum med utsikt över junis 
skira grönska och majestätiska 
lönnar.

– Det vanligaste är att be-
gravningsbyrån tar kontakt 
med oss, när en person har 
dött, åtminstone om det är en 

naturlig död, fortsätter Håkan. 
Om det handlar om en olycka 
eller döden har kommit hastigt 
av något annat skäl, tar poli-
sen eller de anhöriga kontakt 
med oss. Någonstans finns det 
i bakhuvudet, hos de flesta, 
att kyrkan finns som en resurs 
vid livets tragiska skeden.

Efter det möter Håkan de 
närmast anhöriga för ett sor-
gesamtal. Om sorgen är djup 
eller familjemedlemmarna är 
spridda över landet, kan det 
bli flera samtal. 

– Jag börjar alltid med att 
möta den anhöriga eller de 
anhöriga där de befinner sig. 
Det är viktigt att det finns 
plats för att tala om den egna 
sorgen, sedan brukar samtalet 
naturligt gå över till att handla 
om den avlidna. Ofta kring det 
som varit nära i tiden, hur man 
skött om personen, den grad-
visa nedgången för att mynna 
ut i vem den avlidna var i sin 
krafts dagar.

– Det vanligaste är att en 
äldre människa har somnat in 
och då kan det till och med 
vara en lättnad för de an-
höriga att han eller hon inte 
behöver lida längre. Jag brukar 
säga att saknaden efter en 
älskad person alltid finns där, 
men det är inte alltid som 
sorgen infinner sig. 

Döden är en naturlig del av 
livet, för den som har levt ett 
långt liv, säger Håkan.

Under själva begravnings-
gudstjänsten arbetar prästen, 
musikern och kyrkvaktmästa-
ren som ett team. 
 
Det är viktigt att vara 
samstämmiga och väl 
förberedda, för som Håkan 
säger, ”på en begravning får 
ingenting gå fel.”
Marie förbereder kyrkorum-
met i god tid. Flyttar på en del 
saker och ser till att kyrkan 
är ”fin och fräsch” och att 
det finns blommor på altaret, 
ordnar med mikrofoner så att 
ljudet ska fungera och arrang-
erar prästens kläder. 

– Ibland vill de anhöriga ha 
ett bårtäcke över kistan. Jag 
brukar tända alla ljus trekvart 
innan begravningen börjar, ifall 
de anhöriga kommer tidigare. 
Det händer att barn eller 
barnbarn vill se den avlidne, 
det är möjligt fram till begrav-
ningen börjar. Efter begrav-
ningen är det gravfrid som 
råder, säger Marie och Håkan 
nickar. 

– Under själva begravningen 
sitter jag alltid längst bak för 
att ha en överblick, jag vill 
vara beredd om någon svim-
mar av eller behöver annan 
hjälp.

Musiken har en bärande del 
under begravningen, psalmer 
väljer ofta präst och musiker 
tillsammans medan musikern 
brukar välja ingångs- och 
utgångsmusik. 

Till de mer populära begrav-
ningspsalmerna hör Blott en 
dag, 249, och Härlig är jorden, 
297. 

–  Men jag brukar också 
rekommendera psalmer, 
som jag tror passar just den 
personen som har levat, 
säger Håkan och understryker 
igen att begravningen är ett 
centralt avsked då de flesta 
brukar börja landa i att döden 
är ett faktum. 
– Det brukar vara en lättare 
sinnesstämning på minnes-
stunden efter begravningen. 
Då kan tårar och skratt gå in i 
varandra och de anhöriga 
delar sina historier och 
minnen. 

– I det kristna budskapet finns 
också evighetshoppet, att 
livet fortsätter. 

Under de sorgesamtal som jag 
har haft under åren, finns det 
alltid en känsla hos de 
anhöriga att den avlidne finns 
kvar i någon dimension. 
Så under de samtalen brukar 
jag fråga vad han eller hon 
verkligen tyckte om att göra; 
när de mådde som bäst eller 
kände sig som friast. 

Sen använder jag den bilden 
när jag pratar om evighets-
hoppet; att nu spelar Anna fiol 
eller nu åker Mikael 
motorcykel i himlen.

