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Dikt i Adventstid 
 

Hosianna! 

Jag står med mitt ljus 

vid Jerusalems port, 

och bidar i väntan på den eskort 

av alla, som lämnat sitt hem och hus, 

och äntligen funnit, 

att nu har de vunnit 

en klarhet i Första Advent, 

att nu, just nu har det hänt 

att profeten Jesajas längesen 

utsagda ord 

har blivit en verklighet 

här på vår jord. 

 

Höjen, I portar Edra huvuden och se Er omkring, 

det händer så märkliga ting 

idag, kan ni tänka! 

Låt stenarna ropa och blänka! 

 

Jag kupar med handen om lågan min, 

den hotas av vindpustens fläkt. 

Jag vill inte stå där med ljuset 

släckt, 

när Konungen äntligen kommer hitin 

till porten, där jag väntar med orolig 

min. 

 

Hosiannarop blandas med fågelkvitter, 

småbarnen sitter 

i träden och pladdrar, 

och mantlarna fladdrar 

i damm och grus, 

tillsammans med palmbladens sus. 

 

Men plötsligt är synen förbi! 

Jag sitter i köket och ser på mitt 

 

Foto på denna sida: Stefan Öberg. 

Bilderna är tagna från Orvars 

altartavla som går att beskåda i 

Hidinge Gamla kyrka 
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Tankar inför advent 2015 

Advent står inför dörren och snart vänder 

vi blad för ett nytt år. Ett Nådens År från 

vår Herre. Så länge fridsfurstens födelse 

i Betlehem firas finns det Hopp i vår 

värld. 

Ni känner säkert till berättelsen om Karl-Bertil Jonssons julsaga med 

fattiga, trashankar och avsigkomna stackare. Nu har den fått en mer 

internationell prägel vilket våra gator och torg vittnar om. Vi har 

tiggare och flyktingar som hamnat här i ett limbo. Tryggheten finns 

här (bra!) men dessdå längre väg till arbetsmarknad som kräver 

gedigen utbildning och kompetens som flertalet saknar (dåligt!). Hur 

ska vi förhålla oss till detta? Jag har inget svar på den frågan. 

Däremot när jag bläddrar lite här och där i Heliga skrift så blir jag 

påmind om flyktingvågor inte är något nytt ens i Bibeln: Adam och 

Eva fick söka lyckan utanför paradiset. Abraham – Trons Fader för tre 

religionerna judendom, kristendom och islam, var första 

miljöflyktingen när han lämnade kaldeiska Ur för att vandra in i 

dagens Israel/Palestina. Eller Moses som ledde flyktingar ut ur 

Egypten där det rådde slaveri, rasism och förtryck. Denna episka 

vandring i öknen i 40 år ligger till grund för dagens judendom. När 

kung Herodes fick vetskap om den nyfödde judiske kungen fick Jesus 

med sina föräldrar fly till Egypten för att undgå Herodes långa 

blodiga arm. 

   Efter denna reflektion kommer jag fram till andemeningen av det 

profetiska imperativet som också är inledande orden till de tio 

budorden (1 Mos. 20:2): ”Eftersom jag är Herren din Gud som befriat 

dig från slaveriet i Egyptens land… - så kommer den etiska 

dimensionen - ska du inte sluta ditt hjärta för änkan, främlingen och 

den faderlöse (2 Mos. 22:21, Jer. 7:6), d.v.s. de som inte kan 

förvärvsarbeta, flyktingar eller föräldralösa barn – för så var det med 

dig i Egyptens land! 
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(Forts)… Detta gäller för judarna i första hand – men också för 

