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En tanke inför fastan 

 

När jag skriver dessa rader så är det 

precis efter Kyndelsmässodagen. 

För varje år som går förundras jag 

allt mer av berättelsen om Hanna och 

Symeon i templet - som vi kan läsa 

om i Lukasevangeliets andra kapitel, 

direkt efter julevangeliet. 

Det sägs att där i templet tjänstgjorde 

runt 1000 präster i veckan med 

uppdraget att offra, be och sjunga 

lovsånger inför Herren Gud. Från 

templet skulle välsignelsen sedan gå 

ut över bygden och folket. 

Om prästerskapet visste att deras uppdragsgivare Herren Gud skulle 

komma på besök så som profeterna förutspår i t.ex. Malaki 3:1-4, så hade 

alla 24,000 präster varit på plats i detta makalöst stora tempel och rullat ut 

den röda mattan för honom, slagit på stora trumman och blåst väldiga 

fanfarer på silvertrumpeter medan översteprästen ödmjukt böjer sig ner 

inför Herren… 

Men när Herren Gud, förklätt till ett barn äntligen kom till detta tempel så 

var det ingen av de 1000 prästerna som förstod vad som var i görningen. 

Endast två åldringar med skumma ögon och kroppsliga krämpor, Hanna 

och Symeon förstod att Gud hade kommit till templet i ett barns skepnad. 

Alla de andra var blinda! 

Kan vi skåda detta framför oss så kan vi välja att se en form av gudomlig 

komedi... - eller något djupt tragiskt när prästerskapet inte känner igen sin 

egen Herre? Det visar med all tydlighet att man inte kan gå på yttre 

kännetecken när man nalkas Guds rike. Av detta lär vi oss att prästerna 

behöver vara ledda av den helige Ande – så som åldringarna Hanna och 

Symeon var för att se vilka underbara gärningar Gud gör! 

Stefan Öberg 

Jesusbarnet i krubban känner många till men 

inte många vet fortsättningen på berättelsen när 

Jesus mottas i templet 

Foto: Stefan Öberg 
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Tack och nystart 

Jag vill börja med att tacka Angelina Backman för de fantastiska år som vi 

som församling fått vandra tillsammans. Vi har följts åt i olika 

utvecklingsprocesser där du deltagit aktivt för förbättring men även bidragit 

till eftertanke. Ditt engagemang för alla åldrar, men kanske framför allt för 

våra yngre, har varit viktig för vår församling eftersom vi vill vara en plats 

där alla känner sig välkomna.  

Jag vill också tacka för alla tänkvärda ord som du förmedlat. Dessa har legat 

till grund för många funderingar och diskussioner. Trots ibland svåra och 

tunga teman finns det alltid hopp i dina tankar. Ett hopp som vi nu tar med 

oss in i en ny tid, då vi vandrar lite skilda vägar. Vi som församling vill nu 

önska dig lycka till och hoppas och tror att våra vägar korsas då och då. 

Ett uppbrott leder nästan alltid till en nystart. Därför ser vi nu fram emot att 

starta upp på nytt tillsammans med Simon Åberg. Många av oss i 

församlingen känner redan Simon, som nu återvänder efter att ha skaffat sig 

erfarenheter som kan leda oss till nya tankar och ny utveckling. 

Tillsammans ska vi nu ta chansen att tänka till, lyssna på varandra, se nya 

infallsvinklar, så att vi inte alltid vandrar på i samma spår utan att vi hittar 

nya vägar. I denna nystart vill jag hälsa Simon välkommen och hoppas att 

han hittar sin plats hos oss. För precis som jag skrev i förra numret av 

Korsordet, tillsammans kan vi göra mycket gott. 

Charlotta Englund, ordförande i kyrkorådet 

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 5 maj 2016. Det nuvarande numret har aktualitet 

fram till och med juni månad 2016. 
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Öppenförskola 

 

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 

 

Hidinge Nya kyrka 

Torsdagar kl 09.30-12.00 

 

Välkomna ni som är hemma med era barn! 