Intervju med Marie Bladh, kyrkovaktmästare och Håkan Sandvik, präst.
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”på begravningen möts 
hjärna och hjärta, säger  
Håkan Sandvik, präst” 



 
TEXT: Ann Thörnblad  
FOTO: Stefan Christophs

Ellenor  
Belsing 
Kamrer 

– Jag tar hand 
om församlingens 
ekonomi: ”från ax 
till limpa” bokföring, 
fakturering, leveran-
törsfakturor, bokslut 
och årsredovisning. 
Jag arbetade 
tidigare på en 

redovisningsbyrå i Stockholm och klev in genom 
församlingens herrgårdsportar i februari. Att 
arbeta inom Svenska kyrkan är nytt för mig. 
Jag blev glatt överraskad över att församlingen 
har sådan bred verksamhet. Nu vill jag att hela 
världen ska veta vad Svenska kyrkan verkligen 
gör, vilket arbete som läggs ner i mötet med alla 
människor. Jag är riktigt imponerad och ser fram 
emot att vara en del av verksamheten!! 

Vad ser du som det viktigaste med ditt 
arbete?
– Jag tycker att det är viktigt att jag kan hjälpa 
mina kollegor med deras tankar och funderingar 
om sina verksamheters budget för att nå deras 
mål. Genom detta får jag en god inblick i hur 
församlingsverksamheten fungerar. 

Hur möter du människor?
– Eftersom jag sitter ”bakom kulisserna” i kansliet, 
möter jag inte så mycket människor. Min kontakt 
med människor är främst med de som arbetar 
i verksamheten och församlingens förtroende-
valda. Det är där som en kamrer gör sitt mesta 
arbete. Det är vid till exempel fakturering för 
dop- och begravningskaffe, som jag har kontakt 
med församlingsbor. Jag finns tillgänglig på 
församlingens expedition, så ni kommer troligtvis 
att träffa på mig där och jag tycker det är viktigt 
att alla ska känna sig välkomna. 

Viktoria Gutung 
Kommunikatör/HR 

– Kommunikation och 
administration är den 
röda tråden i mitt ar-
bete, i båda rollerna. 
Jag gör affischer, 
annonser, är redaktör 
för tidningen Livet 
som kommer med 

fyra nummer om året och uppdaterar hemsidan 
och arbetar med sociala medier. Vi marknadsförde 
nyligen ett inlägg från Lugnets äldreboende, när 
församlingen hade ordnat fest med mat och under-
hållning för de boende, det var väldigt uppskattat 
och inlägget berörde många människor. 
Som HR-administratör uppdaterar jag just nu 
introduktionen för nyanställda och andra be-
hövliga rutiner. Vi arbetar också aktivt med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Vad är det viktigaste i ditt arbete?
– Jag brinner för att visa och berätta om vad 
Svenska kyrkan gör och vilken betydelsefull roll vi 
har i samhället. När det gäller personalfrågorna 
vill jag få till en bra struktur med rutiner så att med-
arbetarna känner sig trygga.

Vad ligger i ett bra bemötande?
– Ödmjukhet och att kunna lyssna är viktigt i 
möten med människor, både i och utanför arbetet. 
Försöka förstå varandra. I mitt arbete är det viktigt 
att kunna mötas i våra olika roller, se varandras 
kompetenser och komplettera varandra i det. Att 
ha en bra attityd och att vara lyhörd, det blir så 
mycket lättare och skapar en bra arbetsmiljö. 

– Jag spelar orgel eller piano vid gudstjänster och vid förrättningar såsom dop, vigslar och begravningar. 
Dessutom leder jag en mindre vokalensemble (Viva vox) och två körer: Turinge-Taxinge kyrkokör, som är en 
traditionell kyrkokör som framförallt medverkar i söndagens gudstjänst, och Existens, en kör som bl. a. arbe-
tar i projekt mot en större konsert men även medverkar vid exempelvis Sinnesrogudstjänster. 
 
