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Första ljusglimten: Vår församlingsinstruktion är utfärdad av 
domkapitlet, hurra!  Det betyder att vi nu får ha den som grund i 
vårt fortsatta arbete. Vi kommer att fokusera på olika delar i den 
med start i vårt diakonala arbete. Vårt arbete med diakoni i fokus, 
att finnas till för dem som behöver extra stöttning på ett eller an-
nat sätt i vår församling, tycker vi i kyrkorådet är viktigt. 

Andra ljusglimten: När vi i kyrkorådet nu har börjat analysera 
hur vi använt våra budgeterade pengar under året som gått så kan 
vi konstatera att vi får ett positivt resultat, hurra! Detta resultat är 
viktigt att ha med oss in i det fortsatta budgetarbetet, för  
kommande år, så att vi kan investera i bra verksamhet samt un-
derhålla våra lokaler. Kyrkorådet vill passa på att tacka alla, ide-
ella samt anställda, som på olika sätt bidragit till detta resultat. 

Tredje ljusglimten: Vi har en färdig ramp på framsidan av  
Kyrkan hus, hurra! Rampen gör att alla nu har tillgång till vår 
fina ingång på framsidan. Hissen fungerar också men vi analyse-
rar olika sätt att göra den mer pålitlig. 

Ljusglimtar 

Så här innan ljuset vänder och 
kommer tillbaka till oss behö-
ver vi lite ljusglimtar som lyser 
upp vår tillvaro. Det gäller att 
hitta dem och lyfta fram dem 
så att fler ser dem. Här kom-
mer mina ljusglimtar från arbe-
tet i kyrkorådet. 
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Fjärde ljusglimten: Många vill vara en del av vår församling, 
hurra! Det är flera som valt att döpa sig eller sitt barn och på så 
sätt bli en del av vår församling. Antalet konfirmander har ökat 
de senaste två åren, med många engagerade unga ledare som 
följd. Våra öppna verksamheter för barn, ungdomar, familjer 
samt våra äldre eller daglediga är uppskattade och många söker 
sig dit. Sång, musik, andakter, reflektioner, diskussioner,  
gudstjänster och bibelstudier, allt bidrar och gör vår församling 
levande. Alla i vår församling behövs på olika sätt och tillsam-
mans kan vi påverka hur församlingens framtid ser ut. 

Det här var några av mina ljusglimtar som jag valt att fokusera 
på just nu. Glöm nu inte att lyfta fram dina ljusglimtar för 
andra. Tänk ut vad du ser för positiva saker i din omgivning, det 
kan vara små vardagliga händelser som ett leende från grannen 
eller ett samtal som gjorde dig glad. Berätta dessa positiva 
glimtar för andra, små ljusglimtar har nämligen en förmåga att 
sprida sig. 

Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 

Birgitta Olsson, ideellt arbetande,  

uppvaktades på sin 80-årsdag med  

blommor från församlingen.  

Tack Birgitta, för ditt ovärderliga arbete! 

Foto:Annette Wisser Boman 
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Tankar från en kyrkoherde 

 

Vi har precis lämnat All helgonatid med dess ljushögtid på  
kyrkogårdarna och snart är det advent. Det nya kyrkoåret kom-
mer med ett nytt nådens år från vår Herre. 

Vid årsskiftet 2019/2020 har Svenska kyrkan som trossamfund 
stått på egna ben i 20 år efter att ha varit statskyrka sedan  
reformationen. Vad har hänt under dessa 20 år? Kan vi skönja 
några nya mönster? Statistiskt sett har Svenska kyrkan på riks-
nivå procentuellt gått från 7,4 miljoner tillhöriga 1999 till  
5,9 miljoner 2018. Under samma tid har folkmängden ökat från 
8,8 miljoner till 10,2 miljoner invånare. Demografiska flytten 
från land till stad har fortskridit men för vår del i Lekebergs 
kommun har det varit till vår fördel när Örebro har växt ut i alla 
väderriktningar och blivit femte största staden i vårt land!  
Genom inflyttningen i Lannaområdet och längs med riksväg 204 
till centralorten Fjugesta har församlingen ett gynnsamt läge som 
vi delar med Vintrosa. Lanna har förvandlats från avsomnad 
bruksort till en pendlingsort och av den anledningen valde  
kyrkorådet för 10 år sedan att satsa medel på Hidinge Nya kyrka 
som var av stort behov av renovering. Nu är liknande tankar på 
gång rörande centralorten Fjugesta när vi diskuterar om– och 
tillbyggnad av Kyrkans Hus på Storgatan. Det som möjliggör ett 
sådant projekt är just inflyttningen i kommunen. 