Vi träffas och sjunger, pysslar, busar, degar, fikar och leker 

tillsammans. 

Välkomna! 

Maria och Christin 
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Vårbrasa 

 

26/4 vid Hidinge Nya kyrka kl 17.30 

Kom och fira in våren med oss, Kyrkis 

håller vårtal. 

Vi sjunger, leker, grillar och har roligt 

tillsammans! 

Medtag egen fikakorg 

 

 

 

Vårfest  

Hidinge Nya kyrka 8 maj kl 11.00 

Gudstjänst med små och stora 

där alla kyrkans barngrupper medverkar! 

Efter Gudstjänsten äter vi vår medhavda matsäck - möjlighet att grilla 

finns. 

 

Välkomna! 
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Hej! 

Jag som skriver den här texten 

heter Simon Åberg och det känns 

väldigt roligt att jag snart ska få 

tillträda som ny präst i er 

församling! Jag gjorde mitt första 

år som präst i Knista församling 

under 2014 med Angelina 

Backman som handledare. Sedan 

dess har jag varit anställd som 

k o m m i n i s t e r  i  A x b e r g s 

församling med inriktning mot 

barn och ungdomar. Det känns 

jättekul att nu få möjligheten att 

komma tillbaka till Knista där jag 

minns både en församling och ett arbetslag med en stor omsorg om 

varandra och ett stort engagemang för kyrkans uppdrag. Den första 

mars börjar jag min nya tjänst och den kommer vara särskilt inriktad 

mot familj, barn och ungdomar. Jag hoppas så klart få återse er som jag 

träffade under mitt år i församlingen och att få träffa er som jag inte 

hann möta då! 

Med önskan om ljus och hopp i kyndelsmässotid. 

Foto: Simon Åberg 

På domsöndagen föreläste Daniel Eriksson om de medeltida takstolarna i Knista kyrka. Biskop Johan 

Dalman blev guidad av vaktmästare Jörgen Karlsson och fick se emporvåningen med inhuggna 

stenansiktet och takstolarna från 1123. 

Text och foto: Stefan Öberg 
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Nattvardsbruk i vår församling 

Låt ingen stanna utanför, 

men gör oss till en kropp, ett bröd, 

en längtan genom varje dag, 

en bön: kom Herre Jesus snart! 

Sv psalm 73:3 

Innan berättelserna om Jesus fanns nedtecknade, firade församlingen 

nattvard. Delade bröd och vin – så som Jesus sagt. De första tusen åren 

innan öst och västkyrkan skildes i den Ortodoxa och Romersk katolska, 

följde kommunionen direkt efter dopet, spädbarn fick ta emot nattvarden 

och så är det fortfarande i den ortodoxa traditionen. 

I den västliga kyrkan, den katolska och sedan även i de reformerade 

kyrkorna växte kravet på kunskap innan någon fick delta i mässan. I vår 

svenska kyrka blev kraven under 1800-talet alltmer omfattande. 

Tillsammans med andra faktorer bidrog de till att nattvard firades alltmer 

sällan och med allt färre deltagare. Från att ha varit en plikt växte 

frågorna om vem som var värdig. Och många kände sig nog utanför. 

Under 1900-talet har Svenska kyrkan tillsammans med många andra 

kyrkor formats av rörelser som ville förnya gudstjänstlivet. Då blev 

gemenskapsmotivet allt viktigare. Det är en måltid vi delar, med varandra 

och med hela den världsvida kyrkan genom alla tider – Kristus själv är 

den som bjuder in. 

1979 förklarade biskopsmötet att det är dopet som ger oss tillträde, inte 

konfirmationen. Det blev viktigt därför att alltfler föräldrar som gick i 

kyrkan tog med sina barn fram till nattvarden. Även små barn förstår 

skillnaden på att andra får något att äta och en välsignande hand på 

huvudet. 

