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Inledande ord av kyrkoherden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När jag skriver dessa rader är det högsommar och semestertid. Den in 

ledande bibelversen är hämtad från Psaltaren 8 vilket var en av texterna  

till 9 söndagen efter Trefaldighet som handlar om att vara goda förvaltare.  

Ur ett bibliskt perspektiv hör förvaltarskapet ihop med en annan stor fråga 

som människan ställer sig: - Vad är meningen med livet? Ingen lätt fråga 

att svara på men jag gör ett försök ändå… Utifrån skapelseberättelsen vet 

vi att Gud skapade inte bara himmel och jord utan vidare också livet i dess 

mångfald. Gud satte människan till att bruka och bevara denna tillvaro och  

detta uppdrag gäller än idag tänker jag mig. Varje människa som föds får 

uppdraget av Gud Fader att ta hand om sin bit av jorden som blir tilldelat 

till att bruka och bevara. När vi lever så lever vi i ”shalom”, vi finner me-

ningen med livet och kanske också lyckan i stort. Att härska över havets 

fiskar, djuren och fåglarna ska inte tolkas i maktspråk och rovdrift av natur 

utan tvärtom betyder härska i himmelsk mening vård och omsorg av ska-

pelsen! En rest från detta ursprungliga i människans urtid är det jag ser vår 

omsorg om trädgården, vi matar fåglarna från köksfönstret och mångas be-

hov av husdjur. Tänk att du och jag får vara med i detta gudomliga uppdrag! 

Stefan Öberg 

”När jag ser din himmel, som 

dina fingrar format, månen och 

stjärnorna du fäste där, vad är 

då en människa att du tänker på 

henne, en dödlig att du tar dig 

an honom? Du gjorde honom 

nästan till en gud, med ära och 

härlighet krönte du honom. Du 

lät honom härska över dina 

verk, allt lade du under hans föt-

ter: får och oxar, all boskap, och 

markens vilda djur, himlens fåg-

lar och havets fiskar, allt som 

vandrar havets stigar. Herre, 

vår härskare, väldigt är ditt 

namn över hela jorden”. 
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Kort kommentar kring SVTs granskning av Svenska kyrkan 

Under våren gjorde SVT en granskning av Svenska kyrkans utlandsresor. Det 

resulterade i upprörda känslor och högt antal aktiva utträden i juni månad vil-

ket också märktes här i Knista församling. 

   Vi hade ett antal fler utträden än vanligt. Det är beklagligt om man tror att 

Knista församling har haft dyra omotiverade utlandsresor för sig så som det 

har vinklats i massmedia. Att så kallade personal- och studieresor urartar till 

nöjesresor med besök på kändiskrogar och Premier League matcher som be-

talats med kyrkoavgiften. Av de 1400 församlingar som Svenska kyrkan har i 

vårt land så var det 40-tal av dem som inte har skött sig väl. Ett exempel som 

fördes fram i ljuset var Huddinge församling som lade en femdagars konfe-

rens på ett hotell i Malta. Drygt 100 personer deltog och kostade nära 

800,000 kronor. En annan församling var Botkyrka församling som sedan 

2010 gjort resor för 2,8 miljoner. Knista församling har inte gjort någon på-

kostad utlandsresa eller var på någon dyr konferensanläggning när vi arbeta-

de fram vår nya församlingsinstruktion. Vi var drygt 30-talet personer som 

gjorde det här hemma i Kyrkans Hus. Det som kostade den dagen var en lax 

med kallsås och lite Lokavatten. 

   Det är djupt beklagligt att de 1360 församlingar som sköter sig ska straffas 

på det här viset av drevet. Knista församling är en skötsam församling och 

våra intäkter kommer från kyrkoavgiften. Vi behöver bygdens stöd och väl-

vilja inte bara till kyrkoavgiften utan också engagerande församlingsbor för 

kyrksamheten. Därför är det djupt beklagligt om någon av våra församlings-

bor tror att vi har dyra omotiverade utlandsresor för oss och är besviken på det. 

 

Stefan Öberg 

Påverka innehållet i Korsordet genom att bidra själv! 

