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08-554 909 30, tis-fre 10-17 lör 9.30-15 
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Raghida Dakarmanijian, lokalvård 
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johanna.marks@svenskakyrkan.se 
 
Maija Karlsson, ungdom. Tjänstledig. 
 
KOMMUNIKATÖR  
Viktoria Gutung, 076 827 11 56 
viktoria.gutung@svenskakyrkan.se 
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Många gånger hamnar jag i samtal 
med människor där vi diskuterar 

våra val i livet. En del vittnar om att de i 
efterhand kunnat se vilka konsekvenser 
deras val har fått. För val, det gör vi varje 
dag, hela tiden. De vardagliga valen gör 
skillnad men de sätter inte alltid spår för 
framtiden. Men sen kommer det ovän-
tade mötet, val som i stunden gör att livet 
tar en annan riktning. Och det är egentli-
gen lite skrämmande när jag tänker efter. 
Mina val kan påverka – inte bara mig 
själv utan också andra människor. Tänk 
vilket ansvar som ligger på oss enskilda 
människor! Har man insikt om detta och 
vetskap om att vi alla lever i relation med 
varandra kan man också inse att vi spelar 
roll för varandra. 
 

När detta skrivs har jag nyss kom-
mit hem från ett åtta dagars långt 

konfirmandläger med 16 ungdomar som 
valt att konfirmera sig. Det valet var inte 
något som bara inbringade lite presenter 

en söndag i juni, det blev för ungdomarna 
ett val som på olika sätt påverkade deras 
liv. Valet att en till två dagar i månaden 
under vårterminen träffas och diskutera 
tro och liv och sedan tillbringa åtta dagar 
på en kursgård utanför Norrköping med 
allt vad det innebär, trodde inte många 
av ungdomarna skulle förändra dem så 
mycket som det gjorde. Tankar som de 
aldrig tänkt tänktes, kunskap som inte 
förmedlats förmedlades och samtal vi 
normalt inte diskuterar i livet fördes. Och 
de fick välja att ställa frågor om me-
ningen med livet, om människans värde, 
relationer och sexualitet, om det kommer 
en måndag efter skapelsens sista dag och 
mycket mer. Valet att konfirmeras borde 
fler ungdomar göra idag tycker jag. 
 

Vi gör alla val och vi har alla ett val. 
Svenska kyrkan i Nykvarn erbjuder 

alltid något för alla – när livet händer – 
det är bara att välja. Och oavsett vad det 
är vi väljer så försöker vi skapa samman-

hang där livet står i fokus, det egna livet 
och det eviga. Vi behöver det, vi behöver 
en annan dimension i vår tillvaro för att 
komplettera oss själva. Vi behöver ta 
hand om oss själva och vårt inre. 
 

I detta nummer av tidningen Livet kan ni 
fortsätta läsa om just val, information 

om vad som händer under hösten, om 
barn- och ungdomsverksamheten, Kafé 
Änglagott, Allhelgonahelgen, Barnens 
sidor och mycket mer. 
 
Varmt välkommen till din församling 
under hösten! 

Patrik Ingemansson 
Kyrkoherde

Patrik om val i livet

”Mina val kan påverka –  
inte bara mig själv utan också andra”

”Vi behöver ta hand om  
oss själva och vårt inre”
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TEXT: Rebecca Jaehnke, präst i Turinge-Taxinge församling

Valet framför andra 
Visst är det lätt att upptas av 
alla de många valmöjligheter vi ställs 
inför. Vilket pensionssystem ska jag 
välja, vilken utbildning ska jag börja 
på, vilken politisk ståndpunkt ska jag 
inta, vilken musikstil, müslisort eller 
vilka kläder för dagen ska jag välja? 
Små val trängs med stora om vår 
uppmärksamhet, och det är lätt att 
tappa perspektivet. Lätt att bli så 
upptagen av alla små val i vardagen, 
att det skymmer de stora valen, de 
som verkligen gör skillnad i våra liv. 
Samtidigt uppmanar Jesus oss att 
fundera över vad vi låter ta störst 
plats i våra liv, vad som egentligen är 
viktigt. 

Är det vardagsbekymren som drar 
till sig all vår uppmärksamhet? Eller 
låter vi frågorna om livet bortom 
detta få plats i vår vardag? Jesus 
utmanar oss till att sätta upp något 
först på prioriteringslistan. Nämligen 
att helhjärtat välja att söka Guds rike. 
”Sök först Guds rike och hans rätt-
färdighet, så ska ni få allt det andra 
också.” säger Jesus (Matt 6:33).  
Men vad är då detta för ett rike, som 
det är värt att satsa så högt på? 
För att få veta mer kan vi vända 
oss till Origenes, kyrkofader från 
200-talet. I en av Origenes skrifter, 
”Om bön” finner vi något som kan 
vara oss till hjälp. Här förklarar Orige-
nes Guds rike två olika sätt. 
Guds rike säger Origenes, mani-

festeras i Jesus Kristus själv. Han är 
Guds rike personifierat. När Jesus, 
sann Gud sann människa, vandrade 
på jorden var Gud fullt närvarande 
mitt ibland oss bräckliga människor. 
Den fullkomlige tog plats ibland oss, 
delade våra villkor och blev som en 
av oss. Jesus är fridsfursten som kom 
till oss med rättfärdighet, frid och 
glädje. Jesus visade med sin person 
att Gud är en närvarande Gud, och 
att han är den som fullständigt segrar 
över ondska, förnedring och död. Att 
han är den som vill öppna paradisets 
portar för alla människor till Gud. 
Origenes förklarar också hur Guds 
rike är något som finns inom oss. 
Guds rike är ingen plats på kartan, 
inget ställe vi kan resa till. Men Guds 
rike kan få utgöra ett inre landskap 
hos oss. 