Om måltiden ska gestalta och inbjuda till gemenskap eftersom Gud vill 

gemenskap, så går det inte att utesluta dem som vill vara med. Sen 1986 

har vi en ordning för familjemässa och församlingar arbetar på olika sätt 

med att göra gudstjänsten välkomnande och tillgänglig för både små och 

stora. 
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I detta perspektiv har också frågan om vinet blivit viktig. Många 

församlingar, även Knista, har valt att använda alkoholfritt vin. Vi vill 

att barn och ungdomar ska kunna delta. Liksom människor som i sitt 

eget eller andras liv erfarit alkoholens destruktiva kraft. 

2010 behandlade kyrkomötet frågan om glutenfritt bröd och alkoholfritt 

vin. I beslutet ligger att församlingarna själva får avgöra detta. Men 

läronämnden anger tre alternativ: vin med låg alkoholhalt, vin blandat 

med vatten och ej alkoholhaltig dryck från vinstock. 

Och man skriver ”Enligt vår kyrkas tradition är Kristi närvaro i 

nattvarden inte beroende av vilken sorts bröd och vin som kommer till 

användning.” 

Nattvarden är ett sakrament, Jesus har instiftat den och vi vill göra som 

han sagt. För många kristna innebär alkoholfritt vin att vi inte följer det 

Jesus uppmanar oss att göra. För många andra är tanken att någon skulle 

fara illa, eller inte kunna gå till nattvarden pga. att vinet är alkoholhaltigt 

– lika svår. 

När vi väljer alkoholfritt kommunionsvin, liksom glutenfria oblater, så 

är det i trygg förvissning om att Kristus är lika närvarande i bröd och vin 

oberoende av alkoholhalt. 

Välkommen att fira mässa i våra kyrkor, de allra flesta sön- och 

helgdagar. Gärna samtalar vi om vad nattvarden kan betyda för oss och 

hur vi firar den tillsammans. 

Ingen har hela sanningen – men ingen skall behöva stanna utanför. 

Annastina Jönsson 

Foton: Stefan Öberg 
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 Stora Bokengruppen i Hidinge 

Under våren 2016 fortsätter vi med Thomas Sjödins bok: ”Det händer, när 

du vilar”. Planering och arbete med drama. 

 10 februari kl 17.00 hos Birgitta Olsson 

 9 mars kl 10.30 hos Monica Borglund 

 6 april kl 13.00 hos Aili Bergqvist 

 4 maj kl 13.00 hos Kerstin Pettersson 

 1 juni—utflykt (tid och plats bestäms senare) 

OBS! Det är ingen sluten grupp. Nya intresserade hälsas välkomna! 

Kerstin Pettersson 0585-430 71 

Bilder från 2015 års julvandringar 

Till våra julvandringar 

försöker vi ha en riktig bebis 

som Jesusbarnet. I år var det 

Vire, 2 månader gammal 

som hoppade in i rollen 

medan mamma Anna Grahn 

v a r  M a r i a .  A n d r ea s 

Ludwigsson fick vara Josef. 

Barnen från förskolorna är 

lika förundrade varje år 

över Jesusbarnet som 

sprattlar i krubban. 

Foto och text: Stefan Öberg 
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Jag har väl inga fördomar?! 

Evakueringsboende? Vad är det? I Vekhyttan? Ska de stanna max en vecka 

kanske två? 70 stycken! Sa du 70 stycken? Mest familjer sa du? Okey, 

från Syrien, Irak, Afganistan och Iran. Mest muslimer, men några familjer 

är kristna. Hm. Ska de antagligen stanna betydligt längre än 2 veckor? Vad 

gör de hela dagarna? Hur många är barn? Jaså ett 20-tal barn kanske fler… 

Om vi kan hjälpa till med förströelse och aktiviteter? Ja det kanske vi 

kan… Jo, det klart att vi kan! Vi åker dit med kören och sjunger på en av 

cafékvällarna i Bönhuset intill. Kan vi inte ordna något för barnen, de 

vuxna har språkcafé och stickcafé. Men barnen? Okey, jag kan ordna med 

barnaktiviteter i Bönhuset måndagsförmiddagar. Va bra, jag får hjälp från 

dig också, toppen! Och en tjej på boendet pratar flytande engelska? Det 

blir jättebra! 