kristna och muslimer. De tre religionerna bottnar alla i samma 

fundament i gamla testamentet. Som teologisk överbyggnad har 

däremot judarna Talmud, kristna Nya Testamentet och muslimerna 

Koranen – men alla tre måste visa hänsyn för detta profetiska 

imperativ till änkan, främlingen och den faderlöse. Egypten tog emot 

flyktingfamiljen Josef, Maria och Jesusbarnet men de stannade inte 

där för gott utan vände hem när politiska situationen vände med kung 

Herodes död. Så är det också idag. Många chilenare på 1970-talet har 

återvänt. Många flyktingar från forna Jugoslavien på 1990-talet har 

återvänt nu när det har lugnat ned sig. Detsamma kommer många av 

dagens syrier och eu-migranter återvända när det har lugnat ner sig i 

sina hemländer. ”Borta bra – men hemma bäst” kommer att ta 

överhanden när politisk stabilitet och försörjning möjliggörs. Vi 

måste tro att utbildning, demokrati och jämställdhet är en politisk 

kraft att räkna med som sopar bort medeltida skurkstater och 

korruption. Vad du och jag kan göra i nuläget är att öppna våra 

hjärtan och utifrån den vilja och förmåga var och en har - och sedan 

se, ge och be till vår tids änkor, främlingar och faderlösa. Det vill 

säga flyktingar och tiggare. I vår bygd i Lekeberg har vi alla 

förutsättningar att kunna möta dessa utmaningar. Ge av det lilla vi 

förmår. Det räcker långt! Vi behöver inte göra som Karl-Bertil 

Jonsson gjorde i julsagan - att med hjälp av faderns taxeringskalender 

ta från de rika för att ge åt de 

fattiga. 

God jul & Gott Nytt År! 

Stefan Öberg 

Boktips inför julhelgen 
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 Hej! 

Detta är min första text här i 

Korsordet som ordförande för 

kyrkorådet. Jag tackar för 

förtroendet och ska försöka 

bidra till att Knista församling 

fortsätter att välkomna dem 

som på ett eller annat sätt vill 

vara med och delta i ett aktivt 

församlingsliv fyllt med barn, 

ungdomar och vuxna i olika åldrar, alla med olika behov. 

För mig har Svenska kyrkan alltid varit en viktig del av mitt liv. Jag 

har fått en grundtrygghet av min kristna tro och fått med mig en 

värdegrund som bygger på allas lika värde samt en respekt för att vi 

alla är olika. Jag har även fått lära mig att jag, om jag vill, kan få ta 

ansvar och få vara en del av en stor gemenskap. För mig har det lett 

till personlig utveckling och har gjort mig till den person jag är idag. 

Det är många som redan är aktiva i församlingen. Alla är bra på olika 

saker och jag är extra stolt över att vi i vår församling är så bra på att 

hjälpa andra, t.ex. genom att samla in pengar till dem som behöver. 

Men det finns alltid plats för fler som vill hjälpa till. Ingen uppgift är 

för liten, du kan t.ex. sjunga i kör, pilgrimsvandra, hjälpa till med 

kaffekokning, delta i gudstjänster eller finnas till för andra 

människor. Det finns en plats för dig med!  

Du kan också få tycka till. Vad tycker du att den viktigaste uppgiften 

är för oss som församling? Var tycker du att det är viktigt att vi finns? 

Hur kan vi finnas till för dem som bor i vår församling? Hur blir vi 

fler aktiva? Kom till kyrkan under advent och jul, delta i våra olika 

evenemang och prata med oss.  

Tillsammans kan vi göra mycket gott. 

Charlotta Englund 

Foto: Stefan Öberg 
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Tack för mig! 

Nu har jag kommit till den tiden att det är dags 

för mig att säga: ”Tack!” 

Tack för denna tid som jag fått vara till tjänst i, 

först Knista-Hidinge-Kvistbro kyrkliga 

samfällighet och sedan Knista församling. Jag 

kommer att från och med den 1 februari 2016 

börja en ny tjänst som församlingsherde i 

Örebro pastorat, Adolfsbergs församling. 

Under dessa 13 år jag varit här har jag lärt mig 

mycket om Livet och Meningen. Jag är tacksam över alla möten i 

församlingen, i både hem och kyrka; alla gudstjänster, dop, vigslar, 

begravningar och möten i samband med dessa livets riter. För att inte tala 

om de möten i grupper, samtalsgrupper, syföreningsgrupper, 

konfirmandgrupper, ungdomsgrupper, med flera som jag fått vara en del 

av. Tänk så mycket vi hunnit tala om! Stort som smått, viktigt och 

mindre viktigt, allt som hör livet till. 

Den 17 januari är alla välkomna till Kvistbro kyrka, då kommer jag att 

avskedspredika och efter högmässan klockan 10 blir det kyrkkaffe och 

fest i Församlingsgården. 

Angelina Backman 
Påverka innehållet i Korsordet 

genom att bidra själv! 