Ett inre som inte styrs av nyckfull-
het eller impulser, utan präglas av 
vår ständiga överlåtelse av oss själva 
till Gud. Om vi tillåter Guds rike att 
utbreda sig inom oss kan Kristus själv 
få bli vår regent. I vårt inre kan vi så 
låta Kristus själv få bli vår fridsfurste, 
vår glädje och vår rättfärdighet. Först 
då vi vågat överlåta oss till Gud kan 
vi helhjärtat be med i den bön som 
Jesus själv lärt oss, vår Fader, du som 
är i himlen, låt ditt rike komma, låt din 
vilja ske”. 
Jesus talar också om Guds rike ska 
komma i sin fullhet först när han 

kommer tillbaka. För det är då som 
Jesu fullkomliga seger över ondska 
och död kommer att visa sig, det är 
då skapelsen kommer att återstäl-
las till Guds syfte. Kyrkans uppgift 
blir här att föregripa det som ännu 
inte skett helt och hållet. Kyrkan, 
brukar vi säga, är Kristi kropp i värl-
den. Kyrkans uppgift blir därför att 
manifestera Guds närvaro i världen,  
manifestera Guds rike som en rea-
litet ibland oss och som finns inom 
oss som troende. Genom att bereda 
plats för Guds närvaro i våra hjärtan 
redan här och nu så gör vi oss också 
beredda på den yttersta dagen. Och 
det gör vi genom ständig bön, om-
vändelse och tro. 

Vårdar vi vårt inre på det sättet, 
så vill Gud också bo i vårt inre, och 
vandra i vårt inre, som i en andlig 
trädgård. Så som det berättats att 
Gud vandrade med lust i Edens träd-
gård, varje kvällning, innan människan 
brutit i kontakten och fortfarande 
levde i fullständig gemenskap med 
Gud. Kristus står vid grinden till vårt 
hjärtas trädgård och vill gästa vårt 
inre. Och vi uppmanas att först av allt 
välja att söka Guds rike. Att låta Jesus 
Kristus öppna porten inom oss som 
bara han kan låsa upp. Porten till vårt 
hjärtas inre trädgård, till Guds rike 
inom oss.  
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KAFÉ ÄNGLAGOTT

Sensommaren brukar betyda ett visst 
lugn för oss på Kafé Änglagott när det 

gäller bröllopstårtor, som just har haft sin 
högsäsong. I år har vi haft rekordmånga bröl-
lopsuppdrag och vi är så otroligt tacksamma 
att ni har oss i åtanke inför alla olika högtider. 

Nu närmar sig hösten och då har vi såklart 
mycket att se fram emot: 

4/10 infinner sig i vanlig ordning Kanel-
bullens dag. ”Det luktar kanelbulle i hela 
centrum”, hör vi då från våra kunder, när de 
kommer in till oss för att handla kanelbullar. 
Vi står och rullar och bakar bullar hela dagen 
lång! Naturligtvis går det att förbeställa 
bullar om ni t ex vill ha med till jobbet på 
morgonen. 

13/10 har vi normalt stängt, eftersom det är 
en söndag, men då det är Turinge marknad 
kommer vi att hålla öppet. Det brukar vara 
uppskattat att få komma in och sätta sig en 
stund och pausa med en god fika mitt i all 
shopping. 

31/10 är det Halloween och barnen brukar 
älska när chokladbollarna förvandlas till 
spindlar, prinsess-bakelserna blir till spöken 
och tårtorna på något mystiskt sätt ser ut 
som pumpor. 

2/11 Alla helgons dag, kaféet är stängt. 

6/11 firar vi Gustav Adolfdagen och äter 
Gustav Adolfbakelser. Vi minns tillbaka på en 
tid som skiljer sig mycket från hur världen ser 
ut idag. 

SENSOMMAREN HAR ANLÄNT 
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 Kafé  
Änglagott och Nykvarnskyrkan varje  
månad av olika konstnärer. 
 
Gå gärna in i kyrkan och tänd ett ljus för 
någon eller bara sitt en stund och samla 
kraft.

 
 
 

Har du frågor eller vill göra en  
beställning av något slag hör av er. 

KAFÉ ÄNGLAGOTT Centrumvägen 4,  

Nykvarnskyrkan Tel: 08-554 909 30.  

Öppet tis-fre kl 10-17. Lör 9:30-15.  

E-post: info@anglagott.se 

Hemsida: www.anglagott.se  

Instagram: kafeanglagott 
www.facebook.com/kafeanglagott
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BARNENS SIDOR
höstens program

HÖSTLOVSSKOJ 
 
Tisdag 29 oktober kl. 9-15 på Herrgården. 
 
Vi pysslar, äter lunch och har filmmys.  
 
Anmälan sker via anmälningsformulär på  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge.  
 
OBS! Sista anmälningsdag 21/10.  

MUSIKAL 
 
med barnkörerna Änglakören och Tondropparna. 
 
Gudstjänst med SMÅ och stora, musikal. 
Söndag 10 november kl. 11.00  
Nykvarnskyrkan.  
 
Mer information kommer.

ÖPPEN FÖRSKOLA 
 
TRE DAGAR I VECKAN på Herrgården erbjuder 
vi Öppen förskola för barn och föräldrar.  
Vi sjunger, leker, fikar och umgås.

Måndagar 13-15 (sångstund 13.30) 

Onsdagar 10-12 (sångstund 10.30)

Fredagar 10-12 (samling för sångstund i kapellet 
10.30 (andra våningen på Herrgården.)

