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Inför Advent 

”Bereden väg för Herran! - Berg, sjunken, djup, stån opp! 

Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. 

Rättfärdighetens furste, av Davids hus den störste. 

Välsignad vare han som kom i Herrens namn”. Ps. 103:1 

 

Inleder med att tillönska er ett Gott Nytt Kyrkoår! 

 

Detta nya kyrkoår ligger alltid månaden före nyårsafton och inleds med 

adventstid då vi får bereda våra hjärtan inför händelsen i trakterna kring 

Betlehem. En kung och frälsare föds på märkligt sätt i all enkelhet i ett stall 

när familjen var på resa och skulle skattskrivas. Därtill tvingas detta 

kungabarn fly till ett främmande land när landets grymme konung var 

honom på spåret. 

Efter ett par år i landsflykt återvände familjen till hembyn i Nasaret där de 

levde ett stillsamt liv tills tiden var inne att förkunna att Guds rike är nära. 

Ett budskap som gäller än idag tack vare den tomma graven på påskdagen. 

I Jesus Kristus får människosläktet upprättelse efter fallet i paradiset då 

människan och skapelsen hamnade i mörkrets och tomhetens välde. Nu 

väntar vi bara på hur tillvaron ska återlösas och en ny himmel och jord ska 

skapas där ingen sorg, saknad eller tårar ska finnas mer. 

 

Stefan Öberg 
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Framtidsarbete med utmaningar 

Kyrkorådet har under hösten diskuterat vilka satsningar vi önskar göra under 

2017 och hur vi kan genomföra dem. Vi vill, som jag skrivit förut, alltid 

använda våra pengar på bästa sätt. Till vår hjälp har vi vår gemensamma 

församlingsinstruktion - som bland annat berättar vad vår vision är, vår 

verksamhetsberättelse - som berättar hur förra året såg ut och den ekonomiska 

prognosen - som berättar för oss hur det ekonomiska läget ser ut framåt. 

Våra utgångspunkter: 

 Vi bedriver idag mycket verksamhet som är fantastisk och viktig.  

 Vi vill vara en del av samhället och dess förändringar och vi ser att  

det finns ett ökat behov av kyrklig närvaro bland våra invånare. 

 Antalet äldre i vår församling ökar under de närmaste åren. 

 Om kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötet antas, kommer vi att få en 

lägre tilldelning av utjämningsbidrag, alltså mindre pengar varje år. 

 Vi minskar i medlemsantal. 

Vi vill: 

 vara en församling som ser möjligheter. 

 bedriva ett bra arbete tillsammans med våra barn, unga och vuxna. 

 satsa på diakonin, med fokus på våra äldre. 

 kunna bedriva verksamhet i våra 5 kyrkor.  

 att kyrkogårdarna och utemiljön runt våra olika byggnader ska 

behållas på en lika hög nivå som idag. 

 ta ansvar för vår ekonomi så att vi kan satsa på det som vi önskar  

även i framtiden. 

Våra förslag till beslut: 

 Behålla satsningen på våra barn, unga och vuxna. 

 Ge ökade resurser till vårt diakoniarbete. 

 Anställa en till säsongsanställd vaktmästare. 

 För att nå dit vi vill och ta ansvar för ekonomin föreslår vi även en 

höjning av kyrkoavgiften med 6 öre.  

Besluten kommer att fattas av kyrkofullmäktige i november. Utifrån vilka 

beslut som då fattas kommer kyrkorådet sedan ta ansvar för att fortsätta 

framtidsarbetet för att vara en levande församling.  

Charlotta Englund, ordförande i kyrkorådet 
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Den 17 september nästa år är det dags för kyrkoval i Svenska Kyrkan.  

Du som är intresserad, värnar om kyrkans liv, tro och 

tradition och vill vara delaktig i kyrkans beslut, välkommen 

till oss! Vi behöver dig på vår nomineringslista för Aktiv 

kyrka i Knista församling. 

Du måste tillhöra Svenska kyrkan, vara fyllda 18 år och vara 

folkbokförd i Knista församling. 

Aktiv kyrka i Knista församling är en partipolitisk obunden lista 

med stort intresse för kyrkan och dess verksamhet. 