Material kan lämnas in till kansliet, 

Kyrkans Hus, eller sändas till 

Korsordet: Kyrkans Hus, Storgatan 

28. 716 30 FJUGESTA 

Korsordet har hittills kommit ut 

med 4 nr per år. Stopp-datum för 

nästa nr är torsd 4 februari 2016. 

Det nuvarande numret har 

aktualitet fram till och med 

februari månad 2016. 

Foto: Stefan Öberg 

David Qviström berättade på FN-dagen i 

Lekebergskyrkan om dagens flyktingströmmar i 
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Mat och Prat 
 

På måndagkvällar har "vi" 

Hela Människan i Lekeberg  

bjudit in våra nya och gamla 

invånare till att träffas och 

äta tillsammans. 

Aktiviteten kom till efter önskan att träffa svenskspråkiga för att träna 

svenska. Andra saker som har kommit fram är att de vill veta våra 

"oskrivna regler", vilket kan vara svårt att definiera, just eftersom 

dom är oskrivna och vi inte tänker på dom, som att i Sverige står vi 

snällt i kö och väntar på vår tur. Hursomhelst, just idén med att 

träffas och äta mat har flera orsaker: för det första byggde 

matlagningen på att en man från Syrien är kock och skulle hålla i 

själva matlagandet. Han fick dock en praktikplats i Örebro och kan 

inte vara med. Första kvällen fick diakon. Annette Wisser rycka in 

och gjorde en soppa. Därefter utsågs raskt tre unga syriska män att stå 

för maten. Vi träffades redan klockan tre för att förbereda kvällen. 

Det bjöds på ris med kycklingklubbor, där riset var den stora 

upplevelsen. Det var kryddat med kanel, kardemumma, spiskummin, 

lagerblad, tomat och diverse kryddblandningar samt russin, smakrikt 

men inte starkt. Om vi ska kunna fungera ihop i samhället är det 

viktigt att vi lär av varandra. Varför vi gör som vi gör i våra 

traditioner och får förståelse för hur 

andra gör och varför. Välkomna till 

Lekebergskyrkan på måndagar kl 

17.30. Maten kostar 20 kronor 
 

Foto: Annette Wisser 

Foto: Annette Wisser 
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Välkommen till dop! 

"Innan verkligheten vaknat har du vakat 

över mig. Innan första andetaget har jag 

andats djupt i dig. Innan, innan, innanför 

bor du i mitt hjärta” (Psalm 899:1 Tomas 

Bodström). 

Vi döper ofta små barn, och den som inte 

döpts som liten kan döpas som ung, 

vuxen eller äldre… dopet är en gåva vi 

får ta emot när våra föräldrar, eller vi 

själva vill. 

I dopet uttrycks vår egen och kyrkans tro, 

tilliten och löftet om att Gud aldrig 

överger, alltid finns nära. Vi får ta emot 

för att växa och upptäcka alltmer. 

Dopet är tradition och fest och ett tillfälle 

att mötas i glädje över livet som ges oss. 

Det sköna och sårbara. 

”Drop in dop” är en möjlighet att fira dophögtid utan att behöva ordna en 

massa runtomkring. Församlingen ordnar en doplördag – och ett 

gemensamt dopkaffe efteråt för alla.  

Dopklänningar finns att låna. 

I dopsamtal innan bestämmer vi psalmer, sånger och annat tillsammans. 

Den som döps blir också medlem i Svenska kyrkan. 

Välkommen att kontakta oss! 

Annastina Jönsson 

Foto: Stefan Öberg 
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Passar på och tackar vår trogne medarbetare Olle Tivenius för Dina 

insatser som musiklärare i Knista församling. Foto: Stefan Öberg 

Ljusträd tillverkat av Stig 
Roland Hammar uppsatt 
i Minneslunden i 
Mullhyttan 30/10-15. 
Foto: Johnny Rinaldo 

Församlingens fastigheter och kyrkogårdar 

Under hösten har tre större projekt i det närmaste 

blivit färdiga: Sockengården vid Knista har fått 

taket bytt och en ny handikappsanpassad trappa. 

Fasaderna i Hidinge Gamla kyrka och 

Mullhyttans kyrka har fått nödvändig 

uppfräschning. Som ni ser på bild är projektet i 

Mullhyttan inte riktigt färdigt ännu. 

