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Kyrkoherden tar till ordet….. 

Jag börjar med att välkomna våren efter en intensiv 
vårvinter: 

- Hipp Hipp Hurra! 

Ja första kvartalet har varit intensiv med nytt kyrkoråd, 
rekrytering av präst och pedagog. Det har varit arbete 
kring den nya handboken som kommer i laga kraft 
20 maj. Uppdatering av Församlingsinstruktionen 
och skrivande av Verksamhetsberättelse 2017 som 
äntligen har kommit i hamn efter Kyrkofullmäktiges 
möte den 8 maj. 

Ett kort sammanfattande utdrag ur denna verksam-
hetsberättelse kan sägas att församlingen har fortsatt god ekonomi och en god 
verksamhet att falla tillbaka på. Lika positivt är också att Lekebergs kommun är 
en inflyttningsbygd där flertalet flyttar in i Lanna eller centralorten Fjugesta. Utma-
ningen är att möta upp de nyinflyttade och få dom fascinerade av bygdens historia lik-
som vara en del av kyrkans liv oavsett vart i församlingen. Utmaningen är också att 
inte stirra blint på utträden utan hur gör vi kyrkans port ännu vidare så att fler kan 
komma in? Tillhörigheten bygger på dopets möjligheter. Hur når vi fler med 
dopets gåva i vår bygd? Den förre biskopen i Växjö stift Sven Thidevall har 
sagt att under missionstiden (år 800-1164 e.Kr.) tänkte man i bygderna ”Vi är 
på väg till himmelen” – därför måste vi ta ansvar för varandra redan nu. 

Detta löste upp vikingatidens ätt och hederskultur - detta kännetecknade ju den 
negativa aspekten av vikingatidens våldsamma sida för ett sockentänkande 
”där vi alla behövs” som vi behöver återerövra kulturellt och socialt i byg-
den, Mälardalen och i vårt land! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Hörnstenarna i kyrklig verksamhet: Våra  
byggnader, handboken, bekännelseskrift-
erna och Kyrkordningen. 

Mycket planerande och orienterande i kalendern 
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Vart leder vår församlings väg? 

En väg kan vara spikrak och bred, inbjudande att bara gasa på och njuta av 
farten. Men en väg kan även vara krokig med skymd sikt, en väg att glida 
frampå i böjda kurvor och där upplevelsen kan finnas bakom kröken.  

När vi tittar tillbaka på den väg, med både raksträckor och kurvor, som vår 
församling lämnat bakom oss kan vi se i vår verksamhetsberättelse att: 

 Vi varje vecka möter 100-120 barn i våra olika verksamheter. 

 Vi erbjuder mötesplatser för 35-60 äldre varje vecka 

 Vi är i snitt över 50 personer som deltar i våra familjegudstjänster. 

Här känns vägen rak och bred och vi vill bara svischa fram och fortsätta 
med dessa fantastiska verksamheter. 

Men sedan har vi även utmaningar, där vägen kanske är lite mer krokig. Vi 
skulle vilja att fler deltar i våra högmässor, vi vill välkomna fler medlem-
mar och vi vill använda våra pengar på bästa sätt. Vår förhoppning, när vi 
tar oss fram på de mer krokiga vägarna, att vi ser det som kanske finns 
bakom kröken. Vi hoppas att vi tillsammans skapar nya vägar, där de nya 
upplevelserna finns. 

Hur bygger vi då dessa vägar? När anställda och kyrkoråd hade en gemen-
sam träff för att starta arbetet med vår nya församlingsinstruktion så pratade 
vi om vår vision. Om jag snabbt skulle försöka sammanfatta vad alla grup-
perna pratat om skulle det bli ungefär så här: 

Vår församling vill skapa möten där människor är delaktiga. Där vill vi att 
alla bidrar med kreativa idéer, vi ser möjligheterna, varierar vår verksamhet 
samt hittar och lyfter fram guldkornen i en sann Lekebergsanda. Målet är 
att bli en spirande och växande församling. 

Med start i detta ska vi nu fortsättningsvis staka ut nya vägar och skriva ned 
hur vår församlings framtid ska se ut. För som en grupp sammanfattade: 
”Det finns en väg till himmelen” (psalm 303) och den kan vi alla få vandra 
en stund på tillsammans här i vår församling. 

/Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 
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Kyrkmodellerna 

I april månad fick församlingen oväntat fina 
presenter i form av två kyrkomodeller av Åse 
-Marie Lind i Gnesta. Hennes far Karl Wärn i 
Viby hade efter pensioneringen byggt flertalet 
modeller över kyrkor som finns här i Närke. 
Det blev 18 modeller och två av dem är 
Knista och Kvistbro kyrka. Alla dessa modeller 
ställdes ut på länsmuseet i Örebro under hösten 
2000 fram till januari 2001 och fick medial 
uppmärksamhet, bland annat en fin artikel 
och framsida i Nerikes Allehanda. 

Ungefär 150-200 timmar tog det för varje 
kyrkobygge och skalan 1 meter i verklig-
heten motsvarar 15 millimeter på modeller-
na, utom Kumla kyrka som skalades ner  
till 10 millimeter. 

Stort Tack vill jag rikta till Åse Marie Lind som har sett till att modellerna Knista 
och Kvistbro kyrka har kommit hem till vår församling. Nu ska vi fundera vart 
modellerna ska placeras så att våra församlingsbor kan få se dem på närmare håll! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Åse-Marie Lind och Stefan Öberg. 

Knista kyrkomodell med otrolig  
detaljrikedom  

Kvistbro kyrka med lika detaljerade 

klockstapeln . 
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Församlingsinstruktionen 21 april 

Den 8 mars var ledningen för Knista församling på Strängnäsvisit och träffade bland 
annat biskop Johan Dalman och hans stab för samtal om kyrksamhet, församlings-
verksamhet och hur vår Församlingsinstruktion ligger i fas med Kyrkoordningen och 
omvärldsanalys av stort och smått. Den 21 april samlades anställda och förtroende-
valda för uppdatering av denna församlingsinstruktion och grunduppdragen som kyrkans 
uppgift är att följa är: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Den tidigare 
biskopen för Växjö stift - Sven Thidevall höll ett kyrkohistoriskt föredrag om kyrk-
samheten förr, nu och framtida utmaningar. I korthet var budskapet: 1.) Fokusera inte 
på aktiva utträden utan se till att fler blir döpta! 2.) Och fundera på vilka byggnader 
som ska användas i framtiden. 

Även om tillhörighetstalet fortsätter sjunka så fortsätter vi vara kyrka – men vi kommer 
vara kyrka på ett annat sätt än tidigare. Därför kan vi vara hoppfulla inför framtiden! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Nya kyrkohandboken sjösätts 20 maj 

När Korsordet kommer ut i början av denna månad har församlingen påbörjat 
användningen av en ny handbok sedan Pingstdagen den 20 maj. Denna handbok 
reglerar all gudstjänstliv men också dop, konfirmation, vigslar och begravningar. 

Vissa ordvändningar har fått en mer nutida 
formulering. I instiftelseorden för nattvarden ska 
prästen numera säga ”bägare” och inte ”kalk”. 

Framtiden får visa vilka konsekvenser det blir 
för tjänstgörande präst om sådan felsägning 
upprepas inför läronämnd och domkapitel... 
Men anställda, präster och förtroendevalda ser 
möjligheterna i den nya handboken då det finns 
mer att välja på och den ger förutsättningar och 
utrymme för lekmannaledda gudstjänster. 

Därför passar vi på nu under sommaren att testa 
nya böner och ny musik i våra högmässor. 
Vi kommer sedan efter sommaren att se 
över vårt gudstjänstliv och vår förhopp-
ning är att vi ska få fortsätta mötas till 
gudstjänst med både igenkännande och 
nytänkande. Välkomna till kyrkorna i som-
mar och pröva på, eller som biskop Johan brukar säga; Följ med och se! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde och Sara Hansen, kantor 

Nya kyrkohandboken. 
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SKUT-kyrkans årsmöte i Ludgo 