Hör av dig till nomineringsombuden:  

Gun-Britt Grimsell 0585-20147,  

Agneta Gunnarsson 0585-25088   

eller  

Charlotta Englund 070-2203041,  

ordförande i Knista församlings kyrkoråd. 
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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. Stoppdatum för 

nästa nr är torsdag 2 februari 2017. Det nuvarande numret har 

aktualitet fram till och med februari månad 2017. 
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Mobilstrålningsfri musikgudstjänst & Spelmansstämma 11 september 

Regnmoln hängde tungt över Hallagården och friluftsgudstjänsten flyttade 

in i huset. Där samlades en glad skara musikanter under ledning av Ida 

Blomqvist som spelade ”unplugged”. När lampor och lysrör byttes ut mot 

levande ljus och instrumenten var akustiska och omickade blev jag påmind 

om en tid som var enklare och jordnära. Hur umgicks man då när det inte 

fanns mobiler och skärmar att stirra in i? 

Ett stort tack till er på Hallagården att vi fick vara där! 

 

Text & bild: Stefan Öberg 

 

 

 

 

 

 

 

Brita Wideberg - nyckelharpa 

Ida Blomqvist - tramporgel 

Christian Wikström - kontrabas 
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Efterrättsbuffe i Kyrkans Hus 1 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & bild: Stefan Öberg 

Barnen vill inte missa buffén Dags för påbackning 

Här stod tårtorna uppdukade Angelina Backman var 

auktionsutropare 

Ghlenn Lindquisth med vänner stod för musikalisk underhållning 
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Seniordagen Peppar peppar 

I år genomfördes denna dag i Lindens samlingssal där ca 125 personer fick 

plats. Temat var måltiden och gemenskapen. 

Fokus var på hur en diabetiker bör äta. Något som vi alla bör göra för att 

må bra. Gladaste inslaget för dagen var rörelserna som Birgitta Wallbom 

ledde från programmet ”Balansera Mera”.  

Extra tack till Birgitta Soting och hennes medhjälpare för att ni snabbt löste 

så att alla kunde få fika, eftersom det kom många fler än vi räknat med. ☺ 

Nedan ser ni bordet som kyrkorna i Lekeberg arrangerat. Med upplysning 

om att vi alla serverar alkoholfritt vin och glutenfria oblater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. 

 De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla,  

 efter vars och ens behov. 

 De höll samman och möttes varje dag i templet,  

 och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra  

 i jublande, uppriktig glädje. 

                  Apg 2:44-46 
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I början av oktober besökte vi de nyanlända som kom i maj.  

Berith Palmér överlämnade en kasse till varje familj med texten ”Välkommen 

till Lekeberg”. De innehåller ett hemstickat plagg till varje familjemedlem 

och en påse svenskt godis. På varje plagg finns en lapp där det står vilken 

församlingsbo som har stickat det. 

Här ovan ser vi Lea, Anita och Anna i sina nya raggsockor. 

Nu vill de alla tre lära sig att sticka! 

Text & bild: Annette Wisser, diakon 

Lea, Anita och Anna  
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FN-dagen 24 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

På FN-dagen manifesterades ”Lekeberg för alla”. Det blev 

fackeltåg på stadens gator som möttes upp vid Linden. Där blev det 

mingel och enkel förtäring innan programmen inleddes med ord av 

Amila Isakovic Vrana från kommunen, Sture Lundqvist från Hela 

Människan och undertecknad från Knista församling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amila Isakovic Vrana & 

Sture Lundqvist 

Jonas Persson 
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Församlingsherden Jonas Persson gav oss tänkvärda ord (som ”har 

vi inte rötter så har vi människor fötter”) och ungdomarna Hanna 

och Israa satte fart på publiken med lite rörelsesånger. Manal Sato 

berättade hur det var att komma till Fjugesta som flykting och fick 

ett varmt mottagande och Må Brakören under Anders Ekstrands 

ledning rundade av kvällen med glada sånger. 

 

 

 

 

 

FN-dagen är viktig på många sätt för mig personligen. För det första 

får ett världskrig aldrig uppstå igen. Skurkstater som föraktar mänskliga 

värden och demokrati ska i första hand motarbetas med fredliga 

medel. För det andra främja och stödja ett öppet och demokratiskt 

samhällsbygge där alla får vara med. Vi ska leva tillsammans fast 

vi till det yttre är olika som män och kvinnor, ung eller gammal, 

hudfärg och språk. Därtill kommer de inre faktorerna med olika kulturer, 

erfarenheter och trosyttringar.  

