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”I Woke Up This Morning...” 

Äntligen blev drömresan av! Det blev en upplevelse med extra allt där borta 

i Memphis Tennessee. Nummer ett på listan var att få komma till Sun Record 

Studio där bland annat Elvis Presley och Johnny Cash gjorde sina första skivor. 

En annan höjdare var besöket i STAX-studion där husbandet Booker T & MG:s 

backade upp kända soulartister som till exempel Aretha Franklin. 

Gruppen var en viktig inspirationskälla för The Beatles i England som man kan ana 

på bl.a. Rubber Soul-skivan från 1965 eller Paul McCartneys egna bidrag till 

Civil Rights Moment var den till synes oskyldiga sången ”Blackbird” från 1968. 

När man är på plats i Memphis förstår man vilken betydelse musiken hade 

för människors vardagsliv och för kyrkan. Musiken blev också en kraft till 

att neutralisera motsättningarna mellan svarta och vita i USA. Det Elvis gjorde 

på 50-talet var otroligt fräckt och var helt otänkbart tio år tidigare att en vit 

sjöng på ett svart sätt så som man gjorde på Beale Street. Jag vågar påstå att 

blues, soul och jazzens uttryckssätt kommer från kyrkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid vårt besök i en svart baptistkyrka på just Beale Street så inledde predikanten 

med att säga ”I woke up this morning...” Därefter kom en slinga på hammond-

orgeln, ”...and the Lord said...” ackompanjerad av en stegrande hammondorgel 

och tamburin. Precis så gjorde James Brown i filmen Bluesbrothers!  

               

Beale Street där bluesartister som BB King regerade.  
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Förkunnelsen och musiken är inflätade 

på samma sätt som när Robert 

Johnson sjunger sin version av  

”I woke up this morning...” och  

säkert kan någon av psaltarpsalmerna 

ligga till grund för denna fras. Då finns 

till och med en direkt koppling mel-

lan medeltida nunnorna på Rise-

berga kloster och en bluesman från 

Mississippideltat! Till och med en vit 

countryartist som John Prine som vi 

såg där i Memphis inledde en låt med 

att sjunga ”I woke up this morning...”. 

Denna fras ”jag vaknade i morse...” 

står för ett existentiellt tillstånd i var-

dagen att beakta för den som lyssnar jämfört med sagans mer underhållande 

och fiktiva fras: ”Det var en gång...” 

Något som berörde mig djupt var besöket på Lorraine Motel. Innan Martin 

Luther King (MLK) blev mördad utanför sitt rum 306, kl 18.01 4 april 1968 

så var det där svarta artister som Aretha Franklin, Ray Charles och Otis 

Redding checkade in innan de gjorde sina inspelningar på STAX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Lorraine Motel där soulartisterna checkade in.  

Baptistkyrkan längre ner på Beale Street.  
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Låtar som Midnight Hour och 
Knock On Wood är skrivna på mo-
tellet, men efter mordet på MLK så 
upphörde incheckningarna där.  

Idag är det omvandlat till Civil Rights 
Museum och beskriver de svartas 
historia i USA. De blev kidnappade i 
Västafrika och mot sin vilja skeppades 
ca 20 miljoner svarta till USA och 
utnyttjades som slavar i bland annat 
sydstaterna. Inbördeskriget mellan 
nord och sydstaterna 1861-1865 
ledde till slaveriets upphörande men 
segregationen mellan svarta och vita 
bestod fram till 1960-talet. Det var 
denna segregationspolitik som med-
borgarrättsrörelsen med Martin Luther 
King i spetsen bekämpade orättvisorna 
med ickevåldsmetoder. Genom dessa 
fredliga aktioner så såg amerikanska hushållen via TV-apparaterna hur rasistiska de 
vita poliserna var mot de svarta och hur de använde övervåld när tillfälle gavs. När 
Aretha Franklin sjöng sina sånger R-E-S-P-E-C-T eller Think så var det också för 
att ge energi till kampen mot amerikansk segregerings-politik. Slavsång blev med 
tiden soulmusik! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde  

STAX var en kvartersbiograf som 

omvandlades till ett skivbolag med  

musikstudio för soulmusik.  

