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FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Herrgården, Allévägen 1, 155 32 Nykvarn 
Tel: 08-554 909 20. Öppet helgfri vardag.  
Mån,ons, tors, fre kl 9-12. Tis kl 13-15. 
E-post: turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge 
 
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 
 
 
MEDARBETARE

PRÄSTER 
Patrik Ingemansson, kyrkoherde, 070-752 71 43 
Rebecca Jaehnke, 073-901 18 91 
 
DIAKONI 
En tjänst vakant 
 
KYRKOMUSIKER 
Birgitta Sigbrandt 076-827 11 58, organist 
Annika Slavova Sandström 076-827 11 57, kantor  
(även teckenspråk) 
 
PEDAGOGER 
Alexandra Westberg 076-827 11 59, barn 0-12 år 
Linda Thunell 076-828 07 04, skola 
Maija Karlsson 076-100 05 26, ungdom (även finsktalande) 
 
FÖRSAMLINGSASSISTENT 
Agnes Recksén 073-901 18 90 

KANSLI 
Kerstin Persson-Kangas 073-901 18 97, ekonomiansvarig 
Elin Bill 073-810 61 99, kommunikation, HR och IT 
Therese Karlsson 076-827 11 61, administratör/sekreterare 
Monika Tennorth, expedition deltid

ARBETSLEDARE KYRKOGÅRD 
Kimmo Laukka 076-827 15 87 (även finsktalande) 
 
VAKTMÄSTARE 
Marie Bladh 076-827 11 72, inre tjänst 
Jimmy Bäckström 076-827 11 53, yttre tjänst 
Mats Hultkvist 070-438 49 41, yttre och inre tjänst 
Nina Nilsson 076-827 11 54, värdinna 
Raghida Dakarmanijian, lokalvård 
 
KAFÉ ÄNGLAGOTT 
Johanna Tillberg 076-827 11 60, kaféansvarig 
Linnéa Andersson, 073-901 18 92 
Carina Lundgren 

 

TIDNINGEN LIVET 

REDAKTÖR och LAYOUT 
Elin Bill 
 
REDAKTÖR FINSKA SIDORNA 
Anneli Tikkanen-Rózsa 
 
ANSVARIG UTGIVARE 
Patrik Ingemansson, kyrkoherde 
 
TRYCK: Ineko, Stockholm 
BILD OMSLAG: Mark Levengood. Fotograf Stellan Herner.

Kontaktuppgifter

Följ oss i  
sociala medier!



10 vigslar  
på drop-in! 

på midsommarafton testade vi 
något vi aldrig gjort tidigare, 
drop-in-vigslar! det blev en 

succé och vi vigde hela 10 par i 
vackra taxinge kyrka. 
det vill vi göra om!

tack alla 
konfirmander!

helgen 12-13 augusti konfirmerades 
22 ungdomar i turinge kyrka! vi vill 
passa på att tacka alla för den fina 
tiden tillsammans! Hoppas att vi ses 

igen i ungdomsverksamheten!

Foto: Magnus Aronson
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Foto: Magnus Aronson

Snart val i världens största 
medlemskyrka!

För några år sedan ägnade jag mycket 
tid åt släktforskning. I de gamla 
kyrkböckerna följde jag min släkt 
från gård till gård. Husförhörslängden 
var oftast det bästa sättet för att få 
en sammanfattning av familjernas 
konstellation och ett betyg antecknades 
alltid på hur bildade de var i förhöret, 
om de tagit nattvard eller inte. Det var 
dåtidens lutherska kyrka. Katekesen 
skulle sitta som en smäck. Människor 
i bygden började lära sig att läsa och 
banade väg för folkskolan. Vi har en 
del att tacka vår Luther för. 

Idag håller vi inga husförhör. Tack 
och lov. Men jag kan ändå inte 
släppa tanken på Luthers sätt att ta 
ner kristendomen på det mänskliga 
planet. Bibeln översattes ju till 
folkets språk. Det blev var människas 
egendom att kunna få läsa bibelns ord 
på sitt modersmål och börja reflektera 
själva. I samtal med andra väcks nya 
tankar, nya funderingar. 

Inför Lutheråret 2017 släppte Svenska 
kyrkan en kortlek för samtal. Inte 
för husförhör utan som Luthers 
bordssamtal. Kort blandade med 
ämnen som berör i stort och smått. 
Luther idag, 500 år senare, inspirerar 
oss till samtal. 

• Kan en människa följa alla lagar 
och bud på egen hand? 

• Varför gör vi saker som vi vet  
är fel? 

• Har du någon gång tagit på dig 
ett straff för vad någon annan 
gjort? 

• Vad betyder frihet? 
• Finns det starka och svaga  

människor? 

Ingången till intressanta samtal, i 
Luthers anda, är många. Våga! Ställ 
frågan tillsammans med vänner, 
diskutera, vänd och vrid, utmana dig 
själv.

