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Besöket I Villingsberg 

 

 

 

 

 

 
Simon Åberg som bataljonspräst och  

Stefan Öberg visiterande kyrkoherde 

 

FN-bönen hämtad ur “Fältandaktsboken”: 

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn I världsalltet. Det är vår uppgift att 

göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller 

fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin 

härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. 

Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra 

barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa. Amen. 

I slutet av april fick jag göra ett studiebesök i Villingsbergs militära 

skjutområde för att följa Simon Åbergs arbete som bataljonspräst. 

Samtidigt fick jag se hur försvarsförmågan vässas till med diverse exercis 

av vapenrustningen. Bland annat gasmaskövningar och justering av teknisk 

materiel. 

Vårt land har inte längre ett invasionsförsvar så som det var under kalla 

krigets dagar. Allmänna värnplikten är utbytt mot en professionell kärna av 

soldater. Men med tanke på hur vår omvärld har förändrats sista tiden med 

grannländer som rustar upp och globala terrorhot måste vårt land matcha 

dessa utmaningar med högre beredskap och signalspaning. Dessvärre 

kostar det en massa skattepengar, men vi måste tänka på att vårt öppna 

demokratiska samhälle inte är gratis eller något som vi kan ta som en 

självklarhet.  
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Frihet och öppenhet har sitt pris 

där alla medborgare måste vara 

med och bidra efter förmåga. 

Efter en spännande dag i 

Villingsberg så är jag glad över att 

se den höga motivationen att vilja 

försvara vårt land. Lasse Åbergs 

“Repmånad” är egentligen en 

tragisk beskrivning över hur illa 

invasionsförsvaret blev med 

värnpliktiga som tvingades göra lumpen och repmånad. Sverige gjorde rätt 

under kalla krigets dagar att inte skaffa atomvapen, den förmågan hade vi 

men man valde att satsa på högteknologiska vapensystem och flytta militära 

installationer ut från storstäderna så att civila inte skulle drabbas vid 

eventuella anfall. Nu står Sverige i ett vägskäl om landet behöver gå in i en 

allians eller om vi fortfarande kan hävda vår neutralitet med den 

försvarsförmåga vi har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Öberg undrade i vintras om Sverige har haft kärnvapen. Svaret är nej, 

men det var väldigt nära att vi hade skaffat det. Utställningen finns att be-

skåda på Flygvapenmuseet i Linköping. 

Stefan Öberg 

Gasmask på! 

Bild: Stefan Öberg 
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Tillbakablick mot framtiden 

Att titta en stund i backspegeln för att sedan kunna gå vidare och utvecklas, 

är något som naturligt sker i och med att förra årets verksamhetsberättelse 

skrivs. I vår verksamhetsberättelse går det att läsa fakta från det gångna året, 

se på bilder från olika händelser samt läsa en berättande text om vad som 

hänt. När vi nu börjar läsa tillsammans kommer funderingar utifrån det 

resultatet, använder vi våra pengar på rätt sätt? Därför jobbar kyrkorådet nu 

med att diskutera det som varit för att ta nya tag inför 2017.  

Jag vill gärna lyfta fram några saker som vi kan konstatera från förra året:  

 Vi har varit en synlig del av samhället i stort när vi deltagit i t.ex. 

Lekeberg hjälper, upplevelsevandringar, närvaro på fritidsgården i 

Fjugesta 

och inom ”Hela människan”. 

 Bland våra gudstjänster är det, som tidigare år, musikgudstjänsterna 

som  har flest besökare i genomsnitt. Glädjande är även att våra 

högmässor legat på något över i antal besökare, jämfört med förra året.  

 Vi har varit en viktig del i välkomnandet av nyanlända. 

 Vi har gått från att ha fasta grupper till att ha ännu mer välbesökta  

öppna verksamheter. 

Min tolkning utifrån dessa resultat är att vi under 2015 har skapat viktiga  

mötesplatser där människor fått chansen att delta aktivt, fått ny kunskap, fått 

växa i sin tro och fått möta andra och varandra. Det är även positivt att vi har 

skapat mötesplatser för olika åldrar.  

