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Naturens och församlingens olika  

växlingar 

Sommaren kom mitt under våren, stannade en stund och gick sedan 

över i vårvinter igen. Vårlökarna blommade snabbt över innan snö 

och frost gjorde att äppelblommor och körsbärsblommor fick utstå 

hårda prövningar. Vi har fått vänta med sommarplanteringar, trots 

att vi var många som blev sugna när värmeböljan slog till.  

De här växlingarna finns även i församlingslivet. Nu är vi i växling-

en när vi tittar över hur ekonomin varit under året som gått och hur 

verksamheterna har fungerat. Vi kan konstatera att våra familjeguds-

tjänster och musikgudstjänster är välbesökta. Högmässorna har 

ganska lika antal besökare, det är ändå positivt att det är fyra fler 

besökare i snitt jämfört med förra året. Positivt är det också att den  

totala siffran för antalet gudstjänstbesökare under förra året var den 

högsta siffran vi haft på de senaste fem åren. Vi kan också konsta-

tera, precis som förra året, att det är vår öppna verksamhet som ökar. 

En av våra utmaningar är att vi tappar fler medlemmar än som träder 

in. Vi vill tillsammans arbeta för att minska den trenden. Medlems-

vård är förstås viktigt, både att välkomna nya medlemmar, att ha 

verksamhet som passar de som redan är medlemmar och skapa mö-

tesplatser för de som är nyfikna på vad vi gör i vår församling. Vi 

behöver även fortsätta att visa upp vad vi gör för de pengar som våra 

medlemmar betalar in, t ex barn-, ungdoms- familje- och musikverk-

samhet, hembesök eller andakter med samtalsstund för våra äldre. 

Vi behöver som vanligt även använda pengarna på bästa sätt. Vi 

kommer att ta oss an dessa framtidsfrågor i kyrkorådet och hålla 

dem levande och diskutera fram bra lösningar. 
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Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Nu är det snart sommar och vi i kyrkorådet minskar på antalet 

träffar, våra anställda får lite välbehövlig semester. Jag återgår till 

att tänka på naturens växlingar. Vårlökarna har blommat över och 

dess kraft går ner i löken igen. Sommarlökarna börjar snart ta den 

samlade kraften från löken, för att vid rätt förutsättning bli vackra 

blommor. Nu får alla, precis som löken, ta vara på lite solstrålar, 

lite sommarregn och en förhoppningsvis härlig grönska och samla 

kraft. Sedan får vi under hösten och vintern använda den kraften 

och göra något riktigt bra och vackert för varandra.  

Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 

Vårsånger i Valborg på Oxelgården. Foto: Stefan Öberg 
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Vad ljus över griften! Han lever o fröjd! 

Fullkomnad är skriften o salighets höjd! 

Från himmelen hälsad framgår i glans  

och världen är frälsad och segern är hans. 

Se bortvält är stenen och inseglet bräckt, 

och vakten har flytt för hans andes fläkt, 

och avgrunden bävar. Halleluja!  

Ps. 146:1 

 

Glad fortsättning på påsktiden! 

Under vårvintern februari-mars månad läste jag Markusevangeliet 

med min son Alexander. Vi högläste i rask takt igenom de sexton  

kapitlen och jag konstaterade att det var mer ”action” än prat jämfört 

med de andra evangelisterna. Det samlas en massa folk kring Jesus 

och det händer saker hela tiden! Ett av de första undren som får  

bollen på rullning är att han faktiskt botar Petrus svärmor från feber. 

Här blir vi påminda om att lärjungen Petrus var gift! Efter botandet 

hade ryktet gått där i Kafarnaum och framåt kvällningen står nu andra 

utanför dörren och knackar på och vill ha hjälp av Jesus. 

Altaruppsatsen i Kvistbro kyrka: Sista nattvarden 
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Så går berättelserna fram till de sista kapitlen där Jesus samlar sina lär-

jungar för en sista måltid. Vid den stunden instiftar han nattvarden som 

blir det nya fridsförbundet mellan honom och lärjungarna. Det står hur 

han räckte dem brödet och bägaren med vin som symbol för hans egen 

kropp och blod. 

Det blir till påminnelse om hans lidande, död och uppståndelse. Det 

blev verkligen en stark upplevelse för mig att få läsa denna episod inför 

påsken. 