Och reformation – det har gått 500 
år sedan Luther. I Västerås domkyrka 
pågår en utställning med tema 
”Reformation pågår”. Väl värd ett 
besök. Och jag smakar på namnet 
– Reformation pågår. Det hände 
något för 500 år sedan, men det 
sker fortfarande. Är inte vår kyrka i 
ständigt behov av reformation? Av 
nytänkande och ifrågasättande? Går 
vi den väg vi är visade att gå? Möter vi 
upp de behov som finns eller fokuserar 
vi på oväsentligheter? Hur finner jag 
en nådig och underbar Gud idag, i vår 
tid med alla de förutsättningar Luther 
inte hade i sitt Tyskland på 1500-talet? 
Det är en kyrka i rörelse vi verkar i och 

vi är alla pilgrimer och leder en kyrka 
som våra efterföljare ska ta över. 

Kyrkovalet den 17 september är ett av 
alla sätt att vara med och påverka. Att 
välja en kandidat som vill styra kyrkan 
mot framtiden, med förstånd och 
vishet, intresse och engagemang. Som 
förvaltar och utvecklar. Kyrkovalet 
är ett bortglömt val, men viktigt. I 
världens största medlemskyrka är det 
du som väljer och kan påverka. 

Patrik Ingemansson, kyrkoherde

Foto: Anna Blåder

Ta med ditt röstkort till hearingen, 
det fungerar som inträdesbiljett!



Foto: Stellan Herner

mark   
leder hearing  
inför kyrkovalet 

17 september är det dags för kyrkoval. Den 
14 september kommer Mark Levengood till 
Herrgården i Nykvarn och leder en hearing 
med de nomineringsgrupper som ställer upp i 
kyrkovalet! 

Tanken med kvällen är att vi ska få ta del av vad 
de olika grupperna har för idéer och tankar 
kring kyrkan och dess verksamhet. Mark 
inleder med ett anförande och håller sedan i 
diskussion och frågestund med representanter 
för nomineringsgrupperna. 

Ditt röstkort fungerar som inträdesbiljett 
till kvällen, så ta med det! Det finns 
möjlighet att förtidsrösta i samband 
med hearingen, men du får såklart gärna 
rösta på valdagen också. Välkommen! 

Torsdag 14 september  

kl 18.00 Herrgården, 

Allévägen 1, Nykvarn
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Vilka grupper kan jag rösta på  
till kyrkofullmäktige i Nykvarn? 

Läs om de kandiderande  
nomineringsgrupperna på kommande sidor.

SÅ FUNKAR VALET!
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har 
rätt att rösta i kyrkovalet, och får en inbjudan med röstkortet.  
Genom direkta val väljs kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet, som är kyrkans parlament, lokalt, regionalt och 
på nationell nivå. 

Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet styr kyrkans verksamhet genom olika 
beslut om hur budgeten ska användas och vilken inriktning verksamheten ska ha. De väljer 
också kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse som tillsammans med kyrkoherde eller biskop 
har ansvar för att demokratiska beslut fullföljs.

Du som röstar i kyrkovalet kan lyfta fram tre kandidater på den lista som du har valt 
genom att sätta kryss.

DET HÄR VÄLJER DU TILL I KYRKOVALET:          NIVÅER

I kyrkovalet görs val till tre nivåer: 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din 
församling eller, om din församling 
samverkar med andra församlingar i ditt 
pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer 
ramarna för den verksamhet som 
finns nära dig. Till exempel vilken 
verksamhet för barn och unga som ska 
finnas i församlingen, eller hur kör- och 
konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ. Stiftens främsta 
uppgift är att stödja församlingarna 
i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom flera områden. 
De kan till exempel bidra med kunskap 
i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka 
inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta 
beslutande organ med 251 ledamöter. 
Det beslutar om kyrkans gemensamma 
och övergripande frågor. Kyrkomötet 
behandlar också frågor om hur kyrkan 
ska arbeta med klimatfrågan och vilka 
psalmer som ska finnas i psalmboken.

Läs mer om kyrkovalet på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

3 
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här kan du rösta  
på valdagen 17 sept
På ditt röstkort finns information  
om vilken vallokal du ska gå till  
på valdagen, 17 september.

Nykvarnskyrkan
kl 9-11 samt kl 13-20

Taxinge bygdegård  
kl 9-11samt kl 13-20

DET FINNS OCKSÅ MÖJLIGHET  
TILL FÖRTIDSRÖSTNING 

Herrgården,
Allévägen 1 i Nykvarn 
Mån 4 sept – Fre 8 sept kl 9-12.  
Lör 9 sept kl 10-12. 
Mån 11 sept – Ons 15 sept kl 9-12. 
Lör 16 sept kl 10-12. 

Kvällsöppet Tors 7 sept och  
Tors 14 sept kl 17-20.   
(Hearing med Mark Levengood som 
moderator, mer info på sidan 5)

Nykvarnskyrkan,
Centrumvägen 4 i Nykvarn:
Tis 5 sept kl 15-18, 
Tors 7 sept kl 15-18, 
Tis 12 sept kl 17-20  
samt Fre 15 sept kl 15-18.