Som ombud för ”Svenska kyrkan i 
utlandet”(SKUT) och styrelsemed-
lem deltog undertecknad i årsmötet 
för Strängnäs stift i Ludgo borta i 
Södermanland. Vad många inte kän-
ner till är att våra sjömanskyrkor har 
försvunnit efter andra världskriget 
då det inte finns så många svensk-
språkiga sjömän kvar på de sju haven. 
I dess ställe uppstår församlingar där 
svenskar bor mest. En del bor som 
utlandssvenskar på Palma de Mallorca 
eller Melbourne. Andra är förvärvs-
arbetande svenskar i London, Berlin 

eller Bryssel. Eller så har vi turistkyrkorna som finns på t.ex. Ayia Napa på Cy-
pern eller Phuket i Thailand. Det är viktigt att det finns band som håller ihop 
dessa SKUT-kyrkor med församlingarna på fastlandet. Tanken med SKUT-
kyrkor är förutom kyrkans fyra grunduppdrag att få höra och läsa på det egna 
modersmålet svenska och fira de högtider vi har i vårt land och vara ett stöd 
och tröst när något allvarligt har hänt och man råkar vara 300 mil från Sve-
rige. SKUT-kyrkorna samarbetar också med de andra nordiska kyrkorna och 
främjar en skandinavisk anda som vi inte heller får glömma bort. Sverige, 
Norge, Danmark och Finland hör ihop i det globala sammanhanget! I Ludgo 
kyrka fick vi ombud se ett av de sista exemplaren av en karolinuniform beva-
rad från Karl XII:s tid. Det märkliga är att uniformen tillhörde en yngling 
som dog på exakt samma ställe dagen innan Karl XII mötte sitt öde. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Ludgo kyrka 
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Bevarad karolinuniform från Karl XII:s tid 
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Bibelstudier med Ingemar Söderström 

Under vårterminen har tidigare kyrkoherden i 
Örebros pastorat Ingemar Söderström haft bi-
belstudier i Kyrkans Hus utifrån metoden 
”Lectio Divina”. En utmaning om något! 
Vilka snuttar väljer man utifrån de 16 ka-
pitlen i Romarbrevet och varför från Ro-
marbrevet?! Svaret är att den anfäktade mun-
ken och senare den berömde reformatorn 
Martin Luther fann sitt svar som han brot-
tades med i Romarbrevets första kapitel 
och sextonde vers: ”Jag skäms inte för 
evangeliet. Det är en Guds kraft som räd-
dar var och en som tror.” Det kan troende 
instämma i - Men hur är det med att ”All 
överhet är satt av Gud”? Och att troende 
ska underordna sig denna överhet? Det är 
en utmaning att fundera kring! 

Det gjorde vi 12 till 16 stycken församlade vid 
dessa sammankomster och förde samtal om 
insikter men också brottningar kring Paulus 
brev till Romarna. Tack alla ni som deltog vid dessa tillfällen och för de samtal 
som uppstod kring skriftens ord! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Genomläsning av Romarbrevet. 
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Därefter lite lunch.  
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Öppen förskola 

Måndag  

Kyrkans Hus, Fjugesta 

09.30-12.00  

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. 

Efter sommarlovet startar vi vecka 35! 

Välkomna Maria och Christin 

Sommarutflykt med öppna förskolan  

Den 4/6 kl 10.00 ses vi vid Hallagården.  

Hittar ni inte går det att åka gemensamt från 
Kyrkans Hus parkering kl 9.40  

Vi stannar till vid Hidinge Nya kyrka ca 9.50  

Vi åker oavsett väder. Medtag fikakorg, vi 
bjuder på inträde till djurparken.  

Den här utflykten avslutar vår termin på 
öppna förskolan. 
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Du som börjar i 8:an eller 9:an  

är Välkommen till en träff i Kyrkans Hus den 28 augusti kl 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Där träffar du ledarna, både 
de gamla och unga, och du får veta vad konfirmationstiden handlar om.  

Nu har du också en chans att kunna påverka om det är något du vill veta eller 
ta upp under året. 

Vi träffas ungefär 1 gång i månaden i samband med gudstjänst, samt ytterli-
gare någon träff vid t ex jul, påsk och då gör vi studiebesök/utflykt. Vi har  
ett läger under hösten och avslutar med konfirmationen före sommarlovet. 

De gamla ledarna  

Graham Jarvis 
Annette Wisser 
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Ytterligare 2 utbildade Unga ledare till Knista församling! 