När jag sedan gick in i påskveckans texter som var hämtad från Johan-

nesevangeliet blev det en mental krock. För det första är det mer tal och 

monologer än handling. För det andra skriver Johannes INGENTING 

om nattvardens instiftande - men vikten av tvättade fötter! Det står bara 

att ”de samlats till måltid…” - inget om nattvarden utan ”Han steg upp 

från bordet, tog av sig manteln och band handduk om livet…”  Därefter 

tvättade han lärjungarnas fötter. En efter en tills han kommer till Petrus 

och säger till honom: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska 

du förstå det” , sagt med ett ansträngt tonfall i en kaotisk situation. Vi 

har en bild uppmålad för oss hur lärjungarna sitter och äter sista mål-

tiden med Jesus under ordnade former (som den bild vi har i Kvistbro 

kyrka) – men Johannes berättelse visar på hur rörigt det egentligen var 

timmarna innan Jesus tillfångatogs. Lärjungarna var inte vuxna situa- 

tionen utan bråkade om ledarskapet - för vem skulle bli kronprinsen 

efter Jesus? Genom att tvätta lärjungarnas fötter (som inte ens slavar 

gjorde på sina herrar) fick Jesus dem att förstå att den som ville vara 

störst i himmelriket måste vara den som tjänar andra mest. Precis så 

som Jesus själv säger: ”Om nu jag som är er herre och mästare tvättat 

era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter: Jag har gett 

er ett exempel, för att ni ska göra som jag har gjort med er” . Påsken är 

inte bara en påminnelse om fridsförbundet med bröd och vin. Det hand-

lar också om hur vi tänker kring ledarskap och om att vara den gode 

herden som håller ihop flocken. 

Stefan Öberg /kyrkoherde 
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Rune Karlsson gick ur tiden under 

mars månad och till hans minne 

vill jag som kyrkoherde tacka för 

de insatser Rune gjorde för dåva-

rande Kvistbro församling som 

kyrkorådets ordförande. Det var 

så jag lärde känna honom när jag 

började i dåvarande Knista-

Hidinge-Kvistbros kyrkliga sam-

fällighet sommaren 2003. Efter 

uppdraget som kyrkorådets ordfö-

rande var Rune med i nybildade  

kyrkgruppen för Kvistbro-

Mullhyttan och kyrkvärd i Mull-

hyttans kyrka.  

Kyrkvärden Rune Karlsson med vakt-

mästare Johnny Rinaldo i bakgrunden. 

Till minne av  Rune Karlsson 

Förutom kyrksamheten var han 

också bygden trogen med olika 

styrelseuppdrag för bland annat 

hembygdsföreningen i Mullhyt-

tan. Rune var också uppskattad 

som auktionsutropare i olika sam-

manhang och han gjorde det 

gärna när syföreningarna behövde 

extra hjälp vid fasteinsamlingarna.  

Bygden och Knista församling 

kommer att minnas Rune med 

stor tacksamhet för de insatser 

som blivit gjorda. 

Stefan Öberg/kyrkoherde 

Foto från 11 dec 2005: 
 Kyrkorådets ordförande Rune Karlsson. 
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Välkommen till en stund av reflektion och eftertanke.  
Vi får lyssna till levande musik och några tankar i våra vackra 
kyrkorum. Här finns en möjlighet att varva ner, från den stress 
och de krav som ofta fyller vår vardag, en källa att hämta kraft 
ur inför veckan som ligger framför.  

Under hösten kan du komma till Kvällsro 

1 september i Kvistbro kyrka kl.18 
20 oktober i Hidinge nya kyrka kl.18 

17 november i Hidinge nya kyrka kl.18 

 
en stunds stillhet  

I Guds tystnad får jag vara,  
ordlös 
stilla 

utan krav 
Klara rymder, öppna dagar: 

här en strand vid nådens hav 
J. Jonson 
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Edvard Malmström: 
”Slut på vårterminen –  

slut för ett tag med bekymren för 
kören”.  

 

Knistakörens grundare, Edvard Malmström, kämpade på med sin nystar-

tade kör. Så här skriver han; ”Nykterhetsfolkets dag i Knista kyrka. 

”Härlig är kvällen” gick halvdåligt, ”Vårvindar friska”, ”Härliga land”,  

”I himlar sjungen” (Erik Rippe skötte snarkningen på läktar´n). 

