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Kyrkoherdens ord: 

Anno Domini 2017 firar Svenska kyrkan reformationsåret. Det är 500 år 

sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. 

Här framlade han sina synpunkter som rörde boten och frälsningen. I kort-

het tyckte han inte om att kyrkan gjorde frälsningen till en affärsidé där 

man erbjöd avlatsbrev till dem som kunde köpa syndernas förlåtelse.  

Man kan också säga att Luther på teologiska 

grunder saboterade den pengamaskin som  

påven satt på. Så länge tyska folket levde 

med den villfarelsen att synder gick att 

amorteras bort så var dom fogliga och beta-

lade bygget av Peterskyrkan i Rom utan 

knorr och knot. Men med Luther och re-

formationen så blev det stopp för detta till-

tag. Frälsningen går inte att köpas för pengar 

utan det räcker med hjärtats tro och mun-

nens bekännelse att Jesus Kristus är min 

frälsare och att han dött och uppstått för att 

jag ska bli räddad från döden, ondskap och djävulens list. 

I Skandinavien var det hertigdömet Slesvig (dagens Sønderjylland) som 

reformationen fick sitt första fäste året 1525, men det avgörande steget togs 

1528 innan den spreds vidare till de danska huvudöarna med Christian III 

året 1536. I vårt land skedde reformationen några år tidigare 1527 i Västerås.  

I Sønderjylland firar man med en speciell lutherkaka och den ser ni på bilden. 

Den är inte stor men den smakar gott till kaffet! 

 

Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Mässan 

I evig tid 

av Martin Åsander 

Knistakören och Espresso tillsammans med  

stråkkvintett, flöjt, piano och orgel 

Knista kyrka 24 september kl 18.00 

I förordet till mässan skriver Martin Åsander: 

”När kyrkans klockor ringer in till gudstjänst, så är det en signal 

om att vi återigen möts och i och med det förenas med människor i 

vår stad, i vårt land och i hela världen. Vi blir också en del av ett 

skeende i ett tidsperspektiv som sträcker sig tusentals år bakåt i 

tiden. Så länge vi fortsätter att samlas är vi med och formar detta 

skeende också in i framtiden. Jag önskar att mässan I evig tid ska 

få vara den mötesplats som vi får komma till precis som de män-

niskor vi är, med våra olika bilder, och på olika sätt närma oss 

det som är livet.” 

Martin Åsander har skrivit en vacker och inkluderande mässa 

med ett språk som känns nutida, samtidigt som de gamla litur-

giska texterna får finnas med. Den är verkligen tänkt att fira med 

nattvarden som central del i församlingen. Jag hoppas många vill 

komma och avnjuta den tillsammans med oss, körer och musiker.  

Sara Hansen, kantor 
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Var med och påverka Svenska kyrkan 

Nu är det snart kyrkoval. Var tycker du Svenska kyrkan ska lägga kraften? 

Den 17 september har du chansen att vara med och påverka. Du kan rösta 

på de personer som du tror kommer att utveckla vår församling, stiftet eller 

kyrkomötet i den riktning som du vill. Den 30 augusti beräknas alla röstbe-

rättigade få sitt röstkort. 

Därför röstar vi i kyrkovalet: 

 Svenska kyrkan spelar en viktig roll i människors liv t.ex. i viktiga livs-

händelser, vardagen och i kriser både nära och långt borta. 

 Att rösta är att vara delaktig, att påverka och ta ansvar. 

 Genom att rösta är jag med och påverkar hur medlemsavgiften ska användas. 

Ta chansen att prata med dem som står på listorna nu innan valet. För fram 

det du tycker är viktig och lyssna på vad alla har att säga. För att veta vilka 

du kan rösta på kan du gå in på https://kandidatvisning.svenskakyrkan.se 

och följa anvisningarna. Du kan också gå in på Kyrkans Hus och fråga efter 

listorna. De som står på listorna kommer också att finnas med på olika 

event innan valet, håll ögon och öron öppna. 

