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En svensk tiger… 

Just nu håller församlingen på att uppdatera församlingsinstruktion-

en. I detta arbete ska man också göra en omvärldsanalys och fun-

dera på församlingens beredskap, ifall något allvarligt händer i byg-

den eller i vårt land. 

Som kyrkoherde är det viktigt att tänka eller ha någon åsikt om be-

redskapen för säkerheten eller sårbarheten i vårt samhälle idag: 

”Vår beredskap är god” sade vår statsminister Per Albin Hansson 

under beredskapsåren 1939-45 men hur är den idag? Under sista 

veckan i maj 2018 fick vi i våra brevlådor publikationen Om krisen 

eller kriget kommer. Den ville uppmärksamma hur sårbart vårt 

samhälle är och hur vi ska klara av 72 timmar i en allvarlig situation 

innan samhället griper in. 

Det skulle vara intressant att höra hur den politiska verkligheten ser 

ut vad det gäller svensk säkerhet och sårbarhet idag. - Vad händer 

efter 72 timmar när 16 000 bönder ska försörja 10 miljoner invånare 

utan tillgång till bränsle? Eller hur fungerar det för våra 114 svensk-

flaggade lastfartyg och 190 passagerarfartyg som fraktar in livsme-

del från utlandet, ifall vårt land blir avskuret från omvärlden och 

båtarna inte kommer igenom avspärrningarna? Är vi självförsör-

jande i en sådan situation? 

När det gäller den inre och yttre säkerheten ska 9 000 fotsoldater 

försvara våra gränser och 20 000 poliser stå för den inre säkerheten. 

Inom Svenska kyrkan ska 2888 präster och 1069 diakoner vara be-

redda på att utifrån evangeliet ge tröst, hopp och mod till försam-

lingsborna – men har bönder, polisen, militären eller kyrkan den 

gemensamma förmågan att vara stödet av försörjning och säkerhet 

när det hela är som en uttunnad is i dagsmejan?! 

Det jag vill göra er läsare uppmärksamma på är att allt inte kan  

handla om välfärd och välstånd i vårt land. Det behövs någon som 

skyddar den. Men när skyddet är ett tunt äggskal så brister det för 

påfrestningar. Där kommer sårbarheten i samhället. 
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När man går ut på okänd is behöver man tre saker inför en sådan färd: 

Kunskap 

Utrustning 

Sällskap 

Där ute på isen ska man vara minst tre stycken som går en bit från 

varandra. Utrustning och klädsel ska vara anpassad så att man klarar av 

att hamna i isvaken. Liksom kunskap hur man tar sig ur den. 

Vilken beredskap har vi, ifall isvaken handlar om strömavbrott och det 

inte finns bränsle eller färskvatten i kranarna? Eller vardagsnära problem 

som rör kommunikationen, då våra digitala plattformar hackas och iden-

titeter kapas och hamnar i sammanhang ingen vill förknippas med? 

Jag är övertygad om att vi i civilsamhället klarar av sådana påfrestningar 

ifall beredskap finns. Första steget är att medvetandegöra att det kan 

hända, vilket jag gör nu. Andra steget är att var och en skaffar kunskap 

och utrustning. Och det tredje steget är att vi hjälps åt att vara vak-

samma. Då har vi beredskap på individnivå. Det handlar om att bevara 

det varma hjärtat men tänka kallt i skarpa situationer. Det kännetecknar 

en svensk tiger! 

/Stefan Öberg,kyrkoherde 

 Foto: Stefan Öberg 
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Tack Jörgen Nyström! 

Vid årsskiftet bestämde Korsordets tidigare redaktör och utgivare Jör-

gen Nyström sig för att avsluta sitt uppdrag med församlingsbladet 

och av den anledningen vill jag rikta ett stort tack för de insatser som 

blivit gjorda under många år för denna tidskrift. Ett uppdrag som pas-

sade Jörgen som hand i handske i egenskap av kyrkorådets och sam-

fällighetens ordförande och som därmed uppdaterade sig i försam-

lingsarbetet med ständiga samtal med dåvarande kanslichefen Berit S. 

Arnesson, fastighetschefen Henry Sahlqvist och mig som kyrkoherde. 

Jörgen visade på ett genuint intresse i församlingsarbetet och nedteck-

nade det sedan i Korsordet. 