Vi kan fortsättningsvis bli ännu bättre på att lyssna in våra 

församlingsmedlemmars åsikter, funderingar och behov. Desto fler aktiva 

barn, unga, vuxna och äldre vi har i våra olika verksamheter, desto större är 

chansen att vi även fortsättningsvis hittar ”rätt”. Därför välkomnar vi nya och 

gamla aktiva att delta i de tillfällen som passar dem bäst och om det saknas 

något, hör av dig till någon i Knista församling. 

En bön som Marika Palmdahl, präst i Göteborg, läste under en av veckans 

morgonandakter på Sveriges radios P1, tar jag med mig in i det fortsatta 

arbetet inför ett nytt år. ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan 

förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. 

Amen.” 
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Mat & Prat gör sommaruppehåll i juni, juli och augusti 

Mustafa Masri och Hussein Sahyouni har ansvarat för matlagning  

och disken de sista veckorna. Glädjande nog har vi fått bidrag från  

kommunen så de får betalt för sin insats. Det första jobbet i Sverige! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt fler deltar under måndagskvällarna i Lekebergskyrkan så maten  

räcker inte alltid till. Säkert för att den är så god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer nu att utvärdera och fundera över hur vi ska fortsätta under 

hösten. 

 

Annette Wisser, diakon 
Bild: Annette Wisser 
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ODLINGSLOTTER 

I samarbete med Svenska kyrkan – Knista församling upplåter 

kommunen mark för odlingslotter i anslutning till vattenparken i 

Fjugesta. 

Genom ett initiativ och ekonomiskt bidrag från Knista församling 

kommer kommunen att upplåta mark för iordningställande av 

odlingslotter under en testperiod. Ett delsyfte med detta är att hjälpa 

flyktingar/nytillkomna i kommunen att få tillgång till mark för egen 

odling. 

Platsen där odlingslotterna upplåts är i anslutning till vattenparken i 

Fjugesta. På den östliga sluttningen i området mellan Tegelbruksgatan 

och vattenparken finns det gott om mark för ändamålet. På området finns 

sedan tidigare anlagd vatten och avlopp vilket ger en praktisk möjlighet 

att snabbt ordna vattenförsörjning. 

Odlingslotterna får arrenderas av kommuninvånare i Lekeberg, främst 

målgruppen är de som inte har en egen möjlighet till närodling. 

Odlingslotterna kommer att vara 50 – 100 m2 stora. 

Odlingsverksamheten bedrivs under en testperiod med utvärdering efter 

varje år. Det är viktigt att få till en fungerande verksamhet som får växa 

fram i takt med behov och efterfrågan.  

Genom tillkomsten av odlingslotterna ges även skolor och förskolor i 

kommunen möjligheten att bedriva egen odling/praktisk utbildning, 

bland annat genom Naturskolans försorg.  

Mats Turesson Chef Teknik och Serviceavdelningen   

Bild: Annette Wisser 



 7 

 

Avtackning av vaktmästare Torbjörn Karlsson 

Under sommaren kommer vår vaktmästare Torbjörn Karlsson gå i pension 

efter 36 år i tjänst. Under högtidliga former på Kristi Himmelsfärdsdagen 

passade församlingen på att lämna över en blomma till jubilaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bild: kyrkoherde Stefan Öberg, Kyrkogårds och fastighetschef Agneta 

Sigbjörnsson, kyrkvaktmästare Torbjörn Karlsson, daikon Annette Wisser 

och Kyrkorådets vice ordförande Sven Bellander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mingelbild från kyrkkaffet  

 

Stefan Öberg Bild: Stefan Öberg 
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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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Sommaravslutning 

 

13/6 Åker vi tillsammans till Berget i Degerfors. 

Vi samlas vid Kyrkans hus för gemensam avfärd kl 9.00, stannar till 

vid Mullhyttans kyrka ca 9.15 

Sommarutflykten till Berget avslutar vår termin med öppnaförskolan 

och Familjecentralen.   