”Tidevarv komma,  
tidevarv försvinna,  
släkten följa släktens gång. 
Aldrig förstummas  
tonen från himlen  
i själens glada pilgrims-
sång”  
Psalm 297:2 

Minnesljus tända i Kvistbro 
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Vi försöker anpassa våra kyrkor och lokaler för morgondagens 
kyrksamhet så att vi kan fortsätta med våra gudstjänster och kyrk-
liga handlingar. En förändring som skett under dessa 20 år är att 
fasta grupper som till exempel barntimmar, miniorverksamhet och 
syföreningar inte längre finns utan vardagskyrkan erbjuder öppna 
verksamheter med dagledigträffar och öppen förskola för de minsta. 
Kvar finns konfirmandgrupper och kyrkokörerna som tidigare. 

Under statskyrkans dagar var skolavslutningar i kyrkan självklar. 
Idag är det mer komplicerat och ifrågasatt beroende på synen och 
tolkningen av religionsfrihet. På dessa 20 år har också synen på de 
grundläggande verksamheterna: gudstjänst, undervisning, diakoni 
och mission ändrats och omorganiserats. Det är en utmaning när 
traditionella föreställningar om kyrksamheten möter nya tankar i 
leden som rör grundläggande uppgifterna. Det kan lätt uppstå mot-
sättningar när gamla erfarenheter ifrågasätts av nya idéer från stiftet 
eller akademierna.. 

Många församlingssammanslagningar har skett liksom förändringar 
av kontraktet. I Närkedelen av Strängnäs stift fanns det tre kontrakt 
men idag har det reducerats till ”Norra Närke” (som vi tillhör) och 
”Södra Närke”. Knista församling är en sammanslagning av Knista, 
Hidinge och Kvistbro församlingar sedan årsskiftet 2005/2006. I 
backspegeln vågar jag säga att sammanslagningen tillhör de mer 
lyckade men jag är medveten om att det är svårt att som Mullhyt-
tebo känna samhörighet med de i Hidinge-delen och vice versa. 
Samtidigt skedde omorganisation av både styrning och ledning och 
att hitta en vi-känsla för arbetslaget som ska jobba över de gamla 
församlingsgränserna. Allt detta tar kraft och energi. Det är lätt som 
anställd, förtroendevald och församlingsbo känna sig vilse när en 
ny organisation och kultur efter 900 år i bygden ska sätta sig i väg-
garna. 

fortsättning nästa sida... 



 6 

 

 

De traditionella hjälporganisationerna liksom sjömanskyrkorna har 
också genomgått omorganisationer. Idag finns inte många svensk-
talande sjömän ute på de sju världshaven utan sjömanskyrkorna 
har omdanats till ”Svenska kyrkan i utlandet” (SKUT) för de 600 
000 svenskar som för närvarande bor i utlandet på grund av arbete, 
ferier, pensionen eller politiska uppdrag. Lutherhjälpen har genom 
sammanslagning med Svenska kyrkans internationella arbete 2008 
blivit ”ACT Svenska kyrkan”. 

Knista församling vill och har lämnat gamla statskyrkans sätt att 
tänka och handla - men hur fortsätter vi att vara en folkkyrka där 
alla får plats med sitt engagemang?! Det är lätt att bli vilse i kyrka 
med pågående och omfattande omorganisationer… 

Avslutningsvis tror jag ändå att Gud är större än våra omorganise-
rade kyrkor och kyrksamhet! Jag är övertygad om att vi genom do-
pet och tron får vila i nåden! Vi får ta del av den tillkommande 
världens krafter redan nu. Med vetskap om detta kan vårt engage-
mang få komma till uttryck i någon av kyrkans (omorganiserade) 
uppgifter…  

Önskar er alla ett GOTT Nytt Kyrkoår till advent 
liksom GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

Stefan Öberg, kyrkoherde 

fortsättning från föregående sida 
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Anders var en suverän  
tecknare men också duktig 
modellbyggare. Här är en  
modell på södra korsarmen i 
Hidinge Nya kyrka.  