Material kan lämnas in till kansliet, Kyrkans Hus, eller sändas till Kors-

ordet: Kyrkans Hus, Storgatan 28. 716 30 FJUGESTA 

Korsordet har hittills kommit ut med 4 nr per år. Stopp-datum för näs-

ta nr är torsd 3 november 2016. Det nuvarande numret har aktualitet 

fram till och med september månad 2016. 
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Välkommen till Mat & Prat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I Kyrkans hus 

kl 11 – 14 lördagarna 

10 september 

8 oktober 

12 november 

 

    Vuxna betalar  

 

23 december Jul i Gemenskap i Lekebergskyrkan 
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Mobilstrålningsfri  

Musikgudstjänst och Spelmansstämma 

11 september kl 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

med inriktning ”barn i alla åldrar”. Därefter erbjuds man att följa med till 

Hallagårdens Lilla djurpark att se föreställningen  

”En dalkullas vardag på fäboden” med Ida Blomqvist.  

Det kommer att utspelas i Lekhyttans Lilla djurpark bland djuren. Inträdet i 

djurparken är 40 kr/person (oavsett ålder). 

Efter föreställningen bjuder Örebro Läns Folkmusikförbund (ÖLFM) barn 

och vuxna på låtkurs i Hallagårdens lokaler. Hallagården bjuder på lokalerna 

och spelmän/kvinnor får gratis saft/kaffe/te, men tilltugg får var och en välja 

och betala själv. 
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Ny Kyrkohandbok 2018 

I Svenska kyrkan pågår sedan några år tillbaka en process att skapa en ny 

ordning för församlingens gudstjänster (Kyrkohandboken). I början av året 

sändes det senaste förslaget till den nya Kyrkohandboken ut till församling-

arna på remiss. Med stor sannolikhet kommer detta förslag att antas av Kyr-

komötet 2017 och börja användas någon gång under 2018.  

Vi i Knista församling vill därför bjuda in till delaktighet i övergången till 

den nya ordningen och ge möjlighet till att påverka utformningen av våra 

framtida gudstjänster. Det kommer att ske under hösten 2016 i våra olika 

grupper och vid flera gudstjänsttillfällen. Vid dessa tillfällen vill vi exem-

pelvis fånga upp följande frågor:  

 Vad uppskattar jag särskilt i våra gudstjänster idag?  

 Vad skulle jag önska mer av i vårt gudstjänstliv?  

 Är det något som saknas idag?  

 Vad i vårt gudstjänstliv är omistligt?  

 Vad skulle du vilja ändra i vårt gudstjänstliv?  

 

Din åsikt är viktig! Om du vill kan du svara på frågorna direkt och skicka 

till oss. 

Mer information om den nya Kyrkohandboken finns på Svenska kyrkans 

hemsida:  

www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken 

 

Allt gott och väl mött under hösten! 

Sara Hansen och Simon Åberg. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
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Information inför konfirmation 2016-2017 

Under maj månad i år gick det första utskicket ut med inbjudan till höstens 

konfirmandgrupp. Vi skickade till alla som är födda 2002 och som finns med 

i kyrkobokföringen och bor i Knista församling.  

Vet du någon som vill anmäla sig till höstens konfirmandgrupp, men som 

inte fått en 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 hös-

tens konfirmandgrupp. 

 Höstens konfirmandupptakt är söndagen 4 september kl 18  

 i Kvistbro kyrka. 

Anna Karlsson församlingspedagog Knista församling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Emma Dahlbäck/IKON 
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Öppenförskola startar v 35. 

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. 

Maria och Christin 

Sommaravslutning på Berget. 
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Världens Barn 

Världens Bio 

Bio i Kyrkans hus 3/10 kl 18.00 

Inträde, popcorn och festis 20 kr som  

går till Världens barn. 

 

 

Världens Minikonsert 

Hidinge Gamla kyrka 5/10 kl 18.00 

Kyrkans musikskola medverkar. 

Upptakt  

Upptaktsgudstjänst med Astrid Lindgren tema 

Hidinge Nya kyrka 18/9 kl 16.00 med alla våra barn- och ungdomsgrupper! 

Drop-in-dop och Dopfest 

Drop-in-dop 

Kvistbro kyrka 1/10 kl 12.00-15.00 

Dopfest med små och stora 

Kvistbro kyrka 1/10 kl 16.00 

De som döpts under året som gått vill vi fira och  

det gör vi genom att anordna en fest. Alla som  

blivit döpta under året får en inbjudan med posten. 