   Måndag morgon och jag åker iväg till mitt första möte med människorna 

som bor på evakueringsboendet i Vekhyttan. En rulle spännpapper, kritor 

och ett memoryspel. Vad i hela friden har jag gett mig in i? Vilka är de här 

människorna? Är de glada? Ledsna? Upprörda? Apatiska? Ilskna? Kanske 

rent av farliga? Man har ju hört om bråk och överfall på förläggningar och 

boenden… En rulle spännpapper, kritor och ett memoryspel. Det är vad jag 

har att komma med in i deras kaos… Det första jag såg var min tröja på en 

tjej som visade sig vara hon som skulle hjälpa mig, vara min tolk och bli 

min vän. 

   Efter nästan 7 veckor är saknaden efter mina nya vänner som bodde på 

Vekhyttans evakueringsboende enorm. Barnen, föräldrarna och alla de 

andra har hjälpt mig att se på världen med nya ögon. Mina fördomar har 

blivit färre, de fördomar som jag inte riktigt trodde att jag hade, eller ville 

kännas vid. Det var inte jag som kom med glädje och hopp till dom, det var 

de som kom till mig och berikade mitt liv.  

Anna Karlsson 

Barn och vuxna från Vekhyttan fick 

komma till Mullhyttans kyrka och 

uppleva julvandringen med änglar, 

herdar och visa män som gav 

Jesusbarnet fina gåvor: guld, rökelse 

och myrra. 

Foto: Stefan Öberg 
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Foton: Anna Karlsson 
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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 

Simon Åberg, komminister    0585-315 41, sms 070 - 579 98 33 

Annastina Jönsson, komminister   073-725 29 20 

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

Sara Hansen, kantor    315 48 

Anna Lundström, kantor    315 42 

Anna Karlsson, församlingspedagog  315 43, sms 070 - 553 12 05 

Maria From, församlingsassistent   315 36 

Christin Wallenius, församlingsassistent  315 37 

Kyrkofullm ordf, 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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Nu kan vi börja swisha kontanter i kyrkan! 

Numera har vi inte alltid kontanter i plånboken. 

Däremot är det många som bär med sig en 

mobiltelefon med surfmöjlighet. Nu har tekniken 

gått så långt att det går betala med mobilen förutsatt 

att den är kopplad till ett bankkonto. Vi i Knista 

församling har öppnat möjligheten att skänka 

kollekt, eller pengar till insamlingar och betala fika, 

böcker och souvenirer mm via swish. 

Knista församling har tre olika swish-nummer för 

olika ändamål: 

1. Kollekt: 123 419 50 20 för att lägga en gåva till 

dagens kollektändamål. Det går bra att swisha 

under kollektpsalmen, eller i direkt anslutning till gudstjänsten. 

2. Ändamålsbestämd insamling: 123 148 19 10 Till detta nummer 

swishar du till pågående insamlingar som tex Svenska kyrkans 

internationella arbete, eller Världens Barn. 

3. Som betalningssätt: 123 079 48 91 swishar du till om du ska betala 

för något du köper i våra kyrkor eller församlingshem, t.ex. ljus, 

gravljus, böcker, änglar, fika e. Dyl. Skriv i meddelandet vad du betalar 

för! 

På en iPhone ser det ut så här när man startat appen 

”Swish betalningar” för t.ex. kollekt under 

gudstjänst. 