Till minne av Anders Arvill 

Under mina år i Knista församling och speciellt för Hidingedelen 
har jag uppskattat vad förre kyrkoherden Orvar Pettersson betytt 
för församlingslivet som präst med sina gudstjänster, sin konst 
och musikalitet. Nu får den bilden kompletteras med  
Anders Arvill (född okt. 1937) som gick ur tiden i början av  
oktober månad. . Han kom med sin familj efter studietiden i 

Göteborg under 1960-talet och arbetade 
på dåvarande Regionssjukhuset i Örebro 
som överläkare. Spåren efter hans kreati-
vitet finns kvar i kyrkorna med bland an-
nat ett krucifix som placerats vid Orvars 
altartavla i Hidinge Gamla kyrka.  
I Hidinge Nya kyrka har vi ljuskronan i 
tvärskeppet, stora ljusringen och bågarna 
som används till advent. I dåvarande  
Hidinge församling var Anders verksam i 
kyrkokören med sin imponerande bas-
stämma.  
En period efter Håkan Ohlssons hastiga 
död blev han också Samfällighetens  
kyrkoråds ordförande under kalenderåret 
1994.  
Uppe på vinden i Hidinge Nya kyrka finns 
en modell av ett byggprojekt av södra 
korsarmen som inte blivit av. Möjligen 
blev ljuskronan förstlingsverket i detta ar-
bete som inte fullbordades?! Men som jag 
förstår så blev Anders och Orvar kreativa 
parhästar i Hidinge under lång tid som 
främjade kyrksamheten till vardag och 
högtider.  
Jag vill som representant för Knista för-
samling tacka Anders med familjen för de 
insatser som gjorts för dåvarande Hidinge 
församling!           /Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Knistakören 85 år 1934-2019. Del 4 

I förra numret kunde vi följa Knistakören mot det som kunde ha bli-
vit slutet. Inte fick de någonstans att vara och när de väl fick hyra in 
sig på hotellet, ja då togs pianot bort! Framtiden verkar allt annat än 
ljus. Här kommer sista delen av Edvard Malmströms anteckningar: 

”Nu har det blivit höst. Ännu har inte kören fått någon lokal med in-
strument, enklaste och naturligaste vore ju för kören att lägga sig ner 
och dö. (Men det vill den visst inte.) En måndagskväll samlas några 
av körmedlemmarna på Konsum. Vi beslutar helt djärvt att köpa oss 
en orgel. – Sedan kom den stora skrällen: Även hotellet stängde sina 
portar för oss. Gravens dunkel sveptes omkring oss. Då ansåg vi allt 
hopp ute. Endast den oförbätterlige optimisten Folke Ohlsson var 
ute och fiskade efter rum och fick TVÅ napp: ett i Knistabyn, ett på 
Sörgårdens matservering. Hoppet återkom.” 

Heja körmedlemmarna, vilket engagemang! Och heja ”den oförbät-
terlige optimisten” Folke Ohlsson! Utan honom kanske inte kören 
hade överlevt!  

Men nu gjorde den det. 

Och här står vi nu, 85 år senare, och skördar frukterna av deras ar-
bete och oförtröttliga envishet. Varje torsdagskväll samlas 
Knistakören i Knista sockengård där vi både har instrument och kaf-
fepaus. Ingen ifrågasätter heller att vi inte skulle vara knutna till för-
samlingen, utan kören är idag helt integrerade i församlingsverksam-
heten. Vi deltar både i gudstjänster, men också vid ett par tillfällen 
ute i samhället. En tradition som startade redan första året är Val-
borgsmässofirandet på Geijers äng, en tradition som vi fortfarande 
upprätthåller (oavsett väder…).  

Jag är glad och stolt att leda Knistakören in i sitt 86:e verksamhetsår 
och ser fram emot nya utmaningar, mer musik och härliga möten. 

/Sara Hansen, stolt körledare för Knistakören i 23 år! 

”Låt sången susa genom skogar och färdas över berg och dal.  

Låt sången brusa stark som forsar till en mäktig koral”  
(E. Nygård, ”Ljus till nattsvart jord”) 
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Knistakören i både ljus och mörk tappning. Ovan  i Assissi 2012.   