”Slut på vårterminen – slut för ett tag med bekymren för kören. Bekym-

ren?? Ja, det vill jag lova. Under början av vårterminen gjorde kören en 

skriftlig hemställan till Knista skolstyrelse, att den måtte bevilja kören till-

låtelse, att öva i endera västra skolan eller ännu bättre gymnastiksalens 

omklädningsrum i östra skolan, Fjugesta, enär vi där absolut inte kunde 

störa någon. Detta för att vi ej längre skulle behöva av nåd få öva i västra 

skolan. Vår hemställan avslogs, dels på grund av ett anförande av folk 

skoll. Rundberg om, att vi störde lärarna, dels på grund av en upplysning 

från kyrkvärden Larsson, att vi ej var kyrkokör. Dock hade vi, vid den ti-

den, av 10 dittills  gjorda framträdanden haft 7 i Knista kyrka, två vid till-

fällen då prästen haft föredragen om hand samt ett, vid julgransinvigning-

en, då baptisternas pastor höll det, s:ma 10, alla med religiös karaktär. 

Kyrkovärden har ju rätt till namnet. Men gagnet vill jag uppdraga åt en 

opartisk att döma om.” 

Malmström verkar rätt upprörd, om man ser till alla understrykningar han 

gör i texten, och tacka för det. Hans ansträngningar att bilda och driva kö-

ren motarbetas och det framgår att övningarna upplevs som ett störnings-

moment av lärarna. Hur ska det gå för den nystartade Knistakören?  

Följ Edvards fortsatta strävanden i nästa nummer. 

             /Sara Hansen, körledare med både 
             vakna körsångare och övningslokal 

Knistakören 85 år 1934-2019. Del 2 
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Musik i sommarkväll  

 

Varmt välkommen! 
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På påsklovet åkte konfirmander och Unga ledare till Got-

land.  Palmsöndagen inledde vi i domkyrkan med Intåget i 

Jerusalem. Därefter dramatiserade vi under alla dagarna allt 

som hände Jesus under påsken fram till Uppståndelsen. Sce-

nerna varvades med mat och lek. Vi hann att vandra en dag 

på Fårö och nästa dag besökte vi Hoburgsgubben i söder.  

 

Konfirmandläger på Gotland 

TACK  

ni underbara 

ungdomar att vi 

fick dela gemen-

skapen med er! 

Graham, Conny  

och Annette 

Foto: Conny Boman 

Vandringen på Fårö. Foto: Graham Jarvis 
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Hur ser min tro ut? 

Kom till upptaktsdagen den 3 sept på 

Kyrkans Hus, Fjugesta och få reda på mer! 

Vad gör man på  

konfirmation? 

När solen färgar juninatten… 

Musikandakt i Kvistbro kyrka  
Söndagen den 2 juni kl 18.00 

MåBraKören 

40 sångare och solister 
under ledning av Anders Ekstrand 

Insamling till ”Min stora dag” 
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Frågor? Kontakta Kyrkans Hus,  

Storgatan 28, Fjugesta Tel: 0585-312 55 

knista.forsamling@svenskakyrkan.se 

Drive-in-vigsel och drop-in-dop 

Nu finns möjligheten!  

Lördagen den 17 aug kl.12.00-15.00 på Augustimuller 

Drive-in-vigsel vid Kyrkans Hus, Fjugesta.  

Vigselpräst är Stefan Öberg och vid pianot sitter Gunnar Staaf. 

Kaffeservering i Kyrkans Hus och invigning av vår nya ramp! 

 

 

 

 

OBS!  Om ni ska vigas måste ni ha legitimation med för  er  

båda, en giltig hindersprövning (beställ i god tid från skattemyndig-

heten) och minst en ring. 

Söndagen den 29 sep kl. 13.00  

Drop-in-dop i Kvistbro kyrka 

 

 

 

 

 

OBS!  För  dop behövs legitimation för  den som ska döpas—

eller vårdnadshavarna om det gäller minderårig. 

http://jojopower.se/wp-content/uploads/2012/08/sanna_o_farmor_ar_pa_dop_ill2_mindre.jpg
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz8eyly5DgAhWqhKYKHRkdDVoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id%3D1100837&psig=AOvVaw2i_gzGH1ZqXhdWSG-8oOBj&ust=1548768735434270
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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Juni   = kyrkbuss går,  se info sidan 24 

2 jun Söndagen 
före pingst 

10.00 
18:00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
Musikandakt 
MåBraKören  

5 juni Onsdag 11.30 Kyrkans hus Veckomässa 
Sopplunch och bibelstudier  
efter mässan 

6  juni Sveriges  
nationaldag 

17.00 Riseberga 
bönhus 

Ekumenisk bön 
för Sverige 

9 juni Pingstdagen 11.00 
 
 
 
16.00 

Riseberga 
klosterruin 
 
 
Mullhyttans k:a 

Vallfartsmässa 
Biskop Johan Dalman,  
Risebergakören och musiker  
Ta med filt och fikakorg. 
Musikgudstjänst 
15 Kyrkkaffe 
”Kärlekens ande” 
S Hansen och G W Lindquisth 
Förbön för de som vigts. 