Medtag fikakorg, grillen är tänd! Det finns möjlighet att titta på djur, 

handla i butiker och besöka Svingelskogen så ta gärna med lite 

kontanter. 

 

Vi startar höstterminen v 35 

 

Varmt välkomna!  
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    TACK-gudsjänst i Kvistbro    

    Vid TACK-gudstjänsten den 5 maj hyllades med

    lemmarna från Knista, Kvistbro och Mullhyttans 

    syföreningar för deras mångåriga insatser. Kyrko-

    rum har smyckats och skötts om och pengar har 

    samlats in för att ges till behövande. De sista åren 

    har det inte handarbetats så mycket utan det är lott-

    erier och kollekter som samlats in. Nu väljer med-

    lemmarna att komma till den övriga församlings-

    verksamheten som erbjuds t ex gudstjänst och träff-

    ar för daglediga.  

    I Predikaren kap 3 står det: 

    Allt har sin tid, 

    det finns en tid för allt som sker under himlen: 

    en tid för födelse, en tid för död, 

    en tid att plantera, en tid att rycka upp,…… 

    en tid att spara, en tid att kasta, 

    en tid att riva sönder, en tid att sy ihop…… 

Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete 

Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. 

Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta 

Guds verk från början till slut. Jag insåg att för människan finns ingenting 

gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta och dricka och finna 

glädje mitt i all sin möda – det är en gåva från Gud. 

Annette Wisser, diakon 

Bild: Stefan Öberg 

Bonader av 

församlingens 

Finfika med syföreningarna 
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Konfirmand 2016-2017? 

Under maj månad går det första utskicket ut med inbjudan till höstens  

konfirmandgrupp. Vi skickar till alla som är födda 2002 och som finns 

med i kyrkbokföringen och bor i Knista församling. Vet du någon som  

vill anmäla sig till höstens konfirmandgrupp, men inte fått inbjudan? Då  

är det bara att höra av sig till: anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se  

Även de som är födda 2001 och inte är konfirmerade blir inbjudna till  

höstens konfirmandgrupp.  

 

Höstens konfirmandupptakt är söndagen 4 september kl 18  

i Kvistbro kyrka.  

 

Kom gärna och ta del av årets konfirmation med redovisning 18 juni kl 18 

och Högmässa med konfirmation 19 juni kl 11 i Hidinge Nya kyrka. 

 

Anna Karlsson församlingspedagog Knista församling 

Bild: Emma Dahlbäck/IKON 

mailto:anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se
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Vaktmästare i Mullhyttan kyrka i 20 år! 

Den 13 april bjöd vår vaktmästare Johnny Rinaldo in arbetslaget på 

förmiddagsfika med smörgåstårta för att fira 20 år som kyrkvaktmästare i 

Mullhyttans kyrka. Vid detta tillfälle kom också de två som var med och 

anställde honom: Kyrkogårds och fastighetschefen Henry Sahlqvist och 

Kyrkosamfällighetens ordförande Jörgen Nyström. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Rinaldo tillsammans med de två som anställde honom för 20 år 

sedan: Henry Sahlqvist till vänster och Jörgen Nyström till höger 

Stefan Öberg 

 

 

Staketet på Mullhyttans kyrka 

Staketet, som börjat vika utåt, i bortre hörnet på nya kyrkogården i 

Mullhyttan har monterats ner för att ersättas av en Tujahäck. Lindarna 

framför kommer att tas ner och blommande buskar sättas i dess ställe. Vi 

tror att dessa åtgärder gör att hörnet upplevs ljusare och att gräsmatta och 

buskar kommer att trivas bättre.  