 På ”Mottagare” skriver man in dagens kollekt 

123 419 50 20… 

 På ”Belopp” den summa som man vill ge 

 på ”Meddelande” skriver man platsen där 

beloppet betalades. Är gudstjänsten i Knista 

kyrka så skriver man bara Knista kyrka, eller 

Kvistbro kyrka om gudstjänsten var i 

Kvistbro eller friluftsgudstjänst om det var en 

friluftsgudstjänst. Därefter trycker man på knappen ”Betala”. 

Klart! Plats och tidpunkt avgör vart kollekten ska gå till. 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

28 febr, 3 s i fastan B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Gudstjänst i Knista k:a   18 
 

6 mars, Midfastosöndagen B Högmässa i Hidinge Nya k:a  10 

  Gudstjänst i Kvistbro k:a   18 
 

13 mars, JM bebådelsedag B Högmässa i Knista k:a   10 

  Musikgudstjänst i Mullhyttans k:a 18 
 

19 mars  Elfri gudstjänst i Mullhyttans k:a 18 
 

20 mars, Palmsöndagen B Högmässa i Knista k:a   10 
 

21 mars  Passionsandakt i Hidinge Nya k:a 19 
 

22 mars  Passionsandakt i Knista k:a  19 
 

23 mars  Passionsandakt i Mullhyttans k:a 19 
 

24 mars, Skärtorsdagen B Mässa i Kvistbro k:a   19 
 

25 mars, Långfredagen B Gudstjänst i Knista k:a   10 

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a  16 
 

26 mars, Påskafton B Mässa i Hidinge Gamla k:a  23.30 
 

27 mars, Påskdagen B Högmässa i Knista k:a   10 
 

28 mars, Annandag påsk B Gudstjänst med små och stora 

  i Hidinge Gamla k:a   10 

 Mässa i Mullhyttans k:a   16 
 

3 april, 2 s i påsktiden B Högmässa i Hidinge Nya k:a  10 

  Gudstjänst i Kvistbro k:a   18 

 

 

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

B = Kyrkbuss 

10 april, 3 s i påsktiden B Högmässa i Knista k:a   10 

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a  16 
 

16 april  Musikandakt i Kvistbro k:a  16 
 

17 april, 4 s i påsktiden B Högmässa i Kvistbro k:a   10 

  Gudstjänst i Hidinge Nya k:a  16 
 

23 april  Musikandakt i Kvistbro k:a  15 
 

24 april, 5 s i påsktiden B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Gudstjänst med små och stora 

  i Knista k:a     16 
 

28 april  Morgonmässa i Kvistbro k:a  08.30 
 

1 maj, Bönsöndagen B Högmässa i Kvistbro k:a   10 

  Gudstjänst i Hidinge Gamla k:a  18 
 

5 maj, Kr himmelsf dag  Bergsmötet i Mullhyttan   10 

  Mässa i Knista k:a    18 
 

8 maj, Sönd f pingst B Gudstjänst med små och stora 

  i Hidinge Nya k:a    11 

  Mässa i Mullhyttans k:a   16 
 

15 maj, Pingstdagen B Högmässa i Kvistbro k:a   10 

  Gudstjänst i Hidinge Gamla k:a  18 
 

16 maj, Annandag pingst  Mässa i Knista k:a    19 
 

22 maj, Hel Trefaldighet B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Musikgudstjänst i Knista k:a  18 

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

B = Kyrkbuss 

29 maj, 1 s e Trefaldighet B Högmässa i Hidinge Nya k:a  10 

  Gudstjänst i Kvistbro k:a   18 
 

5 juni, 2 s e Trefaldighet B Vallfartsmässa på Riseberga  11 
 

12 juni, 3 s e Trefaldighet B Högmässa i Knista k:a   10 

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a  16 
 

19 juni, 4 s e Trefaldighet B Konfirmation Hidinge Nya k:a  11 
 

25 juni, Midsommardagen  Mässa i Kvistbro k:a   18 
 

26 juni Joh döparens d B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Gudstjänst i Knista k:a   18 

Ett antal gudstjänster kommer att teckentolkas. 