Minneslunden i Hidinge Nya och Mullhyttan har 

fått nya ljusträd som det går att sätta gravljus i. 

Agneta Sigbjörnsson 

Sockengården har fått nytt tak och en 

handikappsanpassad trappa 

Mullhyttans kyrka är i det närmaste färdig 
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Insamlingen till Världens 

Barn i Lekeberg 2015 

Även detta år så kraftsamlade många 

organisationer och personer i vår 

kommun för att samla in pengar till 

Radiohjälpens insamling till Världens 

barn. I år pågick flera mycket viktiga 

insamlingar, bl.a. till ”människor på 

flykt” efter att vi sett och förstått de 

ohyggliga umbäranden som människor 

tvingas igenom då de flyr undan krig 

och konflikt. Men trots att många redan 

gett mycket, så samlade vi in ett toppresultat för vår kommun! 

212,536 kronor rapporterade jag in efter höstens två intensiva kampanjveckor i 

slutet av september/början av oktober. Detta gav en summa på 28,56 kronor/inv 

och en 8:e plats bland alla kommuner i hela Sverige. 

Tack till ALLA som på olika sätt bidragit till årets insamling för Världens barn! 

Angelina Backman, kommunsamordnare för insamlingen i Lekebergs kommun. 

Vinnare i Världens Barn-lotteriet 2015 
Alla vinnare har meddelats personligen. 

Tack till alla som köpt lotter! 

Tina Björk 

Irene Lindqvist 

Kasper Gunnarsson 

Kerstin Pettersson 

Benny Gustavsson 

Mona Hansson 

Maj-Lis Hansen 

Sudha Einarsson 

Gösta Strömberg 

Kerstin Johansson 

Ingalill Ekström 

Sara Hansen 

Odd Leif Ness 

G. Lindberg 

Ingegerd Birath 

J. Windh 

Conny Rydén 

Ingegerd Birath 

Johan Hedlund 

Sara Hansen 

Marianne Lundqvist 

Björn Blad 

Laila Nyström 

Kjell Wiberg 

Ingalill Ekström 

Anders Knutsson 

Acki Fernberg 

Inga Lindblad 

Visor på beställning till förmån för Världens 

Barn levereras glatt av Ghlenn Lindquisth 
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KYRKANS HUS, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Kyrkans kansli öppet måndag 8.15-12, tisdag, torsdag och fredag 10-12 

0585-312 55, Fax 0585-315 76 

e-post: knista.forsamling@svenskakyrkan.se 

webb: www.svenskakyrkan.se/knista 

KONTAKTPERSONER 

Stefan Öberg, kyrkoherde    0585-315 40, sms 070-573 15 40 

Angelina Backman, komminister    315 41, sms 070-663 15 41 

Annastina Jönsson, komminister   073-7252920 

Annette Wisser, diakon    315 64, sms 070-646 55 64 

Sara Hansen, kantor    315 48 

Helén Ivarsson Sigebjer, kantor   315 47 

Anna Lundström, kantor    315 42 

Anna Karlsson, församlingspedagog  315 43 

Maria From, församlingsassistent   315 36 

Christin Wallenius, församlingsassistent  315 37 

Kyrkofullm ord, Henrik Hult   102 65 

Kyrkorådets ordf, Charlotta Englund  070-220 30 41 

KYRKANS KANSLI 

Thomas Dahl, kanslist    312 55 

Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårdsförvaltning 312 57 

Ingalill Ekström, kyrkokamrer   312 56 

KNISTA KYRKA 

Jörgen Carlsson, vaktmästare   363 82 

Andreas Ludvigsson, vaktmästare   363 83 

HIDINGE NYA OCH GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare   363 81 

KVISTBRO KYRKA 

Torbjörn Karlsson, vaktmästare   363 84 

Karin Nilsson, vaktmästare    363 85 

MULLHYTTANS KYRKA, KYRKSALEN 

Johnny Rinaldo, vaktmästare   363 86 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