Prata gärna med andra medlemmar och berätta om att det är kyrkoval och 

att det är viktigt att tycka till om vem som ska vara med och bestämma över 

Svenska kyrkan och dess församlingar. 

En viktig uppgift för det kommande kyrkorådet är att uppdatera och förnya 

församlingsinstruktionen. Det är det dokument som berättar hur försam-

lingen ser ut idag och vad vi i vår församling vill uppnå under kommande 

år. Detta är ett intensivt och viktigt arbete där alla i församlingen kan delta 

bl.a. genom att rösta på de personer som ska fatta beslut om församlingsin-

struktionen. 

För att kunna rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan. 

Medlem blir du genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan. Den blanketten 

finns att hämta i Kyrkans Hus eller på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/knista  

Charlotta Englund, ordförande i kyrkorådet 

http://www.svenskakyrkan.se/knista
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Inför kyrkovalet 17 september 

Inför hösten är det inte bara jubileum kring reformationsåret. Det är också ett viktigt val 

som går av stapeln den 17 september. I skrivande stund finns det tre nominerings-

listor som man kan rösta på: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Aktiv kyrka. 

Röstningslokalen Kyrkans Hus kommer vara öppen 13 dagar innan valet och på 

själva valdagen är även Mullhyttans och Hidinge Nya kyrka öppna för röstning. 

Måndag 4 september - Lördag 9 september   kl 10-12 Kyrkans Hus samt  

Torsdag 7 september    kl 17-20 Kyrkans Hus 

Söndag 10 september    STÄNGT! 

Måndag 11 september - Lördag 16 september   kl 10-12 Kyrkans Hus samt 

Torsdag 14 september    kl 17-20 Kyrkans Hus 

VALDAGEN: 

Söndag 17 september kl 11-15 och 18-20 Kyrkans Hus 

      kl 13-15 Mullhyttans kyrka 

      kl 18-20 Hidinge Nya kyrka 

Din röst gör skillnad! 

Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Varmt välkommen! 
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Tack! 

Det är ett stort förtroende och ett viktigt uppdrag att få vara präst i en för-

samling. För mig sammanfattas en del av detta uppdrag i Paulus ord till den 

kristna församlingen i Rom då han 

skriver  Gläd er med dem som gläder 

sig och gråt med dem som gråter. 

(Rom 12:15) Vi behöver finnas här 

för varandra i både medgång och 

motgång, i glädje och i sorg.  

Jag tänker att det är ett uppdrag 

som ges till församlingen, till den 

enskilda människan och till mig 

som präst. Jag vill tacka för att jag 

under den tid som jag har varit här 

i församlingen fått göra just detta. 

Att jag har fått dela livets glädje 

och sorg tillsammans med er.  

Nu har tiden kommit då det är dags för mig att lämna vidare det uppdraget till 

någon annan. Med start den 2 oktober kommer jag att börja en ny tjänst som 

komminister i S:t Mikaels församling i Örebro pastorat. Söndag den 1 ok-

tober avskedspredikar jag i högmässan men jag vill redan nu passa på att 

önska er allt gott och Guds rika välsignelse! 

 

I trefaldighetstiden 2017 

Simon Åberg 
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Öppna förskolan startar v 35. 

Måndag  

Kyrkans Hus, Fjugesta 

09.30-12.00  

(ingår i Lekebergs familjecentral) 

 

Tisdag 

Mullhyttans kyrka 

9.30-12.00 

 

Onsdag  

Kyrkans Hus, Fjugesta 

13.30-16.00 

 

Torsdag 

Hidinge Nya kyrka 

09.30-12.00 

Välkomna ni som är hemma med era barn! 

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

Välkomna till höstens termin!  

Maria och Christin 

Utflykt till Hallagården. 
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Upptakt 

Upptaktsgudstjänst Hidinge Nya kyrka 150 år! 

Hidinge Nya kyrka den 17/9 kl 16.00 med alla våra barn- och ungdomsgrupper! 

Drop-in-dop och Dopfest 

Dopfest med små och stora 

Kvistbro kyrka den 30/9 kl 11.00 

De som döpts under året som gått vill vi fira!  