2-4 februari hölls den avslutande helgen av utbildningen Ikon för unga ledare i 
Strängnäs stift på Stiftsgråden Stjärnholm. Utbildningen har även omfattat 
fyra dagar i augusti 2017, samt 17-19 november. Ungdomarna har fått arbeta 
igenom församlingarnas grundläggande uppgift: Fira Gudstjänst, bedriva undervisning, 
och utöva diakoni och mission. Utbildningen har även omfattat genomgång 
av första hjälpen och HLR, samt ett pass om leketik och annat som är viktigt 
att förhålla sig till som ledare. Sedan 2016 har fjorton ungdomar från Knista 
församling genomgått utbildningen Ikon! Det har inneburit en värdefull resurs 
för församlingen, men naturligtvis betytt mycket för ungdomarna själva. 

Vi säger grattis till Matilda och Kimmie som nu fortsätter i sina ledarroller  
i konfirmandgruppen väl utrustade!  
Handledare under den här omgången 
har varit undertecknad. 

/Anna Karlsson 

Matilda och Kimmie. 
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Stora bokengruppen 

6 maj var det Bönsöndagen. Detta upp-

märksammade Stora Bokengruppen under 

ledning av Kerstin Pettersson i Hidinge Gamla 

kyrka. Det blev bibeldrama utifrån söndagens 

texter hämtade från Gammaltestamentliga 

läsningen från 1 Moseboken 18 (Om Sodom och 

Gomorra) och Lukasevangeliets 18:e kapitel 

(Den orättfärdige domaren) om vikten att 

vara uthållig i bönen. Dagen efter visades 

altartavlan upp för besökare från Olaus Petri 

församling inne från Örebro som var väldig 

tacksamma att få höra Kerstin berätta om 

tavlans tillkomst. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 
Kerstin Pettersson och församlings- 
herden Johan Svedberg.  
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Sommarpräst 

Håkan Henriksson, präst i 

Knista pastorat under sommaren 

och fram till 30 september 2018. 

Jag är född och uppväxt i 

Eskilstuna, döpt och konfirme-

rad och fick gå i kristen förskola 

i Fors församlingshem.  Vi som 

var med i Kyrkans Ungdom fick 

åka på många läger i fjällen och 

ute i naturen.  Prästvigd i 

Strängnäs Domkyrka 1976. Min 

uppgift som komminister är att 

vara teolog, inspiratör och upp-

sökande präst. Jag har varit präst 

i Kumla, Närkes Kil, Örebro 

Nikolai, Norra Råda, Örebro 

Almby, Grangärde/Grängesberg/

Säfsnäs och Axberg församling-

ar. Jag ser varje möte med människor inför gudstjänster och förrättningar 

som dop, vigslar och begravningar som en möjlighet och ett privilegium att 

få beröra och lära känna och vandra en stund tillsammans på livet väg. Jag 

tycker mycket om att vara ute i skog och mark med mina hundar som är Flat 

coted retrievrar och jag plockar gärna bär och svamp, ett intresse som grund-

lades i ungdomen. Jag  tar också en golfrunda för att få rensa i tankarna. 

Folkkyrklig med rötter i den högkyrkliga och anglikanska kyrkotraditionen. 

Jag är en bedjande präst som fäster stor vikt vid predikan, undervisning och 

själavård. Jag hoppas vi ses någon gång under sommaren. Min favoritpsalm under 

sommaren är 752 ”Över berg och dal som en mjuk koral drar sommarn över 

vårt land”. 

 
/Håkan Henriksson, komminister 
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 Musik i sommarkväll  
Torsdag 21/6 kl. 19.30 i Knista kyrka  
”Visor i midsommartid” - Magdalena Eriksson med elever. 

Tisdag 3/7 kl. 19.30 i Kvistbro kyrka  
Karolina och Annette Brånsgård. 

Lördag 14/7 kl. 18.00 i Mullhyttans kyrka  
Per-Erik Domargård.   

Onsdag 18/7 kl. 19.30 i Hidinge gamla kyrka 
Alice Wallenius, Ida Martinson och Molly Lindström. 
Orgel, piano, sång. 

Onsdag 25/7 kl. 19.30 i Knista kyrka 
”Om sommaren sköna” - Anna-Karin Gillberg Eriksson  
och Rikard Eriksson. 

Onsdag 1/8 kl. 19.30 i Kvistbro kyrka  
Systrarna Lysén.  