Vad är det viktigaste i ditt arbete?
– Att tillsammans med Annika, min kantorskollega, verka för att det finns musik i kyrkan och i gudstjänsten. 
Inför en förrättning får vi idag många önskemål om populärmusik, det kan vara låtar som hörts på Spotify 
eller Youtube. Det är viktigt att vara lyhörd för människors önskemål, men samtidigt har vi också ett stort mu-
sikarv att föra vidare. I min roll ligger att lära människor att lyssna med öppna öron till flera genrer.

När möter du församlingsborna?
– Vid gudstjänster och förrättningar. Ibland samtalar jag med dopfamiljer, brudpar eller anhöriga inför en förrättning om önskemål och 
tankar om musik. Jag försöker att hjälpa dem att hitta rätt i musikvalet.

Annelie haager 
Organist 

Sedan den  
20 augusti har 
vi glädjen att 
ha Susanne hos 
oss.  
 
 

Hon kommer att ansvara för det diakonala 
arbetet i Turinge-Taxinge församling. 

Susanne talar både svenska och finska. Vi 
välkomnar henne till församlingen. Läs mer 
om Susanne i nästa nummer av Livet.

Susanne 
Vesterlund 
Diakoni
assistent

Vi välkomnar våra 
nya medarbetare 
till vårt härliga  
arbetslag i Turinge-
Taxinge församling 
med spännande 
möten och 
intervjuer.
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TEXT: Ann Thörnblad  
FOTO: Stefan Christophs

– Jag började som 
pastorsadjunkt i 
slutet av januari 
och har under vå-
ren brett fått prova 
på vad en präst 
gör; förrättningar, 
gudstjänster och 

möten med barn, ungdomar och äldre i 
olika verksamheter. Varje gång jag har 
fungerat som en länk mot Gud, och spelat 
en roll för en annan människa, har varit 
de mest meningsfulla stunderna.

Vad är drivkraften i ditt jobb?
– Jag fick ett ganska starkt kall för några 
år sedan, hade inte tänkt tanken innan, 
men efter det var det självklart att jag 
skulle bli präst. Det tog några år innan 
jag tog steget, men idag kan jag inte 
tänka mig ett bättre arbete. Bredden 
tilltalar mig, att det ligger så många 
livslager i att få jobba i Guds tjänst. Hela 
årscykeln som ligger i själva kyrkoåret, 
berikar livet.

Vad är det viktigaste med ditt 
arbete?
– Att vara där i mötet med andra 
människor, att genuint se den jag möter. 
Och att få vara en av dem som pratar 
evangelium in i människor liv utifrån deras 
vardag. 

Annica Vallgren 
Pastorsadjunkt 

– Det här är en 
ny tjänst och jag 
ska ta hand om 
gravrätter, grav-
skötsel, grav-
vårdar och har 
gravvisningar. 

Nu håller vi på att återskapa gamla platser 
på kyrkogården, så det blir möjligt att välja 
en gravplats där. Jag har också regelbun-
den kontakt medbegravningsbyråerna och 
tar hand om kistor och urnor. Varje vardag 
har vi expeditionstid och då blir det många 
frågor från församlingsbor om framförallt 
gravskötsel.

Vad är det viktigaste med ditt arbete?
– Att få hjälpa anhöriga med frågor kring 
graven. Kyrkogården ska vara en vacker, 
fridfull plats som bjuder in till eftertanke. Det 
är trevligt att se församlingsbor promenera 
på kyrkogården och sitta ner på en bänk och 
kanske filosofera en stund. 

Hur möter du människor?
– Jag arbetade på en begravningsbyrå 
innan jag började i församlingen i januari, 
så jag är van att möta människor i sorg. 
Människor ger gärna en liten berättelse när 
de ringer hit i något ärende och det är fint att 
få det förtroendet.

Erika Nordén 
Förvaltnings 
assistent 

Andreas Fahlén 
Kyrkogårdsarbetare,  
fastighetsskötare 

– Jag tar hand om kyrkogårdarna, klipper gräs och går med trimmern, planterar blommor och klipper 
häckarna. När det gäller våra fastigheter är det allmänt underhåll som att byta lampor, kolla att ventilation 
och värme fungerar, rensa ett avlopp och skruva ihop möbler. Det kan också vara att laga en grind som gått 
sönder. Jobbet är omväxlande!