Alla som blivit döpta under året får  

en inbjudan med posten. Tag gärna  

med faddrar, släkt och vänner!  

  

Drop-in-dop 

Kvistbro kyrka den 30/9 kl 13.00-16.00 

 

 

Världens Barn 

Världens Bio 

Bio i Kyrkans Hus den 2/10 kl 18.00 

Inträde, popcorn och festis 20 kr som  

går till Världens barn.                           

 

Världens Minikonsert 

Hidinge Nya kyrka den 15/10 kl 16.00 

Kyrkans musikskola medverkar. 



 10 

 

Konfirmandgruppen 2017-2018 

Välkommen att anmäla din tonåring till höstens konfirmandgrupp! Alla som börjar 

i 8:an eller 9:an efter sommaren är välkomna till ett konfirmandår fyllt av 

gemenskap, upplevelser och nya erfarenheter. Vi tar reda på hur livet och 

tron går ihop, vad kyrkan och bibeln står för, och hur jag kan leva mitt liv  

i harmoni med andra människor och skapelsen. Det gör vi tillsammans bl.a. 

utifrån studiebesök, läger, gudstjänster, upplevelsevandringar, lekar och musik. 

Vi som är konfirmandledare är: 

Anna Karlsson församlingspedagog 

Simon Åberg präst 

Annette Wisser diakon 

Claes Karlsson vaktmästare 

Gunnar Staaf kantor 

Samt ett gäng underbara Unga ledare i åldern 15-18 år. 

Hoppas vi ses!  

Anna Karlsson 0585-315 43 

anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se  

mailto:anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se
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Ge lite tid 

Få massor tillbaka 

 

 

 

Bli ideell i Lekeberg 

Att vara ideell medarbetare innebär att du ger av din tid till dina medmänniskor. 

Du blir en viktig resurs i kyrkans olika verksamheter eller i någon annan förening.  

Det handlar om att du engagerar dig för det som känns viktigt. Det handlar 

om att hjälpa andra och att lära nya saker om både andra och dig själv. 

Ditt frivilliga engagemang är en del i Svenska kyrkans arbete.  

Att vara ideell medarbetare innebär att du har ett uppdrag som 

 Är oavlönat 

 Utförs för någons nytta 

 Är frivilligt 

 Är ett uttryck för det egna engagemanget 

 Äger rum i en gemenskap 

Som ideell medarbetare får du 

 Arbetsuppgifter utifrån ditt intresse 

 Utbildning, råd och stöd i din uppgift 

 Ingen ekonomisk ersättning men det ska heller inte kosta dig något 

Låter det intressant? Ring eller mejla: 

Annette Wisser, diakon 0585-315 64, annette.wisser@svenskakyrkan.se  

Ulrika Korkala, diakoniassistent 0585-315 49 , ulrika.korkala@svenskakyrkan.se  

mailto:annette.wisser@svenskakyrkan.se
mailto:ulrika.korkala@svenskakyrkan.se
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Välkommen till Furuhöjden  

Tisdagar kl 14  

start 5 september 

Fika 20:- 

Alla är välkomna! 

5 av 6 glada väntjänstare: Berith Palmér, Britt-Marie Åkerblom,  

Ingvor Ericson, Ann-Marie Spång och Louise Arvidsson.  

Saknas gör Mona Nilsson. 
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Kaffebönorna 

Onsdagen före Kristi Himmelfärdsdag 

ställde 10 förväntansfulla och ressugna 

kaffebönor kosan från Fjugesta till 

Eskilstuna. Anna-Lisa och Annette satt  

vid ratten i var sitt fordon. Vi andra 

kunde, tryggt och säkert, luta oss tillbaka 

och njuta av Guds vackra natur, i den här-

liga vårsolens glans. 

Ganska snart började det suga i kaffetarmen.   

Den medhavda matsäcken smakade superbt 

innan vi klev in på vårt första resmål:  

Retuna återvinningsgalleria  

Den är ingen vanlig shoppinggalleria. 