Hanna & Isra Må Bra-kören & Anders Ekstrand 

Manal Sato 
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Vi ska leva tillsammans under samma himmel och jord – men vi 

måste jobba på att trivas med varandra! Trivs med varandra gör vi 

när vi förstår och vill förstå vilka förutsättningar vi kommer från. 

Det vi har svårt att sätta fingret på som skapar oönskade 

spänningar och frustrationer tror jag har att göra med omedvetna 

värderingar. 

Många av flyktingarna är traumatiserade av våld och förtryck. Om 

inte plågade av fattigdom så råder det ändå knapphet på mat och 

det nödvändigaste. Då gäller det att hålla ihop familjen för att 

kunna försörja sig och mota bort svält och hungersnöd. 

Vi svenskar lever tvärtom i ett land som klarat sig från krigets 

fasor i över 200 år! Vi har välstånd och vi behöver inte frukta svält 

eller ond bråd död. Det har gjort att vi har lämnat traditionella 

värderingar bakom oss för en individualistisk syn på oss själva 

med fokus på självförverkligande. Utmaningen är hur vi ska kunna 

trivas med varandra när erfarenheter och historia är så olika? Vem 

har tolkningsföreträdet? Den traumatiserade flyktingen eller den 

självförverkligande svensken? – Ja, hur ska vi trivas ihop? 

Text & bild: Stefan Öberg 

Hej från publiken! 
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Bilder från FN-dagen 24 oktober 2016 

Bild: Stefan Öberg 
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Om Svenska kyrkans internationella arbete för att fler barn ska få fylla fem  

Varje dag dör tusentals barn för att de inte får tillgång till mat, rent 

vatten och sjukvård. Men det finns hopp. Svenska kyrkan stöttar kyrkor 

och organisationer över hela världen, som värnar om barns rättigheter.  

Mentormammor når de mest utsatta barnen 

Ett framgångsrikt exempel på Svenska kyrkans internationella arbete är 

verksamheten med mentormammor i Sydafrika, Swaziland och Etiopien. 

Mentormammor vandrar i utsatta bostadsområden och gör hembesök hos 

de familjer som behöver stöd för att säkra barnens hälsa. De upptäcker 

undernäring och sjukdomar och kan både förebygga och behandla. 

Med sig har mentormammorna en enkel ryggsäck med våg, måttband, 

hälsojournaler och andra basala arbetsredskap för att ge mödra- och 

barnavård. Men en mentormammas främsta arbetsredskap är hennes egen 

erfarenhet av att leva som mamma i utsatthet och fattigdom. Hon har 

rekryterats till mentormamma för sin förmåga att se, lyssna och stötta. Som 

mentormamma arbetar hon med att ge andra mammor kunskap om sina 

egna och sina barns rättigheter. I en situation där fattigdomen är utbredd 

räddar det barns liv.  
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Forskning visar att metoden med mentormammor är oerhört framgångsrik och 

de sydafrikanska myndigheterna har nu börjat arbeta utifrån denna modell.      

Barnbidrag leder till bättre barnhälsa 

Det effektivaste sättet att förbättra barns hälsa är när stater kan säkra alla 

invånares rätt till social trygghet. Därför driver Svenska kyrkan ett aktivt 

påverkansarbete gentemot makthavare i Sverige, EU och FN för att fler 

länder ska införa sociala trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag. Om 

alla barnfamiljer får ett bidrag, ökar barns - och därmed hela samhällens - 

möjlighet att utvecklas. Svenska kyrkan arbetar internationellt för barns rätt 

att leva ett tryggt liv.  

 

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete! 
Din gåva behövs! 
 
Ge en gåva:  
BG: 900 - 1223 /PG: 90 01 22-3 
www.svenskakyrkan.se/gedirekt  
Sms:a LJUS till 72905 och ge 50 kronor 
Swisha valfritt belopp till 900 1223 

JULINSAMLING! 