Under mina 16 år har framställningen av Korsordet ändrats från manu-

ellt arbete med att ordna fram text, svartvita bilder och illustrationer 

på det oranga ljusbordet till digital hantering av färgglada jpg-bilder 

och texter i MS Publisher. På Jörgens tid sammanställdes allt i ett ori-

ginalmanuskript på ett stående A5-format med sidantal delbart med 

fyra. Sidantalen har varit runt 24 sidor, som sedan slutredigerades till 

en trycksak på tryckeriet inne i Örebro. Nu görs det mesta digitalt på 

vårt kansli och med ett knapptryck sänds det numera till tryckeriet 

som en pdf-fil.  

Något som inte har ändrats under 

dessa år är själva korsordsdelen, 

som brukar ligga på någon av de 

sista sidorna. Många församlingsbor 

har genom åren skickat in sina lös-

ningar och av dessa dras tre vinnare 

inför varje nytt nummer. Tack vare 

Jörgens idoga arbete har Korsordet 

hittat hem till många av våra för-

samlingsbor och vid mina hembe-

sök har jag noterat, hur urklippta 

artiklar och bilder pryder anslags-

tavlor och kylskåpsdörrar. Det är ett 

gott betyg för ett församlingsblad 

och en engagerad redaktör! 

/Stefan Öberg,kyrkoherde 
Foto: Stefan Öberg 
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         Varning för slirig väg – hur en 

        församlingsinstruktion blir till 

 

Varje dag när jag åker till jobbet far jag förbi samma vägar, samma plat-

ser och samma vägskyltar. När jag passerat så många gånger tänker jag 

nästan inte på dem längre. Idag började jag fundera lite över en av skyl-

tarna, ”Varning för slirig väg”. Jag har funderat på skylten förut, för den 

står på en plats som jag aldrig har upplevt vara speciellt slirig. Visserligen 

står den i en svacka, nära vatten och i en sväng, så det borde rimligtvis 

vara slirigt där ibland, men jag har aldrig upplevt det. 

Det jag tänkte på denna gång var att jag samtidigt funderade över vårt ar-

bete med församlingsinstruktionen. Det dokument som ska berätta hur vår 

församling utvecklats under åren, var vi är nu och vart vi är på väg. Arbe-

tet har bland annat skett med utgångspunkt i frågor som våra gudstjänst-

besökare och våra barn och ungdomar fyllt i. Skrivprocessen har skett i 

samarbete med alla anställda och förtroendevalda och med riktlinjer och 

synpunkter från Strängnäs stift. Precis som bilden på varningsskylten vi-

sar att det kan gå lite hit och lite dit, så känns vårt arbete lite liknande. 

Ibland har vi varit på väg åt det ena hållet och ibland åt det andra. Många 

tycker till och en del snöar in på ett intresseområde. Det känns som om vi 

rör oss i slingriga banor och det har krävts många diskussioner för att 

hitta en väg som passar oss. 

Förhoppningsvis blir resultatet av vår församlingsinstruktion precis som 

jag har upplevt skylten. Trots att skylten står där och varnar för att det kan 

vara slirigt, så passerar vi som församling in i framtiden med en riktning 

som gör att det inte alls upplevs så. Varningen finns där, att det kan bli 

slirigt, men vi känner att vi kan gå tillbaka till det vi skrivit och se vägen. 

Vi har tydliggjort vad vi står för och har tagit ut en riktning. Hoppas du 

blir nyfiken på att ta del av den, när den har godkänts av Kyrkofullmäk-

tige och utfärdats av stiftet.  

/Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 



 6 

 

 Böneveckan 

Sedan några år tillbaka arrangeras den ekumeniska böneveckan i början av 

året. Här samlas traktens församlingar och eldsjälar till bön där vi ber för 

varandra, vår bygd och de styrande i vårt land. Den gemensamma böne-

veckan inleddes med en mässa den 18 januari och avslutades med en lik-

nande veckan därpå. En nyhet från tidigare år var att vi nu hade alla sam-

mankomster i Kyrkans Hus mot tidigare år i garaget. Nu blev det mer plats, 

ombonat och komfortabelt för alla deltagare! /Stefan Öberg, kyrkoherde 

 

Foto: Stefan Öberg 
Daniel Råsberg  Magnus Nilsson 

Gruppbild från böneveckan 
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… och tack till Göran Östling 

Under andra advent på julens sånger delades inget musikstipen-

dium ut. Däremot uppmärksammades Göran Östling för sin långa 

och trogna tjänst i Hidingedelen av församlingen som kyrkvärd 

och styrelseledamot för Lekebergs Musiksällskap. Det började 

med att dåvarande prästen i Hidinge församling, Orvar Pettersson, 

frågade Göran, som då var nyinflyttad, om han kunde tänka sig att 

vara kyrkvärd liksom styrelseledamot i Lekebergs Musiksällskap? 