Foto: IKON



Centerpartiet

När vi nu går till val igen, gör vi från Centerns nomineringsgrupp det med personligt engagemang som 
grund. Flertalet av våra kandidater innehar i dagsläget uppdrag som kyrkvärdar, utskottsordföranden,  
utskottssekreterare deltar också i övrigt i den verksamhet som vår församling erbjuder.              

Vi går till val med bl a följande program: 

• En öppen och demokratisk folkkyrka där samtliga invalda nomineringsgrupper får komma till tals. 

• En fortsatt välordnad ekonomi där medlemmarnas pengar förvaltas på en ansvarsfullt sätt. 

• Vara en attraktiv arbetsgivare. Vår vision är att bli Svenska kyrkans bästa arbetsgivare. 

• Ett fungerade gudstjänstliv i våra tre kyrkor. Vår vision är att varje kyrka får ha sin egen profil. 

• Utveckla församlingens miljöarbete. Vår målsättning att vår församling ska vara klimatsmart.

• Utveckla konfirmandarbetet. Vår målsättning är att erbjuda flera alternativ för konfirmandarbetet.

• Erbjuda ett varierat musikutbud. Vår målsättning är att  attrahera alla åldrar med vårt musikutbud 

• Fortsatt välskötta kyrkogårdar. Då kyrkogårdarna är lite av vårt ansikte utåt kommer vi att tillse att de 
också fortsättningsvis får vara den prydnad för församlingen som de är idag. 

• Utveckla Kafé Änglagott. Detta innebär att vi kommer att arbeta för bl.a utökade öppettider.

EN RÖST PÅ CENTERPARTIETS NOMINERINGSGRUPP ÄR ETT HÅLLBART VAL OCH EN GARANT  
FÖR EN ÖPPEN OCH DEMOKRATISK FOLKKYRKA

Kontaktperson: Lennart Ygstedt, tel 070-691 37 59

Här hittar du information om vad 
de olika grupperna går till val på, till 

kyrkofullmäktige i Nykvarn.

Grupperna har själva formulerat 
sina texter, och ansvarar för inne-
hållet. Läs och begrunda, och gör 

din röst hörd i valet 17 september!

På församlingens hemsida hittar du 
dessa texter översatta till finska.  
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Foto: IKON

Samling för Svenska kyrkan  
i Turinge-Taxinge församling

Vi har inga partipolitiska kopplingar  
– vi sätter kyrkans och församlingens 
väl i första rummet!

Vårt mål är en levande kyrka som 
är öppen för alla och som finns till 
för Dig i livets alla skeden – i glädje 
såväl som i sorg. Du ska kunna möta 
kyrkan på olika ställen – i vackra och 
högtidliga gudstjänster, i musikaftnar, i 
engagerande gruppsamtal, i personliga 
samtal när livet är svårt. Församlingen 
ska helt enkelt vara en trygg och 
välkomnande hamn för Dig – och 
en plats där medarbetarna trivs och 
stannar kvar.

• Vi vill erbjuda olika typer av 
gudstjänster så att unga och gamla 
deltar och alltid känner sig välkomna.

• Vi vill att Nykvarnskyrkan – ”kyrkan 
mitt i byn” – ska vara öppen alla 
dagar så att Du alltid har möjlighet 
att möta Gud och medmänniskor. Det 
uppskattade caféet Änglagott ska ha 
generösa öppettider.

• Vi vill fortsätta med vår 
livaktiga barn-, ungdoms- och 
konfirmandverksamhet. Församlingens 
unga är dess framtid.  
Därför är också ledarutbildningen 
viktig.

• Vi vill utöka och förnya det diakonala 
arbetet i församlingen och erbjuda 
mötesplatser –mellan människor såväl  
som med Gud. 

Kontaktperson: Johan Mörner, 
tel 073-539 20 28

Foto: IKONFoto: IKON
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Socialdemokraterna

En öppen och demokratisk folkkyrka 

Utgångspunkten för oss socialdemokrater 
är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och 
engagerad folkkyrka för alla. När samhället 
utsätts för påfrestningar och när orättvi-
sorna ökar måste kyrkan vara tydlig både 
i ord och handling. Som socialdemokrater i 
Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

• En kyrka som står upp för alla människors 
lika värde och rätt

• En öppen och välkomnande folkkyrka

• En kyrka som vill vara Sveriges bästa  
arbetsgivare

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter 
människor i nöd, både här hemma i Sverige 
och runt vår jord. Och vi måste kunna arbeta 
för att kyrkan som arbetsgivare blir ett 
föredöme.

Därför behöver vi vara många som står upp 
för allas lika värde och rätt, för HBTQ- 
personers självklara rätt att mötas med 
respekt och möjlighet att delta i kyrkliga 
handlingar.

Därför ber vi dig att lova att gå och rösta 
den 17 september!