  

BABY CAFÉ 
 
VARJE  TORSDAG kl. 10-12 på Herrgården.  
erbjuder vi Baby Café med sjunga gunga för barn och 
föräldrar. Vi sjunger, leker, fikar och umgås.  
 
 

Barnverksamhetsansvarig: Veronica Wolfsberg 
E-post: veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se  
 
Herrgården: Allévägen 1, 155 32 Nykvarn 
Nykvarnskyrkan: Centrumvägen 4, 155 30 Nykvarn 

 
Vi är en plats där församlingsbor skapar kontakt 
och gemenskap, vilket vi tycker är superviktigt.

Verksamheterna är kostnadsfria.  
Välkommen med ditt barn.  

 



7

BARNENS SIDOR

GREPP

KÖR MAN           
BIL PÅ

ELAKA
HÖGTID EF-
TER PÅSK

KOMMER 
EFTER H

TA FAST
ÄR 

OVÄNNER

SORT
KOMMER 
FÖRE O

BRUTEN

ALVA ÖST

INTE IN
ALICE 

OLSSON

PJOSKAT

ÖVER EL-
LER INTE 

VAN

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

BRÅKA           
OCH FÖR-

STÖRA

IN-
HANDLAT

VÄLDIGT 
KORKAT

LÖS ELLER 
BEHÖVDE 

INTE

KARIN 
JONSSON

Korsordsmakare: Lars-Göran Ståhl.

Recept på spökkakor till halloween 

Kaksmet
200 g smör, rumsvarmt
1 tsk vaniljsocker
1 dl strösocker
4 1/2–5 dl vetemjöl

Glasyr
4 dl florsocker
1 äggvita av ett medelstort ägg
1 krm ättiksprit, 12 procent

Dekoration
Silverkulor

GÖR SÅ HÄR
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Vispa smör, vaniljsocker och socker poröst med en elvisp.
3. Tillsätt mjölet och blanda ihop till en deg med händerna.
4. Kavla ut degen tunt på en mjölad köksbänk. Tryck ut spöken med ett   
      kakmått. Tryck ut ett hål längst uppe på kakorna om du vill hänga dem   
       i snören. Lägg kakorna på en plåt med bakplåtspapper. 
5. Grädda kakorna mitt i ugnen i 8–10 min. Låt dem svalna på plåten. 
6. Glasyr: Blanda ihop florsocker, äggvita och ättika i en bunke. Vispa   
     glasyren med en elvisp i någon minut så att den blir hård. Spritsa eller   
     bred på glasyren på kakorna. Tryck fast silverkulor som ögon innan   
     glasyren stelnar.

Använd gärna en form av spöken när du bakar småkakor till halloweenkalaset. Ca 24 st.

Lös korsordet  
och få fika på  
Kafé Änglagott!  

När du klarat av  
korsordet, lämna in det 
senast 29 november 
på Kafé Änglagott i 
centrum så får du en 
festis och chokladboll! 

Lycka till!
Namn: 

Ålder:

Telefonnummer:
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Läger

- Jag åkte berg- och dalbanan  
15 gånger och skrek varje gång!
Det är morgonandakt och en del har 
lite problem med rösten. Igår besökte 
konfirmanderna Kolmårdens djurpark.

Gruppen har träffats sedan första  
advent, därefter en söndag och en onsdag 
i månaden. En helg i februari åkte man till 
Stiftsgården Stjärnholm utanför Oxelö-
sund. - Vi har lagt ner mycket energi på 
att få det bra i gruppen, berättar Patrik 
Ingemansson, lägerledare och kyrkoherde 
i Nykvarn. 

Lägervistelsen är en blandning av under-
visning med gott om praktiska övningar 
och fritid. Just den här förmiddagen är 

temat Trosbekännelsen. Från början var 
det farligt att vara kristen. Många döda-
des. Fisken var en symbol för att känna 
igen varandra, en form av trosbekännelse. 
Någon ritade en halv fisk. Om den andre 
fyllde i resten visste man att även hen var 
kristen.

Lägret ger många tillfällen att lära känna 
sig själv och hur man tänker. Eftermidda-
gen handlar om Bibelns tio budord. 
- Tolv personer från vår stad har kraschat 
och finns på en öde ö. Pengarna räcker 
bara för att rädda åtta.
Vilka åtta ska räddas? Varje person 
beskrivs kortfattat och i slumpvisa grupper 
får konfirmanderna avgöra.

- Håller ni med om att det är en ganska 
hemsk övning? Förhoppningsvis behöver 
vi aldrig hamna i en sådan situation, säger 
Patrik.

Häromdagen bakade konfirmanderna 
tårtor fulla av symbolik. Tårtorna hade tre 
bottnar - Fadern, Sonen och den helige 
Ande. Fyllningen Nutella var våra synder, 
jordgubbssylt Jesu blod. Gröna, röda och 
gula nonstop i vispgrädden överst fick 
symbolisera våra val i livet.
Sikargården ligger vid sjön Fläten, där det 
går bra att bada och paddla kanot. En 
hund, två katter samt får förgyller tillvaron. 
Olika bollspel finns, så även sällskapsspel, 
kiosk och en WiFi hotspot. 

- Vad är helvetet? Var ligger himlen?
Det är läger på Sikargården i Östergötland. 16 konfirmander och fyra ledare pratar om allt 
mellan himmel och jord. De badar, spelar spel, sportar, kollar på film eller bara hänger.

lägerledarna 
Annica Lahti 
Patrik Ingemansson
Linda Thunell

 
TEXT: KARIN REIBRING * FOTO: KARIN REIBRING OCH PATRIK INGEMANSSON
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Varför är du på läger?