Nedan Allhelgonatid 2019.  Foton: Stefan Öberg 

Välkommen att fira Knistakören 85 år 
3:e söndagen i Advent,15/12, kl 18 i Knista kyrka 

då vi framför Julkantaten ”Här kommer nu ett änglabud 
av Arne Dagsvik tillsammans med solisterna  

Anna-Karin Gillberg Eriksson och Gunnar Misgeld samt musiker 
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 Bildminnen från hösten 2019 

Det gångna årets 
andliga vägledning 
avslutades med en  
pilgrimsvandring vid 
Göljestigen. (Några 
saknas på bilden). 

Foto: 
Annette Wisser Boman 

Elever (o 1 lärare) från kyrkans musikskola i Kvistbro. 

Det är ett hårt 
arbete att vara  
konfirmand o 
Ung ledare. 
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Församlingsbor, ideella, medarbetare och 

kyrkopolitiker umgås och utbyter tankar på 
Augustimuller i Fjugesta 

Tacksägelsedagen Små o Stora-gudstjänst  
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Ungdomsgruppen, UG 

Tisdagar 18.00-20.00 Kyrkans hus, Fjugesta 
Hit är alla barn/ungdomar från 10 år välkomna.  
Vi fikar, pratar, spelar spel, pysslar, bakar, åker på utflykt mm. 

Har ni några frågor så är det bara att ni hör av er på telefon  
0585-31543 eller på mail anna.borglund@svenskakyrkan.se  
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Öppen förskola 

Måndag 09.30-12.00 Kyrkans hus, Fjugesta 

Tisdag 09.30-12.00 Mullhyttans Kyrka 

Onsdag 13.30-16.00 Kyrkans hus, Fjugesta 

Torsdag 09.30-12.00 Hidinge Nya Kyrka 

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

Välkomna ni som är 

hemma med era barn! 

Maria och Christin, 

församlingsassistenter 

Kom och häng med oss! 

Maria och Anna, 

församlingsassistenter 

Våra verksamheter startar vecka 3! 

mailto:anna.borglund@svenskakyrkan.se
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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, skapande, berättelse, undringar och en pilgrimsvandring. 
Materialet i en pilgrimsvecka 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 i Hidinge Nya kyrka 

Buss hämtar barnen vid skolan och kör dem till kyrkan där det serveras 
mellanmål. 

 

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. 

Välkomna!  

Anna  och Maria, 

församlingsassistenter 
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Välkommen till Torsdagsträff 
 

 

 

 

 

 

Torsdagar kl. 14 
Vinter 2020  

30 jan  Fjugesta  ”Hallagården då och nu”.  
      Gunilla Larsholt berättar och visar bilder. 
 6 feb Mullhyttan  ”Glad musik” med Kajsa och Peo. 
13 feb   Fjugesta      ”Gamla skivbekanta” med Kjell Helgesson. 
20 feb   Hidinge Nya k:a”Förvandlade människor som förändrar sitt 
      samhälle”. Andreas Andersson berättar  
      och visar bilder från ISA60-arbetet i Afrika 
27 feb   Fjugesta       ”Ljuva 60-tal”. Lekebergs revysällskap 

 Välkommen! 
Om du vill åka med bussen, ring senast onsdagen samma vecka 

0585-312 55 

Gruppen som delar  
Tankestund i Glashuset  
på studiebesök till  
Berga gård. 
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Bibelsamtal – alltid något nytt att upptäcka! 

När vi träffas på Kyrkans Hus för att samtala om bibeln en onsdag 
varje månad upptäcker vi nya saker varje gång. Det gäller både för 
mig som är präst och den som förbereder och leder samtalet, och 
för de som deltar i samtalet. 

Bibeln är en gammal bok men när vi läser den tillsammans känner 
vi igen oss själva i de personer och händelser som vi möter. När vi 
samtalar med varandra om dessa spännande texter hjälper vi 
varandra att se nya saker och det blir lätt så, att vi turas om att vara 
den som ställer frågan och den som ger förslag på svar. 

