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Att räcka ut en hand – diakoni i fokus  

 

Jag är övertygad om att de flesta vill hjälpa en person som behöver 

hjälp. Men att räcka ut en hand och hjälpa någon är inte alltid så lätt. 

Det verkar ofta lätt i teorin men det kan vara komplicerat i praktiken. 

Behov, tid, kunskap, avstånd, allt påverkar. 

Om jag ska hjälpa någon är en förutsättning att jag vet att den personen 

behöver hjälp. Det kan vara att någon ber om hjälp eller så kanske jag 

ser någon som ser ut att behöva det. Det kan också vara att jag hört nå-

gon annan berätta att den personen behöver hjälp. En annan förutsätt-

ning är att den som behöver hjälp också vill ta emot den. 

Enligt Sveriges Kristna Råd betyder diakoni medmänsklig omsorg – att 

se och att hjälpa människor som har ett behov av hjälp, människa till 

människa. Svenska kyrkan formulerar uppdraget för en församlings dia-

konala uppdrag att ”utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott sam-

hälle.” Uppdraget måste dessutom ske med ömsesidig respekt eftersom 

människor i behov kan befinna sig i en utsatt livssituation. 

Utifrån vår församlingsinstruktion kommer vi i Knista församling ha 

fokus på diakoni under det kommande året. Redan idag skapar vi till 
exempel mötesplatser för ensamma och samtalsstunder för sörjande och 
andra behov. Vi hjälper människor i svåra livssituationer och arbetar för 

att främja integration.  

Vi vill fortsätta att nå och möta människor i vår församling som behöver 

hjälp på ett eller annat sätt och vi vill göra det så bra vi kan. Vi kommer 

att diskutera, fördjupa oss och formulera hur vi ska göra för att vår verk-

samhet ska genomsyras av diakonala tankar och att vi ska vara en natur-

lig del av vårt gemensamma samhälle. 

Vi som församling kommer att fortsätta räcka ut en hand, vill du vara 

med och hjälpa oss eller behöver du själv hjälp, ta kontakt med någon 

av oss. Adresslista finns lite längre bak i Korsordet. 

Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 
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Konfirmander och Unga ledare besökte Mariadöttrarna i Vallby och 
fick veta mycket om hur det är att leva som nunna i Svenska kyrkan 
idag och varför man väljer att leva så 
Nedan ett utdrag från Mariadöttrarnas tackkort.  

Foto: Annette Wisser Boman 

Kära vänner i Knista församling! 

…”Vi är glada för mötet med ungdomarna. Det var fint 

med alla deras frågor. Särskilt minns vi den om hur man 

gör för att komma överens, om hur man löser konflikter. Ja, 

svaret på den frågan, den inbördes Försoningen, är en viktig 

del av det kristna budskapet in i samhället idag!”... 

Varma hälsningar 

Mariadöttrarna 
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Inför fastan… 

Nu är det verkligen passé att säga ”God fortsättning på det nya 

året”. Men i sinnet är jag fortfarande kvar i advent och jultemat som 

handlar om fridsfursten som föds in i vår värld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som besökte honom var inte landets främsta utan folk i perife-

rin: herdarna närmast på ängen utanför Betlehem och vise män från 
fjärran land. När ledarna i Jerusalem fick reda på vad som hände 
och en ny stjärna tändes på himlen var det inte med glädje utan be-
kymmer inför denne nya konkurrent som tornade upp från oväntat 

håll. 

Men det var så här Gud ville att det skulle bli! Det visar på en ny tid 

som ska komma där Guds svaghet visar sig vara starkare än mänsk-

lig styrka och de makter som finns. Liksom Guds dårskap är visare 

än människorna (1 Kor. 1:25). Poängen är att besvara och bekämpa 

ondskan och våldskapitalet med icke våld och samtidigt fullborda 

skriftens ord som finns i lagen och profeterna. 

Gud tänker utanför boxen som på fromt språk heter ”hur outgrund-
liga är inte Herrens vägar…” Vi är inkluderade i detta gudomliga 
projekt som leder till att världens makter, dess ondska och våld ne-
utraliseras på korsets träd.  