Elio Eneström:
- Jag är halvsyrian, hela mammas släkt är kristna. 
Det är kul att lära sig om det. Jag vill också träffa nya 
personer. Dessutom blir föräldrarna glada.
- Det är superkul här! Jag lär mig massa nytt, vi gör 
roliga saker, fikat är bra.

Wilma Jonsson:
- Mycket för gemenskapen, jag visste några andra 
som skulle åka.
- Bäst gillar jag fritiden och andakterna i kyrkan. Jag 
rekommenderar detta, oavsett om man är väldigt 
kristen eller inte.

Elin Nilsson:
- Jag tycker att det hör till livet att konfirmeras. 
- Det är kul att vara här, jag har inte med någon 
särskild kompis utan hänger med de andra.

Frans Ågren: 
- Det är tradition att konfirmeras, och det ger livet en 
ny dimension. 
- Sikargården är ett fint ställe. Kul att vara med 
kompisar och att lära känna nya. Schemat är bra, 
det är lagom uppstyrt. Och toppen att vi fick åka till 
Kolmården.

lägerledarna 
Annica Lahti 
Patrik Ingemansson
Linda Thunell

hur ser en 
lägerdag 

ut?

8.00  
Väckning
Frukost,  
morgonbön

9.30-12.00  
Teman, med  
avbrott för  
övningar och 
lekar
 
12. 00  
Lunch

13.00-14.30 
Övning
Eftermiddagsfika
 
15.00-18.00 
Egen och  
organiserad fritid

19.30-21.00 
Övning
Kvällsbön
 
22.00  
Filmmys

”- Mycket för gemenskapen, jag 
visste några andra som skulle åka.
- Bäst gillar jag fritiden och andak-
terna i kyrkan. Jag rekommenderar 
detta, oavsett om man är väldigt 
kristen eller inte.” Wilma Jonsson.
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Hallå där Annelie Haager...
Några frågor till vår organist

Hur länge har du arbetat som organist?
Jag tog min organistexamen 1993 och har, innan 
jag kom hit till Turinge-Taxinge församling, tjänst-
gjort i Hammarby församling i Upplands Väsby, 
Stockholms stift, och i Vårfruberga-Härads 
församling, Strängnäs stift.

Vilka är dina arbetsuppgifter? 
Mina huvudsakliga uppgifter är att tjänstgöra 
som musiker vid församlingens olika gudstjänster 
och vid dop, vigsel och begravning samt att vara 
körledare för tre körgrupper: Turinge-Taxinge 
kyrkokör, sångensemblen Viva vox och kören 
Existens. 

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?
Det finns så mycket som är roligt i mitt arbete, 
men det roligaste jag vet är nog att leda kör! 
Att dessutom få förmånen att leda tre helt olika 
körgrupper är fantastiskt!

Hur går man tillväga om man vill vara med 
och sjunga i någon av församlingens körer?
Vi vill GÄRNA ha fler sångare till kyrkokören och 
till Existens, så läs på hemsidan om de olika  
körerna och kontakta mej för att komma och 

vara med på en ”prov-körövning”. 

”DET ROLIGASTE 
JAG VET ÄR NOG 
ATT LEDA KÖR”
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SVENSKA KYRKAN I SIFFROR 

5,9  
miljoner medlemmar. 

Turinge-Taxinge församling 

10 923 församlingsbor 

7 276 medlemmar

Diakonins månad- september 
Tema äldres psykiska ohälsa

Vad betyder diakoni? 
Diakoni är ett grekiskt ord som betyder 
”tjänst” och används främst som begrepp 
inom den kristna kyrkan.

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan 
och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans 
sociala arbete. Det handlar om att genom 
delaktighet, med respekt och i ömsesidig  
solidaritet möta människor i utsatta livssitua-
tioner. Diakoni innebär stöd i kris och ensam-
het.

 
Vad gör en diakon?
Diakoner arbetar under tystnadsplikt.  
De besöker äldre och sjuka, ordnar  
sorgegrupper och samtalar med enskilda.

Det sociala arbetet kan innebära att kyrkan 
möter missbrukare och deras anhöriga för att 
ge stöd och hjälp.

Det kan också handla om att starta samtals-
grupper för våldsutsatta kvinnor och män och 
hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar  
föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna 
även ge ekonomisk hjälp till behövande. 

Visste du att...
 
Under 2018 gjorde Svenska kyrkans  
diakonala verksamhet 110 899 
hembesök och 105 803 besök på sjukhus  
eller andra institutioner för att stötta  
människor i olika situationer. 37 153 arbetar 
som frivilliga i Sverige.
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STIFT I SVERIGE. Vi tillhör Strängnäs stift.

 

1 355  
FÖRSAMLINGAR I SVERIGE 

 

31  
FÖRSAMLINGAR UTOMLANDS 

 

3 373   
KYRKOBYGGNADER 

 

24 675  
ANSTÄLLDA 

 
 

Andi Österlund, diakon 
073 901 18 96  
andi.osterlund@svenskakyrkan.se
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REGELBUNDEN VERKSAMHET

För fyra år sedan var  
Nykvarnsborna med och  
samlade in pengar för att 
bygga upp sönderbombade 
hus i staden Homs i Syrien. På 
bara några månader hjälpte vi 
till med att renovera hem för 
21 familjer. 

Vårt projekt blev till inspiration för 
många andra och i dag har de allra 
flesta i den stadsdelen flyttat till-
baka och renoverat sina hus. 