Så blev det!  

En gång i tiden var Göran också kyrkorådets ordförande i Hidinge 

församling innan de gick upp i Knista församling årsskiftet 

2005/2006.  

Göran hann också med upp-

drag för domkapitlet i Sträng-

näs stift och när biskop Jonas 

Jonson gick i pension var 

Göran med och startade no-

mineringsgruppen för Hans-

Erik Nordin inför det kom-

mande biskopsvalet, den kan-

didat som sedan blev vald till 

biskop i Strängnäs stift. 

Stort Tack till Dig Göran för 

de år du har verkat i vår för-

samling och för Strängnäs 

stift! 

Stefan Öberg/kyrkoherde 

 

Foto: Stefan Öberg 

Var med och stöd Lekebergs Musiksällskap! 

Enskild medlem betalar 100 kronor. Familj betalar 150 kronor på bank-
girokontot: 830-5146. Pengarna används till utdelning av stipendium för 
uppmuntran till talangfulla skolungdomar inom Lekebergs kommun. 
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Välkommen till TorsdagsTräffen Våren 2019 kl. 14:00 

28/2   Fjugesta      Peter Eriksson Journalisten på NA i Fjugesta     

 7/3    Mullhyttan   Kajsa & P-O med glad musik 

14/3   Fjugesta     Stefan Björk Från livet på gatan till ”Ghettopastor”      

21/3   Mullhyttan   Magnus Jonson ”Från Fäbodvall till Kyrkorum” 

28/3   Fjugesta      Lisbeth Boberg berättar om ACT  

 4/4    Mullhyttan   Bosse Nicander spelar och underhåller 

11/4   Fjugesta     Catherine Bergholm ”Påskresa i Jesu fotspår”           

     Fasteinsamling med kaffebönorna 

18/4         Skärtorsdag               

25/4   Fjugesta     Vad händer på Berga Gård? 

2/5     Mullhyttan  Strömtorparna spelar 

9/5     Fjugesta     Håkan Isacsson ”Gammalt och nytt” 

16/5   Mullhyttan  Sebastian Wilhelmsson ”ThailandsHJÄLPEN”  

23/5   Fjugesta Gunnar Staaf har Musikrebus  

30/5          Kristi Himmelfärdsdag               

 6/6           Nationaldag               

13/6           Sommarutflykt  

Om du vill åka med bussen, ring senast tisdagen före, 0585 312 55 
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Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Välkommen till Kaffebönorna 

Måndagar kl 18 i Kyrkans Hus källare 

21/1, 25/2, 18/3, 29/4, 27/5 Vårutflykt 

Välkommen till Fika på lätt svenska 

Lördag 23/2, 30/3, 27/4 och 25/5 kl 16 i Lekebergskyrkan.  

Ta chansen att träffa nya och gamla Lekebergsbor! 

Kanske kan du berätta om dina traditioner och samtidigt lära 
dig mer om andra kulturer?! 

  
Foton: Annette Wisser 
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Vi vill bli fler, kom och häng med! 

pilgrimsBarn i Hidinge Nya Kyrka 

Tisdagar 14:30-16:30  

Att vara pilgrimsBarn är att nyfiket möta det som väntar runt hörnet och 

att våga släppa taget om det invanda. Tillsammans kommer vi att upp-

täcka mer av vår omgivning, oss själva och varandra. Genom vandring 

följer vi i andras fotspår och lämnar själva fotspår som andra kan följa. 

Vid överenskommelse hämtar vi barn som går på fritids vid Hidinge 

skola kl. 14:00, sedan äter vi mellis innan vi sätter igång med dagens 

aktivitet som varierar, allt från att pyssla, måla till att vara ute och 

vandra. 

     

Ungdomsgruppen, UG, Källaren i Kyrkans Hus 

Tisdagar kl. 18.00-20.00  

Hit är alla barn/ungdomar från 10 år välkomna.  

Vi fikar, spelar spel, lär oss lite om livet och tron, pysslar, bakar och 
åker på utflykt m m.  