Man handlar här också men på ett klimat-

smart sätt. Hit kommer stadsborna med 

sina ”överblivna” saker. Dessa gås igenom 

och ev. repareras eller fixas till. Sedan 

hamnar de på butikshyllorna i galleributi-

kerna. På så sätt får grejerna ett fortsatt liv 

samtidigt som de säljs till ett rimligare 

pris. Den prylen, som var förkastad och skräp för den ena personen har bli-

vit en ny för nästa. I Gallerian finns butiker för baby, datorer, blommor, 

vanlig second hand samt café. Retuna är världens första återvinningsgalle-

ria. Väl värt ett besök.  

Vi fick en liten enkel guidning av Lotta, som jobbar här. Hon visade oss 

den s. k Returen. Platsen dit varorna lämnas in innan de kommer ut till buti-

ken. Hon pratade också om hur arbetet var fördelat samt vilka som har 

chans att få jobb här.    

Sedan for vi till Rademachersmedjorna. De 1600-talssmedjorna är uppkallade 

efter Reinhold Rademacher, som var grundare till Eskilstuna smidesindustri.            
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Idag är det dels ett öppet friluftsmuseum dessutom flera små företag. Här 

finns aktiva hantverkare, flera utställningar och museum. Vi tog en promenad 

och kikade på de olika hantverken och utställningarna. Alla smedjorna var 

tyvärr inte öppna.     

Det var därefter dags för lunch. Den var beställd på 

Kvass Bar & Råkök med vegan och vegetarisk matse-

del. Det visade sig stämma och vi åt en lunch som de 

flesta av oss kanske inte plockar i oss dagligen, men 

gott och nyttigt. 

Innan hemresan hann vi med en promenad i Eskilstuna. 

Sen kom vi hem till Fjugesta efter en avkopplande och 

minnesrik resa. 

Kaffebönan Viola 

Välkommen till vårt gäng, du också! 

Onsdagar kl 18:00 i Källaren på Kyrkans Hus 

13 september, 18 oktober, 15 november och decembermys  
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

∗  Tolfte söndagen efter trefaldighet ∗ 3 
September 

∗  Elfte söndagen efter trefaldighet ∗ 27 
Augusti 

Högmässa kl 10.00 
KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

Gudstjänst kl 18.00 

Knista kyrka 

Veckomässa kl 11.30 
Sopplunch efter mässan 

Kyrkans Hus 

∗ Onsdag ∗ 
30 

Augusti 

Våra verksamheter startar v 35 

Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

Gudstjänst kl 18.00 

Konfirmandinskrivning 

Kvistbro kyrka 
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Gudstjänst kl 16.00 

Upptakt för barn & ungdomsverksamheter 

Hidinge Nya kyrka - JUBILEUM 150 år! 

VALDAG! Gå och rösta! 

För mer information - se sid 5 

Knista församling 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

∗  Fjortonde söndagen efter trefaldighet ∗ 17 
September 

∗  Trettonde söndagen efter trefaldighet ∗ 10 
September 

Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00 

Mullhyttans kyrka 

∗  Lördag ∗ 16 
September 

Kyrkogårdsvandring kl 17.00 

I samarbete med Västernärkes Hembygdsförening, kaffe 

Helgmålsbön kl 18.00 

Kvistbro kyrka 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Hidinge Nya kyrka 
Högmässa kl 10.00 

Avskedspredikan av Simon Åberg. 

KYRKBUSS 

∗  Helige Mikaels dag ∗ 1 
Oktober 

Knista kyrka 
Temamässa ”I evig tid” kl 18.00 

För mer information se sid 3 

Mullhyttans kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

∗  Femtonde söndagen efter trefaldighet ∗ 24 
September 

∗  Lördag ∗ 30 
September 

Kvistbro kyrka 
Gudstjänst kl 11.00 

Dopfest 

Drop-in-dop kl 13 - 16 

För mer information se sid 7 

Kvistbro kyrka 
Gudstjänst kl 18.00 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

∗  Onsdag ∗ 4 
Oktober 

Kyrkans Hus 
Veckomässa kl 11.30 
Sopplunch efter mässan 

∗  Tacksägelsedagen ∗ 8 
Oktober 

Knista kyrka 
Temamässa kl 10.00 

Familjemässa med Små & Stora 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 
Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00 