Nu är det dags för en ny insats. 
Denna gång riktar vi oss till ett 
flyktingläger i norra Irak. Genom 
EFS i Sverige stöder vi en kristen 
organisation i Irak, CAPNI, (Chris-
tian Aid Program Nohadra Iraq). 
CAPNI har ett brett program för 

hjälpverksamhet men vår insats 
går till ett program som kallas Child 
Friendly Space (CFS). CFS arbetar 
för att barnen i flyktinglägret skall 
få det stöd de behöver för att växa 
och utvecklas trots att de omstän-
digheter de lever under är svåra.  
 
Det handlar om skola och fritids-
verksamhet med fokus på  
psykosocial verksamhet. Barnen 
och lärarna på CFS bor alla i  
baracker, som ligger precis bredvid 
CFS. Det är ett trettiotal famil-
jer som bor på en liten yta. Varje 
barack är ungefär 15 kvm stor 
och har en toalett, en kokvrå och 
ett rum som fungerar som både 
sovrum, vardagsrum och matrum 
för hela familjen. Det finns fördelar 
gentemot att bo i tält: baracken 
skyddar bättre mot regn och kyla, 

de har el och en dörr som går att 
låsa. De flesta familjer som bor i 
lägret är kristna och jezidier. 

Under det kommande året kommer 
Turinge-Taxinge församling att  
arrangera olika former av insam-
lingar för att stödja barnen i  
flyktinglägret.  
 
Vi kommer också att ge information 
om hur livet för barnen ser ut. 

Nytt internationellt projekt
 
TEXT: Håkan Sandvik

 BILDER: Budbäraren

VÄLKOMMEN ONSDAG 11 SEPTEMBER  
efter veckomässan kl.18.00 i  
Nykvarnskyrkan då Erik Johansson 
från EFS berättar om vårt nya interna-
tionella projekt i Irak. 
 
EFS- är en missionsförening och är en del 
av Svenska kyrkan.
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SAMTAL I CENTRUM 

Herrgården, varannan onsdag kl. 13-15, 
(jämna veckor)  Höststart 4 september. Vi inleder med att fika 
och samlas sedan kring ett gemensamt tema och avslutar vår 
träff med en kort andakt. Här kan vi dela erfarenheter och tankar 
om livet. Samtal i Centrum är kostnadsfritt och  anmälan till sker 
i samband med höstens första träff. 
Kontakt: Rebecca Jaehnke, präst, Andi Österlund, diakon och 
Inger Rotevall, frivillig medarbetare. 
 

 
KNUTPUNKTEN
Nykvarnskyrkan, varannan onsdag kl. 13-15, 
(ojämna veckor) Höstterminen startar 28 augusti. 
Daglediga möts i Nykvarnskyrkan  för att trivas och hitta nya 
vänner att umgås med. Vi pysslar med det man känner för, löser 
korsord eller bara är tillsammans. Eftermiddagsfika till självkost-
nadspris. Vi avslutar med en kort andakt innan vi beger oss ut i 
vardagen. Kom precis som du är. Kontakt: Andi  
Österlund, diakon och Nina Nilsson, församlingsvärdinna.

BABYCAFÉ MED SJUNGA GUNGA
En naturlig mötesplats för föräldrar med små barn 
(upp till krypåldern) i Herrgården. 
Herrgården. Torsdagar kl. 10-12. 
Kontakt: Veronica Wolfsberg, pedagog.

SKUNK- Svenska kyrkans unga.  
UNGDOMSGRUPP 

Nykvarnskyrkan. Onsdagar kl. 18-21 
Tillsammans får vi dela tankar och funderingar kring 
tron och livet med Gud, ha kul ihop och bara hänga. 
Kontakt: Annica Lahti, präst

SYFÖRENINGEN 
Nykvarnskyrkan torget. Varannan torsdag kl. 13.00 
(ojämna veckor). Höstterminen  startar 15 aug. 
 Vi handarbetar, fikar och trivs tillsammans. Samtalet är fritt. 
Handarbeten säljs vid olika tillfällen, pengarna går till bl.a. 
 diakonin i vår församling. Kontakt: ordf. Eva Johansson,  
070-530 33 90 eller diakon, Andi Österlund 073 901 18 96. 

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

UNG PILGRIM
Nykvarnskyrkan. Varannan torsdag kl. 18-20 
Vi 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  Annica Lathi, präst.

ÖPPEN FÖRSKOLA 

Herrgården. Måndagar kl. 13-15.  
Onsdagar och fredagar kl. 10-12.
Vi sjunger, leker, fikar och umgås! En plats där  
församlingsbor skapar kontakt och gemenskap. 
Kontakt: Veronica Wolfsberg, pedagog.

REGELBUNDEN VERKSAMHET

JUNIORERNA och TONDROPPARNA 
Herrgården. Åk 4-7, torsdagar kl. 15-17. 
Mellanmål serveras från kl. 14.30. 
Lekfull skaparverksamhet samt körsång  
runt utvalda teman. Kontakt: Veronica Wolfsberg 
eller Annika Slavova Sandström
 

MINIORERNA och ÄNGLAKÖREN 
Herrgården. Åk 1-3, onsdagar kl. 14.45-16.45. 
Mellanmål serveras från kl. 14.00. 
Lekfull skaparverksamhet samt körsång  
runt utvalda teman. Kontakt: Veronica Wolfsberg 
eller Annika Slavova Sandström.

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

söndag 1 september 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00   
» Högmässa.  
Håkan Sandvik, Birgitta Sigbrandt

Söndag 8 september 
Taxinge kyrka kl.11.00  
» Gudstjänst Alla tillsammans 
Annica Lahti, Annelie Haager,  
Annika Slavova Sandström. 
Turinge-Taxinge kyrkokör, Existens,  
Änglakören och Tondropparna. 
 