Tag gärna med faddrar, släkt och vänner!  
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Sommarutflykten gick i år till Arboga 

Vi åkte med Mullhyttans buss till Örtagårdskyrkan där vi fick förmiddagsfi-

ka och andakt med musik. Sedan berättade de om sin verksamhet. Därefter 

gjorde vi ett snabbt besök i Sankta Karins Örtagård. Som ni ser på bilderna 

ösregnade det hela tiden så efter att ha ätit lunch på Stadskällaren fick vi 

ställa in den guidade stadsrundturen. Nunnan fick berätta lite om Arbogas 

historia för oss inne i kyrkan istället. Men det var bara glada miner trots det 

sura vädret. 

Annette Wisser 
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Kanske blev det aldrig tid för dop,  
kanske kändes det för stort och omständligt  
eller för dyrt att ha en dophögtid i familjen.  
Kanske tyckte dina föräldrar också att du skulle  
få välja själv om du vill bli döpt och sedan blev  
det aldrig tillfälle. 

Dopet behöver inte ta tid, pengar och kraft i anspråk.  
Framförallt - det finns ingen åldersgräns!  
Även om barndop är den vanligaste formen i Sverige  
så döps många också som ungdomar eller vuxna.  

Det är aldrig för sent! 

SÅ HÄR KOMMER DET GÅ TILL: 

 Drop-in-dop den 1 oktober i Kvistbro kyrka mellan 12.00-15.00 

 Valfri klädsel. I kyrkan kommer det finnas en dopklänning att låna. 

 Man kan ha en eller fler faddrar. För att vara  
      fadder skall man vara döpt i något kristet sam- 
      fund (behöver ej vara Svenska kyrkan) 

 Ta med personnummer, samt båda vårdnads- 
      havarnas underskrift om barnet som skall  
      döpas är under 18 år. 

 Vid dopet blir man automatiskt medlem i  
      Svenska kyrkan 

 Dopet är kostnadsfritt! 

Har du några funderingar är det bara att du  
hör av dig till oss! 

Varmt välkommen! 

KVISTBRO KYRKA 1 OKTOBER  
MELLAN  

12.00-15.00  

Drop-in-dop 

Expeditionens tfn: 0585-312 55 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knista 
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Vallfartsmässa på Riseberga 

I försommartid brukar det vara vallfartsmässa på Riseberga klosterruin. Av 

gammal tradition är det Strängnäs biskop eller domprosten som leder guds-

tjänsten. I år blev det premiär för vår nye domprost Christoffer Lundgren att 

leda gudstjänsten som var 5 juni. Här kommer några bilder från årets upplaga. 

 

Stefan Öberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vansklig faktor med frilufts-

gudstjänster är vädret. I år blev 

det sol och en flagga i topp! 

Domprost Christofer Lundgren 

i sällskap med kyrkoherden i 

Örebro Ingemar Söderström 
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Många sjöng med under gudstjänsten 

Risebergakören var på plats 
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Årets upplaga av sommarkyrkan 

Något som uppskattas i värmen och ljusa aftnar är sommarmusiken i våra kyr-

kor. I år inleddes den i Hidinge Gamla kyrka med temat ”Pärlor sköna” av 

Lena Svensson sång och Lisa Erbro på piano. Två helger senare var det dags i 

Mullhyttans kyrka av AnnaKarin Gillberg Eriksson och Rikard Eriksson med 

”Toner till sommaren”. Innan semestern tog vid så en exotisk upplevelse i våra 

trakter med omickade operatoner av Martin Lissel ackompanjerat av John 

Humlebäck på gitarr med temat ”Vägen tillbaka till hoppet” med teman hämtat 

från kung Erik XIV, William Shakespeare och Gustaf Fröding. 