Kontaktperson: Barbro Eriksson,  
tel 072-557 98 38

Foto: IKON
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Sverigefinska medlemmar i Turinge-Taxinge församling

Står för:  TILLÅTANDE – SAMARBETE - UTVECKLANDE

• Alla har lika värde oavsett ursprung eller kön, man ska våga vara den man är utan att riskera ett  
ovärdigt bemötande.

• Vi ska samarbeta med alla, inkl. församlingsanställda och bygga broar över språkgränserna.  
Tillsammans är vi starka!

• Vi ska sträva efter bredare verksamhet inom församlingen t.ex. i diakoni och volontärarbete så att alla 
hittar något och känner sig välkomna att delta i verksamhet.  Vi vill behålla det som är bra  
(t.ex. andakter på Lugnet) och söka nya vägar för att nå flera församlingsmedlemmar. 

Kontaktperson: Harri Porttila, tel 070-482 88 72

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna betraktar Svenska kyrkans förvaltning och utveckling som en angelägenhet för alla 
svenskar. Troende såväl som icke troende. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade 
med vårt lands kultur och historia och har i århundraden varit en omistlig del av det svenska folkets liv i 
både glädje och sorg.

Vår uppfattning är att såväl liberalismen som socialismen har haft en negativ inverkan på kyrkans  
utveckling och vi strävar således efter att minimera dessa ideologiers inflytande inom kyrkan.

Vår vision är en bred och offensiv folkkyrka där den kristna identiteten är stark, där kärleken till det egna 
landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar sin roll som 
kulturbärare och förvaltare av ett svenskt, nordiskt och västerländskt kulturarv. En kyrka som utan att ge 
avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och 
kommunikationsformer.

Kontaktperson: Patrick Claesson, tel 070-604 24 18
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I år är det 500 år sedan munken Martin Luther spikade upp sina 95 teser i protest på Wittenbergs  
kyrkport. Händelsen kom att leda till den största kyrkosplittringen sedan 1000-talet,  

och födelsen av vår lutherska kyrka. 

I Turinge-Taxinge församling vill vi uppmärksamma Lutheråret på flera olika sätt!

BIBELUTMANING!
Världens mest lästa bok, Bibeln, 
är ständigt aktuell och har 
påverkat miljontals människor 
i årtusenden. Därför vill vi 
uppmuntra Dig att delta i vår 
bibelutmaning!

Bibeln är ett helt bibliotek av böcker. 
Där finns historiska berättelser, 
poesi, brev och profetior, vissa lästa 
och citerade oftare än andra. En sak 
har de alla gemensamt; de berättar 
alla på olika sätt om vem Gud är. 

Martin Luther uppmuntrade 
människor att själva läsa sin Bibel för 
att låta sig inspireras och utmanas av 
dem, och så vill också vi göra med 
vår bibelutmaning. 

Målet är att vi i Turinge-Taxinge 
församling tillsammans ska läsa 
igenom alla Bibelns böcker under 
fyra månader. 

Söndagen den 10 september 
startar vår bibelutmaning. 
Då placeras en vepa ut i  
Nykvarnskyrkan med alla Bibelns 
böcker. Den som läst en hel bok ur 
Bibeln får placera ut en röd markör 
för boken på vepan. 

Till årets slut kan vi se om vi 
tillsammans lyckats läsa hela 
Bibeln och få vepans alla böcker 
rödmarkerade. För den som vill vara 
med men saknar Bibel går det bra att 
låna med sig en hem.  

Välkommen till Nykvarnskyrkan för 
att delta du också!



samtalskväll 25 oktober, med biskop emeritus  
sven thidevall: ”vår lokala reformation”

Den 25 oktober kl 18:30 håller den  
tidigare biskopen i Växjö stift Sven 
Thidevall en föreläsning/samtalskväll i  
Nykvarnskyrkan om hur reformationen 
präglat Turinge-Taxinge församling. 

Församlingens ungdomsgrupp kommer 
att bidra tiill kvällen genom att i förväg ha 
funderat kring vilka spår av reformationen 

som kan återfinnas runt om i Nykvarn. 

Samtalskvällen den 25 oktober riktar 
sig till alla oavsett ålder, som är nyfikna 
på att höra mer om hur reformationen 
påverkat oss lokalt här i Turinge-Taxinge 
församling. 

Välkommen!

Illustration: IKON



Berlinresa med Unga ledare
24-28 maj 2017

I maj var det äntligen dags för 
våra unga ledare i församlingen 
att åka till Berlin! Under ett år 
har de hjälpt till som ledare i 
konfirmandarbetet och som tack 
för hjälpen fick de en resa till 
Tyskland.  

En onsdag eftermiddag samlades 14 
förväntansfulla ungdomar med ledare 
på Arlanda och landade i Berlin. 
Tidig väckning morgonen därpå då 
vi besökte Svenska kyrkan i Berlin 
och firade gökotta i strålande sol och 
fågelkvitter i deras trädgård. Efter en 
god frukost åkte vi för att se Barack 
Obama och Angela Merkel vid 
Brandenburger Tor där de pratade 
om framtiden och om vikten av 
kloka ungdomar. Vi var nämligen i 

Berlin samtidigt som kyrkdagarna 
(Deutscher Evangelischer 
kirchentag Berlin) i samband 
med Luthers reformationsår. Vi 
besökte även koncentrationslägret 
Sachsenhausen och judiska museet 
samt Topografie de terror och judiska 
minnesmonumentet. 