Vad är det viktigaste med ditt arbete?
– Att det är fint på kyrkogården och att möta människor med ett lugn och intresse. 
När det gäller fastigheterna – att se till att allt fungerar.

Hur möter du människor?
– Många som kommer till kyrkogården vill prata och det ger jag tid till. Det kan vara allt ifrån att de berömmer hur fint det är på 
kyrkogården, till att de letar efter en anhörigs grav eller vill berätta om deras närstående som inte finns längre. Vad de gjorde när de
 levde och hur det var förr.

Veronica 
Wolfsberg 
Församlings 
assistent 

– Jag arbetar med 
barn upp till 12 år 
och driver bland 
annat Öppna 
förskolan som är 
en mötesplats för 
barn och deras 

föräldrar. Det är roligt eftersom flera av 
föräldrarna är mina gamla skolkamra-
ter! Jag ansvarar också för babycaféet 
i centrum och har juniorer och miniorer. 
Dessutom är jag med på församlingens 
familjegudstjänster, som vi har en gång 
i månaden, samt åker med på våra  
barnläger.

Vad är det roligaste i arbetet?
– Att träffa människor i olika åldrar. Det 
blir många samtal med föräldrarna, om 
allt mellan himmel och jord, och jag 
försöker att stötta och uppmuntra när 
det behövs. 
– Jag älskar barn och har varit troende 
hela mitt liv, så det här arbetet var nog 
mitt kall i livet. Att få arbeta med det 
jag  tror på och finnas där för andra 
människor. 

Hur möter du människor?
– Jag är positiv, det smittar av sig.  
Ödmjukhet och medkänsla är också 
viktigt, att ha förståelse för människors 
livsöden och att vi har varit med om 
olika saker i livet.



Foto: Magnus Aronson

Annika Slavova Sandström Annika Slavova Sandström

Turinge-Taxinge Kyrkokör
En traditionell kyrkokör som sjunger i gudstjänsten 4-5 gånger/
termin och ibland gör egna konserter, själva eller tillsammans 
med andra körer. Repertoaren är bred och rymmer allt från visor 
till sakrala mässor. Repetition: onsdagar kl. 18.30-20.30 i  
Herrgården

Existens
En blandad vuxenkör som sjunger musik från alla genrer! Kören 
arbetar i projekt, gör egna konserter och medverkar även i  
församlingens olika gudstjänster. Vi lägger stor vikt vid  
körsångarnas arbete med att framföra sånger på ett sceniskt  
sätt och tillämpar provsjungning vid antagning till kören.  
Repetition: torsdagar kl. 18.30-21.00 i Herrgården

BARNKÖRER
Församlingen har två barnkörer som sjunger sånger i olika stilar. 
Körerna medverkar bl.a. vid gudstjänster fyra till fem gånger per 
termin, Luciafirande och julkrubba samt spelar upp en musikal en 
gång per år.  I Tondropparna börjar barnen med stämsång.

ÄNGLAKÖREN, åk 1-3 
övar på onsdagar 

TONDROPPARNA, åk 4-7
övar på torsdagar  

Körledare: Annelie Haager
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Mobil: 076-827 11 58

Är ditt barn intresserat av att vara med  
och sjunga? Hör av dig till 
 
Körledare: Annika Slavova Sandström
e-post: annika.slavova.sandstrom@svenskakyrkan.
se telefon: 076-827 11 57

VISST VILL DU OCKSÅ VARA MED 
OCH SJUNGA I KÖR?

Körledare barn Annika Slavova 
Sandström

Körledare vuxen Annelie Haager
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Annika Slavova Sandström Annika Slavova Sandström

Tack för allt 
kerstin

Nya äventyr på gång. 
 
Efter 15 år i församlingen senast som
kyrkokamrer, slutar nu 
Kerstin Persson-Kangas. Istället går  
Kerstin vidare till KanGas UHPS AB på  
heltid, där hon ska fortsätta jobba som  
bl a. ekonom. 
 
STORT tack för denna tid Kerstin  
och lycka till med dina nya arbetsppgifter. 
 