Foton: Stefan Öberg 

Sångerna ”Stilla natt” och ”Nu 

tändas tusen juleljus” är färdig-

sjungna men reflektionen 

hänger kvar att Jesus inte föd-

des som suverän konung i Jeru-

salems palats eller i templet 

bland profeter och präster. Det 

fick bli i ett stall i utkanten där 

makten och eliten lyser med sin 

frånvaro. Det skulle idag mot-

svara ett cykelstall någonstans 

längs södra tunnelbaneleden 

kanske?! 
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Detta leder osökt till den fasteperiod som vi har framför oss som är en för-

beredelsetid inför stilla veckan och påsken som infaller med långfredagen 

10 april. Vi ställs inför mysteriet att Jesus dog där på korset, blev lagd i en 

grav och på tredje dagen så var graven tom. 

Om man får använda idrottsliga termer så fick Jesus efter sin jordiska gär-
ning göra sidbyte och hamna på den andra planhalvan där han blev lagkap-

ten. Vi får tro att vi gör ett liknade sidbyte i framtiden och där på andra 
planhalvan så kommer vi till slut att få möta vår lagkapten! 

/Stefan Öberg,kyrkoherde 

Ja, Betlehemsstjärnan och korset hör samman! 
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Fasteinsamlingen 2020 
pågår mellan 23 februari och 5 april. 

I år fokuserar vi på att alla har rätt att leva i trygghet och säkerhet, i frihet 
från våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. 
Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter men verklighet-
en ser olika ut, det kan vi aldrig acceptera. Vill du vara med 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 

23/2 kl 10   Högmässa i Mullhyttans Kyrka med kyrkkaffe 
    och brödförsäljning  

7/3 kl 10-14  Café/sopplunch och loppis i Kyrkans Hus 

8/3 kl 15  Kyrkkaffe och brödförsäljning i Mullhyttans 
 kyrka innan gudstjänst kl. 16 

15/3 kl 18  ”Var hör vi hemma”, musikgudstjänst med  
    brödförsäljning i Hidinge Nya Kyrka  

22/3 kl 18  Musikgudstjänst i Knista med våffelservering  och 
 försäljning/lotteri i Sockengården 

26/3 kl 14  Torsdagsträffen med försäljning och lotterier  
    i Kyrkans Hus  

2/4 kl 10   Upplevelsevandring kring påsken för öppen  
    förskola med brödförsäljning i Hidinge Nya kyrka 

5/4 kl 10  Högmässa i Kvistbro med kyrkkaffe som  
 avslutar fasteinsamlingen 



 7 

 

F
o
to

: 
S

te
fa

n
 Ö

b
e

rg
 

F
o
to

: 
S

te
fa

n
 Ö

b
e

rg
 

F
o
to

: 
S

o
fi
 L

in
d
fo

rs
 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Foto: Stefan Öberg 

Musik i fastetid 

15 mars 

 ”Var hör vi hemma”                                                                              

Musikgudstjänst i Hidinge nya kyrka kl.18 med kören  

Espresso med musik av bl a Benny Andersson och Hans 

Kennemark. Brödförsäljning till förmån för fastein-

samlingen 

22 mars 

Jungfru Marie bebådelsedag 

Musikgudstjänst i Knista kyrka kl.18 med Knistakören 

och Angels Voice. Efter gudstjänsten blir det våfflor, lot-

teri och barnlotteri till förmån för fasteinsamlingen 
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Här ser vi en bild på fortsättning i Andlig vägledning där tidigare delta-
gare inbjudits till tre återträffar med ny inriktning på skapande.  
Här är det Joh 2:15-16 som ger underlag till att genom målning uttrycka 
de känslor som uppstår när vi tänker på bibelordet. Sedan delar vi vår 
upplevelse i grupp. 

Foto: Annette Wisser Boman 

Det var inte bättre förr.. 

Svenstorps socken 1765: 

”Klagades öfwer then förargelse under gudstiensten som skier 

uppå läktaren af en hoop wanartiga gossar och drengar, hwilka 

med spottande förorena them som sittia under läktaren, jemwäl 

sopa stoft och orenlighet ned af läktaren på the understående 

såsom ock med spö stöta mössorna af hufwuden. Beslöts att 

eho som ther med kan beträdas skal utan skonsmål settias i 

stocken.”. 
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Julfest i Knista Sockengård med ringdans, sång 
och besök av tomten och tomtemor. 

Foton: Annette Wisser Boman 
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Foton: Stefan Öberg 

Gruppbild från tidigare år. 