Har ni några frågor så är det bara att ni hör av er på telefon 0585-315 43 

eller på mail anna.borglund@svenskakyrkan.se  

 

/Maria Frohm och Anna Borglund, församlingsassistenter  

 

mailto:anna.borglund@svenskakyrkan.se
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Pensionärsfika  

Ungdomsgruppen bjuder in alla pensionärer till fika 

Tisdagen den 7 maj kl. 18:30 i Kyrkans Hus 

 
Veckomässa, sopplunch och bibelstudier 

 

 

 

 

Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

Kl 11:30 

13 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj och 5 juni 

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

Kl 12:45 

leder Graham Jarvis bibelstudier i valda delar ur Lukasevangeliet. 
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Knistakören 85 år 1934-2019. Del 1 

I år fyller församlingens äldsta kör, Knistakören 85 år. Kören bildades 

av Edvard Malmström, som tillträdde tjänsten som kantor i Knista 

kyrka och folkskollärare i Knista kyrkskola på hösten 1934.  

Edvard Malmström ville alltså gärna få igång en kör i Knista och 

samlade sångare omkring sig trots en hel del vedermödor. Det vet vi, 

eftersom Edvard förde små minnesanteckningar över vad kören 

gjorde och var med om under den här tiden. Vi vet därför också att 

körens första framträdande ägde rum på Julottan 1934, då den fram-

förde ”O du saliga” 

Så med anledning av detta jubileumsår, tänkte jag att ni skulle få ta 

del av hur det kunde vara att starta en kör 1934. Så här skriver Edvard 

efter första året; 

”Ett arbetsår, det första, fulländat. Första hälften gick bra. Då var 

många med på övningarna. Resultatet därför gott. Hösten blev emel-

lertid olidlig. Gång på gång samlades vi för att öva, men på grund av 

att bara några få kom fick vi vända hem med oförrättat ärende.” 

Men skam den som ger sig! Edvard Malmström var inte den som 

tänkte ge upp sin kör i första taget. Hur det gick sedan kan ni läsa om 

i nästa nummer. 

/Sara Hansen, 

Knistakörens ledare  

sedan 1996. 

Foto: Stefan Öberg 
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Hidinge Träffpunkt 

Program för våren 2019 

Plats: Hidinge Nya kyrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 9 onsdag den 27 feb kl 14:00 
Ukulelegänget underhåller med sång och musik 

V 13 onsdag den 27 mars kl 14:00 
”Valthorn mellan himmel och jord”  
Komminister Graham Jarvis och kantor Gunnar S 

V 17 onsdag den 24 april kl 13:00 
Påsklunch. Kyrkoherde Stefan Öberg med bilder och gitarr 

V 21 onsdag den 22 maj kl 14:00 
Ingrid och Bengt Trensing sjunger gammalt och nytt 

V 24 onsdag den 12 juni kl 14:00 
Program meddelas senare! 

Kyrkbussen går som vanligt ”över bergen” och två bilar hämtar  
från kl 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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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

Februari    

17 feb Septuage-
sima 

10.00 
 
18.00 

Kvistbro kyrka 
 
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 
Konfirmander och 
Angels Voice medverkar. 
KYRKBUSS 

5 mar Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsandakt 

6 mar Askonsdagen 11.30 
 

Kyrkans Hus 
 

Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

9 mar Lördag 18.00 Mullhyttans k:a Musik i helgsmål 
KYRKBUSS 

10 mar 1 i fastan 10.00 Knista k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

16 mar Lördag 16.00 Kvistbro k:a Musikandakt 
Musikskolans dag 

17 mar 2 i fastan 10.00 
 

18.00 

Kvistbro k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
KYRBUSS 
Gudstjänst 

24 mar Jungfru Marie  

Bebådelse-

dag 

10:00 

18.00 

Mullhyttans k:a 

Knista k:a 

Högmässa 
KYRBUSS 
Musikgudstjänst 
Våfflor 
Unga ledare och konfirmander 
medverkar 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 25 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Mars    

30 mar Lördag 18.00 
 

Mullhyttans k:a 
 

Mässa 
Earth hour. 

31 mar Midfasto-
söndagen 

14.00 
 

Kyrkans Hus Högmässa 
BINNINGEBUSS 

April 

3 apr Onsdag 11.30 Kyrkans Hus 
 

Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

7 apr 5 i fastan 10.00 
 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst. 