Agneta Sigbjörnsson 

Bild: Stefan Öberg 
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Ekumenisk gudstjänst på Berget 

På Kristi himmelsfärdsdagen var det dags för ekumenisk friluftsgudstjänst 

på Berget borta i Mullhyttan. Enligt boken Kvistbro sockens historia har 

detta möte hållits sedan 1858 av skolmästare J. O. Nyqvist som hade 

samling för sina ungdomar. I mer eller mindre obruten följd har dessa 

samlingar ägt rum i svårslagna 158 år! När det har regnat så har mötet 

förflyttats till Salemkapellet som för övrigt firade 75 års jubileum den 23 

april. Stort Grattis till Salemförsamlingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets predikan blev vikarierande pastor  

Ingemar Fhager från Lekebergskyrkan 

 

 

 

 

 

 

 

Drygt femtiotalet gudstjänstbesökare hittade  

upp till berget för ett Guds Ord och förstärkning  

av medhavd kaffekorg. 

Stefan Öberg 
Bild: Stefan Öberg 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

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

  Gudstjänst i Kvistbro k:a   18 

5 juni, 2 s e Tref B Vallfartsmässa i Riseberga  11 

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

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a  16 

18 juni  Gudstjänst i Hidinge Nya k:a  18 

19 juni, 4 s e Tref B Högmässa i Hidinge Nya k:a  11 

25 juni, Midsommardagen  Mässa i Kvistbro k:a   18 

26 juni, Helige Joh döp dag B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Gudstjänst i Knista k:a   18 

3 juli, 6 s e Tref B Högmässa i Hidinge Nya k:a  10 

  Gudstjänst på Högan   14 

10 juli, Kristi förkl dag B Högmässa i Knista k:a   10 

17 juli, 8 s e Tref B Högmässa i Kvistbro k:a   10  

24 juli, 9 s e Tref B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

31 juli, 10 s e Tref B Högmässa i Knista    10 

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

B = Kyrkbuss 

 

7 augusti, 11 s e Tref B Högmässa i Hidinge Gamla k:a  10 

14 augusti, 12 s e Tref B Högmässa i Knista k:a   10 

21 augusti, 13 s e Tref B Högmässa i Kvistbro k:a   10 

  Musikgudstjänst i Hidinge Nya k:a 18 

28 augusti, 14 s e Tref B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Gudstjänst i Knista k:a   18 

4 september, 15 s e Tref B Högmässa i Hidinge Nya k:a  10  

  Gudstjänst i Kvistbro k:a   18 

11 september, 16 s e Tref B Högmässa i Knista k:a   10 

  Friluftsgudstjänst Hallagården  14 

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a  16 

18 september, 17 s e Tref B Högmässa i Kvistbro k:a   10 

  Gudstjänst i Hidinge Nya k:a  16 

25 september, 18 s e Tref B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Gudstjänst i  Knista k:a   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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Avtackning och mottagande av medarbetare 

En ögonblicksbild då församlingen välkomnade komminister Simon 

Åberg och avtackade komminister Annastina Jönsson och kantor Helén 

Sigebjer Ivarsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bild. Komminister Annastina Jönsson, representant från kyrkorådet  

Agneta Gunnarsson, Helén Sigebjer Ivarsson och Simon Åberg 

 

Stefan Öberg 

 

 

Murarna runt Knista östra 

Murarna runt östra kyrkogården består av kalkstensblock av varierande 

tjocklek de äldsta delarna har de tjockaste och mest oregelbundna 

stenarna. Murarna har under årens lopp gradvis påverkats av bland annat 

väder och vind. De kommer att renoveras av Tobbes Schakt under våren 

och sommaren. 

I samband med att muren renoveras kommer de gravstenar som står 

närmast att behöva monteras ner. Detta görs av vaktmästare på ett så 

säkert och varsamt sätt som möjligt. När muren är renoverad och klar 

kommer stenarna att återmonteras av vaktmästare. 