∗  Artonde söndagen efter trefaldighet ∗ 15 
Oktober 

Kvistbro kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 
Gudstjänst kl 16.00 

Musikskolan medverkar 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

∗  Nittonde söndagen efter trefaldighet ∗ 22 
Oktober 

Mullhyttans kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 
Gudstjänst kl 18.00 

∗  Tjugonde söndagen efter trefaldighet  ∗ 29 
Oktober 

Hidinge Nya kyrka 
Sammanlyst med Strängnäs 

 

∗  Onsdag ∗ 1 
November 

Kyrkans Hus 
Veckomässa kl 11.30 
Sopplunch efter mässan 

∗  Fredag ∗ 3 
November 

Kyrkorna Hidinge Nya, Knista, Kvistbro och Mullhyttan  

är öppna under fredagen kl 9 - 16 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Hidinge Nya kyrka 
Minnesmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

∗  Alla helgons dag ∗ 4 
November 

Knista kyrka 
Musikgudstjänst kl 18.00 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 
Minnesgudstjänst kl 16.00 

KYRKBUSS 

∗  Söndagen efter Alla helgons dag ∗ 5 
November 

Kvistbro kyrka 
Minnesgudstjänst kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 
Minnesgudstjänst kl 18.00 

KYRKBUSS 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

∗  Tjugoandra söndagen efter trefaldighet  ∗ 12 
November 

Mullhyttans kyrka 
Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00 

Knista kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

∗  Söndagen före  domssöndagen  ∗ 19 
November 

Kvistbro kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 
Gudstjänst kl 18.00 

Sammanlyst i Adolfsberg 

∗  Domssöndagen  ∗ 26 
November 

Mullhyttans kyrka 
Högmässa kl 10.00 

Kyrkvärdsträff 

KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 
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Bibelstudier 
I anslutning till veckomässa i Kyrkans Hus anordnar Knista församling  

bibelstudier - välkomna att fördjupa er i Johannesevangeliet. 

Välkommen till bibelstudier den: 

 

30 augusti 

4 oktober 

1 november 

29 november 

 

Plats: Kyrkans Hus - Stora salen  

Tid: 13.00  

Under 2017 läser vi delar ur Johannesevangeliet. 

”Så älskade Gud världen att  

han gav den sin ende son,  

för att de som tror på  

honom inte skall gå under 

utan ha evigt liv.”  

Johannes 3:16 

Veckomässa under hösten 2017 

Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

30 augusti, 4 oktober, 1 november och 29 november  

Tid: 11:30           

Efter mässan serveras soppa med hembakat bröd, kaffe + kaka 40 kr. 
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, vigda eller begravda enligt 

Svenska kyrkans ordning. Det gäller bara medlemmar i Svenska kyrkan. 

Döpta 

20 maj Tella Fransson  Kvistbro k:a   

   Melvin Lindh   Kvistbro k:a   

11 juni Svante Enghag  Knista k:a  

1 juli Maja Sidenmark  Knista k:a  

8 juli Elin Nyholm    Knista k:a  

   Hugo Bernau   Längbro k:a  

15 juli Eddie Odell   Kvistbro k:a  

   Valter Ingbrant  Hemmadop  

22 juli Teo Wahlstedt  Mullhyttans k:a 

Dopets vatten 
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Vigda 

27 maj Johanna Hultman och Patrik Despotoski  Knista k:a 

3 juni Marina Sturesson och Per Wallgren   Längbro k:a 

  Marit Littorin-Nilsen och Mikael Littorin   Kvistbro k:a 

  Airi Tuhti och Roland Ericsson     Katrinelunds sjökrog  

1 juli Susanna Lindgren och David Olsson    Knista k:a 

15 juli Karin Prytz och Victor Andersson   Kvistbro k:a 
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Gravlykta 
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Begravda 