På fredagen tog vi tåget till 
Wittenberg och vandrade längs de 
lugna gatorna och följde i Luthers 
fotspår. Vi besökte Lutherhuset och 
slottskyrkan där teserna fanns på 
kyrkporten. 

Innan vi skulle åka hem åkte vi till 
Engelska kyrkan och var med på 
deras högmässa och fick ta del av 
konfirmation och dop som hölls av 
biskopen. 

Vi hade fina varma och soliga dagar 
i Tyskland och mellan alla besök 
hann vi också med att se och utforska 
Berlin. Resan gav många fina minnen 
och det är fint att dela livet en stund 
i gemenskap och få uppleva nya 
miljöer, möta nya människor och 
fundera kring tro och liv tillsammans. 

Text och foto:  
Maija Karlsson, ungdomspedagog
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höstens gudstjänster

Söndag 10 september
Taxinge kyrka kl 11.00  
Alla tilsammans-gudstjänst. Se  
separat notis på sidan här intill! 

Söndag 17 september
Nykvarnskyrkan kl 11.00  
Högmässa

Söndag 24 september
Turinge kyrka kl 11.00  
Högmässa

Söndag 1 oktober 
Nykvarnskyrkan kl 11.00  
Högmässa

Nykvarnkyrkan kl 18.00 
Sinnesro

Söndag 8 oktober
Tacksägelsedagen 
Turinge kyrka kl 11.00  
Högmässa

Söndag 15 oktober 
Nykvarnskyrkan kl 11.00  
Gudstjänst med SMÅ och stora,  
med barnkörerna

Söndag 22 oktober
Turinge kyrka kl 11.00  
Musikmässa med kyrkokören

Söndag 29 oktober 
Nykvarnskyrkan kl 11.00  
Högmässa

Lördag 4 november
Alla Helgons dag
Taxinge kyrka kl 16.00 
Minnesgudstjänst

Turinge kyrka kl 18.00  
Minnesgudstjänst

Söndag 5 november
Söndagen e. Alla helgons dag 
Turinge kyrka kl 11.00  
Högmässa

Nykvarnskyrkan kl 18.00  
Sinnesro

Söndag 12 november
Nykvarnskyrkan kl 11.00  
Barnkörsmusikal/Familjegudstjänst

Söndag 19 november
Turinge kyrka kl 11.00  
Högmässa med musikmedverkan

Söndag 26 november
Domsöndagen 
Nykvarnskyrkan kl 11.00  
Högmässa

Söndag 3 december
Första advent
Turinge kyrka kl 11.00  
Högmässa

Nykvarnskyrkan kl 18.00 
Sinnesro

VARANNAN SÖNDAG I NYKVARNSKYRKAN 
Turinge kyrka är söndagens mötesplats – men från hösten ska vi ta söndagen in till centrum lite oftare.  
Varannan söndag firar vi då i Nykvarnskyrkan. Kyrkorummen bjuder på samma gudstjänst men med två helt olika 
karaktärer i form, närhet och gemenskap. Vi vill skapa en bredd av gudstjänster som är nära människors liv, så varför 
inte då oftare fira där människor rör sig i livet? Det ska bli intressant att prova tycker vi. 

VARMT VÄLKOMNA TILL SÖNDAGARNA I TURINGE-TAXINGE FÖRSAMLING I HÖST, KLOCKAN 11 SOM VANLIGT. 
JÄMNA VECKOR I TURINGE KYRKA OCH OJÄMNA VECKOR I NYKVARNSKYRKAN!
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veckomässa  
på onsdagar

varje onsdagkväll kl 18  
firar vi veckomässa  
i nykvarnskyrkan,  

sommar som vinter. 
Välkommen!

alla tillsammans  
söndag 10 september

TAXINGE KYRKA KL 11.00

I mitten av september samlas församlingens körer, 
sånggrupp och personal i Taxinge kyrka för att skapa 
en musikfylld gudstjänst tillsammans. Den riktar sig 
till både barn och vuxna och vi kallar gudstjänsten 

för ”Alla tillsammans”. 

Efteråt fikar vi tillsammans, utomhus om vädret  
tillåter och inne om det är regn. Ta med familj,  

grannar och vänner, och kom! 

KYRKTAXI

Är du i behov av taxi för att  
ta dig till kyrkan? Ring 08-554 
909 20 senast 2 dagar innan du 
vill åka, så hjälper vi dig med 

kostnadsfri kyrktaxi.
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höststädning och planteringar på kyrkogården
Höststädning av gravar påbörjas enligt plan måndagen 25/9. Anslag angående detta kommer att sättas upp  
på våra kyrkogårdstavlor och annonseras i Länstidningen veckan innan.

Höstplanteringar påbörjas på beställda gravskötslar 2/10. 