”Må din väg gå dig till mötes 
och må vinden vara din vän 
och må solen värma din kind 
och må regnet vattna själens jord 
och tills vi möts igen må Gud hålla,  
hålla dig i sin hand” psalm 730

Snart är församlingen  
en kyrka för Fairtrade  
 
Nina Nilsson, Fairtradeambassadör kan stolt 
berätta att Turinge-Taxinge församling äntligen ska 
bli diplomerade som en kyrka för Fairtrade. 
 
Församlingen blir diplomerad i samband gudstjäns-
ten för stora och små den 14 oktober 2018 för sitt 
arbete med rättvis handel och etisk konsumtion.  
 
Håll utkik på Facebook, Instagram och i nästa tidning, 
mer information kommer.

 
Foto: Viktoria Gutung
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KYRKTAXI

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

Höstens gudstjänster

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

VARJE VECKA 

 
Onsdagar kl. 18:00 
Nykvarnskyrkan
VECKOMÄSSA 

Söndagar 
HÖGMÄSSA 
/GUDSTJÄNST  

För aktuell tid & plats,  
se kalender här intill.

söndag 2 september   
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
Högmässa 

söndag 9 september   
Taxinge kyrka kl. 11.00  
Gudstjänst  
ALLA TILLSAMMANS  
Turinge-Taxinge kyrkokör, 
Kören Existens, Änglakören och 
Tondropparna. 
 
16.00 Nykvarnskyrkan  
Finsk söndagsmässa 
 
söndag 16 september   
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
Högmässa.  

18.00 Nykvarnskyrkan 
Sinnesrogudstjänst 
Lena Zetterberg, sång. 
 
söndag 23 september   
Turinge kyrka kl. 11.00  
Högmässa 
 
söndag 30 september   
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
Högmässa 
 
söndag 7 oktober  
Turinge kyrka kl. 11.00  
Högmässa. Turinge-Taxinge 
kyrkokör. 
 
söndag 14 oktober   
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
Gudstjänst med stora och SMÅ. 
Änglakören och Tondropparna. 
 
16.00 Nykvarnskyrkan  
Finsk söndagsmässa 
 
söndag 21 oktober  
Turinge kyrka kl. 11.00 
Högmässa. Viva Vox medverkar.

18.00 Nykvarnskyrkan  
Sinnesrogudstjäsnt 
Kören Existens. 
 
söndag 28 oktober  
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
Högmässa. Kören Glädjen från 
Nyköping. 
 
lördag 3 nov. alla helgons dag 
Taxinge kyrka kl. 16.00 
Minnesgudstjänst. 
Karin Frölén, sång. 
 
Öppen kyrka i Taxinge och Turinge 
mellan 12-18. 
 
Stilla musik i Turinge kapell  
kl. 13 och 14. 
 
18.00 Turinge kyrka.  
Minnesgudstjänst 
Karin Frölén, sång. 
 
söndag 4 november 
11.00 Turinge kyrka.  
Högmässa 
Turinge-Taxinge kyrkokör. 
 
söndag 11 november 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
Gudstjänst med stora och SMÅ. 
Musikal med Änglakören och 
Tondropparna. 
 
16.00 Nykvarnskyrkan  
Finsk söndagsmässa 
 
söndag 18 november  
Turinge kyrka kl. 11.00 Högmässa.  
 
18.00 Nykvarnskyrkan. 
Sinnesrogudstjänst 
Kören Existens. 
 
söndag 25 november  
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
Högmässa 
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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. 
 
Ingen föranmälan krävs, kom precis som du är.  Rebecca Jaehnke, präst och Nina Nilsson.

Knutpunkten

ANMÄL DIG TILL BIBELÄVENTYRET
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.  
 
NÄR: GAMLA TESTAMENTET: Lördagen den 15 september, 9 –17 och NYA TESTAMENTET: Lördagen 13 oktober, 9–17.  
VAR: Nykvarnskyrkan 
ANMÄLAN: Expeditionen, 08-554 909 20. Meddela även ev. matallergier. Sista anmälningsdag är den 7 september.
KOSTNAD: 200 kr per tillfälle. I priset ingår arbetsmaterial, lunch och fika.  

BETALNING: Swish 123-616 20 93, märk betalningen med kursdatum.  