Det kommer att stå i predikoturerna 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Den ekumeniska böneveckan 2016 

Under några år har vi haft ekumeniska böneveckan och i år blev det mellan den 15 

januari och den 22 januari i musikrummet vid Kyrkans Hus. Tanken bakom mötena är 

att vi inför det nya året ber speciellt för vår bygd, våra församlingar och den värld som 

vi lever i. Böneveckan manifesterar också trots olikheten i församlingssyn och 

traditioner enheten i Jesus Kristus! Pastor Mikael Boman inledde veckan med 

nattvardsgudstjänst medan pastor Rajan Mall avslutade veckan med en mässa i Svenska 

kyrkans ordning.         Text  och 

bild: Stefan Öberg 
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Gravlyktor i Knista kyrkogård 

Foto: Stefan Öberg 

Under år 2016 kommer Knista församling på 

prov förteckna församlingsbor som blivit 

döpta, konfirmerade, vigda och begravda 

enligt Svenska kyrkans ordning i detta 

församlingsblad. Det gäller bara medlemmar 

i Svenska kyrkan. 

 

Döpta 

9 jan  Bernard Eriksson, Knista församling, i Hidinge Nya k:a 
 

24 jan Rasmus Elofsson, Knista församling, i Knista k:a 

 

 Vigda 

16 jan Pernilla Johansson och Erik Tönnäng 

  Karlskoga församling, i Knista k:a 
 

23 jan Ulrika Bärve och David Orozco Garcia 

  Kumla församling, i Hidinge Gamla k:a 

 

Begravda 

8 jan Ruth Sandberg, Knista församling, Edsbergs k:a 
 

15 jan Maj, Birgitta Hjalmarsson, Knista församling, Kvistbro k:a 
 

15 jan Ulrika, Maria Johansson, Knista församling, Hidinge Nya k:a 
 

22 jan Kurt, Filip Berg, Knista församling, Knista k:a 
 

22 jan Hartvig Ignell, Knista församling, Mullhyttans k:a 
 

29 jan Britt Bergman, Knista församling, Hidinge Nya k:a 
 

4 feb Gunvor Torége, Olaus Petri församling, Hidinge Nya k:a 

Dopets vatten 
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Kom och lyssna på församlingens körer! 

13 mars Jungfru Marie Bebådelsedag. Espresso sjunger 

Mariasånger från hela världen i Mullhyttans kyrka kl.18 
 

20 mars Palmsöndagen Knistakören sjunger på festlig högmässa i 

Knista kyrka kl. 10. 
 

24 mars Skärtorsdagen. Espresso sjunger på mässa i Kvistbro 

kyrka kl. 19 
 

25 mars Långfredagen. Knistakören sjunger på gudstjänst i Knista 

kyrka kl 10 
 

27 mars Påskdagen. Knistakören och Espresso medverkar på 

Påskdagsmässa i Knista kyrka kl. 10 
 

16 april Barnkörer från flera grannförsamlingar sjunger 

tillsammans i Kvistbro kyrka kl.16 
 

17 april Angels Voice framför delar ur musikalen ”The Sound of 

Music” i Hidinge nya kyrka kl.16 
 

30 april Valborgsmässoafton. Knistakören, Espresso och Angels 

Voice sjunger in våren på Oxelgården 16.45, Linden 

17.15, Geijers äng 20.00 

Foto: Sara Hansen 
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15 maj Pingstdagen. Kärlekens Ande. Espresso sjunger i 

Hidinge gamla kyrka kl.18 

 

22 maj Knistakören medverkar tillsammans med stråkelever ur 

Kyrkans Musikskola och SKUL på vårlig 

musikgudstjänst i Knista kyrka kl.18 
 

5 juni Flera körer från trakten sjunger på vallfartsmässa i 

Riseberga kl. 11 
 

6 juni Knistakören och Angels Voice medverkar på 

nationaldagsfirande på Högan kl. 15 
 

19 juni Espresso medverkar på konfirmationshögmässa i 

Hidinge Nya kyrka kl.11 

 