Ideel medarbetare 

Janne Olsson, 48, inflyttad juli –18, från Djurås, 
Gagnef pastorat, Dalarna. Var med att starta 
ett sommarcafé, 2014, där vår målsättning var 
att servera hembakat till kaffetåren.  

Känsla av gemenskap och att vara en träffpunkt. 
Att lära känna nya bekantskaper är en bra grund 
i kyrkans verksamheter. För min egen del när 
jag var inflyttad i Djurås och i Fjugesta. I 
Djurås hade vi internationellt café för att få 
nyanlända att komma in i samhället, men 
även lära känna lite av deras kultur. 
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Julens Sånger 2018 
9 december kl.18 

Hidinge Nya kyrka 

 

 
 

Lekebergs Sinfonietta 

Espresso 
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Mörker och ljus 

Vintern är snart här. Höstlöven virvlar runt i vindpustarna och de vackra 

höstfärgerna är på väg bort. Risken vid just den här tiden är att bara se de 

olika bruna färgerna i naturen som ibland dessutom döljer sig bakom dim-

miga grå skyar. Det är också lätt att fastna i de stunder när himlen inte 

skymtas bakom tunga molnslöjor och att bara se mörkret som breder ut sig. 

Det som inte är lika lätt att upptäcka är att på varje liten kal gren finns det 

nya knoppar. Knoppar fyllda med växtkraft. De kommer att vila en stund 

under vintriga och kyliga dagar men så fort värmen kommer tillbaka så 

kommer de att växa och slå ut, bli nya ljusgröna blad. 

När vi i kyrkorådet pratar pengar och budget är det lätt att även där fastna  

i det som ser mörkt och dystert ut. Vi ser att det är fler som utträder ur vår 

församling än inträder. Det som ändå är positivt är att vår församling ligger 

i en kommun som växer. Det betyder att vi även hela tiden får nya medlem-

mar i vår församling. Men vi vill förstås att människor ska uppskatta vår 

församling för det vi är, står för och erbjuder. Kanske undrar du ibland vad 

du får för dina pengar som du betalar till Svenska kyrkan. 

När du är medlem och betalar kyrkoavgift är du med och bidrar till: 

 Kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan träffas. 

 Gemensamhetsträffar för äldre och ensamma. 

 Gudstjänster för livets alla glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp. 

 Hembesök 

 Stöd till människor som sörjer eller har behov av hjälp. 

 Öppna kyrkor  

 Samtal- och diskussionsgrupper  

 Ett rikt musikliv, som du både kan lyssna till och själv delta aktivt i. 

Detta och mycket mer vill vi i kyrkorådet fortsätta att verka för. Vi försöker 

hela tiden att se framåt, att se möjligheter och att ta tag i våra utmaningar. 

För att stödja detta arbete är ditt medlemskap viktigt. Har du frågor om 

detta eller vill bli medlem kan du alltid höra av dig till vår församling,  

kontaktuppgifter finns senare i detta blad.   
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Glöm nu inte, när vi nu är mitt inne i den mörkaste tiden, att när du nästa gång 

passerar förbi en kal gren, gå fram och titta noga. Du kommer att upptäcka 

knoppar som bara väntar på att få slå ut. Ljuset kommer att komma tillbaka. 

 

/Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 

Spegling av händelser i församlingen: 

Allhelgonahelgen 3-4 november blev en stilla 

högtid där många passade på att hedra sina 

nära och kära som avlidit, med att smycka 

gravarna med fina kransar och lyktor. I kyr-

korna runt om vårt land har det varit minnes-

gudstjänster med betraktelser, fina körsånger 

och förböner för de avlidna. Samma har också 

varit i vår församling och det gläder mig att 

denna folkliga högtid fortskrider med oför-

minskad kraft och engagemang i en tid av indi-

vidualisering och sekularisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 
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Mullhyttans kyrka 

Renoveringen av Mullhyttans kyrka 

fortskrider sakta men säkert: På baksidan 

har den gamla kyrkdörren ersatts men 

en ny. Den rustika elcentralen med rejäla 

kopplingsdon har fått lämna plats för 

en med en diskretare design. Interiören 

i kyrkorummet har fått en ”remake” med 

borttagna kyrkbänkar framme mot koret 

och en inbyggd manöverpanel för vakt-

mästaren på bakre vänstra sidan. 