29 nov, 1 s i advent B Högmässa i Kvistbro kyrka   10 

 B Gudstjänst i Knista kyrka    10 

  Gudstjänst med stora och små i 

  Hidinge Nya kyrka     16 

  Gudstjänst i Mullhyttans kyrka   16 

6 dec, 2 s i advent B Högmässa i Knista kyrka    10 

  Luciandakt i Mullhyttans kyrka   16 

 B Julens sånger i Hidinge Nya kyrka  18 

12 dec  Luciagudstjänst för stora och små i 

  Kvistbro kyrka     14 

 B Musikgudstjänst i Knista kyrka   18 

13 dec, 3 s i advent B Högmässa i Hidinge Gamla kyrka  10 

  Luciaandakt i Kvistbro kyrka   18 

20 dec, 4 s i advent B Högmässa i Mullhyttans ka   10 

24 dec, Julafton  Gudstjänst vid krubban Mullhyttans ka 11 

  Julbön med julspel i Hidinge Nya kyrka 17 

  Julbön i Kvistbro kyrka    17 

 B Midnattsmässa i Knista kyrka        23.30 

25 dec, Juldagen B Julotta i Kvistbro kyrka    7 

 B Julotta i Hidinge Nya kyrka    8 

26 dec, Annandag jul  Ekumenisk gudstjänst i Mullhyttan  18 

27 dec, Sönd efter jul  Kvällsmässa i Hidinge Nya kyrka  18 

31 dec, Nyårsafton  Nyårsbön i Knista kyrka    17 

 Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

1 jan 2016, Nyårsdagen B Kvällsmässa i Kvistbro kyrka   18 

3 jan, Sönd e nyår B Högmässa i Mullhyttans kyrka   16 

6 jan, Trettonde dag jul B Gudstjänst m små och stora i Knista kyrka 14 

10 jan, 1 s e trettonded B Högmässa i Knista kyrka    10 

   Gudstjänst i Mullhyttans kyrka   16 

17 jan, 2 s e trettonded B Högmässa i Kvistbro kyrka   10 

   Gudstjänst i Hidinge Gamla kyrka  18 

24 jan, Septuagesima B Högmässa i Mullhyttans kyrka   10 

   Gudstjänst i Knista kyrka    18 

31 jan, Kyndelmässodagen B Högmässa i Hidinge Gamla kyrka  10 

   Gudstjänst i Kvistbro kyrka   18 

7 febr, Fastlagssöndagen B Högmässa i Hidinge Nya kyrka   10 

   Gudstjänst i Kvistbro kyrka   18 

10 febr, Askonsdagen B Mässa i Hidinge Gamla kyrka   19 

14 febr, 1 s i fastan B Högmässa i Knista kyrka    10 

   Gudstjänst i Mullhyttans kyrka   16 

21 febr, 2 s i fastan B Högmässa i Kvistbro kyrka   10 

  Gudstjänst i Hidinge Gamla kyrka  18 

28 febr, 3 s i fastan B Högmässa i Mullhyttans kyrka   10 

  Gudstjänst i Knista kyrka    18 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Ett antal gudstjänster kommer att teckentolkas. 

Det kommer att stå i predikoturerna 
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 Ekumenisk bönevecka 2016 

Böneveckan inleds den 15 

januari 2016 med en gemensam 

n a t t v a r d s g u d s t j ä n s t  i 

musikrummet vid Kyrkans Hus 

kl 19.00. Upplägget är som 

tidigare år at t  t raktens 

församlingar delar upp och ansvarar för gudstjänst, andakter och 

enskilda bönestunder i musikrummet. Mer information om detta 

Hela människan 

Hela Människan är en allmännyttig 

ideell förening med uppdraget att 

utifrån en människosyn med Jesus 

som förebild och källa till kraft och 

inspiration, 

skapa intresse och förutsättningar 

för ett socialt och diakonalt arbete 

för och tillsammans med människor 

i utsatta livssituationer. 

Hela Människan i Lekeberg är ett 

ekumeniskt samarbete mellan 

Lekebergskyrkan, Elim Hackvad, 

Ebeneserförsamlingen i Binninge 

och Svenska kyrkan Knista 

församling. 

  

Med vänlig hälsning 

Annette 

Wisser 
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Jul i gemenskap 

Lilljulafton 23 december 2015 kl 14.00 - 18.00 

Välkommen att dela gemenskapen  

i Lekebergskyrkan 

Kyrkvägen 6, Fjugesta 

Vi träffas, äter julbord, sjunger gamla  

och kanske någon nyare julsång och 

har en trevlig stund tillsammans. 