Böneveckan 17-24 januari 2020 

Den ekumeniska böneveckan brukar arrangeras i början av året och sker 
runt om vårt land. Vi här i Lekeberg är inget undantag utan vi samlas 

från olika församlingar - präster, pastorer, lekmän och eldsjälar i central-
orten Fjugesta där vi ber för varandra, de styrande i bygden och i vårt 
land. Vi tar med oss våra egna bönetraditioner och sedan möts vi i lästa 

och fria böner som avslutas med Fader Vår.  

Inför varje träff brukar det också vara någon enkel utläggning från skrif-

ten som man sedan delar med sig. Nattvardsgudstjänsten brukar också 
ske i ekumenisk anda där den ena är utifrån Svenska kyrkans ordning 
och den andra utifrån de traditionella frikyrkorna.  

En annan tradition är att vi byter predikostol med varandra. I år var vi i 
Kvistbro kyrka där vi fick följa med på ett bibeläventyr med Andreas 

Hultsten från Bibelsällskapet.  

/Stefan Öberg,kyrkoherde 
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Graham Jarvis inleder den ekumeniska gudstjänsten i Kvistbro kyrka. 

Pastor Andreas Hultsten be-

rättade och förklarade hela 

Gamla testamentet på 45 

minuter. 

Gör om det om ni kan! 
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Välkommen till Kaffebönorna 

Måndagar kl. 18 i Kyrkans Hus källare 
20/1, 24/2, 23/3, 27/4, 25/5   

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, ibland händer det att vi äter 
något extra gott tillsammans. 

Under våren jobbar vi med aktiviteter för att samla in pengar till 
Act Svenska kyrkans fasteinsamling.  

I samband med våffeldagen går vi till våra äldreboenden Oxelgår-
den och Linden och serverar kaffe med våfflor och tillbehör. 

Välkommen du också!  

 

Tycker du om att möta andra  
människor så finns en plats för 
dig! 

Att vara ideell är att vara engagerad för en idé. 
Det är frivilligt, oavlönat och utförs till någons nytta.Vill du vara 
med och göra en insats, regelbundet eller bara för en gång,  
är helt upp till dig. Just nu finns det möjlighet att: 

Koka soppa till våra veckomässor, 26/2, 1/4, 6/5, 3/6. 

Ordna ett enkelt kyrkkaffe efter högmässan på söndagarna. 

Baka till något av våra kyrkkaffen eller dagledigträffar. 

Om detta låter intressant kontakta Lina Åkesson 0585-315 43 eller 
Annette Wisser Boman 0585-315 64. 

Du är självklart välkommen att höra av dig om du andra idéer om 
vad du kan tillföra/hjälpa till med. 
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Välkommen till TorsdagsTräffen Våren 2020 kl. 14:00 

27/2 Fjugesta   Lekebergs Revysällskap ”Ljuva 60-tal”  

5/3 Mullhyttan   Jan-Åke´s  

12/3 Fjugesta   Kerstin Pettersson  

     ”Hildegard en makalös kvinna på 1100-talet”  

19/3 Hidinge   Lilla Damkören under ledning av Rut Svedberg  

     ”Sånger om Maria och andra viktiga personer”  

26/3 Fjugesta   Tore Kjäll från Skagerstrands begravningsbyrå  

     sjunger och berättar + Fasteinsamlingen  

2/4 Mullhyttan   Granélls, dragspel och sång  

9/4 Skärtorsdag  

16/4 Hidinge   Gösta Berg o Lars-Erik Lauenstein: 

     Einar Ekberg i ord o ton  

23/4 Fjugesta   Ingvar ”Vibygubben” Björck berättar  

     skrönor från Sydnärke  

30/4 Valborgsmässoafton  

7/5 Fjugesta   Jenny Ardell ”Hur planerar kommunen för äldre i 

     Lekeberg?”  

14/5 Hidinge   Lotta Martinsson ”Från 50-tal till 70-tal”  

21/5 Kristi Himmelfärdsdag  

28/5 Mullhyttan  Hässleby-Anders  

4/6 Fjugesta   Lars-Inge Larsson  

     ”Fjugestaprofeten Karl Wiktorsson”  

11/6     Sommaravslutning  

Om du vill åka med bussen,  

ring senast onsdagen före kl 12 till 072-719 18 99  
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Veckomässa, sopplunch och bibelstudier 

 

 

 

 

 

Vårens datum: 

26 februari, 1 april, 6 maj, 3 juni. kl 12.45 i 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 

Fastan är  en tid för  efter tanke inför  påsken. På Fastlagssön-

dagen började Jesus och lärjungarna vandringen mot Jerusalem. 