Inför sommaren 2019 avslutade vi en rask promenad genom hela 
Lukasevangeliet (eller närmare sagt några utvalda delar).  
Under hösten har vi haft temat: Bibelsamtal om samtal i Bibeln 
med utgångspunkt i Gamla testamentets berättelser om Adam och 
Eva, Kain och Abel, Abraham, Mose, Job och Jona. 

På våren 2020 kommer vi att titta på några samtal i Nya Testa-
mentet. Det går alldeles utmärkt att vara med så många gånger du 
själv vill och det gör inget om du inte kan vara med varje gång. 
Varje samtal står för sig själv. Välkommen! 

 

 

 

 

 

Vårens datum: 
5 februari, 26 februari, 1 april, 6 maj, 3 juni. 
kl 12.45 Kyrkans Hus 

För den som vill och kan finns möjligheten att komma redan  
kl 11.30 för att vara med på en kort veckomässa och/eller 
kl 12.00 för att äta en enkel sopplunch (kostar 40 kr).  

Graham Jarvis, komminister 
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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 
Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

December  = kyrkbuss går,  se info sidan 28 

1 dec 1:a Advent 10.00 
 
16.00 

Knista k:a 
 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
Knistakören och blåsare medverkar.  
Adventsgudstjänst 
Musikskolan medverkar. 
Kyrkkaffe 

4 dec Onsdag 18.30 Kvistbro k:a MåBrakörens julkonsert 

8 dec 2:a Advent 16.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Luciaandakt 
Julmarknad 11-15 
Julens sånger 
Lekebergs Musiksällskaps 
Sinfonietta och kören Espresso 
medverkar. 

13 dec Fredag 18.00 Kvistbro k:a Luciaandakt 
Barnkören och Angels Voice  
medverkar. Gratisbiljetter, finns 
att hämta i Lillgården från kl 
17.00. Kyrkan öppnar kl 17:40. 

15 dec 3:e  Advent 10.00 
18.00 

Kvistbro k:a 
Knista k:a 

Högmässa  
Musikgudstjänst  
”Här kommer nu ett änglabud” 
Knistakören medverkar. 

21 dec Lördag 18.00 Hidinge Nya k:a Musik i advent 
Sångare från Sångverkstan. 

22 dec 4:e  Advent 10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 

24 dec Julafton 11.00 
 

17.00 

23.00 

Mullhyttans k:a 
 

Kvistbro k:a 

Knista k:a 

Gudstjänst vid krubban 
Julkaffe. 

Julbön 

Midnattsmässa 
Kören Espresso medverkar. 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 28 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

December  = kyrkbuss går,  se info sidan 28 

25 dec Juldagen 07.00 
 
08.00 

Kvistbro k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Julotta 
Gustaf Sjösvärd, trumpet. 
”Julåtta” 
Alice Wallenius och Joanna 
Lysén sång och trumpet. 

26 dec Annandag Jul 18.00 Mullhyttans k:a 
 

Ekumenisk gudstjänst 
Önskepsalmer. 

29 dec Söndag efter 
Jul 

14.00 Kyrkans Hus 
 

Mässa 
Kaffe. 

31 dec Nyårsafton 17.00 Knista k:a Nyårsbön 
Musik för valthorn. 

Januari  = kyrkbuss går,  se info sidan 28 

1 jan Nyårsdagen 16.00 Kvistbro  k:a Mässa 

5 jan Trettondedags- 
afton 

10.00 

 

Hidinge Nya k:a 

 

Högmässa 

6 jan Trettondedag 
Jul 

14.00 

 

Knista k:a 

 

Gudstjänst med små och stora 
Julfest i Sockengården 

12 jan 1:a efter  
Trettondedag 

10.00 
16.00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 

19 jan 2:a efter  
Trettondedag 

10.00 
18.00 

Kvistbro k:a 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
Kvällsro 

26 jan 3:a efter  
Trettondedag 

10.00 
18.00 

Mullhyttans k:a 
Knista k:a 

Högmässa 
Musikgudstjänst 
Knistakören och Frövi-
Fellingbro kyrkokör 
medverkar. 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 28  
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Februari  = kyrkbuss går,  se info sidan 28 

2 feb Kyndels-
mässodagen 

10.00 
16.00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro  k:a 

Högmässa 
Gudstjänst med små och stora 

5 feb Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch och bibelstudier 
efter mässan 

9 feb Septuagesima 10.00 
16.00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 

11 feb Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsandakt. 