 

Världens barnkonsert i  

Hidinge Nya kyrka 27 oktober 

Till förmån för Världens Barn arrangerades en konsert i Hidinge Nya kyrka. 

Primus Motor till detta projekt var Kerstin Pettersson och Stora bokengrup-

pen. Sara Hansen assisterade och ackompanjerade medan olika medverkande 

framförde en repertoar som sträckte sig mellan floderna Mississippi i väster 

till Volgas stränder i öster. 

 

 

 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 
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FN-dagen 24 oktober 

På FN-dagen var det vid kvällningen 

fackeltåg till torget utanför Kommun-

huset i Fjugesta. Det blev en mani-

festation för mångfald och integ-

ration. Kommunstyrelsens ordförande 

Wendla Thorstensson och författaren/

journalisten Rolf Jansson höll tal som 

varvades av sång och musik av Erik 

Pålerud-Johansson och avslutades med 

medborgarrättssånger av pastor 

Daniel Råsberg och undertecknad. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 
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Allhelgonaläger med konfirmander och Unga ledare i Kvistbro  

Vi konfirmander och unga ledare har haft läger i Kvistbro i två dagar med 

övernattning. Första dagen gjorde vi aktiviteter runt bibeln, så som en bibel-

vandring och en bibel-stafett. Vi gjorde såklart också annat som sång, pizza 

och film-mys. Den andra dagen hade vi fokus på allhelgona och döden. Då 

var vi med och gjorde förberedelser inför en minnesgudstjänst och då fick 

vi putsa silver, byta kläder på altaret, smycka gravar och sätta på klister 

märken på ljus för dem som har gått ur tiden i församlingen. Några var på 

Oxelgården och hade andakt och sjöng tillsammans med de äldre, medans 

de andra var kvar i Kvistbro och hjälpte till med förberedelserna. 

Under hela lägret har vi gått igenom och haft andakter om alla de olika pär-

lorna i frälsarkransen.  
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En vandring i kristen tro 

Vi har under ett år varit en liten grupp som träffats en gång per månad.  
Församlingens diakon Annette Wisser har ledsagat oss med varsam hand 
genom den resa vi gjort. Var och en har deltagit utifrån sin personliga erfa-
renhet av tro och bön. Vid varje tillfälle vi träffats har vi fått en bibeltext att 
reflektera över till nästa träff.  Där har vi delgivit varandra våra tankar om 
textens betydelse och hur den kanske finns med  i vår egen vardag.  

Under året har vi varit på retreat på Bjärka 
Säby slott och vandrat i pilgrimsspår i 
vackra Kilsbergen. Förundrats och ödmjukt 
insett vilken insikt och styrka vi fått till att 
vandra vidare framåt. 

"  Herre visa mig din väg och gör mig  
  villig att vandra den" 

 

"  Vår lilla grupp"  / Ann-Christin Olsson 

Ett besök på Öppna förskolan i Mullhyttan 

Varför går man på Öppna förskolan i Mullhyttan? 

Det är tydligt att verksamheten uppskattas av både föräldrar och barn. När jag 

frågar vad som är bra med verksamheten får jag en hel del olika svar. Flera 

föräldrar berättar att det är ett enkelt sammanhang att komma in i med lagom 

stora lokaler där alla barn leker med varandra och alla föräldrar umgås med 

varandra. Under sångstunder får man lära sig nya sånger och ibland ordnas 

det pysselstunder för de större barnen. 