Nykvarnskyrkan 16.00 
» Finsk söndagsmässa 
Håkan Sandvik, Merja Aapro.

Nykvarnskyrkan 18.00 
» Livspausgudstjänst 
Annica Lahti. Solist.
 
Söndag 15 september 
Nykvarnskyrkan kl.11.00  
» Högmässa  
Rebecca Jaehnke,  
Annika Slavova Sandström. 
 
Söndag 22 september 
Turinge kyrka kl. 11.00  
 » Högmässa 
Annica Lahti, Annika Slavova 
Sandström. 
 
Söndag 29 september 
Nykvarnskyrkan 11.00 
 » Högmässa 
Patrik Ingemansson, Annelie Haager

Turinge kyrka 18.00 
» ”Home-coming concert” 
Existens. Se mer info. på sida 15.

Söndag 6 oktober 
Turinge kyrka kl.11.00 
 » Högmässa
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager. 
Turinge-Taxinge kyrkokör. 

Söndag 13 oktober 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00  
» Gudstjänst SMÅ och stora. 
Annica Lahti, Annika Slavova 
Sandström. Änglakören och 
Tondropparna. 

Nykvarnskyrkan kl. 16.00 
 » Finsk söndagsmässa 
Håkan Sandvik, Merja Aapro. 
 
Nykvarnskyrkan 18.00 
» Livspausgudstjänst 
Annica Lahti, Annelie Haager.  
Existens medverkar med sång. 

Söndag 20 oktober  
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Håkan Sandvik, Annelie Haager. 
Viva Vox medverkar 

Söndag 27 oktober 
Nykvarnskyrkan kl. 11..00 
» Högmässa 
Patrik Ingemansson,  
Birgitta Sigbrandt.

Lördag 2 November  
Taxinge kyrka kl. 16.00 
» Minnesgudstjänst 
Annica Lahti, Annelie Haager  
och Cecilia Johansson sång.

Turinge kyrka kl. 18.00 
» Minnesgudstjänst 
Annica Lahti, Annelie Haager  
och Cecilia Johansson sång.
 
Söndag 3 november 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager 
och Lena Zetterberg sång. 

Söndag 10 november 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Gudstjänst SMÅ och stora. 
Annica Lahti, Annika Slavova 
Sandström. Änglakören och 
Tondropparna framför en musikal.

Nykvarnskyrkan kl. 16.00 
 » Finsk söndagsmässa 
Håkan Sandvik, Merja Aapro. 

Nykvarnskyrkan 18.00 
» Livspausgudstjänst 
Annica Lahti, Annelie Haager.  
Existens medverkar med sång. 

Söndag 17 november 
Turinge kyrka kl. 11.00 
» Högmässa 
Patrik Ingemansson, Annelie Haager 

Söndag 24 november 
Nykvarnskyrkan kl. 11.00 
» Högmässa 
Rebecca Jaehnke,  
Annika Slavova Sandström.



15

HÖSTENS GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER ”HOME-COMING CONCERT” 
Existens framför konsertprogrammet  
från körresan till England. Sånger av  
N Strömstedt, J Lees, C Bayer Sager,  
B Andersson/B Ulvaeus m fl.

SÖNDAG 29 SEPTEMBER  KL. 18.00 
TURINGE KYRKA. Fri entré

Det förblir samma rofyllda oas mitt i  
Nykvarns centrum, för alla som vill unna 
sig en musikfylld, stillsam källa till vila 
och kraft mitt i vardagen.  
 
En gång i månaden samlas vi och  
lyssnar på gripande musik, tänder ljus 
vid förbönen och bjuds på kaffe, saft och 
smörgås. En liten paus från det som  
ständigt pågår i livet.  
 
Nykvarnskyrkan kl. 18.00 den:  
8/9, 13/10, 10/11 och 8/12.  
 
Välkommen.

VARJE VECKA 

ONSDAGAR  KL. 18.00 
Nykvarnskyrkan
VECKOMÄSSA

VARANNAN TORSDAG  
KL. 10.30 ojämna veckor  
äldreboendet Lugnet.   
ANDAKT

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

SINNESRO BYTER  
NAMN TILL LIVSPAUSSORGEGRUPP

I höst startar en sorgegrupp 
för dig som mist någon som stått 
dig nära. Vi träffas vid sex tillfäl-
len och delar erfarenheter, tan-
kar och upplevelser tillsammans.  
 
Sorgegruppen är tänkt som en 
möjlighet att hantera sorg och 
att finna ett sätt att leva vidare.
 
Vid intresse, hör gärna av dig till 
någon av oss samtalsledare. 
Diakon Andi Östlund  
073 901 18 96.  
Präst Rebecca Jaehnke  
073 901 18 91
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KYRKOR  
OCH KYRKOGÅRDAR

Gravskötsel
Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga! 
Om du inte kan, hinner eller orkar ta hand om 
graven själv så låt oss hjälpa till. Du kan teckna 
ett gravskötselavtal, vilket innebär att vi byter 
jord varje år, planterar blommor, vattnar och 
plockar bort vissna blommor och på hösten 
städar vi vid gravplatsen. 
 
I gravskötselavtalet ingår 
 långtidsvattnade planteringslådor, om det  
finns möjlighet att placera en sådan vid graven.
 
Förutom sommarblommor kan man 
välja påskliljor till påsken, penséer till Valborg,
ljung i slutet av september samt höstdekoration 
och ljuständning till Alla Helgons dag.
 
Höststädning av gravarna påbörjas 
måndagen den 23 september. Vi kommer att 
sätta upp anslag om detta på informationstav-
lor och servicestationer på kyrkogården samt 
annonsera i Länstidningen veckan innan. 