  

Välkommen! 

Kyrkorna i Lekeberg 

 

Anmälan senast den 16 december till 

Knista församlingsexpedition 0585-312 55 

knista.forsamling@svenskakyrkan.se 

eller till Annastina Jönsson 

073-7252 920 

annastina.jonsson@svenskakyrkan.se 

Anmäl om du vill bli hämtad av kyrkbussen 

De barn som kommer vill vi gärna veta 
åldern på. 

mailto:knista.forsamling@svenskakyrkan.se
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Händer i juletid för små och stora 

  

Upplevelsevandring med små och stora i Hidinge Nya kyrka 

torsdagen den 26/11  

kl 10.00 

Vi kommer att ha en vandring i kyrkan med olika upplevelser kring 

advent och jultiden. 

Man kommer att kunna lukta, känna, smaka och sjunga. För barn från 0-6 

år. 

Efter vandringen serveras det fika. 

 

Gudstjänst med små och stora i Hidinge Nya kyrka söndagen den 

29/11 kl 16.00 

Efter Gudstjänsten bjuder vi på adventsfika.  

 

Barnavslutning i Kvistbro kyrka med luciatåg för alla som vill vara 

med! 

Lördagen den 12/12 kl 14.00 

Medverkar gör, öppnaförskolan, kyrkis och musikskolan. 

Efter avslutningen serveras det lussefika i församlingshemmet. 

 

Julvandring i Kyrkans hus Fjugesta den 15/12 kl 10.10 

Välkomna på en resa tillbaka i tiden. Vi kommer att möta Josef, Maria 

och det lilla Jesusbarnet. Vi träffar också änglar, herdar och vise män. 

Några av julens sånger kommer vi att sjunga tillsammans. 



 17 

Gudstjänst vid krubban i Mullhyttans kyrka Julafton kl 11.00 

Julfika efter Gudstjänsten. 

 

Julbön med julspel i Hidinge kyrka Julafton kl 17.00  

Vill du vara med i julspelet maila anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se  

  

Trettondagsgudstjänst med små och stora i Knista kyrka 

onsdagen den 6/1 kl 14.00   

Här får ni följa med stjärntydare från fjärran länder på deras väg mot 

stjärnan! Efter Gudstjänsten är det julgransplundring i Sockengården 

där vi fikar och dansar runt granen.  

 

Och vem vet, kanske tomten kommer! 

 

Alla barngrupper startar igen vecka 3  

Varmt välkomna 

Julotta i Kvistbro kyrka. Foto: Stefan Öberg 

mailto:anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se
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Mullhyttans Kyrka 

Tisdagar kl 9.30-12.00 

 

Kyrkans-Hus Fjugesta 

Måndagar 09.30-12.00  

(ingår i familjecentralen) 

Onsdagar kl 13.30-16.00 

www.svenskakyrkan.se/knista  

http://www.svenskakyrkan.se/knista
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Kyrko och körmusik i advents- och jultid 

2:a Advent , 6 december 

Julens Sånger i Hidinge Nya kyrka kl.18.00 

Kören Espresso och Lekebergs Sinfonietta firar 20 år! Ett 

samarrangemang med Lekebergs musiksällskap och Kulturskolan 

 

Lördagen före 3:e advent, 12 december 

Knistakören bjuder på stämningsfullt advents- och julprogram. Vi 

samlar in pengar till Sv. Kyrkans Julinsamling ”Låt fler få fylla 

fem” 

 

Luciadagen, 13 december 

Lucia med följe av Barnkören och Angels Voice kommer till Kvistbro 

kyrka kl 18.00. Gratis biljetter hämtas i glöggstugan fr kl 17. 

Kyrkan öppnar 17.40. Vi samlar in pengar till Sv Kyrkans 

Julinsamling ”Låt fler få fylla fem” 

 

Julafton, 24 december 

Kvistbro kyrka Julbön kl 17 med cellospel av Annika Blomfelt. 

Knista Kyrka kl 23.30 Midnattsmässa med kören Espresso. 

 

Juldagen, 25 december 

Kvistbro kyrka kl 7 Julotta med cello och sång av Annika Blomfeldt. 