Onsdag 8/8 kl. 19.30 i Mullhyttans kyrka  
Annika Blomfeldt, cello och Johan Westre, piano. 

Onsdag 15/8 kl. 19.30 i Hidinge gamla kyrka  
 Jonatan Lindner och Per-Emil Jakobsson.  
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Välkommen till Hidinge Träffpunkt 

 

 

 

 

Sommaren 2018  
Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00  

om ingen annan tid eller plats avses. 

20 jun Träff på Hallagården med musikunderhållning.  

Nya intresserade hälsas mycket välkomna, kvinnor och män!!!!!! 

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

Stefan Öberg:  0585-315 40 eller 070-573 15 40 

Välkommen till Torsdagsträff 

 

 

 

 

 
Torsdagar kl. 14 

Sommaren/Hösten 2018  

 7 jun    Fjugesta Sara Hansen sjunger skillingtryck 

14 jun   Fjugesta       Lars-Inge ”Lillen” Larsson om Roparrörelsen i bygden 

21 jun   Sommarutflykt              

Välkommen! 

Om du vill åka med bussen, ring senast tisdagen före 0585-312 55 
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Graham Jarvis presenterar sig… 

Jag är engelsman, uppväxt i norra England. Jag prästvigdes i den Anglikanska 

kyrkan i Truro stift (Strängnäs vänstift) och tjänstgjorde i en liten landsbygds

-församling vid havet i Cornwall. Sedan blev det en flytt till Sverige och tjänst 

först i Katrineholm/Nävertorp och sedan i Almby. Påsken 1999 kom jag till 

Mikaels församling som komminister med ansvar för ungdomar och konfirmander. 

Jag fick tjänsten som kyrkoherde i Mikael på hösten 2008 och fortsatte med 

den nya titeln ”församlingsherde” när Örebro Pastorat bildades 2014.  

Jag läste musik innan jag sadlade 

om till präst och musiken är fort-

farande ett stort fritidsintresse. 

Jag spelar valthorn bland annat i 

Örebro, Hallsberg och Kumla or-

kesterförening. Jag är ingen mot-

ionsfanatiker men spelar squash när 

tid och skador tillåter. Fågelskåd-

ning är en annan hobby. Jag är 

gift med Stina och vi har två 

vuxna barn. 

Jag ser fram emot att få börja min 

tjänst som församlingspräst i 

Knista i augusti och förväntar mig 

en hel del nya utmaningar och 

spännande möten.  

/Graham Jarvis, komminister 
Graham Jarvis 
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Graham Jarvis välkomnas i högmässan den  
2 september kl 10.00 i Hidinge Nya kyrka 
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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Juni     

3 jun 1:a efter 
Trefaldighet 

11.00 
 
 
 

18:00 

Riseberga 

 
 
 
Kvistbro k:a 

Vallfartsmässa 
Risebergakören och musiker  
medverkar. 
KYRKBUSS 

Mässa 
Förbön för de som vigts. 
Konfirmander medverkar. 
KYRKBUSS 

10 jun 2:a efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

17 jun 3:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Kvistbro k:a Högmässa 
Konfirmander medverkar. 
KYRKBUSS 

21 jun Torsdag 19.30 Knista k:a Musik i sommarkväll 
”Visor i midsommartid” - 
Magdalena Eriksson med elever. 

23 jun Midsom-
mardagen 

18.00 Hidinge Nya k:a Kvällsgudstjänst 

24 jun Den helige 
Johannes 
Döparens 

dag 

11.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
Konfirmation. 
KYRKBUSS 

   Juli  

1 jul Apostla- 
dagen 

10.00 
 

15.00 

Mullhyttans k:a 
 

Högan 

Högmässa 
KYRKBUSS 

Gudstjänst 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 31 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Juli    

3 jul Tisdag 19.30 Kvistbro k:a Musik i sommarkväll 
Karolina och Annette 
Brånsgård. 

8 jul 6:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

14 jul Lördag 18.00 Mullhyttans k:a Musik i sommarkväll 
Per-Erik Domargård. 

15 jul Kristi förkla-
rings dag 

10.00 Kvistbro k:a 
 

Högmässa 
KYRKBUSS 

18 jul Onsdag 19.30 Hidinge Gamla k:a Musik i sommarkväll 
Alice Wallenius, Ida Martin-
son och Molly Lindström. 
Orgel, piano, sång. 