Gemenskapen är en viktig faktor. Barnen får träffa andra barn och lära sig 

”hur man beter sig i grupp”. För de som bor ”lite mer ute på landet” är det värde-

fullt att möta andra vuxna och att upptäcka vilka andra som har barn. ”Det 

finns inte så mycket annat för barn i denna ålder i Mullhyttan”.  

”Fröknarna” – Maria och Christin har en viktig roll förstås och det märks att 

de trivs bra bland både barn och vuxna i gruppen. 

              / Graham Jarvis, komminister 
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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. 

Vi avslutar terminen den 11/12 med luciatåg i 

Mullhyttans kyrka på vanlig ”öppen förskole-tid”. 

Välkomna Maria och Christin 

Ungdomsgruppen 

Ungdomsgruppen (UG) är i första hand för mellan och högstadieungdomar.  

Men är man äldre är man ändå välkommen till oss på tisdagar i Kyrkans 

Hus källare kl.18-20. Första träffen varje termin bestämmer ungdoms-

gruppen vad man vill göra när vi träffas. Varje gång finns smörgåsfika, 

och vi avslutar med en andakt. Vi åker ibland på utflykter. Det vi gör 

ska alla kunna vara med på. 

Ungdomsgruppen vill vara en trygg gemenskap där alla kan känna sig 

välkomna! Man kommer när man vill och har möjlighet. 

Häng med och se! 

Kontaktperson: Maria From- 0585-315 36. 
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PilgrimsBarn, vad är det? 

I Hidinge har vi nu en grupp barn från 6-12 år som heter PilgrimsBarn, 

det var tidigare en Kyrkisgrupp.  

PilgrimsBarns material sträcker sig över tre år och varje år innehåller fem 
olika teman. Det bygger på att tillsammans med barnen dela erfarenhet 
och att lära sig vad kristen tro är. Varje vecka innehåller andakt, skap-
ande, berättelse, undringar och en pilgrimsvandring. Materialet i en pil-
grimsvecka kan gå att jobba med under en eller flera veckor. Vi följer 

kyrkoåret med allt vad det innebär. 

 
 
 
 
 
PilgrimsBarn vill:  

 Bekräfta mötet med hela människan - det andliga, det sociala och det fysiska. 

 Låta barn vara delaktiga i lärandet om kristen tro. 

 Skapa utrymme där barn kan tänka stort, kritiskt och självständigt. 

PilgrimsBarn träffas på tisdagar 14,30-16,30. Buss hämtar barnen vid 

skolan och kör dem till kyrkan där det serveras mellanmål. 

Anna/Maria 

Att vara PilgrimsBarn är att tillsammans upptäcka mer av  
vår omgivning, oss själva och varandra. Genom vandring får 
vi följa i andras fotspår och själva lämna spår andra kan följa. 
Att vara PilgrimsBarn är att nyfiket möta det som väntar 
bakom nästa vägkrök och våga släppa taget om det invanda. 
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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 
Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

December    

2 dec 1:a Advent 10.00 
 
 
 
16.00 

Knista k:a 
 
 
 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
Knistakören och blåsare medverkar. 
Kyrkkaffe. 
KYRKBUSS 
Adventsgudstjänst 
Musikskolan medverkar. 
Kyrkkaffe 

5 dec Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

9 dec 2:a Advent 16.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Luciaandakt 
Julmarknad 11-15 
Julens sånger 
Lekebergs Musiksällskaps 
Sinfonietta, kören Espresso 
medverkar. Glögg.  
KYRKBUSS 

11 dec Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsgudstjänst 
Med luciafirande. 

13 dec Torsdag 18.00 Kvistbro k:a Luciaandakt 
Barnkören och Angels Voice  
medverkar. Glöggstuga med  
gratisbiljetter, finns att hämta  
i Lillgården från kl 17.00. 

16 dec 3:e  Advent 10.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Knista k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Musikgudstjänst i adventstid 
”Tänd ljus” Knistakören medverkar. 
Glöggmingel. 

23 dec 4:e  Advent 10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 27 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

December    

24 dec Julafton 11.00 
 

14.00 

17.00 

23.00 

Mullhyttans k:a 
 

Linden 

Kvistbro k:a 

Knista k:a 

Gudstjänst vid krubban 
Julkaffe. 