Agneta Sigbjörnsson 

Bild: Stefan Öberg 
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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 

13 feb Nikki Pettersson, i Hidinge Nya k:a 

20 feb Vire Grahn, i Knista k:a 

12 mar Lucas Hjalmarsson, i Kvistbro k:a 

19 mar Ellen Liljeberg, i Hidinge Nya k:a 

 Vera Liljeberg, i Hidinge Nya k:a 

20 mar Alma Högberg, i Kvistbro k:a 

2 apr Vhilda Nilsson Bygdén, i Knista k:a 

 Thure Falk, i Kvistbro k:a 

23 apr Lillie Zetterman, i hemmet 

4 maj Carl Falk, i Kvistbro k:a 

 

 Vigda 

20 mar Evelina Lindström och Mats Högberg, i Kvistbro k:a 

 

Begravda 

5 feb Sören Johansson, Mullhyttans k:a 

11 feb Birgitta Larsson, Kvistbro k:a 

12 feb Siverth Säterhagen, Mullhyttans k:a 

11 mar Eva Pettersson, Knista k:a 

17 mar Edith Pettersson, Knista k:a 

18 mar Uno Alvarsson, Kräcklinge k:a 

 Marianne Andersson, Mullhyttans k:a 

1 apr Yvonne Karlsson, Knista k:a 

7 apr Judith Andersson, Knista k:a 

8 apr Sonja Andersson, Hidinge Nya k:a 

14 apr Ingrid Carlsson, Hidinge Nya k:a 

15 apr Kerstin Knutsson, Edsbergs k:a 

 Kjell Berglund, Kvistbro k:a 

22 apr Ingegerd Johnsson, Kvistbro k:a 

 Åke Pettersson, Knista k:a 

29 apr Elsa Lundin, Hidinge Nya k:a 

Dopängel 

Minneslund på Knista kyrkogård 

Bild: Stefan Öberg 
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Elfri gudstjänst I Mullhyttans kyrka 

I det tidevarv vi lever i har vi kyrksamma som har besvär med 

elöverkänslighet och strålning från mobiltelefoner. Vi provade på att ha en 

elfri gudstjänst i Mullhyttans kyrka där alla lampor, fläktar och 

ljudanläggningar stängdes av. Ljus tändes upp och kyrkvaktmästaren fick 

gå ut till klockstapeln och trampa ingång klockorna. Det blev en speciell 

känsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En arrangerad bild efter mässan som visar hur fint ljusen lyser.  

 På bild är kyrkoherden Stefan Öberg till vänster och till höger  

 diakonen Johan Sobelius från Nikolai församling i Örebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kyrkkaffet efter gudstjänsten lystes upp av ljusen. 

Bild: Stefan Öberg 
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Minneslunden Hidinge 

Minneslunden i Hidinge har fått 

ny utformning. Tujorna har 

tagits bort och spaljéer har fått 

ersätta dem. 

Idén till utformningen av 

spaljéerna kommer från formen 

på Hidinge Nya kyrkas fönster 

och dörrar. 

Spaljén är i tre sektioner; tre 

delar i den mittersta och två 

delar på vardera sidan om 

mitten.  

Framför spaljéerna kommer 

perenner och klängväxter att 

planteras. I år har barnen i 

Kyrkis sått luktärter som ska få 

klänga upp i spaljén. 

Idé och formgivning:  

Claes Karlsson  

Agneta Sigbjörnsson 

 

 

 

Kvistbro prästgård 

Eftersom ingen av våra präster använder 

prästgården som tjänstebostad har Knista 

församling tagit beslut om att avyttra 

prästgården i Kvistbro.  

Agneta Sigbjörnsson 

Bild: Agneta Sigbjörnsson 

Bild: Stefan Öberg 



 20 

 

“Öppen kyrka” I Hidinge Gamla kyrka 

Hidinge kyrkgrupp och StoraBokengruppen kommer  

att erbjuda följande under våren, sommaren och hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga lördagar slutar med helgmålsringning och bön. 

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 

Detalj från altartavlan 
Hidinge Gamla kyrka  

Altartavlan 
Lördag 9 juli kl 17.15  
Kerstin Pettersson presenterar en ny folder om altartavlans olika delar och 
berättar om många av de bilder som gömmer sig i målningen. 

Hidinge Gamla Kyrkas historia  
Lördag 27 augusti  
kl 17.00 OBS tiden!   
Kyrkans spännande historien i dikt, sång och drama. 