22 jul 8:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

25 jul Onsdag 19.30 Knista k:a Musik i sommarkväll 
”Om sommaren sköna” - 
Anna-Karin Gillberg Eriks-
son och Rikard Eriksson. 

29 jul 9:e efter 
Trefaldighet 

14.00 Kyrkans Hus Gudstjänst 

Augusti    

1 aug Onsdag 19.30 Kvistbro k:a Musik i sommarkväll 
Systrarna Lysén. 

5 aug 10:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

8 aug Onsdag 19.30 Mullhyttans k:a Musik i sommarkväll 
Annika Blomfeldt, cello och 
Johan Westre, piano. 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 31  
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Augusti    

12 aug 11:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

15 aug Onsdag 19.30 Hidinge Gamla k:a Musik i sommarkväll 
Jonatan Lindner och Per-
Emil Jakobsson. 

19 aug 12:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
 

Kvistbro k:a 
 

Högmässa 
KYRKBUSS 

26 aug 13:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Knista k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 

September    

2 sep 14:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
Välkomnande av  
Graham Jarvis. 
Knistakören, Espresso och 
Kyrkans Musikskola med-
verkar. 
KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 31  

Andakter på Oxelgården 

Oxelgården får under sommaren fortsatta besök på 
tisdagarna av tjänstgörande och vikarierande 
kantorer och Ann-Christin Olsson som gör en ideell 
insats, ibland med någon mer som förstärker sången. 

Ann-Christin Olsson  
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4363 st 
Antal medlemmar i församlingen 2018-05-15. 

ÖPPEN KYRKA 
i 

Kvistbro kyrka 

14 juli kl 11-17 

15 juli kl 8-16 

Välkomna! 

ÖPPEN KYRKA  
i 

Mullhyttans kyrka 
14 juli 

Kaffeservering 11-17 

Musik i Sommarkväll kl 18 
Per-Erik Domargård 
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Ekumeniska friluftsgudstjänsten på Berget/Roparstenen 

Under Kristi himmelfärdshelg var det ekumenisk guds-
tjänst på sångarberget i Mullhyttan. Vi var sextiotalet 
församlade under bar himmel. Detta år var det solsken 
och inte så mycket mygg eller regn. I Kvistbroboken 
står det att det började som en ungdomsgudstjänst av 
skolmästaren J.O. Nyqvist året 1858 som ”fortfarande 
fortlever” och i den andan samlades vi från olika samfund 

med psalmsånger 
och predikan uti-
från skriftens ord. 
Andréas Anders-
son från Salem-
församlingen 
var mötesledare 
detta år. Pastor 
Daniel Råsberg 
från Lekebergs-kyrkan predikande 
medan undertecknad stod för 
psalmsången med gitarren i hand. 
 

Dagen innan besökte jag en annan historisk plats i Torhyttan för att se Ro-
parstenen. Här uppträdde Adam Smedberg som karismatisk ”ropare” med sitt 
följe från Västgötland efter midsommarhelgen 1843 och det var inför en stor 
folkskara som kom långväga och från bygderna runt omkring. 

 

Pastor Andréas Andersson inleder mötet.  

Pastor Daniel Råsberg  

predikar. 

Närbild på Roparstenen  
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Länsmannen J. Vicander från Västanås undersökte roparna om de hade gäl-
lande pass och om de inte hade... - så skulle de bege sig hem igen. Det står att 
han fick retirera ”för att undvika våldsam medfart”. Det ropades här och där i 
bygden men 22 juli var turen kommen till Torhyttan och nu hade länsmannen 
Vicander bestämt sig för att få tag på de passlösa västgötarna. Smedberg och 
hans följe lyckades undkomma med båt och det hördes bösskott. Efter detta 
måste myndigheterna sätta hårt mot hårt. Det ropades i Vekhyttan, Sirsjötorp 
och Ribbohyttan innan Smedberg kom till Bälsås. Där blev han till slut arre-
sterad 28 juli och efter handgemäng mellan ropare och ordningsmakten så 
fördes han och de närmaste till slottsfängelset i Örebro. Rättegång hölls under 
hösten och 9 december föll domarna över 15 personer som dömdes till ett års 
fängelse jämte 28 dagar på vatten och bröd. Efter denna händelse var Adam 
Smedberg inte så pigg på att predika. Det står att han slutade sina dagar 1892 
i Hova fattigstuga. 