Plantering av ljung, för dem som beställt,  
påbörjas den 30 september.
 
Gravlyktor och gravljus är  
tillåtna från 1 oktober 2019 t.o.m. 30 april 2020.

 
KONTAKTA OSS OM  
DU HAR FRÅGOR!

 
Kyrkogårdsförvaltningen 
Jimmy Bäckström, kyrkogårdsföreståndare:  
070 827 11 53
 
Erika Nordén, förvaltingsassistent:   
076 827 15 87 

ÖPPETTIDER EXPEDITIONEN 
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN: 
 
Måndag 9.00-12.00
Tisdag 13.30-15.45
Onsdag, Torsdag, Fredag 9.00-12.00. 
 



 
FOTO:  Stefan Christophs

ALLHELGONAÖPPET
Välkommen till Taxinge och Turinge kyrka/kapell/kyrkogård för 
att minnas och mötas. Fredagen den 1 november kl. 15-18 och  
lördagen den 2 november kl. 12-18 håller vi öppet Turinge kapell 
och Turinge kyrka för besök. Personal från församlingen finns på 
plats och vi bjuder på kaffe/te. I kapellet spelas stilla musik på 
orgeln. Taxinge kyrka är öppen lördagen den 2 november mellan 
kl. 14-16.
 
Kom gärna in och tänd ett ljus i våra ljusbärare!

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER ALLHELGONAHELGEN:

2/11 kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Taxinge kyrka 
Annica Lahti, Annelie Haager och Cecilia Johansson sång.

2/11 kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Turinge kyrka 
Annica Lahti, Annelie Haager och Cecilia Johansson sång. 

3/11 kl. 11.00 Högmässa i Turinge kyrka 
Rebecca Jaehnke, Annelie Haager och Lena Zetterberg sång. 

PÅ TURINGE KYRKOGÅRD finns ett litet 
vackert, vitputsat kapell.
 
År 1928 ansökte församlingen om att få upp-
föra ett gravkapell inom den ”nya” delen av 
kyrkogården och det uppfördes året därpå efter 
ritningar av arkitekten Ove Leijonhufvud.
 
Idag används kapellet flitigt vid såväl kyrkliga 
som borgerliga begravningar. Det instrument 
som finns i kapellet är en digitalorgel.
 
De flesta urnnedsättningar som sker på  
Turinge kyrkogård utgår från kapellet, 
där familjen kan samlas kring urnan som pla-
ceras i den fina tegeltrappan upp till altaret.
 
Bakom altaret finns ett stort vackert krucifix 
i trä på väggen. Detta döljs bakom ett draperi 
vid borgerliga begravningar.
 
Om ni är ett mindre sällskap, går det alldeles  
utmärkt att fira både bröllop och dop i den 
vackra lokalen. Det finns 35 sittplatser.
 

TURINGE KAPELL
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TEXT: Håkan Sandvik och Andi Österlund

Elokuu
Ti 27   klo 18.30 Yhteislaulu, Merja Aapro, Herrgårdenilla

Syyskuu
Su 1 klo 16           Grillipäivä Håkanin luona Kungshagenilla 
Ti 3 klo 14            Tiistaikerho Nykvarnin kirkossa 
To 5 klo 18.30     Kulttuuri-ilta Herrgårdenilla
Su 8 klo 16           Sunnuntaimessu Nykvarnin kirkossa
Ti 10 klo 18.30    Yhteislaulu,  Ville Säkkinen, Herrgårdenilla
To 12 klo 18         Raamattupiiri Herrgårdenilla
Ti 17 klo 14          Tiistaikerho 
Ti 24 klo 18.30    Yhteislaulu, Merja Aapro 
To 26 klo 18         Raamattupiiri

Lokakuu
Ti 1 klo  14            Tiistaikerho 
To 3 klo 18.30       Kulttuuri-ilta
Ti 8 klo 18.30        Yhteislaulu, Ville Säkkinen 
To  10 klo 18         Raamattupiiri
Sun 13 klo 16        Sunnuntaimessu
Ti 15 klo 14           Tiistaikerho 
Ti 22 klo 18.30     Yhteislaulu, Merja Aapro 
To  24 klo 18         Raamattupiiri
Ti 29 klo 14           Tiistaikerho 

Marraskuu
La 2 klo 18            Kaksikielinen hartaus  
        Turingen kirkossa
Ti 5 klo 18.30       Yhteislaulu, Ville Säkkinen
To 7 klo 18.30      Kulttuuri-ilta
Su 10 klo 16         Sunnuntaimessu
Ti 12 klo 14          Tiistaikerho 
Ti 19 klo 18.30    Yhteislaulu, Merja Aapro
To 21 klo 18         Raamattupiiri
Ti 26 klo 14          Tiistaikerho 

Joulukuu
Su 1 klo 11           Kaksikielinen adventtimessu    
                              Turingen kirkossa
Ti 3 klo 18.30      Yhteislaulu, Ville Säkkinen
Pe 6 klo 18           Itsenäisyyspäiväjuhla Nykvarnin      
                   kirkossa ja kunnan talolla 
Su 8 klo 18           Kauneimmat joululaulut
Ti 10 klo 14          Tiistaikerho 
Ti 17 klo 18.30    Yhteislaulu,  Merja Aapro
Ke 25 klo 07.30   Jouluaamun jumalanpalvelus 