I samband med gudstjänsterna under advent 

och jul finns möjlighet att lämna en gåva till 

julinsamlingen 

”LÅT FLER FÅ FYLLA FEM!” 
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27 
November 

∗ Söndag 1:a Advent ∗ 

Adventsgudstjänst kl 10.00, Stefan Öberg 

Knistakören medverkar, kyrkkaffe 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

Anna Franciska Reiske, saxofon 

Konfirmander och unga ledare medverkar, kyrkkaffe 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Adventsgudstjänst med små & stora kl 16.00, Stefan Öberg 

Musikskolans blåsare medverkar 

Hidinge Nya kyrka 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Adventsgudstjänst kl 16.00, Solveig Sandberg 

Anna Franciska Reiske, saxofon 

Mullhyttans kyrka 

∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 
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4 
December 

∗ Söndag 2:a Advent ∗ 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

Andreas Ludvigsson, sång 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

Julens sånger kl 18.00, Stefan Öberg 

Lekebergs Musiksällskaps Sinfonietta och kören Espresso medverkar 

Glöggfika 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

Julmarknad kl 11.00-15.00, gröt & skinksmörgås 

Hantverk Carin Andersson 

Luciatåg med andakt kl 15.30, Stefan Öberg 

Mullhyttans kyrka 

Välkomna in i kyrkan och värmen 

under julmarknaden i Mullhyttan. 

Här kan du äta gröt och 

skinksmörgås mm.   

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 
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11 
December 

∗ Söndag 3:e Advent ∗ 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

Luciagudstjänst med små & stora kl 14.00, Simon Åberg 

Terminsavslutning för församlingens barngruppet. Alla är 

välkomna att delta i luciatåget! Kyrkkaffe 

Kvistbro kyrka 

Luciagudstjänst kl 18.00, Simon Åberg 

Barnkören och Angels Voice medverkar  

Glöggstuga med gratisbiljetter i Lillgården kl 17.00, kyrkan öppnar 17.40  

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

13 
December 

∗ Luciadagen ∗ 

”Sjung alla himlens änglar” 

Musikgudstjänst kl 18.00, Simon Åberg 

Knistakören medverkar, glögg 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 
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14 
December 

∗ Onsdag ∗ 

Kl 17.00 Övning inför julspel den 24 december 

Hidinge Nya kyrka 

21 
December 

∗ Onsdag ∗ 

Kl 17.00 Övning inför julspel den 24 december 

Hidinge Nya kyrka 

18 
December 

∗ Söndag 4:e Advent ∗ 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

Kyrkkaffe 

KYRKBUSS 

Hidinge Gamla kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 
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24 
December 

Julafton 

Gudstjänst vid krubban kl 11.00, Stefan Öberg 

Kyrkkaffe 

Mullhyttans kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

Julbön kl 17.00, Stefan Öberg 

Kvistbro kyrka 

Julbön kl 17.00, Simon Åberg 

Julspel och musik av barn och unga  

Välkomna på övning 14/12 och 21/12 kl. 17.00 

Hidinge Nya kyrka 

Midnattsmässa kl 23.30, Simon Åberg 

Kören Espresso medverkar 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 
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25 
December 

∗ Juldagen ∗ 

Julotta kl 7.00, Stefan Öberg 

Gustaf Sjösvärd, trumpet 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

Julåtta kl 8.00, Simon Åberg 

Alice Wallenius, sång & Joanna Lysén, sång o trumpet 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

26 
December 

∗ Annandag jul ∗ 

Ekumenisk gudstjänst kl 18.00, Stefan Öberg 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

Julotta i Kvistbro 
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31 
December 

∗ Nyårsafton ∗ 

Nyårsbön kl 17.00, Simon Åberg 

Knistakören sjunger in det nya året 

Enkel servering 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

1 
Januari 

∗ Nyårsdagen ∗ 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Högmässa kl 16.00, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

6 
Januari 

∗ Trettondag jul ∗ 

Trettondagsgudstjänst med små & stora kl 14.00, Simon Åberg 

Julgransplundring i Sockengården 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

Gudstjänst kl 18.00, Stefan Öberg 

Kvistbro kyrka 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

8 
Januari 

∗ 1:a Söndag e. Trettondedagen ∗ 

15 
Januari 

∗ 2:a Söndag e. Trettondedagen ∗ 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00 

Mullhyttans kyrka 

Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

Välkomna till en ny termin!  
All verksamhet startar v.3! 
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Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

Gudstjänst kl 18.00 

Hidinge Nya kyrka 

22 
Januari 

∗ 3:e Söndag e. Trettondedagen ∗ 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

29 
Januari 

∗ 4:e Söndag e. Trettondedagen ∗ 

Gudstjänst kl 18.00 

Mullhyttans kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

Gudstjänst kl 14.00 

Kyrkans Hus - Fjugesta    PREMIÄR! 