Gravlyktor och gravljus är tillåtna från 1/10- 2017 t o m 30/4- 2018. 

Höstdekorationer påbörjas på beställda gravskötslar sista veckan inför allhelgonahelgen. 

Foto: Thomas Strange
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lite nytt på personalsidan

Alexandra Westberg - Ny pedagog för barn 0-12 år

Då Ann-Sofie Hemme flyttat med sin familj till Skåne har vi under 
våren/sommaren rekryterat hennes ersättare. Sedan den 14 augusti 
har vi glädjen att ha Alexandra Westberg hos oss. Hon kommer 
ansvara för det pedagogiska arbetet för barn i åldrarna 0-12 år, 
såsom Öppen förskola och Babycafé. 

Henrik Tuohino har slutat - rekrytering pågår  
av ny diakon

Vår omtyckte diakon Henrik, som jobbat både med diakonala 
uppgifter och haft en betydande roll i det finskspråkiga arbetet, 
har flyttat till Finland och vi rekryterar just nu ny diakon. 
Vår förhoppning är att det ska lösa sig under hösten. Det 
finskspråkiga arbetet kommer stöttas till viss del av vår tidigare 
komminister Håkan Sandvik, som har bl a de finskspråkiga 
gudstjänsterna.

Organist Birgitta Sigbrandt går i pension i höst

Nu är dagen snart här då det är dags för vår organist Birgitta att 
gå i pension. Hennes sista ordinarie högmässa blir i Turinge kyrka  
på Tacksägelsedagen 8 oktober. Välkommen till högmässan kl 11!

Vi återkommer till Birgitta i nästa nummer av tidningen Livet, 
där ni kommer kunna läsa mer om hennes td i församlingen och 
hennes framtidsplaner. Rekryteringen av en ny organist tar fart i 
början av hösten. 

Församlingens nya pedagog Alexandra,  
som ansvarar för abretet med barn 0-12 år.

Allhelgonahelgen
Under allhelgonahelgen i år firar vi minnesgudstjänst lördag  
den 4 november i Turinge kyrka kl 18 och i Taxinge kyrka kl 16. 

Under eftermiddagen spelas stämningsfull musik i kyrkorna.  
För tider och mer detaljerad information, se anslag och  
hemsidan i oktober.

Söndag 5 november firas högmässa i Turinge kyrka kl 11.
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har du gamla textilier 
liggandes hemma? 
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. 

Kontakta gärna Birgitta Larsson på tel 070-580 48 88 om du har 
något att skänka. 

Nyfiken på syföreningen?
Är du intresserad av att träffa syföreningen och se om det 
kanske är något för dig? Välkommen till Nykvarnskyrkan på 
torsdagar ojämna veckor, kl 13-15.

SYFÖRENINGENS JULBASAR

LÖRDAG 11 NOV KL 10-13 ÄR DET DAGS FÖR 
SYFÖRENINGENS ÅRLIGA JULBASAR PÅ 

HERRGÅRDEN PÅ ALLÉVÄGEN. 
 

HANDARBETEN, LOTTERIER,  
KAFFESERVERING MED HEMBAKAT  

BRÖD M.M.  
 

VÄLKOMMEN! 
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ruotsinsuomalainen toiminta 

församlingens finskspråkiga verksamhet

Muutama vuosi sitten käytin paljon 
aikaani sukututkimukseen. Vanhoja 
kirkonkirjoja tutkimalla seurasin su-
kuani kartanosta kartanoon. Kinke-
riluettelo oli useimmiten paras tapa 
saada perheen vaiheet selville. Kin-
kereillä kuulusteluissa kirjoitettiin 
myös todistus, mitä he olivat osanneet, 
olivatko ottaneet ehtoollista vai eivät. 
Se oli sen aikaista lutherilaista kirkkoa 
se. Katekismus piti osata kuin vettä va-
laen. Kylien ihmiset alkoivat oppia lu-
kemaan ja ryhdyttiin valmistelemaan 
kansakoulua. Siitäkin voidaan osaksi 
kiittää Lutheriamme.

Kinkereitä ei tänään enää pidetä. 
Luojan kiitos. En kuitenkaan voi 
jättää ajatusta Lutherin tavasta tuoda 
kristinuskoa inhimilliselle tasolle. 
Käännettiinhän raamattukin kansan-
kielelle.  Silloin kukin pääsi lukemaan 
raamattua omalla äidinkielellään ja 
mietiskelemään sitä itse. Keskustele-
malla toisten kanssa herää uusia aja-
tuksia, uusia mietteitä.

Lutherin vuodeksi 2017 julkaisi Ruot-
sin kirkko korttipakan keskustelujen 
pohjaksi. Ei kinkereitä varten vaan 
ikään kuin Lutherin pöytäkeskustelu-
iksi. Korteissa on aiheita, jotka kosket-

tavat tavalla tai toisella. Luther tänään, 
500 vuotta myöhemmin, inspiroi mei-
tä keskustelemaan.