Men Adam hade fått fyr på gnistan och den andliga längtan sommaren 1843. 
Den längtan fick sitt svar med patron Hedengren från Riseberga decenniet 
senare. 1859 bildades Mullhyttans missionsförening och självaste Hedengren 
invigde Bönhuset i Mullhyttan 18 augusti 1861 som idag ägs av Fyra Systrar. 
Skolmästare J.O. Nyqvist som införde ungdomsgudstjänsterna på berget var 
även eldsjäl i detta missionshus. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Roparstenen vid sjön Multen 
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, vigda eller begravda enligt 
Svenska kyrkans ordning. Det gäller bara medlemmar i Svenska kyrkan. 

Vigda 

7 feb Maria Hero och Kenneth Larsson    San Agustin 

17 feb Matilda Madsen och Anders Ericsson   Hidinge Nya k:a 

24 mar Linda-Marie Lindström och Johan Palmqvist Knista k:a 

Döpta 

17 feb August Johnsen  Kvistbro k:a 

   Joline Carlman  Edsbergs k:a 

   Knut Ericsson   Hidinge Nya k:a 

24 feb Mathilda Almestrand Knista k:a 

17 mar Freja Gustavsson  Kvistbro k:a 

   Sixten Torpman  Mosjö k:a 

24 mar Saga Lindström  Knista k:a 

21 apr Louie Bäckström  Adolfsbergs k:a 

28 apr Selma Hellberg    Knista k:a 

29 apr Ragnar Larsson  Knista k:a 

5 maj Emmett Barnemo  Hidinge Nya k:a 

6 maj Theo Godlund  Hidinge Nya k:a 

Dopets vatten 
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Gravlykta 
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    Begravda 

25 jan Gunvor Hjalmarsson  Näsby k:a 

2 feb Astrid Henricsson   Kvistbro k:a 

15 feb Lars Henriksson   Kvistbro k:a 

2 mar Dagny Paulsson   Knista k:a 

9 mar Börje Gustafsson   Kvistbro k:a 

  Gösta Olsson    Knista k:a 

15 mar Patrik Karlsson   Rämmens k:a 

  Ove Persson    Hidinge Gamla k:a 

16 mar Anders Elisson   Befrielsens kapell 

22 mar Lars Gustavsson   Kvistbro k:a 

23 mar Torgny Karlsson   Knista k:a 

  Martin Skyttevik   Hidinge Nya k:a 

6 apr Barbro Edwardsson  Knista k:a 

13 apr Gunvor Karlsson   Knista k:a 

20 apr Hans Erik Malmström  Kvistbro k:a 

26 apr Alf Byholm    Knista k:a 

  Anni Byholm    Knista k:a 

27 apr Ingegerd Wideberg  Knista k:a 

  Göta Örtgård    Kvistbro k:a 

11 maj Kerstin Johansson   Hidinge Nya k:a 

Knista församling samarbetar med följande: 

Västernärkes  
Hembygdsförening 
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Fastighetschefen berättar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det efterlängtade mässhakeskåpet i 
Knista kyrka är nu klart. Det är placerat i den gamla orgeln på läktaren som nu 
bara har kvar fasaden. Allt från att montera ner alla pipor från orgeln, slipa golv 
och måla orgelfasaden i den ursprungliga färgen har gjorts av våra duktiga vakt-
mästare i Knista, Jörgen Carlsson och Andréas Ludvigsson. Det fina mässhake-
skåpet är tillverkat av Nordins Möbelfabrik.  

Nya anslagstavlor hålls som bäst på 
att sättas upp vid våra kyrkor.  

I början av juni ska den gamla el-
centralen i Mullhyttans kyrka bytas 
ut. Vi passar också på att flytta vakt
-mästarens manöverbord och plocka 
bort de första bänkarna för att bereda 
mer plats framme i kyrkan. Koret 
ska få en behövlig uppfräschning 
och fönstren på kyrkan ska målas 
utvändigt. 

Sockeln på Knista kyrka behöver  
få ny puts vilket kommer att ske i 
augusti- september i år. 