16 feb Sexagesima 10.00 
18.00 

Kvistbro  k:a 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 

23 feb Fastlags- 
söndagen 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
Upptakt fasteinsamlingen 

26 feb Askonsdagen 11:30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch och bibelstudier 
efter mässan 

Mars    

1 mar 1 i fastan 10.00 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro  k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 28  

Andakter på Linden i Träffen varannan tisdag jämn vecka 
med start den 21 januari kl 14:30. Fika 
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Julens Sånger 2019 
8 december kl.18 

Hidinge Nya kyrka 

 

 
 

Lekebergs Sinfonietta 

Espresso 
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Välkommen till Kaffebönorna 

Måndagar kl 18 i Kyrkans Hus källare 

25/11, 9/12-utflykt, 20/1, 24/2, 30/3, 27/4, 25/5-vårutflykt 

Vi har olika programpunkter när vi ses.  

Ibland kommer någon och berättar. 

Vi får tips på "må bra saker", gör utflykter m.m. 

Varje träff inleds med enkel kvällsfika och ibland äter vi något 

extra gott tillsammans. 

Vi pysslar och gör saker till försäljning inför de stora insamling-

arna till Act Svenska kyrkan.  

En gång per termin går vi till våra äldreboenden Oxelgården och 

Linden och serverar kaffe med dopp. 

Välkommen du också! 

Väntjänsten i Mullhyttan 

träffas varannan tisdag ojämn 

vecka med start 14 jan kl 14. 

Annette Wisser Boman och 

Gunnar Staaf deltar ibland. 
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Norrgårdens Highland Cattle 
Jirvelius store 
Apoteksgruppen 
Nybo Work wear 
”På Håret” 
Fjugesta. Gummiverkstad 
Lekebergs Sparbank 
Hasselberga Sport 
ICA Nära 
Lanna Däckserv. 
Lekebergs Skönhetscenter 
Fotboden 

Q8 
Lekhyttekiosk&Grill 
Lekhults Gårdshandel 
Nudaengs Thaifood 
Birgerssons Blomdesign 
Hantverkstorpet 
Lanna Lodge 
ICA Mullhyttan 
Handelsbanken 
Lanna Bokcafé 
Privata givare 

TACK 
till alla som på olika sätt bidragit till insamlingen för  

Världens Barn 2019. 

Tack även till musiker och sångare vid en stor och glad konsert och 
alla frivilliga,flitiga händer på olika platser och med olika uppgifter. 

Bilder från Världens barn-konsert.  
Ovan Systrarna Lysén och på bilden till höger 
Peter Eriksson med gitarr.. 
Till vänster vid pianot kantor Gunnar Staaf.   
 Foton: Stefan Öberg.   

Slutsumma för Knista Församling: 43 169 kr! 
Kerstin Pettersson för Knista Församling. 
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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 jul-

krubba! 

Efter Gudstjänsten är det julfest i Sockengården 

där vi fikar och dansar runt granen. 

Och vem vet, kanske tomten kommer! 

Välkommen! 
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, konfirmerade, vigda eller begravda  
enligt Svenska kyrkans ordning, endast medlemmar i Svenska kyrkan. 