9 apr Tisdag 16.30 Hidinge Nya  k:a Vardagsandakt 
Lekmannaledd 

14 apr  Palmsöndagen 10.00 Kvistbro k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

15 apr Måndag 19.00 Mullhyttans k:a Passionsandakt 

16 apr Tisdag 19.00 Knista k:a Passionsandakt 

17 apr Onsdag 19.00 Hidinge Nya  k:a Passionsandakt 

18 apr Skärtorsdag 19.00 Kvistbro k:a Mässa 
Konfirmander medverkar-
KYRKBUSS 

19 apr Långfredag 15.00 Mullhyttans k:a Gudstjänst 
KYRKBUSS 

21 apr Påskdagen 16.00 Knista k:a Mässa 
Projektkör medverkar 
KYRBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 25  
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

April    

22 apr Annandag 
påsk 

10.00 Hidinge Gamla  k:a Gudstjänst med små o stora 
 

28 apr 2:a i  
Påsktiden 

10.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Knista k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Musikgudstjänst 

Maj    

5 maj 3:e i  
påsktiden 

10.00 
 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Musikal”. 

8 maj Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan 

12 maj 4:e i  
påsktiden 

10.00 
 
16.00 

Knista k:a 
 
Mullhyttans k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 

19 maj 5:e i  
påsktiden 

11.00 Hidinge Nya k:a Vårfest 
Alla barngrupper medverkar. 
Tag med fikakorg, grillen tänds. 

26 maj Bönsönda-
gen 

11.00 
 
 
18.00 

Kvistbro k:a 
 
 
Hidinge G:a k:a 

Högmässa 
Konfirmation. 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 
Stora boken 
KYRKBUSS 

30 maj Kristi 
himmel- 
färds dag 

10.00 
 
 

Sångarberget 
 
 

Friluftsgudstjänst 
Samling vid Salemkyrkan 
9:30, promenad till berget 

Juni    

2 jun Söndagen 
före pingst 

10.00 
 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Gudstjänst 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 25  
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Drive-in-vigsel och drop-in-dop 

Nu finns möjligheten!  

Den 17 aug på Augustimuller,  

drive-in-vigsel vid Kyrkans Hus i Fjugesta 

 

 

 

 

 

 

Den 29 sep kl. 13.00 Drop-in-dop i Kvistbro kyrka 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information se vår hemsida eller ring 0585-312 55 
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Öppen förskola 

 

Kyrkans Hus Fjugesta 

Måndagar kl. 09.30-12.00  

 

Mullhyttans Kyrka 

Tisdagar kl. 9.30-12.00 

 

Kyrkans Hus Fjugesta 

Onsdagar kl. 13.30-16.00 

 

Hidinge Nya Kyrka 

Torsdagar kl. 09.30-12.00 

 

Vi träffas och sjunger, pysslar, busar, degar, fikar  

och leker tillsammans. 

 

Ni som är hemma med era barn välkomnas av 

Maria och Christin 
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Vårbrasa 

 
29 april vid Hidinge Nya kyrka  

kl. 17.30 

Kom och fira in våren med oss. Barn 

och ungdomar medverkar med vårtal 

och sång! 

Vi sjunger, leker, grillar och har roligt 

tillsammans! 

Medtag egen fikakorg grillen är tänd.  

Vårfest  

19 maj Hidinge Nya Kyrka 

kl. 11.00 

Gudstjänst med små och stora 

där alla kyrkans barngrupper medverkar! 

Efter Gudstjänsten äter vi vår medhavda matsäck,  

möjlighet att grilla finns. 

Välkomna! 
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, konfirmerade, vigda eller be-

gravda enligt Svenska kyrkans ordning. Endast medlemmar i Svenska 

kyrkan. 

 Vigda 

14 dec Hennie Henriksson Widbro och Tomas Hedgren Hidinge Gamla k:a 

 Döpta 

10 nov Lilly Mårtensson Knista k:a 

11 nov Leo Norling Rasch Knista k:a 

17 nov Julius Lind Hidinge Nya k:a 

17 nov Sigge Lindahl Kvistbro k:a 

24 nov Gustav Larsson Knista k:a 

24 nov Love Jansson Knista k:a 

1 dec Selma Engström Kvistbro k:a 

19 jan Elly Fyrpil Kvistbro k:a 

27 jan Laura Ekblad Vintrosa k:a 

27 jan Olle Eriksson Vintrosa k:a 
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 Begravda 

9 nov  Ingrid Larsson  Kvistbro k:a 

23 nov  Karl-Levi Karlsson Kvistbro k:a 

14 dec  Edith Svensson  Edsbergs k:a 

20 dec  Karl Erik Andersson Hdinge Gamla k:a 

21 dec  Gunhild Karlsson  Knista k:a 

4 jan  Gulli Persson   Kvistbro k:a 

11 jan  Kurt Nyström   Hidinge Gamla k:a 

18 jan  Alf Andersson  Gällersta k:a 

18 jan  Anders Ek   Knista k:a 

25 jan   Birgitta Bjuvén  Edsbergs k:a 
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Information från  

kyrkogårdsförvaltningen 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 2019: 

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, inbetalning är mellan 4 000 kr  och 20 000 kr. 