11 maj   Bengt Berg    Knista k:a 

18 maj   Ivar Hansson    Kvistbro k:a 

19 maj   Patrik Karlsson   Knista k:a 

   Hans Olsson    Knista k:a 

8 juni   Bertil Dyrebring   Kvistbro k:a 

9 juni   Curt Nilsson    Mullhyttans k:a 

   Sven Tage Åkerstrand  Stora Mellösa k:a 

15 juni   Elsa Linnéa Hjerpe  Mullhyttans k:a 

16 juni   Lars Lindahl    Mullhyttans k:a 

29 juni   Alva Ljung Strömberg  Mullhyttans k:a 

30 juni   Astrid Israelsson   Knista k:a 

   Leif Hedqvist    Hidinge Nya k:a 

7 juli   Kerstin Schäring   Almby k:a 

   Inga Nulin    Tångeråsa k:a 

14 juli   Per Olov Karlsson   Mullhyttans k:a 

28 juli   Torsten Persson   Kvistbro k:a 

4 augusti  Kerstin Larsholt   Kvistbro k:a 
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Välkommen till Dagledigträffar 

Torsdagar Hösten 2017 kl. 14 

31/8 Fjugesta           Kajsa och P-O  

7/9     Mullhyttan        Gunnar Staaf  

14/9    Fjugesta           Ingrid och Bengt Trensing  

21/9    Mullhyttan      Håkan Isacsson 

28/9    Fjugesta          Orkester De´Va´ Då 

 5/10    Mullhyttan     Fjugesta Oldboys 

12/10   Fjugesta        Strömtorparna 

19/10   Mullhyttan    Wivianne Högman  

26/10   Fjugesta        Lars-Inge Larsson  

 2/11    Mullhyttan    Annastina Jönsson  

 9/11    Fjugesta         Bosse Nicander 

16/11   Mullhyttan    Hässleby-Anders 

23/11   Lekebergskyrkan  Sanna gård 

30/11   Mullhyttan    Cenneth Lundholm med vänner 

 7/12    Fjugesta        Julinsamling med kaffebönorna,  

       Angels Voice, Ulrika  fotografier mm 

14/12  Mullhyttan     Lotta Martinsson  

 

Vill du åka med bussen så ring 0585 312 55,             

så alla som vill kan komma med!!! 
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Sommar - Höst 2017  

Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00  

om ingen annan tid eller plats avses. 

6 september Höstglöd i sång och musik. Ingrid och Bengt Trensing  

11 oktober    IM i Guatemala - Margaretha Bratt 

8 november    Styvmorsviolerna - om barn med ”okända” föräldrar 

    för 100 år sedan. S. Klingneus 

6 december  Nobelfest i Kyrkans Hus kl 13.00  

Kontakter:   

Kerstin Pettersson:  0585-430 71 eller 076-174 30 71 

Stefan Öberg:  0585-315 64 eller 070-646 55 64 

Välkommen till Hidinge Träffpunkt 
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KulTur i Mullhyttan 3 och 4 juni 

Det finns gott om hantverkare och konstnärer i 

Mullhyttebygden. Försommaren är förknippad 

med många aktiviteter. En återkommande ak-

tivitet är Landsbygdens dag. I år kombinera-

des den med KulTur-rundan. I år genomfördes 

de under pingsthelgen. KulTur-rundan anordnas av 

Mullhyttans konst och kulturgrupp. Runt om i 

Mullhyttebygden pågick aktiviteter av olika slag.  

I Mullhyttans kyrka gjordes utställning av ve-

por med texter. Veporna hade texter med få 

ord men som fick en ”djup” innebörd. Detta 

gjorde att vi emellanåt bildade små grupper, 

som över en kopp kaffe, samlades och delgav 

varandra en del av våra inre tankar, tex runt förlåtelse. Orden löd: ”Lär dig 

livets stora gåta, älska glömma och förlåta”. En annan vepa som väckte 

många tankar hade texten: ”Man ska inte sörja det man saknar utan glädjas 

åt det man har”. 