Skulle du vilja börja i någon av körerna? Välkommen att höra av dig 

till körledare Sara Hansen 

 sara.hansen@svenskakyrkan.se 

Espressokören på orgelläktaren under julens sånger och till höger Angels Voice med 

Knistakören 

Foto: Stefan Öberg 

mailto:sara.hansen@svenskakyrkan.se
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“Öppen kyrka” I Hidinge Gamla kyrka kl 17.15 

Hidinge kyrkgrupp och StoraBokengruppen kommer att erbjuda 

följande under våren, sommaren och hösten. 

Lördagen den 23 april Världsbokdagen 
 

Lördagen den 21 maj  Vårlåt-fåglalåt 
 

Lördagen den 11 juni  Presentation av ny 

     folder om altartriptyken 
 

Lördagen den 9 juli  med Sommarkyrkan 
 

Lördagen den 27 augusti kl 17.00 OBS tiden! Kyrkans spännande 

     historia i sång, dikt och drama 
 

Lördagen den 8 oktober Höstens frukter 

 

Samtliga lördagar slutar med helgmålsringning och bön. 

Dessutom: 

Bönsöndagen den 1 maj, gudstjänst och drama kl 18.00 

 

Med stor glädje skulle vi välkomna nya deltagare till våra  

lätta dramatiseringar. StoraBokengruppen är en liten grupp och vi 

vill gärna öka för att få tillräckligt antal till olika roller.!!!! 

Kerstin Pettersson 

Annette Wisser 

Vad med och stöd Lekebergs Musiksällskap! 

Enskild medlem betalar 100 kronor. Familj betalar 150 

kronor på bankgirokontot: 830-5146. Pengarna 

används till utdelning av stipendium för uppmuntran till 

talangfulla skolungdomar inom Lekebergs kommun 



 21 

 

Här kommer ett urval bilder från julens sånger 

Sten-Göran Thorell taktfast som vanligt Ingrid Morgan dirigerade orkestern 

tillsammans med Sten-Göran och... 

… Staffan Sjösvärd 

Foto och text: Stefan Öberg 

Årets stipendiat: Elton Wååg! 

Så här glad är Sara Hansen när hon ser... 

… körsångare! 
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Våren 2016 kl. 14.00 

3/3 Dagledigträff i Fjugesta   Per-Erik Domargård 

  kaffebönorna serverar + fasteinsamling med lotteri 
 

10/3 Torsdagsträff i Mullhyttan  Manskören Lorelei 
 

17/3 Dagledigträff i Fjugesta  Kilsbergssångarna 

 

24/3 Skärtorsdag     Utgår på grund av helg 
 

31/3 Dagledigträff i Fjugesta 
 

7/4 Torsdagsträff i Mullhyttan MåBra-kören & Ukelelegänget 
 

14/4 Dagledigträff i Fjugesta  Birgit Anderbert 
 

21/4 Torsdagsträff i Mullhyttan  Måna Berger 
 

28/4 Dagledigträff i Fjugesta  Sköld och Dejmerts 
 

5/5 Kristi Himmelfärdsdag   Utgår på grund av helg 
 

12/5 Dagledigträff i Fjugesta  Ida Gustafsson 
 

19/5 Torsdagsträff i Mullhyttan   Jan-Ingridz 
 

26/5        Vårutflykt 
 

Annette Wisser 
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Årets Fasteinsamling  

startar 7 februari och avslutas 20 mars 

 

 

 

 

 

20 feb  Livsloppet i Fjugesta utmed Hälsans stig kl 11-13 

tillsammans med Lekebergs kommun  

Soppa i Kyrkans Hus kl 11:30-15 
 

3 mars Kaffebönorna serverar på Dagledigträffen + Lotteri 
 

5 mars Livsloppet i Mullhyttan kl 11-13 tillsammans med 

Mullhyttans IF och Bygdeföreningen 

 Indonesisk mat i Mullhyttans kyrka kl 11:30-15 
 

18 mars  Prästostförsäljning Mullhyttan Ica Träffen kl 16-18 
 

19 mars Livsloppet i Lanna kl 12-16 tillsammans med Lanna 

Byalag och JZ Dansstudio 

 Lanna Bokhandel o Café serverar Lunch/soppa 
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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 