 

Stefan Öberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här många kom till premiären i Hidinge Gamla kyrka 11 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikard Eriksson och Anna Karin Gillberg Eriksson 
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Lena Svensson sång, Lisa Erbro piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatoner av Martin Lissel och John Humlebäck på gitarr 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

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

   Musikgudstjänst i Hidinge Nya k:a 18 

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

  Gudstjänst i Knista k:a   18 

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

  Gudstjänst i Kvistbro k:a   18 

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

  Friluftsgudstjänst Hallagården  14 

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a  16 

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

  Gudstjänst i Hidinge Nya k:a  16 

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

  Gudstjänst i  Knista k:a   18 

2 okt, Helige Mikaels dag B Högmässa i Hidinge Nya k:a  10 

  Gudstjänst i Kvistbro k:a   18 

9 okt, Tacksägelsedagen B Högmässa i Knista k:a   10 

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a  16 

16 okt, 21 s e Tref B Högmässa i Kvistbro k:a   10 

  Musikgudstjänst i Hidinge Nya k:a 18 

23 okt, 22 s e Tref B Högmässa i Mullhyttans k:a  10 

  Gudstjänst med små och stora  

  i Knista k:a     16 

30 okt, 23 s e Tref B Högmässa i Hidinge Gamla k:a  10 

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

B = Kyrkbuss 

 

4 nov  Kyrkorna i Hidinge Nya, Knista, Kvistbro och   

  Mullhyttan är öppna under fredagen kl 9-16 

5 nov, Alla helgons dag  Musikandakt i Kvistbro k:a 13  

  Musikandakt i Mullhyttans k:a 15  

  Musikandakt i Hidinge Nya k:a 16  

 B Musikgudstjänst i Knista k:a 18 

6 nov, s e Alla helgons dag B Minnesmässa i Hidinge Nya k:a 10  

 B Minnesgudstjänst i Kvistbro k:a 10  

 B Minnesgudstjänst i Mullhyttans k:a 16 

 B Minnesgudstjänst i Knista k:a 18 

13 nov, s f Domssöndagen B Högmässa i Knista k:a 10 

  Gudstjänst i Mullhyttans k:a 16  

20 nov, Domssöndagen B Högmässa i Mullhyttans k:a 10 

27 nov, 1 s i advent B Högmässa i Kvistbro k:a 10  

 B Adventsgudstjänst i Knista k:a 10  

  Adventsgudstjänst med små  

  och stora i Hidinge Nya k:a 16 

  Adventsgudstjänst i Mullhyttans k:a    16 

4 dec, 2 s i advent B Högmässa i Knista k:a   10  

  Luciaandakt i Mullhyttans k:a  16 

 B Julens sånger i Hidinge Nya 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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Under år 2016 kommer Knista församling på prov förteckna församlingsbor 

som blivit döpta, konfirmerade, vigda eller begravda enligt Svenska kyrkans 

ordning i detta församlingsblad. Det gäller bara medlemmar i Svenska kyrkan. 

Döpta 

7 maj Teodor Fredriksson  Hidinge Gamla k:a 

4 juni Edmund Helgesson  Hälla hults kvarn 

4 juni Tor Sjödal   Knista k:a 

12 juni Ludvig Forsberg  Kvistbro k:a 

2 juli Elsa Åkesson   Hidinge Nya k:a 

3 juli Alma Svensson Åsberg Knista k:a 

9 juli Hedvig Hendeberg  Knista k:a  
Dopets vatten 

Foto: Stefan Öberg 

Konfirmerade 

22 maj Daisy Eklind   Längbro k:a 

 Liselott Kortesmäki 

22 maj Eric Agartsson  S:t Nicolai k:a 

 Ella Edlund 

 Thelma Pettersson 

19 juni Melinda Berger  Hidinge Nya k:a 

 Viktor Eklöf 

 Carl Falk 

 Julia Gustafsson 

 Tilda Haglund 

 Jonatan Hansen 

 Emil Hargreaves 

 Gabriel Jarleskog 

 Jacob Karlsson 

 Amanda Lundberg 

Konfirmation i Hidinge Nya kyrka 

19 juni 2016  
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 Vigda 

14 maj  Emelie Barnemo och Martin Ennefors Hidinge Nya k:a 

20 juni  Therese Johansson och Fredrik Berg Alcanada, Mallorca 

2 juli  Lina Jansson och Patrik Åkesson Hidinge Nya k:a 

  Mikaela Strand och Niclas Nilsson  

16 juli  Zarha Lundkvist och Erik Nyströmer Knista k:a 

30 juli  Anna Franzén och Andreas Bure Hidinge Nya k:a 

Konfirmerade (forts.) 