• Voiko ihminen noudattaa kaikkia 
lakeja ja sääntöjä oma-aloittei-
sesti?

• Miksi teemme asioita, jotka tied-
ämme vääriksi?

• Oletko joskus ottanut ranga-
istuksen jonkun toisen tekemästä 
rikkeestä?

• Mitä vapaus tarkoittaa?
• Onko olemassa vahvoja ja heik-

koja ihmisiä?

Aloituksia mielenkiintoisiin keskus-
teluihin Lutherin hengessä on mo-
nia. Uskalla! Aseta kysymys yhdessä 
ystävien kanssa, keskustele, väännä ja 
käännä, haasta itsesi.

Ja reformaatio – se on jatkunut 500 
vuotta Lutherin jälkeenkin. Västeråsin 
tuomiokirkossa on meneillään näyt-
tely teemalla ”Reformaatio jatkuu”. 
Kannattaa käydä katsomassa. Ja minä 
mauskuttelen nimellä -  Reformaatio 
jatkuu. Se tapahtui 500 vuotta sitten, 
mutta se tapahtuu edelleenkin. Eikö 
meidän kirkkomme olekin jatkuvassa 
tarpeessa reformaatioon, uudistumi-

seen? Ajattelemiseen uudella tavalla 
ja kyseenalaistamiseen? Kuljemmeko 
sitä tietä, mikä meille on näytetty 
kuljettavaksi? Nostammeko esille 
asiat jotka pitääkin vai keskitymmekö 
epäolennaisiin? Kuinka löydän ar-
mollisen ja ihanan Jumalan tänään, 
meidän aikanamme kaikkine mahdol-
lisuuksineen joita Lutherin aikaisessa 
Saksassa 1500-luvulla ei ollut? Me toi-
mimme kirkossa, jossa me vaikutam-
me ja olemme kaikki pyhiinvaellus-
matkalla ja johdamme kirkkoa, joka 
jää jälkipolville.

Kirkollisvaalit 17. syyskuuta on yksi 
monista tavoista olla mukana ja 
vaikuttaa. Valitaan ehdokas, joka halu-
aa johtaa kirkkoa tulevaisuutta kohti, 
ymmärtämyksellä ja viisaudella, kiin-
nostuksella ja velvoituksin. Joka hoitaa 
ja kehittää. Kirkollisvaalit ovat unoh-
detut vaalit, mutta tärkeät. Maailman 
suurimmassa jäsenkirkossa olet sinä, 
joka valitsee ja voi vaikuttaa.

Patrik Ingemansson, kirkkoherra

Maailman suurimman jäsenkirkon vaalit edessä!
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Äänestäminen kirkollisvaaleissa 2017
Kirkollisvaalit ovat sunnuntaina 17. syyskuuta ja silloin 
voit äänestää Nykvarninkirkossa tai Taxinge bygdegårdil-
la klo 9-11 ja 13-20. Suomenkielisiä vaalitoimitsijoita on 
molemmissa paikoissa.

Voit äänestää myös etukäteen, ennakkoäänestyspaikoilla 
sekä Nykvarninkirkossa että Herrgårdenilla.
Herrgårdenilla, Allévägen 1, voit äänestää viikolla 36 
maanantaista 4. syyskuuta aina perjantaihin 8. syyskuuta 
saakka klo 9-12 ja lauantaina 9. syyskuuta klo 10-12 sekä 
viikolla 37 maanantaista 11. syyskuuta keskiviikkoon 15. 
syyskuuta klo 9-12 ja lauantaina 16. syyskuuta klo 10-20.

Tämän lisäksi on mahdollisuus äänestää (Herrgårdenilla) 
iltaisinkin torstaina 7. syyskuuta ja torstaina 14. syyskuuta 
klo 17-20.

Nykvarninkirkossa voi äänestää ennakkoon seuraavasti: 

tiistaina 5. syyskuuta klo 15-18, torstaina 7. syyskuuta klo 
15-18, tiistaina 12. syyskuuta klo 17-20 sekä perjantaina 
15. syyskuuta klo 15-18. 

Muista ottaa äänestyskorttisi ja henkilöllisyystodistus 
mukaan, kun käyt äänestämässä!  Kaikilla äänestyspai-
koilla on myös suomenkielisiä vaalitoimitsijoita.

 

Mark Levengood Herrgårdenilla 14.9. klo 18

Torstaina syyskuun 14. päivänä klo 18 Herrgårdenilla on ainutlaatuinen vaali-
informaatio Mark Levengoodin innoittamana. Kaikki kirkollisvaaleissa ehdolla 
olevat ryhmät ovat haastateltavina. Suomalaiset ovat näissä vaaleissa omalla 
listallaan. 

Tarkoitus on, että kaikki vaaleihin asettuneet ryhmät saisivat tuoda esille 
omat ajatuksensa ja suunnitelmansa kirkon toiminnan kehittämiseksi. Onhan 
äänestäjien hyvä tietää, kuka niitten asiaa ajaa ja kelle kannattaa äänensä antaa. 