Under fastan öppnar vi våra medvetanden för andra människors 

lidande. På Fastlagssöndagen startar Svenska kyrkans stora 

Fasteinsamling. 

Påsken har  vi för  att minnas att Jesus dog och uppstod för  

vår skull, för alla människors skull. Vi firar segern över döden 

och kärlekens vinst. 

” Se, vi gå upp till Jerusalem i heliga fastetider 

att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, 

i syndares ställe lider. 

Se, vi gå upp till Jerusalem, till staden den evigt klara. 

Oss Frälsaren sagt att där han är, 

där skall vi med honom vara.”     Psalm 135 
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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

Februari  = kyrkbuss går,  se info sidan 26 

23 feb Fastlags-
söndagen 

10.00 
 

Mullhyttans k:a 
 

Högmässa 
Upptakt fasteinsamlingen  

26 feb Askonsdagen 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
med sopplunch och bibelstudier 

Mars     

1 mar 1 i fastan 10.00 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
Kvällsro 

8 mar 2 i fastan 10.00 
16.00 

Knista k;a 
Mullhyttans k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 
kaffe kl 15.00 

15 mar 3 i fastan 10.00 
 

18.00 

Kvistbro k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
Musikskolan och Angels Voice  
Musikgudstjänst 
med Espresso 
Brödförsäljning. 

22 mar Jungfru Marie  
Bebådelse-
dag 

10:00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Knista k:a 

Högmässa 
Anna Englund, sång 
Musikgudstjänst 
Knistakören och Angels Voice-
Våfflor och lotterier 

28 mar Lördag 18.00 
 

Mullhyttans k:a 
 

Mässa 
Earth hour. Elfritt. 
Avtackning Gunnar Staaf 

29 mar 5 i fastan 14.00 
 

Kyrkans Hus Högmässa 
Avtackning Gunnar Staaf 

31 mar Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsandakt 
med pilgrimsbarn 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 26 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

April 

1 apr Onsdag 11.30 Kyrkans Hus 
 

Veckomässa 
med sopplunch och bibelstudier. 

5 apr Palmsöndagen 10.00 

18.00 

Kvistbro k:a 

Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
Kvällsro 

6 apr Måndag 19.00 Mullhyttans k:a Passionsandakt 

7 apr Tisdag 19.00 Knista k:a Passionsandakt 

8 apr Onsdag 19.00 Hidinge Nya  k:a Passionsandakt 

9 apr Skärtorsdag 19.00 Kvistbro k:a Mässa 
Kören Espresso och 
konfirmander medverkar 

10 apr Långfredag 15.00 Mullhyttans k:a Gudstjänst 
Alice Wallenius och  
Sara Hansen sång 

12 apr Påskdagen 16.00 Knista k:a Mässa 
Körsång, musik och fika 

13 apr Annandag 
påsk 

10.00 Hidinge Gamla  k:a Gudstjänst med små o stora 
Musikskolan medverkar 

19 apr 2:a i  
Påsktiden 

10.00 
18.00 

Mullhyttans k:a 
Knista k:a 

Högmässa 
Kvällsro 

26 apr 3:e i 
påsktiden 

14.00 Kyrkans Hus Högmässa 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 26  

Vi vill gärna bjuda på kyrkkaffe vid våra högmässor och  

gudstjänster. Vill du hjälpa till?  

Hör av dig till Lina 0585-315 43 eller Annette 0585-315 64. 

=kyrkbuss går, se info sidan 26 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Maj  = kyrkbuss går,  se info sidan 26 

3 maj 4:e i  
påsktiden 

10.00 
18.00 

Kvistbro k:a 
Hidinge G:a k:a 

Högmässa 
Musikgudstjänst. 
Avslutning för fiolelever 

6 maj Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
med sopplunch och bibelstudier 

9 maj Lördag 17.00 Kvistbro k:a Musikal ”Ogräs i rabatten” 
Barnkören, Angels Voice 
och musikskolan 

10 maj 5:e i  
påsktiden 

10.00 
16.00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 

Högmässa 
Kvällsro 
kaffe kl 15.00 

16 maj Lördag 18.00 Hidinge Nya k:a Helgsmålsbön 
med konfirmationsredovisning 

17 maj Bön-
söndagen 

11.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
Konfirmation. 
Kören Espresso medverkar 

21 maj Kristi 
himmel- 
färds dag 

10.00 
 
 

Sångarberget 
 
 

Ekumenisk friluftsgudstjänst 
Samling vid Salemkyrkan 
9:30, promenad till Berget. 
Tag med egen picnic-korg 

24 maj Söndagen 
före pingst 

10.00 
18.00 

Mullhyttans k:a 
Knista k:a 

Högmässa 
Kvällsro 

31 maj Pingstdagen 11.00 Riseberga Vallfartsmässa 
Tag med filt och fikakorg. 