19 juni Johan Rosby   Hidinge Nya k:a 

 Izabella Sutic 

 Vera Wallenius 

 Wilhelm Wennerlund 

 Gustav Wetterberg 

 Linnéa Wetterberg 

10 juli Nils Häll Längbro k:a 

Begravda 

13 maj Olle Folker  Knista k:a 

20 maj Annalisa Björndahl  Knista k:a 

 Sonja Eriksson  Kvistbro k:a 

26 maj Gunnar Östling  Knista k:a 

3 juni Göran Olsson  Knista k:a 

10 juni Gunn-Britt Karlsson  Hackvads k:a 

17 juni Anders Brändström  Hidinge Nya k:a 

23 juni Markus Adolfsson  Fridens kapell, Karlskoga 

1 juli Ann-Marie Karlsson  Edsbergs k:a 

14 juli Bengt Karlsson  Hidinge Nya k:a 

21 juli Maj-Britt Thuresson Appelros Knista k:a 

Konfirmation i Hidinge Nya 

kyrka19 juni 2016  
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Altartriptyken i Hidinge Gamla kyrka 

Inför helgmålsringningen 9 juli berättade Kerstin Pettersson om den unika 

altartavlan som finns i Hidinge Gamla kyrka. En altartriptyk som följer kyr-

koåret och inrymmer massor av symbolik av himmelsk och jordisk art. 

   Den går att vika ut och de olika delarna går att vända i antal olika kombi-

nationer. Detta visades upp inför helgsmålsringning av Kerstin Pettersson. 

Detta verk inbjuder verkligen till eftertanke och meditation. Konstverket 

påbörjades 1975 av Orvar Pettersson som då var komminister i Hidinge för-

samling och slutfördes precis innan Orvar gick i pension 1999. 

   Med åren som gått har altartriptyken blivit alltmer skör och av den anled-

ningen har en skrift gjorts som berättar om tillkomsten, hur olika motiven 

ser ut, och hur tavlan komponeras inför högtiderna under kyrkoåret. För den 

som vill veta mer om altartriptyken finns numera skriften om den i Hidinge 

Gamla kyrka och på Kyrkans Hus i Fjugesta. 

Stefan Öberg 

Här vänds tavlan 
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Kerstin Pettersson berättar om de olika motiven medan 

Esko Mäkelä och Barbro Persdotter assisterar. 
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Klarsyn 

Gud, tack för sommaren. 
Ge grönt gräs åt trötta fötter 
och svalkande bad åt varma kroppar. 

Tack för sommarlov 
och tid för återhämtning. 
Låt alla lediga hitta en lunk med vila 
och äventyr, lek och allvar, balans 
mellan göra och vara, tid att vara en-
samma och tid med varandra. 

Var hos alla som har det tråkigt, 
som slits av konflikter och sorger, 
som begränsas av det som saknas. 

Var med i all vår längtan, 
Du som vet att förväntningar 
ger framtidslust och 
är sköra byggen. 

Fyll oss med andlig klarsyn så att vi 

känner igen kärleken som helar. 

Text: Kerstin Hesslefors Persson 

Ur: Kyrkoårets gudstjänster 2015-2016 

Bilder: IKON 

http://personer.eniro.se/p/kerstin+persson/4644402?search_word=kerstin+hesslefors+persson
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Kaffebönor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi är en grupp damer i varierande åldrar, som träffas  
ungefär en gång i månaden i källaren, Kyrkans Hus. 

 

  14 september  Förbereda Världens Barn-insamlingen 

  26 oktober   Anna Näppi Andlig vägledning 

  23 november  Hemlig gäst 

  December   Julmarknadsresa (datum ej bestämt) 

 

Välkommen till Kyrkans hus, Källaren onsdagar kl 18:00! 
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Hidinge Träffpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

  7 september  Kea och Birgitta Arnlund 

     EMUURIAKIN- den bortglömda byn 

     Lotteri och hantverksförsäljning från Kenya 

  5 oktober   Sara Hansen 

     ”Barns och spädbarns rop har du gjort till en  

     lovsång till dig” 

  9 november  Ukulele-gänget 

  7 december kl 13 i Kyrkans Hus Fjugesta  

Undrar du över något så ring: Kerstin Pettersson 0585-430 71 

Välkommen  

till 

Hidinge Nya kyrka 

onsdagar kl 14.00. 
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Välkommen till Dagledigträffar Torsdagar kl. 14:00 