Andakt 

Julbön 

Midnattsmässa 
Kören Espresso medverkar. 
KYRKBUSS 

25 dec Juldagen 07.00 
 
 

08.00 

Kvistbro k:a 
 
 

Hidinge Nya k:a 

Julotta 
Gustaf Sjösvärd, trumpet. 
KYRKBUSS 

”Julåtta” 
Alice Wallenius och Joanna 
Lysén medverkar. 
KYRKBUSS 

26 dec Annandag Jul 18.00 Mullhyttans k:a 
 

Ekumenisk gudstjänst 
Önskepsalmer. 
KYRKBUSS 

30 dec Söndag efter 
Jul 

14.00 Kyrkans Hus 
 

Mässa 
Kaffe. 

31 dec Nyårsafton 17.00 Knista k:a Nyårsbön 
Knistakören önskar Gott 
Nytt År. 

Januari    

1 jan Nyårsdagen 18.00 Hidinge Nya k:a Mässa 
KYRKBUSS 

6 jan Trettondedag 
Jul 

14.00 

 

Knista k:a 

 

Gudstjänst med små och stora 

Julfest i Sockengården 
KYRKBUSS 

13 jan 1:a efter  
Trettondedag 

10.00 
 

16.00 

Knista k:a 
 

Mullhyttans k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 

Gudstjänst 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 27  



 16 

 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Januari    

20 jan 2:a efter  
Trettondedag 

10.00 Lekebergskyrkan Ekumenisk gudstjänst 
KYRKBUSS 

27 jan 3:a efter  
Trettondedag 

10.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Knista k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 

Februari    

3 feb Kyndels-
mässodagen 

10.00 
 
14.00 

Hidinge Nya k:a 
 
Kyrkans Hus 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst med små och stora 
”När tecken och ton blir till ett” 
Angels Voice och Barnkören 
medverkar. Teckentolkas. 

9 feb Lördag 18.00 Knista k:a Musik i vinterkväll 
Knistakören med Frövi-
Fellingsbro kyrkokör med-
verkar.  

10 feb 5:a efter  
Trettondedag 

10.00 
 
16.00 

Knista k:a 
 
Mullhyttans k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 

13 feb Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

17 feb Septuagesima 10.00 
 
18.00 

Kvistbro k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 

24 feb Sexagesima 10.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Knista k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 

   Mars 

3 mar Fastlags- 
söndagen 

10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
Angels Voice medverkar. 
KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 27  
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Gudstjänst med små & stora 

i Knista kyrka på Trettondedagen 

den 6/1 kl 14.00  

Här får ni följa med stjärntydarna på  
deras resa efter stjärnan! 

Tillsammans med alla våra barn och 

ungdomsgrupper bygger vi en levande julkrubba! 

Efter Gudstjänsten är det julfest i Sockengården där vi fikar och dansar runt granen. 

Och vem vet, kanske tomten kommer! 

 

 

 
 

Välkommen! 

Våra verksamheter startar v 3! 

När tecken och ton blir till ett! 

När hörande och döva möts tolkas texter och sånger till tecken,  

men aldrig tvärtom. Vi ville vända på detta. 

Vi vill kunna fira gemensamma gudstjänster som inte bara utgår 

från det talade språket. Barnen får hjälp i att koppla samman det 

talade/sjungna språket med tecken vilket är positivt för barn både 

till hörande och döva föräldrar, döva barn kan delta på samma villkor.  

Vi har utgått ifrån böner och texter som döva själva tecknat och 

filmat in och som därefter har tonsatts.  