Vigda 

27 jul Helena Nordin och Magnus Jansson   Kräcklinge k:a 

10 aug Oksana Zajaca och Ragnar Larsson   Kvistbro k:a 

17 aug Lilian Larsson och Kristian Hermansson  Kyrkans Hus, Fjugesta 

  3 sep Maria Åström och Daniel Olsson    Nopigia, Grekland 

  7 sep Helena Sjöberg och Patrik Börjesson   Bro k:a, Lysekil 

  7 sep Sophie Ryrberg och Cristoffer Holm   Olaus Petri k:a 

14 sep Anna Erika Ek och Joel Eriksson    Edsbergs k:a 

14 sep Sofi Lindfors och Stefan Öberg    Kvistbro k:a 

Döpta 

24 aug Sally Rignert Mullhyttans k:a  

31 aug Alfred Gustavsson Kvistbro k:a 

  1 sep Edvin Bellander Kvistbro k:a 

14 sep Sofie Ekman Hidinge Gamla k:a 

21 sep Lykke Petersons Knista k:a 

29 sep Juno Falk Kvistbro k:a 

29 sep Ludvig Christian Vidén Kvistbro k:a 

29 sep Moa Vestlin Christian Kvistbro k:a 

29 sep Vide Falk Kvistbro k:a 

  5 okt Ebba Gustafsson Knista k:a 

20 okt Walter Nilsson Kvistbro k:a 

26 okt Hedda Clefjord Flygar Hidinge Gamla k:a 

27 okt Ines Wetterberg Knista k:a 

Dopets vatten 
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 Begravda 

  9 aug Gunilla Alenfelt   Skogskyrkogårdens kapell 

29 aug Eva Eriksson    Befrielsens kapell 

29 aug Inga Britta Hagberg  Kvistbro k:a 

30 aug Elisabet Björsell-Östling Knista k:a 

12 sep Anna Sofia Söderberg  Knista k:a 

27 sep Maud Ekestig    Hidinge Nya k:a 

27 sep Lena Örtenmalm   Mullhyttans k:a 

4 okt Febe Ericson    Mullhyttans k:a 

11 okt Sven Olov Lod   Kvistbro k:a 

17 okt Barbro Hermansson  Längbro k:a 
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Information från  

kyrkogårdsförvaltningen 

Förlängningsavgift gravrätt, 15 år 750 kr 

Skötsel för askgravplats, 25 år 7 660 kr 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 2020: 

Gravskötsel med plantering 1 100 kr 

Jordbyte, en vår och en sommarplantering samt vattning och rensning. 

Gravskötsel utan plantering 700 kr 

Jordbyte samt vattning och rensning 

Vinterdekoration 150 kr 

Tändning av gravlykta 100 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. 

Kontakta Agneta, 0585-312 57 
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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. 

Rapport från kyrkogårdsvandring på  
Mullhyttans kyrkogård den 25 september 

Vi vandrade ut klockan 9:30 på kyrkogården och fick höra många 
berättelser om betydelsefulla personer från Mullhyttan och 
Svartå. Även en del tragiska historier fick vi höra. En del original 
fanns i bygden, till exempel Evan Jakobsson, känd under smek-
namnet Träskägg. 

För all hjälp och information som kan bli till en öppen kyrko-
gårdsvandring inom en snar framtid vill vi framföra vårt 
TACK till Sten Axelsson, Gustav Ignell. Karl-Erik Karlsson, 
Rune Karlsson, Göte Persson, Margareta Barwing och  
Linnéa Hellqvist  

Johnny Rinaldo, kyrkvaktmästare 
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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. 

Vår nya buss! 

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?! 

Kontakta då Anna, 0585-315 43 
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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 

Henrik Hult, Kyrkofullmäktiges ordf,    102 65 

Charlotta Englund, Kyrkorådets ordf,    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. 

Britt Larsson    C och A Sjöberg    Monica Borglund 
Vekhyttan Fridhem  Carlsforsvägen 38  Lekhyttan Östergård 
716 93 FJUGESTA  716 94 MULLHYTTAN  719 93 VINTROSA 

Julinsamlingen  

pågår mellan 1 december och 6 januari och fokuserar i år på de 
orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon 
är just flicka. Det kan vi aldrig acceptera. Vill du vara och stödja 
oss i detta arbete, kom gärna till våra gudstjänster och aktiviteter 
där du kan lämna ditt bidrag. 

Du kan även swisha på 123 148 19 10 

  

Den 5 december kl. 14 firar vi in advent tillsammans med Leke-
bergskyrkan och Sannagård med sång, lotterier och försäljning till 
förmån för Act Svenska kyrkan.  

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 kommer ut med 4 nr per år. Stoppdatum för nästa nr är torsdag 

30 januari 2020. Det nuvarande numret har  aktualitet fram till och 

med februari månad 2020. 
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Lösningen sänds senast torsdag 31 januari 2020 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 

Lös korsordet i Korsordet! 
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KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 
Redaktör: Ingalill Ekström, 0585-312 56 
E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsida: Minikonsert Musikskolan i Kvistbro  
Baksida: Kören Espresso, tacksägelsedagen i Mullhyttans kyrka. 
Foton: Annette Wisser Boman 

4424 st 
Antal medlemmar i församlingen 2019-11-07. 

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. 