Hidinge Nya kyrka Jul8 kl 8 med sång och spel av Alice Wallenius, 

Joanna Lysén och Sara Hansen. 

 

Nyårsafton, 31 december 
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HALLÅ! 

DU som vill göra en ideell insats för din medmänniska! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det något som intresserar dig, du vill veta mer om eller har eget förslag? 

Ring eller mejla; 

Mona Nilsson Frivilligsamordnare Lekeberg 058548894 

mona.nilsson@lekeberg.se 

Annette Wisser Diakon 058531654 annette.wisser@svenskakyrkan.se 

 

Hjälp till 

Kupan 

 Arabisk 

–Svensk 

Tolk 

 
 Hembesök 

 

 

Väntjänst 
 Promenad 

 Kyrkkaffe 

Kyrklunch 

Kyrkvärd 

 Baka 
 Språkvän 

mailto:annette.wisser@svenskakyrkan.se
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Vill Du ha kul, bli medlem i SKUL! 

Det finns många bra anledningar varför just Du 

ska bli medlem i Svenska kyrkans Unga i vår 

församling! Eller SKUL, som vi kallar det; 

Svenska kyrkans Unga i Lekeberg. Som ung får 

du då extra roliga möjligheter inom kyrkan och 

församlingen. Det ger dig också en chans att 

göra din röst hörd, bl.a. genom vår styrelse. 

Styrelsen har också en egen kassa! Vi samlar in pengar till den och 

sedan kan vi använda pengarna att göra roliga saker för, t.ex. åka på 

läger, ordna spelkväll, ordna gudstjänster så som Disney-gudstjänsten 

som vi firade i september i år. Där sjöng vi bara sånger från olika 

Disneyfilmer och alla som ville fick klä ut sig till någon Disney-

figur. Det är en härlig gemenskap vi får! 

När jag frågade Amanda Hagsten varför man ska bli medlem i 

SKUL, svarade hon: ”För att det är kul!” 

Det behövs ingen mer komplicerad förklaring; vill Du ha kul, bli 

medlem i SKUL! J 

/Isabella Sutic, sekreterare i styrelsen 

 

 

Hur blir man då medlem? Du kan gå in på 

www.svenskakyrkansunga.se och anmäla dig via hemsidan. Eller så 

lämnar du ditt namn och personnummer till någon som jobbar i 

Knista församling eller till Johannes Hansen, ordf., Isabella Sutic, 

sekr., Alice Wallenius, medlemsansvarig eller Klara Berndtsson, 

kassör i SKUL. 

Angelina Backman, registeransvarig för SKUL 



 22 

 

Många har skickat in lösningar på korsordet som vanligt—några få hade sedan turen 

med sig i dragningen, så grattis till er, men tack till er alla!: 

 

Gunnar Björndahl  Sven Söderström   Elisabeth Norell 

Saltorp   Östra Långgatan 10   Rävarbergsbacken 2 

716 94 MULLHYTTAN 716 30 FJUGESTA   719 93 VINTROSA 

 

 

IMs arbete i Jordanien 

Kerstin Pettersson - en av 

församlingens eldsjälar är 

engagerad i IMs arbete i 

Jordanien som går ut på att 

hjälpa funktionshindrade i 

landet. De ska få tillgång 

till sina rättigheter och 

integreras i samhället. Ett 

sätt att få in pengar till 

denna verksamhet är att 

samla in förbrukade 

frimärken, vykort och 

brev. Dessa säljs sedan 

vidare till uppköpare och 

frimärkssamlare. Har du 

några därhemma som du 

inte vill kasta men ändå 

inte kan spara?! Skicka 

dom till: 

IMs frimärkstjänst 

Box 91 

713 22 NORA 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsd 4 februari 2016 till 

Korsordet. Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:………………………………………………………………… 

Adress:………………………………………………………………… 
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KORSORDET 

Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: Våra ungdomar Rasmus Håkansson till vänster och Johannes Hansen till 

höger fick hedersuppdraget att bära Strängnäs stifts standar när Johan Dalman vigdes 

till Strängnäs stifts biskop. Foto: Stefan Öberg 

 

Två mycket glada biskopar vandrar ut ur domkyrkan. Till vänster Johan Dahlman och 

till höger Mikael Mogren 

Johannes Hansen bär standaret vid procession. 