0585-488 94, mona.nilsson@lekeberg.se 

Annette Wisser Diakon 

0585-315 64, 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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Program för Hidinge Träffpunkt våren 2016 

Under våren 2016 fortsätter vi med Thomas Sjödins bok: ”Det händer, när 

du vilar”. Planering och arbete med drama. 

 2 mars, Mor i Vall   Inger Jansson 

 30 mars, Påsklunch kl 13.00!  Stefan Öberg 

 27 april, Sång och musik  Ingrid & Bengt Trensing 

 25 maj, Min resa    Ida Gustafsson (kan ändras) 

 15 juni, Lekhytte kapell  Program ordnar 

       Lekhyttegruppen 

 

Samtliga träffar i Hidinge Nya kyrka kl 14.00 utom påsklunchen som börjar 

kl 13.00. 

Sista träffen i Lekhytte Kapell 

Kyrkbussen fortsätter oförtrutet att knaggla sig fram i bergen. Privatbilar 

hämtar som förut i samhället! 

Tänk på att sprida kunskapen om vår trevliga grupp till fler!!! Det är inte 

förbjudet för herrar att delta! 

Ju fler vi blir ju trängre blir det i kafferummet, hi, hi!!!!! 

Många glada hälsningar från Kerstin Pettersson 

PS: Utflykt i sommar? Javisst, vi funderar på tid och mål senare! 

Kerstin Pettersson och Birgitta Olsson. Foto: Stefan Öberg 
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Många har skickat in lösningar på korsordet som vanligt—några få hade sedan turen 

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

 

Gunilla Pettersson  Asta Persson    Per-Ola Eklund 

Lekhyttan Brogården 2A Ålundavägen 19   Kvistbro Vilsta 

719 93 VINTROSA  716 94 MULLHYTTAN  716 93 FJUGESTA 

 
Tusen Tack! 

Efter att vi har besökt våra kyrkor under jul och nyårstid och upplevt alla 

ljus och marschaller all värme och trivsel som ni vaktmästare bidrar med. 

Ni gör verkligen ett fantastiskt jobb i vår församling. Tack 

Bibbi och Leif 

 

Nya församlings– och kyrkoherdar i Närke 

Den 31 januari blev en intensiv helg med välkomnande av Sonya Wallentin 

som församlingsherde i Edsberg och Mosjö-Täbys församlingar. I Lerbäck - 

Snavlunda pastorat mottogs Jimmy Åkerfeldt av biskop Johan Dalman och i 

Bodarne församling Jan Wallgren. Här kommer några bilder från det 

sistnämnda i Finnerödja kyrka. Helgen efter, den 7 februari mottogs 

Angelina Backman som församlingsherde i Adolfsberg och den 13 mars 

kommer Josephine Cummings mottas som kyrkoherde i Glanshammar 

Biskop Johan Dalman välkomnar Jan Wallgren som ny kyrkoherde i Bodarne församling. 

Foto och text: Stefan Öberg 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsd 5 maj 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 

Den 17 januari när 

A n g e l i n a  B a c k m a n 

avtackades i Kvistbro kyrka 

blev det en riktigt kall 

vacker vinterdag med 

ordentligt snötäcke. 

Kvistbro kyrka var fullsatt 

till sista plats. Här en bild 

taget från koret med kör och 

orkester i förgrunden. 

 

Angelina Backman läser dagens 

evangelium. 

 

 

 

Text och foton av Stefan Öberg 

Framsidan: Anna Lisa Sohlberg och Angelina Backman. Foto: Stefan Öberg 