Ota mukaan äänestyskorttisi, se toimii sisäänpääsylippuna! Sinulla on mahdollisuus 
äänestää ennakolta kuulemistilaisuuden yhteydessä, mutta tietenkin voit äänestää 
vaalipäivänäkin. Tervetuloa!

Turinge – Taxinge seurakunnan kirkkovaltuustoon on ehdolla 
seuraavat ryhmät: Keskustapuolue, Samling för Svenska 

kyrkan Turinge – Taxinge seurakunnassa, Sosiaalidemokraatit, 
Ruotsinsuomalaiset jäsenet Turinge – Taxinge seurakunnassa 

ja Ruotsidemokraatit. Nimeämisryhmien ohjelmat ovat 
luettavissa suomeksi seurakunnan kotisivulla  

www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge .
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Nykvarnin ruotsinsuomalainen  
toiminta Turinge-Taxinge seurakunnassa

Syksyn toiminta aloitettiin jo elokuun puolivälissä, kun yhteislauluillat pyörähtivät käyntiin entisen järjestyksen mukaisesti 
joka toinen tiistai klo 18.30 Herrgårdenilla.  Merja Aapron lauluillat ovat seuraavasti: 29/8, 26/9, 24/10 ja 21/11 ja Ville 
Säkkisen illat: 12/9, 10/10 ja 7/11.  Joulukuun yhteislauluilta korvataan Kauneimmilla joululauluilla sunnuntaina 10/12 klo 
16 Nykvarninkirkossa.

Kirjakahvilat aloitetaan 7/9 klo 19 Herrgårdenilla, ja niitä jatketaan aina kuukauden ensimmäisenä torstaina samaan aikaan. 
Kirjakahvilavieraina syksyn aikana on mm. Kirsi Blomberg ja Ari Heikkilä. Joulukuun kirjakahvilassa 7/12 vietetään 
pikkujoulua. 

Tiistaikerhoa pidetään joka toinen tiistai klo 14 Nykvarninkirkossa. Säännölliset tiistaikerhopäivät ovat 19/9, 3/10, 17/10, 
31/10, 14/11, 28/11 ja 12/12. 

Håkan Sandvik jatkaa raamattutunteja Henrikin jälkeen, mutta päivämäärät eivät ole vielä selvillä. Tarkoitus on pitää niitä 
joka toinen torstai klo 18 Herrgårdenilla. Niistä ilmoitetaan myöhemmin kuukausitiedotteissa.

Syyskauden jumalanpalvelukset ovat Nykvarninkirkossa seuraavasti: 10/9, 8/10, 12/11 (isänpäivä) klo 16 (samalla 
isänpäiväjuhla) sekä joulukirkko 25/12 klo 07.30. Pappi: Håkan Sandvik.  

Itsenäisyyspäiväjuhlallisuudet sujuvat entisen käytännön mukaisesti. Juhla alkaa 6/12 klo 18.00 kynttilöiden sytytyksellä 
Nykvarninkirkossa. Ohjelmassa mm. muumitus ja hartaus. Tilaisuuden jälkeen siirrytään kunnantalolle jatkamaan 
itsenäisyyspäiväjuhlaa kunnan ja suomiseuran isännöimänä.  

Lähempiä tietoja Nykvarnin suomenkielisestä toiminnasta saa Håkan Sandvikiltä. 
 



Nykvarnsbakelsen korad. 
Vitchokladbrownien vann!

KAFÉ ÄNGLAGOTT 
Centrumvägen 4, Nykvarnskyrkan 
Öppet tis-fre kl 9-16. Lör 9:30-15.

Tel: 08-554 909 30.  
E-post: info@anglagott.se 

Hemsida: www.anglagott.se

Under Nykvarnsdagen den 6 juni var Kafé Änglagott i 
Folkets park och delade ut smakprov av tre förslag på 
en ny Nykvarnsbakelse. 

Ni som provsmakade fick rösta och vinnaren blev en 
härligt god vitchokladbrownie med vaniljpannacotta 
& flädermarinerade jordgubbar. Den återfinns nu i 
kaféets ordinarie sortiment! 

Kom in och prova!

Byt dina böcker hos oss
From hösten kommer det finnas en bokhylla på kaféet 
där man kan ställa sina lästa böcker och byta dem mot 
några andra som man är nyfiken på! Återbruk när det är 
som bäst. Sprid gärna, så vi får lite snurr på hyllan!

Veckans erbjudande!
Till hösten kommer vi dra igång med Veckans 
erbjudande på olika delar av kaféets sortiment. 

Håll utkik på hemsidan www.anglagott.se och på vår 
facebooksida och instagram, för att inte missa något 
gott! Vi startar vecka 36!

Beställ ditt kalasfika!
Du vet väl om att du kan beställa tårtor, smörgåstårtor och 
annat i vårt sortiment till ditt firande. Kom förbi, kika på 
hemsidan eller ring för att ta reda på vad vi har. Vi kan 
tillgodose nästan alla önskemål och anpassa för allergier.