10 juni Annandag 
pingst 

18.00 Olaus Petri k:a Sammanlyst mässa 

16 juni Heliga  
trefaldighets 

dag 

10.00 
18.00 

Kvistbro k:a 
Hidinge Gamla k:a  

Högmässa 
Musikgudstjänst 
”I sommarens ljus”, 
Femina Vocales 

20 juni Torsdag 19.30 Knista k:a Musik i sommarkväll 
”Visor i midsommartid” 
Sångverkstans sångare 

22 jun Midsommar-
dagen 

14.00 Hidinge Nya k:a Friluftsgudstjänst 
Vid frälsarkransen. Ta med 
fikakorg och något att sitta på. 

23 jun Den helige J.  
Döparens dag 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
 

30 juni 2:a efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Juli  = kyrkbuss går,  se info sidan 24 

2 jul Tisdag 19.30 Kvistbro k:a Musik i sommarkväll. 
Kahjenn: K Folker,  
J Nordström, H Nordén 

7 jul 3:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
14.00 

Hidinge Gamla k:a 
Högan 

Högmässa 
Gudstjänst 
Husförhör.  
Samarr. med Västernärkes 
hembygdsförening 

13 jul Lördag 18.00 Mullhyttans k:a Musik i sommarkväll 
”Från musikalernas värld” 
Andreas Gyllander. 

14 jul 4:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a 
 

Högmässa 
 

17 jul Onsdag 19.30 Hidinge Gamla k:a Musik i sommarkväll 
”I denna ljuva sommartid” 
Alice Wallenius 

21 jul Apostladagen 10.00 Kvistbro k:a Högmässa 

24 jul Onsdag 19.30 Knista k:a Musik i sommarkväll 
Systrarna Lysén 

28 jul 6:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
 

31 jul Onsdag 19.30 Kvistbro k:a Musik i sommarkväll 
”Jazziga tongångar” 
Olle Norberg,  
Niklas Lindström 

Augusti  = kyrkbuss går,  se info sidan 24 

4 aug Kristi förkla-
rings dag 

10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
 

7 aug Onsdag 19.30 Mullhyttans k:a Musik i sommarkväll 
”Jussi på svenska” 
Kent Lundberg, Sören Ågren 

11 aug  8:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Augusti  = kyrkbuss går,  se info sidan 24 

14 aug Onsdag 19.30 Hidinge Gamla k:a Musik i sommarkväll 
”Ute blåser sommarvind” 
Å Lindström, S Medin-
Lindström, L Erbro 

18 aug 9:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
 

Kvistbro k:a 
 

Högmässa 
 

25 aug 10:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
 

September  = kyrkbuss går,  se info sidan 24 

1 sep 11:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
Kvällsro 

Veckomässa, sopplunch och bibelstudier 

 

 

 

 

Välkommen att fira veckomässa kl 11.30 i Kyrkans Hus  

följande onsdagar: 

28 augusti, 25 september, 23 oktober och 27 november 

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

Kl 12:45 

leder Graham Jarvis samtal om ”Samtal i Bibeln”. 



 16 

 

Våra verksamheter startar v 35! 

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  

 

 

 

Maria och Christin 

 

pilgrimsBarn  

 

För dig som går i F-klass till 6:an  

Mellanmål  

Vi vandrar både inne och ute  

Skapande verksamhet utifrån kyrkoåret: färg, 

form, ord, lek, musik, dans och drama.  

Vi ses på tisdagar kl. 14:30-16:30 i Hidinge Nya 

Kyrka.  

Efter överenskommelse med föräldrar hämtar vi 

barnen vid Hidinge skola.  

För mer information och anmälan kontakta:  

anna.borglund@svenskakyrkan.se  

Välkomna ni som är hemma 

med era barn!  

Vi träffas och sjunger, 

pysslar, busar, degar, fikar 

och leker tillsammans.  