Den 3 februari är det premiär i Kyrkans hus kl 14 då alla är välkomna att prova på att 

teckna och sjunga våra nya sånger. Barnkören och Angels Voice och speciellt 

inbjudna CODA-barn (Children of Deaf Adaults) medverkar. 
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Välkommen till Torsdagsträff 

 

 

 

 
Torsdagar kl. 14 

Vinter 2019  

  6 dec  Fjugesta  Jan-Åke´s julprogram och Julinsamlingen 
13 dec Mullhyttan Luciatåg med anställda och förtroendevalda 
17 jan   Fjugesta      Erik och Christina Karlsson ”Bulgarien i fokus”   
24 jan   Mullhyttan  Lotta Martinsson ”Från 40-tal till 70-tal” 
31 jan   Fjugesta      Hässleby-Anders sjunger och spelar för oss 
  7 feb    Mullhyttan  Elisabeth Söder ”Återbruk” 
14 feb   Fjugesta     Måna N Berger och Ghlenn W Lindquisth ”I kärlekens tecken” 
21 feb   Mullhyttan   Hans Peter Åkerblad och Peter Behr, nyckelharpa o gitarr   

28 feb   Fjugesta      ev. Peter Eriksson ”Att vara journalist i Lekeberg”     

 Välkommen! 
Om du vill åka med bussen, ring senast tisdagen före 0585-312 55 

Välkommen till Kaffebönorna 

Måndagar kl 18 i Kyrkans Hus källare 
21/1, 25/2, 18/3, 29/4, 27/5 Vårutflykt 

Vi har olika programpunkter när vi ses;  
Vi pysslar och gör saker till försäljning inför de stora insamlingarna 
till Svenska kyrkans internationella arbete. Julkampanjen 2018 gäller: 

 

 

Ibland kommer någon och berättar. 
Vi får tips på "må bra saker", gör utflykter m.m. 
Vi fikar varje gång och ibland äter vi något extra gott tillsammans. 
Vi serverar också kaffe på våra äldreboenden Oxelgården och Linden en 
gång per termin. 

Välkommen du också! 
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Välkommen till Hidinge Träffpunkt 

 

 

 

 

Vinter 2019  

Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00  

om ingen annan tid eller plats avses. 

  30 jan Kerstin och StoraBokengruppen dramatiserar.  

  27 feb Ukelelegänget underhåller med sång och musik. 

  27 mar " Valthorn mellan himmel och jord."   

    Komminister Graham Jarvis och kantor Gunnar Staaf. 

  Kyrkbussen går som vanligt "över bergen " och två bilar hämtar 

  som vanligt 13.30 vid Glashuset, Apotekshuset och Kyrkans Hus. 
  Kontakter:   

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

  Stefan Öberg:  0585-315 40 eller 070-573 15 40 
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TACK! till alla som på olika sätt bidragit till insamlingen för  

Världens Barn 2018 

Mullhyttans Cykel & Såg, Lekebergs Revysällskap, Lanna Däckservice, 
Apoteksgruppen, Nybo Work wear, ”På Håret”; Fjugesta Gummiverkstad, 
Lekebergs Sparbank, Berga Gård, Hasselberga Sport, Lekebergs Skönhetscenter, 
Fotboden, Q8, Lekhyttekiosk & Grill, Lekhults Gårdshandel, ICA Nära, 
Nudaengs Thaifood, Birgerssons Blomdesign, T.S. Lantbruk & Fastighet, 
Sannasalongen, Hantverkstorpet, Lanna Lodge, ICA Mullhyttan, Vävstugan, 
Handelsbanken, Lanna Bokcafé, B. Helgesson, B. Trensing. 

Musiker och sångare vid en stor och glad konsert och alla frivilliga, flitiga 

händer på olika platser och med olika uppgifter. 