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 som du är. Rebecca 
Jaehnke, präst och Inger Rotevall, frivillig.
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DET HÄNDER HOS OSS 

BARN OCH UNGA

SAMTAL I CENTRUM 

Nykvarnskyrkan, varannan onsdag  
(ojämna veckor)  kl. 13, start 12 september.  
Särskilt program varje gång. Kontaktperson:  
Präst, Rebecca Jaehnke.
 

KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan. Onsdagar (jämna veckor) kl. 13-15, 
start 5 september. 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.

ÖPPEN FÖRSKOLA 

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

BABYCAFÉ MED 
SJUNGA GUNGA 

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

SKUNK- Svenska kyrkans unga. 
UNGDOMSGRUPP 

Nykvarnskyrkan. Onsdagar kl. 18.30 
Kontaktperson:  
Församlingspedagog Maija Karlsson.

SYFÖRENINGEN 
Nykvarnskyrkan. Varannan torsdag  
(ojämna veckor) kl. 13. Kontaktperson:   
ordf. Eva Johansson, tel 070-530 33 90. 

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

GEMENSKAP

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

UNG PILGRIM
En verksamhet för dig som är 18 år och uppåt. 
Vi träffas varannan torsdag kl. 18-20 och lagar 
mat tillsammans och funderar över tron och 
livet. Information om verksamheten, tider och 
plats, vänligen kontakta församlingspedagog 
Maija Karlsson.

LEDARUTBILDNING 
Har du funderat på att bli ung ledare?  

Har du konfirmerat dig under våren/sommaren och är nyfiken på att gå en  
utbildning under hösten så tveka inte att höra av dig till församlingspedagog  
Maija Karlsson för att få veta mer.  Start 5 september, avslut 21 november.   
Vi träffas varannan onsdag kl. 16-18 i Nykvarnskyrkan.

För telefonnummer till personalen,  
se tidningens första uppslag.



Kom ihåg att vi alltid finns här för er, vid student, födelsedag, 
dop, bröllop eller begravning.  
 
Nu kommer hösten nalkandes och mörkret med den. Snart kommer 
man kunna krypa upp i soffan med en kopp te och våra smarriga chokladbis-
kvier. Men först ser vi fram emot alla dessa underbara sensommar och 
höstbröllop, dop och födelsedagar, lagom till att färgerna går över i varma 
toner. Finns det något vackrare? 

4 oktober är det kanelbullens dag och då ska vi snurra kanelbullar i 
hundratals. Det går jättebra att lägga in beställningar om du vill vara säker  
på att få med dig ett större antal. 

31 oktober infinner sig halloween och då gör vi gör våra 
 spökbakelser och pumpabollar som barnen brukar uppskatta så mycket.

7 november är det kladdkakans dag. Förra året gjorde vi varianter 
med vitchoklad, daim och vanlig chokladkladdkaka. Har du världens bästa 
idé på kladdkaka får du gärna lämna över den till oss senast 1 oktober.  
Då gör vi en omröstning på instagram om vilka tre varianter av kladdkakor  
vi ska baka i år.  
 
LÄMNA DITT FÖRSLAG (gärna med bild) på info@anglagott.se märk  
KLADDKAKA i ämnesfältet. Vinnarrecepten vinner ett presentkort på 
Kafé Änglagott på 50kr.

KAFÉ ÄNGLAGOTT

Har du frågor eller vill göra en beställning av  
något slag, ring gärna kaféet på tel.  08-554 90930  
eller maila till info@anglagott.se

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.  
 
  

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

För telefonnummer till personalen,  
se tidningens första uppslag.
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Onko osallistuminen joku 
ikäkausi? Tuntuu että aikaisemmin 
osallistuttiin enemmän. 
Yhdistyksissä, poliittisissa 
puolueissa, kirkoissa ja järjestöissä. 
En kuitenkaan usko sen kuuluvan 
vain menneeseen aikaan. 
Edelleenkin on kiinnostusta tehdä 
eri asioita. Osallistua. Olla 
hyödyksi ja tulla mukaan 
yhteisöön. Nykvarnissa on 
lukemattomia mahdollisuuksia 
auttaa vapaaehtoisesti tavalla 
tai toisella. Yhdessä me teemme 
Nykvarnista vahvan, paremman ja 
mukavamman paikan asua.