 17 

 

Ungdomsgruppen   

För barn/ungdom i 4:an och uppåt . 

Vi planerar terminen tillsammans och brukar baka, laga mat, spela spel, 

pyssla, åka på utflykter och ha andakter, allt efter kyrkoåret.  

Varje termin medverkar vi i någon större gudstjänst tillsammans med 

flera andra barn och ungdomsgrupper.  

Kyrkans Hus, källaren, tisdagar kl. 18:00-20:00   

 

Barnkören 

Kör för barn 6-9 år. Vi övar och sjunger sånger på ett lekfullt sätt.  

Rörelse och rytmik är en viktig del i våra körövningar. Vi sjunger  

bl.a. upp vid Gudstjänster, medverkar i musikaler och luciatåg. 

Kyrkans Hus, lilla salen, torsdagar kl. 16.00-16.45 

Angels voice 

Kör för barn och unga 9-15 år. Vi övar på att sjunga i flera stämmor. 

Kyrkan bjuder på fika i källaren från 14.30. Vi har bl.a. luciatåg och 

musikaler. Intagning sker företrädelsevis vid terminsstarterna. 

Kyrkans Hus, lilla salen, torsdagar kl.15.00-15.45   

Espresso 

Vi är en blandad kör från 13 år som sjunger i gudstjänsterna ca en gång 

i månaden. Körvana krävs..Knista sockengård, tisdagar kl 18.30-20.00 

Knistakören 

Vi är en blandad kör från 15 år som sjunger i gudstjänsterna ca en gång 

i månaden. Knista sockengård, torsdagar kl 19.00-21.00 
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Här presenteras församlingens medlemmar som blivit döpta, konfirmerade, 

vigda eller begravda enligt Svenska kyrkans ordning.  

Döpta 
2 feb Thea Allbrand Hidinge Nya  k:a 

16 feb Ebba Smedjeborg Hidinge Nya k:a 

16 mars Philippa Pålsson Hidinge Nya k:a 

17 mars Medina Tulic I hemmet 

23 mars Wilja Carlsén Knista k:a 

6 april Ivar Gustafsson Hidinge Nya k:a 

6 april Zeke Johansson Kvistbro k:a 

13 april Lova Sellén Hidinge Nya k:a 

14 april Rasmus Falk Visby Domkyrka 

5 maj Emil Stjärnqvist Hidinge Nya k:a 

Konfirmerad 
7 april Vilgot Kindgren Norbergs k:a 

 Begravda 

1 jan Christer Steen Mullhyttans kyrka 

1 feb Bengt Schneider Knista k:a 

8 feb Maj-Britt Törebrand Knista k:a 

15 feb Anni Berg Knista k:a 

22 feb Britt Eklund Barmhärtighetens kapell 

22 feb Maj-Britt Jäfverström Knista k:a 

8 mars Berit Bengtsson Knista k:a 

15 mars Kerstin Persson Kvistbro k:a 

22 mars Oliwer Tärnqvist Buskiewicz Kvistbro k:a 

29 mars Irene Johansson Hidinge Nya k:a 

5 april Olov Nilsson Kvistbro k:a 

11 april Birgitta Helgesson Kvistbro k:a 

12 april Rune Karlsson Kvistbro k:a 

3 maj Sonja Pettersson Kvistbro k:a 

 

Vigda 
2 feb Henrietta Lind och Nicklas Sterner Hidinge Nya k:a 
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Välkommen till Torsdagsträff 
Torsdagar kl. 14 

Sensommar 2019  

 

29 aug  Fjugesta Cenneth Lundholm och Stefan Öberg  

     med vänner rockar loss 

5 sept Mullhyttan Ingvar ”Vibygubben” Björck berättar  

     om ”den Blyge” och andra skrönor från Sydnärke 

12 sept Fjugesta Lotta Martinsson sjunger  

     ”Från 50-tal till 70-tal” 

19 sept Hidinge Nya kyrka Birgitte och Lars Thaning  

       ”Vad växter kan berätta om” 

  

 Välkommen! 

Om du vill åka med bussen, ring senast onsdagen före  

0585-312 55 (telefonsvarare) 

Fastighetschefen berättar 

Klimatmätning pågår i Knista och Mullhyttans 

kyrkor för att vi ska få mer information om var-

för det är så torr inomhusluft. Vi hoppas också få 

mer vetskap om hur vi ska åtgärda problemet.. 