/Agneta Sigbjörnsson, fastighet- & 
kyrkogårdschef 
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Ny anslagstavla i Mullhyttan 
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Stiligt mässhakeskåp 
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Kyrkogårdschefen berättar 

Första dagen som våra säsongsanställda vaktmästare och vår städare började 
hos oss åkte vi på studiebesök. Första stopp var hos Westmans Stenhuggeri, 
Fjugesta där vi fick veta hur det går till att bland annat polera och gravera in 
text på gravstenar. Vi fick också en visning av deras nya verkstad med ma-
skiner för stenbearbetning.   

 

 

 

 

 

 

Sen gick fär- den till 
Karlskoga och Emperi. Där fick vi titta in i deras plåtverkstad där Emperi-
lådan, som vi använder till våra gravskötslar, blir till.  
Vi fick också göra bekantskap med Gerda en robot som bockar plåten till lådan. 
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Westmans Stenhuggeri 
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Gerda - plåtbockerska på Emperi 
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Information från  

kyrkogårdsförvaltningen 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 2018: 

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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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 kyrko-
gård. 

Kvistbro kyrka och kyrkogård 

Kyrkogårdsförvaltningen informerar 

Askgravplatserna är  ett område för  gravsättning av urnor  i gravplat-
ser med begränsad gravrätt. Det innebär att förvaltningen tillhandahåller 
gravvårdar av naturstenar men ingravering av text bekostas av dödsboet. 
Förvaltningen svarar för vården av gravplatsen och för all plantering av 
blommor och växter inom denna. 

Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor i församlingens vas. 
Gravljus och vinterdekoration under vintertid.  

Vissna blommor, rester av ljus och vinterdekorationer tas bort av förvalt-
ningen. Övriga dekorationer kommer att märkas upp, plockas bort och läg-
gas undan av förvaltningen.  

Gravlyktor som står  kvar  vid gravplatsen efter  vinter tid kommer  att 
märkas upp, plockas bort och läggas undan av förvaltningen. 
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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. 

Det glädjer oss att så många skickar in lösningar. Bland alla inkomna lös-
ningar till förra korsordet hade dessa personer tur i dragningen och får 
därför en liten present samt gratulationer därtill. 

Peter Larsson    Karin Olsson   Anne Wallin  
Ängatorp     Alnängsgatan 9   Lottagatan 5  
716 94 MULLHYTTAN 703 62 ÖREBRO        703 65 ÖREBRO 

Till Minne av Dagny Paulsson 

På Kyndelsmässodagen den 4 februari, 
tidigare i år, somnade Dagny Pauls-

son in på äldreboendet Oxelgården, 
där hon bodde sedan drygt ett år till-
baka. Dagny har varit en trogen och 

engagerad församlingsbo alltsedan 
1952 då hon tillsammans med sin 
make Sigurd kom till Knista klockargård.  

Sigurd tillträdde då en tjänst som 
kantor och folkskollärare i Knista. 
Livet i klockargården och engage-

manget för Knista församling blev 
livslångt för dem båda. Sigurd fick 
somna in i hemmet på Tacksägelse-

dagen 2010 och därefter flyttade 
Dagny till Fjugesta.  

Dagnys känsla för Knista kyrka och delaktigheten i församlingen var stor. 

Hon var kyrkvärd i många år och skötte kyrkans textilier med glädje, extra 
mycket värnade hon om Knista syförening, där hon var ordförande tills den 
upplöstes för bara några år sedan. Nu har hon fått somna in och hennes jor-

diska gärning är slut. Må vi få minnas henne med stor tacksamhet. 

/Agneta Gunnarsson 

Dagny Paulsson 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 2 augusti 2018 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 
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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 

Håkan Henriksson, komminister     0585-315 41, sms 070-579 98 33 

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

Ulrika Korkala, diakonassistent    315 49 

Sara Hansen, kantor       315 48 

Gunnar Staaf, kantor       315 42 

Anna Borglund, församlingsassistent    315 43 

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 

Anna Borglund, lokalvård      315 43 

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 

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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KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 
Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59 
E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan:  Dagny och Sigurd Paulsson. Foto: 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. Stoppdatum för nästa nr är torsdag 2 augusti 2018. Det nuvarande 
numret har aktualitet fram till och med augusti månad 2018. 

Mässhakevisning i Knista. Foto: Sofi Lindfors  