Högmässa kl 10.00 

Kören Espresso medverkar 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

5 
Februari 

∗ Kyndelsmässodagen ∗ 

12 
Februari 

∗ Septuagesima ∗ 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst, tvåspråkig med små & stora kl 16.00 

Daniel Keber, stiftsadjunkt i tsp. arbete 

Mullhyttans kyrka 

Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 
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Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

Gudstjänst kl 18.00 

Hidinge Nya kyrka 

19 
Februari 

∗ Sexagesima ∗ 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 37 

26 
Februari 

∗ Fastlagssöndagen ∗ 

Gudstjänst kl 18.00 

SKUL medverkar 

Mullhyttans kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 
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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. 

 Vigda 

20 augusti  Henrik Björkqvist och Jessica Eidvall  S:t Nicolai k:a 

27 augusti   Håkan Hellström och Angelica Andersson   Kvistbro k:a 

 3 september  Christian Fredriksson och Elin Forsberg   Hidinge Nya k:a 

24 september  Carl Ryrberg och Liv Sjöström Löf   Lännäs k:a 

15 oktober  Ludwig Eriksson och Frida Ekelöf  Knista k:a 

22 oktober  Tobias Seffel och Cecilia Koic Allhed   Knista k:a 

Dopets vatten 

Foto: Stefan Öberg 

Begravda 
19 augusti  Eivor Johansson  Knista k:a 

25 augusti  Börje Bengtsson  Knista k:a 

26 augusti  Olof Brotoft  Hidinge Gamla k:a 

 2 september  Sture Appelros  Knista k:a 

23 september Arne Parkeman  Kvistbro k:a 

14 oktober  Lars Ekblad  Knista k:a 

  Ronny Norman  Knista k:a 

28 oktober  Judit Nyströmer  Mullhyttan k:a 

 1 november  Inger Borén  Sköllersta k:a 

Döpta 
31 juli  William Carlman  Edsbergs k:a 

 6 augusti   Alma Lindfors   Hidinge Gamla k:a 

20 augusti   Alfred Norling   Landeryds k:a 

20 augusti  Love Forslund   Kvistbro k:a 

27 augusti  Ludvig Arvidsson Hidinge Gamla k:a 

 3 september  Sofia Edberger   Långserud k:a 

24 september  Elliott Arleij   Kvistbro k:a 

 1 oktober  Elma Järnmark   Kvistbro k:a 

   Gideon Järnmark  Kvistbro k:a  

   Lexie Falk    Kvistbro k:a  

   Tilda Plevnik    Kvistbro k:a 

   Wilma Plevnik   Kvistbro k:a  

22 oktober  Lovisa Johannesdal  Hovsta k:a 

29 oktober  Lina Karlsson    Mullhyttan k:a 

Gravlykta 

Foto: Stefan Öberg 
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Funderingar på dop? 

Församlingen lånar gärna ut dop-

klänning och kan nu med stolthet 

erbjuda två helt nya. De har 

specialbeställts och sytts upp  

av Lotten Gustavsson.  

Hon valde linnetyg, en vit och  

en naturfärgad, båda med egna 

handbroderier. Lotten, bördig   

från Nalavi, har gesällbrev i 

klänningssömnad och syr allt  

från kaftaner till revykostymeringar.  

Vi tackar för det fina hantverket! 
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Bild: IKON 

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år för att mat, rent 

vatten, sjukvård och omsorg saknas. Vårt stöd behövs!  

Moe Moe Hlaing är 5 år och bor i Burma. Hennes familj deltar i ett projekt 

som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer.  

Låt fler få fylla fem! Swisha 100 kronor till 9001223. 