 

 

 

     

 8/9 Mullhyttan Christina Agartsson om Skogstorp 

 15/9 Fjugesta  Fjugesta Oldboys  

 22/9 Mullhyttan Arne Cederblad 

 29/9 Fjugesta  Christer Folkesson  

 6/10 Mullhyttan Hässleby-Anders 

 13/10 Fjugesta  Lennart Lundström, Världens Barn 

 20/10 Mullhyttan Bosse Nicander En salig blandning 

 27/10 Fjugesta  Jan-Åkes 

 3/11 Mullhyttan Gammalt och nytt med sångaren och 

     estradören Håkan Isacsson 

 10/11 Fjugesta  Leif Bertilsson om Pilgrimsfalkar 

 17/11 Mullhyttan Lekebergs Revysällskaps Mellofest-film 

 24/11 Fjugesta  Må Bra kören 

 1/12 Mullhyttan Knista församlings arbetslag sjunger 

      in advent 

Vill du åka med Kyrkbussen ring 0585 312 55 senast tisdagen före.    

Undrar du över något så ring: Annette Wisser 0585-315 64  

eller sms 0706 46 55 64 
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“Öppen kyrka” i Hidinge Gamla kyrka  

Hidinge kyrkgrupp och StoraBokengruppen erbjuder följande under hösten. 

 

Lördag 27 augusti kl 17.00  

Hidinge Gamla kyrkas historia 

Kyrkans spännande historia i sång, dikt och drama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lördag 8 oktober kl 17.15 

 Höstens frukter 

Gitarr, sång mm. Stefan Öberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga tillfällen slutar med helgmålsringning och bön. 

Med stor glädje skulle vi välkomna nya deltagare till våra lätta dramatise-

ringar. StoraBokengruppen är en liten grupp och vi vill gärna öka för att få 

tillräckligt antal till olika roller!!!! 

Kerstin Pettersson 

Annette Wisser 
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Introduktion Retreat/Andlig vägledning 

  

 

 

 

 

 

 

Reflexioner på hemvägen efter 1 dygn: 

Tystnaden gjorde mig mer fokuserad till djupare samtal med Gud. 

Mitt i restaurangens öronbedövande bikupa kände jag en behaglig ”tystnad”, 

Gud finns lika mycket hos dem som hos oss. Vi lever mitt i världen. 

Lugn, berörd av Guds närvaro, himla skönt ”mood”.  

               

Annette Wisser  

 



 28 

 

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 

Thomas Dahl, kanslist    312 55 

Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårdsförvaltning 312 57 

Ingalill Ekström, kyrkokamrer   312 56 

Helén Sigebjer Ivarsson, lokalvård  315 49 

KNISTA KYRKA 

Jörgen Carlsson, vaktmästare   363 82 

Andreas Ludvigsson, vaktmästare   363 83 

HIDINGE NYA och GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare   363 81 

KVISTBRO KYRKA 

Karin Nilsson, vaktmästare    363 85 

Annie Ennefors, vaktmästare   363 84 

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. Där-

emot 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 möj-

ligheten 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 da-

gens kollektändamål. Det går bra att swisha under kol-

lektpsalmen, 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, böck-

er, 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 belop-

pet betalades. Är gudstjänsten i Knista kyrka så 

skriver man bara Knista kyrka, eller Kvistbro kyr-

ka om gudstjänsten var i Kvistbro eller frilufts-

gudstjänst om det var en friluftsgudstjänst. Däref-

ter trycker man på knappen ”Betala”. Klart! Plats 

och tidpunkt avgör vart kollekten ska gå till. 

 

Text och foto: Stefan Öberg 
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Sommartid är korsordstid minsann… Bland alla inkomna lösningar till Korsordet finns 

följande avsändare som kan emotse en liten vinst: 

 Håkan Trygg   A_K Frank   Anita Nicander 

 Sannagatan 5   Lilla Åbytorp   Kråkemotorp 

 716 31 FJUGESTA  716 93 FJUGESTA  716 93 FJUGESTA 

Var 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 ta-

langfulla skolungdomar inom Lekebergs kommun 

Konfirmandlägret på Norden Ark 12-16 juni och konfirmation 19 juni 2016 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 3 november 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:  

Guckosko från trakterna runt Södra Vissboda 