Ja det fanns många guldkorn bland texterna och vi kunde se tillbaka på en 

trevlig helg. Där vi mitt i vårt stressiga samhälle och liv kunde stanna upp 

och tänka till. I många linneskåp finns det en del ”konstverk”. Tillsammans 

blir det en trevlig utställning. Tack alla som lånade ut era vepor och gjorde 

det möjligt att genomföra den. Till sist en uppmaning från en av veporna. 

 ”Glöm ej att leva min vän, stunden som gått kommer aldrig igen” 

Viola Lood 
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Välkommen till Kvistbro kyrka! 

I år blev det ingen Öppen kyrka under lördagen på grund av dop och bröllop. 

Vi är stolta över vår vackra kyrka! Så om ni går i giftastankar eller planerar 

dop - kom gärna och gör ett besök hos oss! 

Hälsar Kvistbro kyrkgrupp 

Viola Gustavsson Lood visade vepor som bygdens kvinnor sytt.  
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Information från kyrkogårdsförvalt-

ningen 

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. 

Skötsel för askgravplats, 25 år 7 660 kr 

Förlängningsavgift gravrätt, 15 år 750 kr 
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På östra och en del av södra delen av Mullhyttans kyrkogård är nu Tujorna 

planterade av kyrkvaktmästare Johnny Rinaldo. De ersätter det tidigare planket.  

Även den västra sidan av Mullhyttans kyrkogård har fått en ny häck, bestående av Oxbär. 
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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 

Ulrika Korkala, diakonassistent   315 49, sms 072 - 520 28 97 

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 

Ingalill Ekström, kyrkokamrer     312 56 

Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårdsförvaltning 312 57 

Thomas Dahl, kanslist      312 55 

Annie Ennefors, lokalvård     363 84 

Andreas Ludvigsson, lokalvård    363 83 

KNISTA KYRKA och SOCKENGÅRDEN 

Jörgen Carlsson, vaktmästare   363 82 

Andreas Ludvigsson, säsongsvaktmästare 363 83 

HIDINGE NYA och GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare    363 81 

Richard Karlsson, säsongsvaktmästare  315 47 

KVISTBRO KYRKA och FÖRSAMLINGSGÅRDEN 

Karin Nilsson, vaktmästare    363 85 

Annie Ennefors, säsongsvaktmästare  363 84 

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 församling-

ens hemsida för fler tider. 
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Var med och stöd Lekebergs Musiksällskap! 

Enskild medlem betalar 100 kronor. Familj betalar 150 kronor på bankgiro-
kontot: 830-5146. Pengarna används till utdelning av stipendium för upp-
muntran till talangfulla skolungdomar inom Lekebergs kommun. 

Har du något att berätta om graven? 

Vi önskar få mer information om gravar på Kvistbro kyrkogård. Det gäller  

främst de äldre gravarna där det inte finns så mycket dokumenterat. Men 

även nyare. Det vi skulle vilja veta 

är: var den gravsatte betydelsefull 

för kyrkans verksamhet/bygden/

samhället/skolan?  T.ex. var med vid 

restaureringen, ett busfrö under kon-

firmationstiden eller drivande i något 

av alla företag i Gropen/Kvistbro?  

Har du något att berätta?  

Hör gärna av dig till vaktmästare 

Karin, ring 0585-363 85 eller maila: 

karin.nilsson@svenskakyrkan.se 

eller skicka brev till:  

Knista församling,  

Storgatan 28,  

716 30 Fjugesta 

eller kom fram och prata när du besöker Kvistbro kyrka och kyrkogård. 

Kvistbro kyrka och kyrkogård 

Bland alla inkomna lösningar till förra korsordet hade dessa personer tur i 
dragningen och får därför en liten present samt gratulationer därtill. 

Gunilla Ljungstedt  Emma Tross   Roland Pettersson 
Brotorp Nybo    Golfgatan 30   Lekhyttan Brogården 2A 

716 93 FJUGESTA  719 93 VINTROSA 719 93 VINTROSA 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 9 november 2017 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:  

Kyrkoherden spiser Sønderjysk lutherkaka med barnen. Foto: Else Due Hansen 

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 9 november 2017. Det nuvarande numret har aktualitet fram 

till och med november månad 2017. 