Pärlor sköna 
Lördag 11 juni kl 17.15  
Sång och musik av Lena Svensson och Lisa Erbo. 

Höstens frukter 
Lördag 8 okt kl 17.15  
Gitarr, sång mm. Stefan Öberg 

Bild: Kerstin Pettersson  
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Musik i sommarkväll  

Lördag 16 juli  

Mullhyttans kyrka 

Mullhyttemarken kl 09.00-19.00.  

Musik i sommarkväll kl 18.00. 

”Toner till sommaren” Psalm, visa,  

klassiker och en och annan polska.  

Anna Karin Gillberg Eriksson, sång/piano. 

Rikard Eriksson, dragspel. 

Lördag 23 juli  

Knista kyrka 

Helgmålsbön kl 18.00. Följt av Musik i sommarkväll. 

”Från svensk romantik till amerikansk modernism”  

Martin Lisell, sång. John Humlebäck, gitarr.  

    Lördag 30 juli 

    Kvistbro kyrka 

    Musik i sommarkväll kl 18.00 Forsman Four 

    ”Skön sommarjazz”  

     Söndag 21 augusti  

    Hidinge Nya kyrka 

    ”Hela kyrkan sjunger” kl 18.00 

    Medverkande: Per-Erik Domargård,  

    Knista kören och Espresso 

Bild: Pixabay 

Bild: Pixabay 
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Hänt i kontraktet: 

Återinvigning av Vintrosa kyrka 

För två år sedan drabbades Vintrosa kyrka olyckligt av en brand men 

olyckan vändes till glädje när den återöppnades under högtidliga 

former annandag påsk av biskop Johan Dalman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Öberg 

Vintrosa kyrka från Granhammarhållet 

Nya altaret i Vintrosa kyrka 

Nyckeln överlämnas till  Johan 

Dalman som återinviger 

Vintrosa kyrka 

Invigningstal av biskop Johan Dalman i 

fullsatt kyrka 

Bild: Stefan Öberg 
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Installation av kyrkoherde 

På Jungfru Marie bebådelsedag mottogs Josephine Cummings som  

kyrkoherde i Glanshammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Öberg 

Kyrkoherde Jospehine Cummings tillsammans  

med biskop Johan Dalman 

Mingelbild från kyrklunchen i församlingshemmet.  

Till vänster om Josephine ser vi kontraktsprosten  

Tomas Rådehed 

Bild: Stefan Öberg 
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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 

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 

Ida Gustavsson, 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   204 07 

Karin Nilsson, vaktmästare    363 85 

Annie Ennefors, vaktmästare   315 49 

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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Det har flödat in en mängd svar som vanligt och det tackar vi för, men vi nöjer oss  

med att dela ut tre presenter per omgång, också det som vanligt. 

GRATTIS Ni som vann!!! 

Och TACK till alla som har löst korsordet och skickat in lösningarna! 

Gerd Johansson  Anita Nicander  Christer och Agneta Sjöberg 

Östra Långgatan 23  Kråkemotorp   Carlsforsvägen 38 

716 30 FJUGESTA  716 93 FJUGESTA  716 94 MULLHYTTAN 

SVTs besök i Kvistbro kyrka 

Under våren fick vi besök av SVT i en av våra kyrkor. Det blir ett litet klipp 

i ett program som kommer sändas någon gång under kommande höst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Öberg 

Så här kan ett TV:team 

se ut på fält 

Till vänster Christopher O´Regan 

tillsammans med produktionsteamet 

Bild: Stefan Öberg 

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 nummer är  
torsd 11 augusti 2016.  Det nuvarande numret har aktualitet fram till och med 
september månad 2016. 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 4 augusti 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:  

Här håller Torbjörn Karlsson tal. I bakgrunden skymtar Karin Nilsson som axlar vidare på 

jobbet som kyrkvaktmästare i Kvistbro. Annie Ennerfors (ej på bild) kommer börja som 

säsongsanställd kyrkvaktmästare i Kvistbro.  