Trygg försörjning minskar barnadödlighet  

Moe Moe Hlaing är fem år och bor med mamma, pappa och två yngre 

systrar i byn Selma, en isolerad by i Burmas floddelta. Burma är ett av 

världens fattigaste länder. Moe Moes föräldrar är ofta oroliga över att 

maten inte ska räcka men med flera inkomstkällor har livet blivit bättre. 

Moe Moe Hlaing bor med sin familj i ett enkelt trähus långt ute i deltat.  

Det är långt till skola och sjukhus. Här når bara var femte barn sin 18-årsdag. 

Malaria och denguefeber är vanligt men det är inte ovanligt att barn dör av 

sjukdomar som är enkla att bota. 

– Fattigdomen är svår och många familjer har inte råd med näringsrik mat, 

säger Hein Maung Maung, projektkoordinator i det projekt Svenska kyrkans 

internationella arbete stödjer i regionen.  
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Moe Moes föräldrar ingår i projektet. De arrenderar en liten bit mark där de 

odlar ris. De fiskar och har två grisar och några ankor som ett extra tillskott. 

Moe Moe Hlaings mamma har dessutom gått en kurs i tillverkning av 

energisnåla spisar och säljer dessa vidare. Genom flera inkomstkällor får 

familjen inte bara en ökad inkomst, utan även friskare barn. 

– Om familjernas ekonomi stärks så gynnar det indirekt barnen. Det påverkar 

hälsan och möjligheterna att gå i skolan, säger Hein Maung Maung. 

 

En längtan efter kunskap 

Moe Moe blir väckt av sin mamma Daw Myint San klockan sex. Hon och 

mamman hjälps åt att laga frukost och att ta hand om småsystrarna. På en 

hylla i huset står en buddha-figur, och varje morgon offras ris. Ibland följer 

Moe Moe med sin pappa och arbetar på risfältet. Ibland hjälper hon till med 

hushållssysslorna. När det finns tid över leker hon gärna. 

– Jag har tre vänner. Jag ser fram emot att börja i skolan så jag kan få fler.  

Moe Moes vill bli lärare och bo kvar i byn. Skolstarten är några månader bort 

och hon är mycket medveten om skolans betydelse. 

– Utbildning gör att man kan göra det man vill. Jag vill vara lärare för barn 

som har lång väg till skolan. 

Daw Myint San berättar att dottern är väldigt vetgirig och frågar om allt. 

Själv hoppas Daw Myint San att döttrarna ska få ett bättre liv. Det är det de 

lever för. 

– Jag vill att de ska vara friska och att vi ska ha råd med utbildning. Jag är 

alltid orolig. Tidvis har vi ätit för lite, men nu svälter vi inte.  

 

Text: Anna Wahlgren  
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Välkommen till Dagledigträffar  

Torsdagar kl 14.00  

Preliminärt program: 

19 januari  Fjugesta       Andreas Ludvigsson  

26 januari  Mullhyttan    Kilsbergssångarna 

 2 februari  Fjugesta    Lekebergs revysällskap ”Mellofest”-film 

 9 februari  Mullhyttan    Se Idag-spalten 

16 februari Fjugesta    Vår nye kantor har ordet och tar ton 

Om du vill åka med bussen ring kansliet senast tisdagen före  

tel:0585 312 55 

 

Välkommen till Kaffebönorna 

Onsdagar kl 18.00 

18 januari   Kyrkans hus källare 

22 februari    Kyrkans hus källare 
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Välkommen till Hidinge Träffpunkt 

Våren 2017 

 

 

 

 

 

Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00 om ingen annan tid eller plats avses. 

25 jan Rolf Jansson: Sophie Jansson och hennes bilder 

22 febr Margareta Bratt: IM:s arbete i Malavi 

22 mars Kantor Gunnar Staaf: Klurigheter 

19 april  OBS tiden! kl 13.00 Påsklunch. 

  Kyrkoherde Stefan Öberg: Sedvanlig bildkavalkad 

17 maj Kerstin Pettersson: Min önskemusik, små godbitar 

14 juni Ghlenn Lindquisths: Musikaliska lustigheter eller… 

8 juni Bussresa till Nora, information och besked senare 

Sommarutflykt i juli månad, resmål ej bestämt. Vi funderar tillsammans! 

Kontakter: Kerstin Pettersson:  0585-43071 eller 076-1743071 

   Annette Wisser: 0585-31564 eller 0706-465564 
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Nu börjar östra kyrkogården vid Knista kyrka att ta form. 