Kirkko haluaa kaikki mukaan.  
Olemme valmiina ihmisiä varten 
elämän kaikissa tilanteissa. Meidän 
joukossa lauletaan iloisesti (kuoro-
laulu lisää hyvänolon tunnetta), 
keskustellaan surevien kanssa, 
leivotaan pullia, jutellaan ryhmissä, 
keitetään kahvia vanhainkodissa, 
näytetään istumapaikka  kirkossa, 
järjestetään juhannusjuhlia, luetaan 
tekstejä, rukoillaan, tarjoillaan ja 
tiskataan eri  tilaisuuksien jälkeen 
ja paljon muuta.

Me tarjoamme paljon, mutta 
haluamme vielä enemmän. Me 
haluamme mahdollistaa 
osallistumisen. Tule mukaan ja 
kerro meille omista ajatuksistasi, 
mitä sinä haluat.  Ehkäpä 
löydämme jotain yhteistä?

Vapaaehtoiset ovat seurakun-
tamme kantava voima. Minulla on 
tapana kutsua heitä ”kirkonpenkin 
kuluttajiksi”, ne kuluttavat 
kirkonpenkkejä ja jättävät
 Lääninhallituksen edustajat 
haromaan tukkaansa kirkon 
ulkopuolelle. Kirkkomme on 
käyttämistä varten.

Kirkkojen tulee kulua niin että 
niistä näkyy, että niitä 
käytetään – elämän kaikissa 
vaiheissa niin ilossa kuin 
surussakin. Mutta ennen kaikkea 
tavallisena sunnuntaina jolloin 
vietetään jumalanpalveluksia vii-
kosta viikkoon.

Jumalanpalvelukset saattavat 
tuntua suurilta ja vaikeasti 
saavutettavilta, mutta se on 
viikkojen alkua ja loppua, joka 
loppujen lopuksi on välttämätöntä. 
On miellyttävää tulla ja vain olla 
hetki omissa 
oloissaan ja unohtaa kaikki muu, 
koota uusia voimia tulevan varalle. 

Ja se on tietenkin vapaaehtoista. 
Meillä kaikilla on oikeus 
päättää itse osallistumisestamme. 
Minä tartuin mahdollisuuteen 14 
vuotiaana. Jotkut tulevat mukaan 
myöhemmin.

Tästä Livetin numerosta voit 
lukea vapaaehtoisuudesta, siitä 
mitä seurakunnassa tapahtuu, 
Pyhäinpäivästä, surusta sekä 
tietenkin Ture Taxista. 

Lämpimästi tervetuloa 
seurakuntaasi syksyllä!

Patrik Ingemansson
Kirkkoherra

Onko  
osallistuminen 
joku ikäkausi?



Yhdessä voimme paremmin

Tutkimusten mukaan ihminen voi paremmin 
jos hän viettää paljon aikaansa ystävien pa-
rissa. Yhteisöllisyys synnyttää uusia ajatuksia, 
antaa uutta energiaa ja suuremman ilon.  

Turinge-Taxinge seurakunnan suomenkielinen 
toiminta on yhteisöllisyyttä ystävien kanssa. 
Sunnuntaimessut ovat kaiken toiminnan 
keskus. Yhteislauluilloissa saamme laulaa niin 
uusia kuin vanhojakin lauluja, jotka herättävät 
muistoja. 

Kulttuurikahvi-illoissa ja raamatuntutkiskelus-
sa saamme tietoa muista asioista ja huo-
maamme, että meillä on vielä paljon opittavaa 
huolimatta siitä miten monta vuotta olemme 
jo eläneet. Tiistaikerho antaa tilaisuuden 
keskustelulle ja mielenkiintoisille luennoille – ja 
hyville kahveille.

Kaikki toiminta on avointa taustoista ja eri 
uskonnoista riippumatta. Me kokoonnumme 
voidaksemme vielä paremmin!