Det gamla dopbordet som står framme i koret i 

Kvistbro kyrka har blivit renoverat. 

Kyrkans Hus har fått nya fönster i personalrummet. 
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Kyrkogårdsförvaltningen informerar 

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, 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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Kyrkogårdsförvaltningen informerar 

Gravlyktor utgör en risk vid trimning av gräs, då glassplit-

ter kan orsaka skada,. Därför kommer gravlyktor som står 

kvar vid gravplatsen efter den 15 maj att märkas upp, 

plockas bort och läggas undan av förvaltningen.  

Gravlyktor som är trasiga kommer att slängas. 

Har du frågor kontakta vaktmästare vid respektive kyrkogård 

eller kykogårdschef Agneta Sigbjörnsson, tfn 0585-312 57. 

Lagom till första maj 

planterade vaktmästarna 

fina penséer på skötsel-

gravar och minneslundar 

vid våra kyrkogårdar. 

En åkgräsklippare med ergonomisk sits har köpts in 

till Hidinge Nya kyrka. 
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ÖPPEN KYRKA  
i 

Mullhyttans kyrka 
13 juli 

Kaffeservering 11-17 

Musik i Sommarkväll kl 18 

”Från musikalernas värld” 

Andreas Gyllander 

Sommarutflykt med  
öppna förskolan  

Den 5 juni kl 10.00 ses vi vid Berget i Degerfors. Hittar ni inte går 

det att åka gemensamt från Kyrkans Hus parkering kl 9.15, vi 

stannar till vid Mullhyttans kyrka ca 9.30. Vi åker oavsett väder. 

Medtag fikakorg, grillen är tänd!  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.raddadjuren.se%2Fetikett%2Fgrisar%2F&psig=AOvVaw1Qy0kjDMUv4DknYLg6aXwC&ust=1557834605813386
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ÖPPEN KYRKA 

i 
Kvistbro kyrka 

13 juli kl 11-17 
14 juli kl 10-16 

I år kommer två av våra kyrkvärdar att ställa ut sina alster: 

Nils-Owe Österman med träsniderier och  

Siw Nilsson med tavlor målade i olja och akvarell. 

Enklare fika serveras. 

 

Siw Nilsson Nils-Owe Österman 

Välkomna! 
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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. Vid frågor, ring  0585-312 55 

Hälsningar kyrkbusschaufförerna som vill bli flera. 

Kanske att just DU har tid och lust att köra vår nya buss?! 

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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Vår nya buss! 
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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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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. 

Stefan Sjöberg   Eva-Lisa Carlsson  Agneta Gunnarsson 
Mon 3171    Fyrklöversg 15   Staveläng 
716 93 FJUGESTA  716 31 FJUGESTA     716 93 FJUGESTA 

Lördagen den 11 maj var jag tillsammans med några förtroendevalda och 

ungdomar från ungdomsgruppen till Lerbäcks församlingsgård på en in-

formationsträff om att Svenska kyrkans internationella arbete byter namn 

till Act Svenska kyrkan. Namnbytet innebär ingen förändring i arbetet 

utan tillsammans fortsätter vi att kämpa för varje människas rätt till ett 

värdigt liv. 

Tack vare att Act Svenska kyrkan har lokal förankring kommer stödet 

fram och gör skillnad i de 350 olika projekt som de är med och driver. De 

har ett stort stöd från andra organisationer som vill stötta oss då de ser att 

våra insatser fungerar i praktiken. 

Dagen avlutades med en mässa, där två av ungdomarna var med och läste 

förbönen, och därefter serverades en fantastiskt god soppa. 

Anna Borglund, församlingsassistent 

Svenska kyrkans internationella arbete 

byter namn 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4nve3ZhC&id=B3ED442308619621222F01FD2E59DB006958969E&thid=OIP.4nve3ZhCnIkiaRpxvq_SuwHaE7&mediaurl=https%3a%2f%2fdb7um88ieafqh.cloudfront.net%2fsites%2fwww.kyrkanstidning.se%2ffiles%2fstyles%2fnode_huvudbil
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 1 augusti 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: Vår tecken 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 utkommer med 4 nr per år. Stoppdatum för nästa nr är  
torsdag 1 augusti 2019. Det nuvarande numret har  aktualitet fram 
till och med augusti månad 2019. 

 

4410 st 
Antal medlemmar i församlingen 2019-05-10. 

Annandag påsk, vandring till Hidinge Gamla kyrka. Foto: Christin Wallenius 