Stenmurarna runt 

kyrkogården är rätade 

och Sedum är lagt på 

toppen av dem. Den 

gamla asfalten på 

gångarna är borta och 

stenmjöl är lagt i dess 

ställe. På mitten där 

gångarna möts är ett litet 

torg anlagt för ett par bänkar och till våren kommer blommor att 

planteras i planteringen runt lyktstolpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till nästa år kommer två fina spaljéer att sättas upp och en plats för 

krattor, vattenkannor m.m kommer att anläggas.  

Agneta Sigbjörnsson 
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Information från kyrkogårdsförvaltningen 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 2017 

Gravskötsel med plantering 1 000 kr 

Jordbyte, en vår och en sommarplantering samt vattning och rensning. 

Gravskötsel utan plantering 600 kr 

Jordbyte samt vattning och rensning 

Vinterdekoration 150 kr 

Tändning av gravlykta 75 kr 

Tvätt av gravsten och rätning av gravsten, pris lämnas efter 

besiktning av gravstenen. 

Flerårigt gravskötselavtal med ett avräkningskonto kan beställas, 

lägsta summa för inbetalning är 4 000 kronor och som mest 20 000 kronor. 

Avgifter (fr o m 1 januari 2017) 

Skötsel för askgravplats, 25 år 7 660 kr 

Förlängningsavgift gravrätt, 15 år 750 kr 

∽∗∼ 
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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 

Gunnar Staaf, 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 

Annie Ennefors, lokalvård    315 49 

KNISTA KYRKA 

Jörgen Carlsson, vaktmästare   363 82 

HIDINGE NYA och GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare   363 81 

KVISTBRO KYRKA 

Karin Nilsson, vaktmästare    363 85 

MULLHYTTANS KYRKA, KYRKSALEN 

Johnny Rinaldo, vaktmästare   363 86 

∽∗∼ 
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Så här gör du: 

Kyrkbussen har tre fasta hållplatser i Fjugesta 

 Tallen - avgång 30 minuter innan gudstjänst  

 Östra Långgatan 10/Glashuset - avgång 25 minuter innan gudstjänst  

 Kyrkans Hus - avgång 20 minuter innan gudstjänst  

 

För att åka från dessa tre hållplatser behöver du bara gå och ställa dig och 

vänta på bussen. Om du bor i eller utanför Fjugesta och önskar bli hämtad vid 

din bostad ringer du till kansliet 0585-312 55 under telefontid samma vecka 

som du vill åka till kyrkan. Dock senast kl. 11.00 fredag eller vardag närmast 

helg. Då talar du om för kanslisten vad du heter, var du bor och ditt telefonnummer. 

Du blir sedan uppringd av chauffören som meddelar vilken tid han eller hon 

kommer att hämta dig, samt lämnar ett telefonnummer dit du kan ringa om du 

behöver avboka resan. 

Har du frågor och funderingar?  

Ring 0585-312 55 

Hälsningar kyrkbusschaufförerna genom Anna Karlsson 

Välkommen att åka med 
kyrkbussen! 

Kyrkbussen går varje söndag, i första hand till Högmässan kl. 10.00.  

Se predikoturen i tidningen, anslagstavlorna vid våra kyrkor och 

församlingens hemsida för fler tider. 
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Det har visat sig att svarsfrekvensen på korsordssidan i Korsordet  

har ökat med åren och avsändarna kommer från de mest skilda håll.  

Orsakerna till dessa nya tillägg av hemorter tror jag går att finna i 

följande: Semesterfirare och andra mer långväga resenärer tar med  

sig Korsordet från någon av våra kyrkor och finner bl a korsord i 

tidningen. Och därmed vinst till... 

    Mats Johansson  Eivor Gäfvert Kenneth Gunnarsson 

    Åkilen 3240 B      Älgstigen 3  Staveläng 

    716 93 FJUGESTA 695 31 LAXÅ 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 talangfulla skolungdomar inom Lekebergs kommun. 

Från oss alla till Er alla 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 2 februari 2017 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 



 40 

 

KORSORDET 

Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan:  

Levande julgransljus hos familjen Due Hansen i Danmark 

Bild: Stefan Öberg 