Tervetuloa mukaan!
Håkan Sandvik, pappi

Syksyn toiminta

Jumalanpalvelukset alkavat syksyllä 9/9 klo 
16 Nykvarninkirkossa. Pappi Håkan Sandvik ja 
kanttori Merja Aapro.  Kirkkokahvit.
 

Raamattupiiri jatkuu Håkan Sandvikin joh-
dolla Herrgårdenilla syyskuussa. Se alkaa 
13/9 klo 18. Opimme enemmän Raamatusta 
ja keskustelemme siitä, mitä sanomia sieltä 
löytyy elämäämme.

Yhteislauluillat jatkuvat entiseen tapaan joka 
toinen tiistai parittomilla viikolla klo 18.30 
Herrgårdenilla. Lauluillat alkavat Merja Aapron 
illalla 28/8, Ville Säkkisen johtamat illat alka-
vat 11/9.  Lauluiltojen yhdyshenkilöt ovat Ulla 
Lammi (Merja) ja Saima Kauppi (Ville).

Tiistaikerho kokoontuu joka toinen tiistai 
parillisilla viikoilla Nykvarninkirkossa klo 14.  
Silloin käsitellään mielenkiintoisia aiheita joskus 
jonkun vierailijankin johdolla. Tietysti juomme 
kahvia ja syömme Änglagottin herkullisia 
voileipiä ja kakkuja.  Syksyn ensimmäinen 
tiistaikerho on 4/9.  Tiistaikerhoista vastaa 
Håkan Sandvik.

Kultturellista illanviettoa Herrgårdenilla 
aina kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 19 
vetää Salme Kosunen.  Syksyn kulttuuri-illat 
alkavat 6/9, luvassa on taas aivovoimistelua ja 
muuta virkistävää.

Olet tervetullut osallistumaan kaikkiin 
seurakunnan toimintoihin eikä niihin 
tarvitse ilmoittautua etukäteen.  Ajankohtai-
nen kuukausiohjelma toimitetaan aina kuukau-
den alussa. Sen voi hakea kirkkojen ilmoitus-
hyllyiltä ja Herrgårdenilta. Jos haluat niin se 
voidaan lähettää sinulle myös sähköpostitse 
tai vaikkapa kirjeessä kotiosoitteeseesi 
postitse, jos ilmoitat osoitteet seurakunnan 
toimistoon.

Ruotsinsuomalainen toiminta 

 
TEXT: Håkan Sandvik/Anneli Tikkanen Rozsa   
FOTO: Unsplash



”Tack till dig  
som gör vårt  
viktiga arbete  
möjligt” 

Varmt välkommen att upptäcka allt som händer i Svenska kyrkan i Turinge-Taxinge församling. I kyrkan finner 
du tystnad och eftertanke, men också fest kring livets och årets  högtider. Hos oss finns det något för alla. 
Körer, öppen förskola, ungdomsgrupper, samtalsgrupper, föredrag, Kafé Änglagott, konserter och mycket annat.  
 

Tjoho! 

VILL DU VETA MER om ditt 
 medlemskap eller om kyrkan i  
stort, tveka inte att höra av dig  
till oss. 
 
Hitta oss på Facebook och  
Instagram där vi heter 
Turinge-Taxinge församling.  
 
Maila oss på  
turinge-taxinge.forsamling@ 
svenskakyrkan.se 
eller ring 08-554 909 20. 
 

Tack till dig som är medlem. 
Kyrkans medlemmar bidrar till att det är möjligt att göra vårt betydelsefulla 
arbete för människor, både här hemma och ute i världen.  
Omsorg, möten, verksamheter och stöd i livets alla skeden. 
 
Svenska kyrkan i Turinge-Taxinge... 
* gör hembesök 
* ordnar gemenskapsträffar för äldre 
* bjuder in till öppen förskola 
* ger ungdomar en meningsfull fritid
* stödjer internationellt hjälparbete  
och Fairtrade 

* har samtal med människor i kris 
* hjälper människor i utsatta situationer 
med matkassar och kläder 
* har ett rikt musikliv med deltagare i alla 
åldrar 
* hjälper i sorgen med sorgegrupper
* Bedriva verksamhet på både svenska och 
finskaDU ÄR VIKTIG!