Slutsumma för Knista Församling: 38.543 kr. 
Kerstin Pettersson för Knista Församling. 
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Gravlykta 
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    Begravda 

24 aug Ingalill Upling  Hidinge Nya k:a 

30 aug Märta Sirsjö   Mullhyttans k:a 

5 okt Anita Karlsson  Kvistbro k:a 

18 okt Gullbritt Pettersson Hidinge Nya k:a 

19 okt Jan Johansson   Mullhyttans k:a 

Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, konfirmerade, vigda eller begravda  

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

Vigda 

2 sep Marie Carling och Johnny Sköld   Vintrosa k:a 

7 sep Gunilla Larsholt och Johan Molin  I hemmet 

Döpta 

18 aug Bo Karlsson Kvistbro k:a  

26 aug Alwin Sahlqvist Skagerhults Gamla k:a 

2 sep Isak Sköld Vintrosa k:a 

8 sep Milton Englund Knista k:a 

15 sep Adrian Wallgren Skummeslövs k:a 

22 sep Hugo Ryrberg Knista k:a 

29 sep Oliver Andersson Kvistbro k:a  

13 okt Hailey Fahlström Jonutis Knista k:a 

  Uno Lysén Knista k:a 

28 okt Lex Olsson Knista k:a 

Dopets vatten 
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Bibelstudier 
I anslutning till veckomässa i Kyrkans Hus anordnar Knista församling  

bibelstudier - välkomna att fördjupa er i Lukasevangeliet. 

Välkommen till bibelstudier den: 

5 december 

13 februari 

 

Plats: Kyrkans Hus - Stora salen  

Tid: 13.00  

Under 2018 - 2019 läser vi valda 

delar ur Lukasevangeliet. 

”... efter att grundligt ha satt 

mig in i allt ... har nu också jag 

beslutat att i rätt ordning skriva 

ner det för dig...” 

                                 Lukas 1:3 

Veckomässa och sopplunch 2018 - vinter 2019 

 

 

 

 

 
Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

5 december och 13 februari 

Tid: 11:30           

Efter mässan serveras soppa med hembakat bröd, kaffe + kaka 40 kr. 
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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 

 

F
o
to

: 
A

g
n
e

ta
 S

ig
b
jö

rn
s
s
o

n
 



 23 

 

Kyrkogårdsförvaltningen informerar 

Askgravplatserna är  ett område för  gravsättning av urnor i gravplatser  

med begränsad gravrätt. Det innebär att förvaltningen tillhandahåller grav-

vårdar av naturstenar men ingravering av text bekostas av dödsboet. För-

valtningen svarar för vården av gravplatsen och för all plantering av blom-

mor 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 läggas 

undan av förvaltningen.  

Gravlyktor som står  kvar  vid gravplatsen efter  vinter tid kommer  att 

märkas upp, plockas bort och läggas undan av förvaltningen. 

Gravstenssäkring 

Vart femte år är vi skyldiga att 

kontrollera alla gravstenar på våra 

kyrkogårdar så att de är säkra. 

Vi tittar om vinkeln är inom det 

godkända området och provdrar 

stenarna, de ska klara 35 kg både 

framåt och bakåt. 

Under 2018 har vi provat stenarna på 

Hidinge Nya kyrkogård för att nästa år fortsätta med Mullhyttans kyrkogård. 

Gravrättsinnehavare till stenar som inte är godkända kontaktas via brev.  

En del stenar har vi stöttat upp med stolpar och band.  

Information angående snöröjning. 

På våra kyrkogårdar kommer inte alla gångar att snöröjas och sandas, utan vi 

kommer att prioritera parkeringar och huvudstråk samt gångar till kyrkan. 



 24 

 

Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 31 januari 2019 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

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

Margareta Johanson   Inga-Maja Puurtinen  Gerd Nyström  
Herrgårdsgatan 12  Gamla Letstigen 1  Västra Vintergatan 178  
713 31 NORA   716 30 FJUGESTA     703 44 ÖREBRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Furuhöjden  
Tisdagar kl 14  

Fika 20:- 

Alla är välkomna! 
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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 

Graham Jarvis, komminister     0585-315 49, sms 072-520 28 97 

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

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 

Linda Englund, lokalvård     315 41 

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  

församlingens hemsida för fler tider. 
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KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: Håkan Henr iksson   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 31 januari 2019. Det nuvarande numret har aktualitet fram till 

och med februari månad 2019. 

4417 st 
Antal medlemmar i församlingen 2018-11-12. 

                

 

          GOD JUL  
                             &  

                GOTT NYTT ÅR! 