Yhteyshenkilöt: Raamattupiiri, Seppo Kauppi
                               Tiistaikerho, Andi Österlund  
                               Kulttuuri-ilta, Salme Kosunen 
    Yhteislaulu 1:  Merja Aapro,  Ulla Lammi
    Yhteislaulu 2:  Ville Säkkinen, Saima Kauppi
    Kirkkoväärtit: Seppo Kauppi, Harri Porttila,   
        Anneli Tikkanen-Rózsa  
        Diakoni: Andi Österlund, puh. 073 9011896 
                               Pappi: Håkan Sandvik, puh. 076 8030250  

ruotsinsuomalainen toiminta 

församlingens finskspråkiga verksamhet



19

Joulukuu
Su 1 klo 11           Kaksikielinen adventtimessu    
                              Turingen kirkossa
Ti 3 klo 18.30      Yhteislaulu, Ville Säkkinen
Pe 6 klo 18           Itsenäisyyspäiväjuhla Nykvarnin      
                   kirkossa ja kunnan talolla 
Su 8 klo 18           Kauneimmat joululaulut
Ti 10 klo 14          Tiistaikerho 
Ti 17 klo 18.30    Yhteislaulu,  Merja Aapro
Ke 25 klo 07.30   Jouluaamun jumalanpalvelus 

Yhteyshenkilöt: Raamattupiiri, Seppo Kauppi
                               Tiistaikerho, Andi Österlund  
                               Kulttuuri-ilta, Salme Kosunen 
    Yhteislaulu 1:  Merja Aapro,  Ulla Lammi
    Yhteislaulu 2:  Ville Säkkinen, Saima Kauppi
    Kirkkoväärtit: Seppo Kauppi, Harri Porttila,   
        Anneli Tikkanen-Rózsa  
        Diakoni: Andi Österlund, puh. 073 9011896 
                               Pappi: Håkan Sandvik, puh. 076 8030250  

Patrik Ingemansson 
Kirkkoherra

Olen usein joutunut puheisiin 
ihmisten kanssa valinnoista 
elämässämme. Asiaa mietti-
essä huomaamme että kaikki 
tekemämme valinnat ovat jol-
lakin tapaa vaikuttaneet koko 
elämäämme. Valintoja teemme 
joka päivä, jatkuvasti. 

Kaikilla valinnoilla on merkitystä 
vaikka ne eivät aina vaikuttaisika-
an suoranaisesti tulevaisuuteem-
me. Mutta sitten aivan yllättäen 
tulee hetki jolloin elämän suunta 
muuttuu aivan toisin kuin olemme 
ajatelleet. Se tuntuu vähän pelot-
tavalta kun sitä ajattelen. Valintani 
voivat vaikuttaa – eivät ainoas-
taan minuun vaan myös toisiin 
ihmisiin. 

Mikä vastuu meillä on toisista! 
Meidän on ymmärrettävä tämä 
ja tiedostettava että elämme 
yhdessä toisten ihmisten kanssa 
ja että me kaikki todella kuunt-
elemme toisiamme.
Tulimme äskettäin kotiin kah-
deksan päivän rippikoululeiriltä, 
johon osallistui 16 nuorta, jotka 

olivat päättäneet ripittäytyä. 
Kysymyksessä ei ollut ainoas-
taan valinta saada lahjoja jona-
kin kesäkuun sunnuntaina vaan 
he olivat tehneet valinnan joka 
vaikuttaa heidän koko elämäänsä. 
He valitsivat  tapaamiset kerran 
pari kuukaudessa ja keskustelut 
uskosta ja elämästä ja sen lisäksi 
vielä osallistua kahdeksan päi-
vän ohjelmaan kurssikeskuksessa 
Norrköpingin lähellä. Kukaan nuo-
rista ei osannut uskoa miten paljon 
tämä valinta muutti heitä. Syntyi 
ajatuksia, joita ei koskaan ennen 
oltu ajateltu, uutta tietoa väli-
tettiin, keskusteltiin asioista, joista 
ei tavallisesti puhuta normaalissa 
elämässä. 

Nuoret saivat itse valita, esittää 
kysymyksiään elämän tar-
koituksesta, ihmisen arvosta, 
suhteista ja seksuaalisuudesta, 
tuleeko maanantai viimeisen 
luomispäivän jälkeen. He tekivät 
valinnan, joka tänään monen 
muunkin nuoren pitäisi tehdä 
elämässään.

Teemme kaikki valintoja ja kaikilla 
on valintamahdollisuuksia Svens-
ka kyrkan Nykvarnissa tarjoaa 
jokaiselle jotakin- kun elämässä 
tapahtuu-on vain tehtävä valinta.

Riippumatta valinnastamme, 
yritämme luoda yhteys jossa elä-
mä on keskipisteenä, oma elämä 
ja ikuisuus. Tarvitsemme toisia 
ulottuvuuksia täydentääksemme 
itseämme. Tarvitsermme huoleh-
tia itsestämme ja sisimmästämme. 
Tässä julkaisussa Livet lehdestä 
voimme jatkaa lukemista juuri 
valintanmahdollisuuksista.  
 
Syksyn tapahtumista, lapsi ja 
nuoriso-toiminnasta. Änglagott 
kahvilasta, Pyhäinpäivästa Lasten 
sivut ja paljon muuta. Lämpimästi 
tervetulleita serakunnan toimin-
taan!

Ystävällisin 
terveisin
Patrik  
Ingemansson
Kirkkoherra

”Valintani voivat vaikuttaa – eivät ainoas-
taan minuun vaan myös toisiin ihmisiin”
Patrik on valinnan varaa elämässä 
 

 
Översättning av text: Anneli Tikkanen.

Lämpimästi tervetuloa  
seurakuntaasi!



VI LEVER 
ALLA UNDER
SAMMA 
HIMMEL

Foto: Jesper W
ahlström
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Vi har samma rättigheter

Var med i kampen för allas 
rätt till ett värdigt liv.