Skötsel för askgravplats, 25 år 7 660 kr 

Förlängningsavgift gravrätt, 15 år 750 kr 
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Information angående snöröjning 

På våra kyrkogårdar kommer inte alla gångar att snöröjas och 
sandas utan parkeringar och huvudstråk samt gångar till 
kyrkan kommer att prioriteras. 
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Kyrkogårdschefen berättar 

Inventeringen av gravvårdar fortsätter och har nu kommit till Mullhyttans 

kyrkogård. 

Provdragningar av gravvårdar kommer att fortsätta under 2019. 

Den stora jord- och skräphögen längst ner på Kvistbro kyrkogård ska bort 

och ersättas bland annat med jord- och kompostfickor. 

Nyplantering av häckar på Knista kyrkogård ska vi också hinna med samt 

att en kistsänkare ska inköpas. 

Fastighetschefen berättar 

Nu har vi 2019 framför oss och här nämner jag en del av allt som ska göras 

i våra fastigheter. 

Nya stolar till församlingsdelen i Mullhyttans kyrka är beställda och vi tit-

tar även på nya bord till Mullhyttans kyrka och Hidinge Nya kyrka. 

Kyrkans Hus och Hidinge Gamla kyrka ska få nya ljudanläggningar. 

Orgelfasaden i Kvistbro kyrka ska få en uppfräschning och det ska bli en 

parkeringsyta utanför kyrkogårdsmuren mot församlingshemmet.  

 

 

 

 

 

 

 

Det är för torrt i våra kyrkor vilket bland annat våra inventarier inte mår 

bra av och för att få fram rätt åtgärder kommer mätning av in- och utom-

husklimatet att ske under 2019 och 2020.  

/Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårds– och fastighetschef 
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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       0585-315 64, sms 070-646 55 64 

Sara Hansen, kantor       0585-315 48 

Gunnar Staaf, kantor       0585-315 42 

Anna Borglund, församlingsassistent    0585-315 43 

Maria From, församlingsassistent     0585-315 36 

Christin Wallenius, församlingsassistent   0585-315 37 

Henrik Hult, kyrkofullm ordf,     0585-102 65 

Charlotta Englund, kyrkorådets ordf,    070-220 30 41 

KYRKANS KANSLI 

Ingalill Ekström, kyrkokamrer     0585-312 56 

Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårdsförvaltning 0585-312 57 

Thomas Dahl, kanslist      0585-312 55 

Linda Englund, lokalvård     0585-315 41 

KNISTA KYRKA och SOCKENGÅRDEN 

Jörgen Carlsson, vaktmästare    0585-363 82 

Andreas Ludvigsson, säsongsvaktmästare  0585-363 83 

HIDINGE NYA och GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare     0585-363 81 

Richard Karlsson, säsongsvaktmästare   0585-315 47 

KVISTBRO KYRKA och FÖRSAMLINGSGÅRDEN 

Karin Nilsson, vaktmästare     0585-363 85 

Annie Ennefors, säsongsvaktmästare   0585-363 84 

MULLHYTTANS KYRKA, KYRKSALEN 

Johnny Rinaldo, vaktmästare     0585-363 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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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. 

Vanja Andersson   Ingegerd Eklund   Stefan Sjöberg  
Västanby    Kvistbro Vilsta   Mon 3171  
716 93 FJUGESTA  716 93 FJUGESTA     716 93 FJUGESTA 

Fastekampanjen  

pågår mellan 3 mars och 14 april och 

fokuserar på det humanitära arbetet för människor som 

drabbats av en konflikt eller katastrof.  
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 9 maj 2019 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 
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KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: Två bordsljus i Kvistbro sakr istia 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 9 maj 2019. Det nuvarande numret har aktualitet fram till och 

med maj månad 2019. 

4420 st 
Antal medlemmar i församlingen 2019-02-01. 

Julens sånger 2018 Foto: Stefan Öberg 