Juni    

1 jun Annandag 
pingst 

18.00 Hidinge Nya k:a Gudstjänst 
Stora boken 
Förbön för nygifta 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 26  
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TACK KNISTA 
 
Jag slutar som kantor i Knista för-
samling den 29 februari efter att 
ha jobbat drygt 3 år i församling-
en. Det är med vemod som jag 
säger ”Hej Då”. Min nya arbets-
plats befinner sig dock inte långt 
bort. Jag har fått jobb som kantor 
i Hallsberg, ett heltidsjobb som 
ger mej många välbehövliga pens-
ionspoäng. Välkommen till Halls-
berg och hälsa på! Jag har trivts 
väldigt bra i Fjugesta med goda 
arbetskamrater och meningsfulla 
arbetsuppgifter.  

Främst vill jag tacka Annette Wisser Boman och den insats hon 
gjort för sång och musik i det diakonala arbetet. Våra andakts- och 
sångstunder på Oxelgården och all den generositet som jag mötts 
av där kommer jag att minnas resten av mitt liv. 
Även mina pianoelever kommer jag att bära med mig. Att se och 
höra utveckling är fantastiskt. 
Livet är rörelse och musik är vågrörelse. Att leva av och i musik 
är en stor del av mitt liv och jag surfar nu vidare och tar med mig 
det jag lärt av Er i Knista församling. 
STORT TACK 
 
/Gunnar Staaf, kantor 

Och vi vill ge dig ett ännu större tack Gunnar, för att 

du har delat med dig av din musik och din generösa 

personlighet till glädje för hela församlingen!  

Ett varmt LYCKA TILL! 

/Arbetslaget 

Foto: Stefan Öberg 
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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  

 

 

 

 

 

 

Maria och Christin välkomnar alla! 

Boka redan nu in den 7 juni då vi 

har VÅRFEST för alla barngrupper! 

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:  

lina.akesson@svenskakyrkan.se (Lina Åkesson presenterar sig på sid 28) 
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Välkomna ni som är hemma 

med era barn!  

Vi träffas och sjunger, 

pysslar, busar, degar, fikar 

och leker tillsammans.  
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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. 16.15-17.00 

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 15.00. Vi har bl.a. luciatåg och 

musikaler. Intagning sker företrädelsevis vid terminsstarterna. 

Kyrkans Hus, lilla salen, torsdagar kl.15.30-16.15   

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 församlingsbor som blivit döpta, konfirmerade, vigda eller be-
gravda enligt Svenska kyrkans ordning. Endast medlemmar i Svenska 
kyrkan. 

9 nov Molly Fredriksson Knista k:a 

10 nov Manfred Hammarlund S:t Nicolai kyrka 

16 nov Hilda Alfvegren Hidinge Nya k:a 

23 nov Stella Serranne Öberg Knista k:a 

30 nov Nellie Sätherberg Knista k:a 

30 nov Wilhelm Torpman Mosjö k:a 

14 dec Vida Axelsson Larsson Längbro k:a 

4 jan Walter Neogard Hidinge Nya k:a 

12 jan Melker Sers Tysslinge k:a 

18 jan Lykke Ingman Kvistbro k:a 

18 jan Norah Liljenroth Hallingsten Hidinge Nya k:a 

25 jan Alwina Zeiloth Täby k:a 

25 jan Wilma Ivarsson Knista k:a 

11 jan Maria Thor och Mats Thor Kvistbro k:a 

12 jan Josefine Karlsson och Johan Sers Tysslinge k:a 

18 jan Linnéa Rådehed och Douglas Alexander Ulf Backau Ingman Kvistbro k:a 

 Döpta 

                                          Vigda 
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7 nov Kent Forsström Kvistbro k:a 

8 nov Sven Särnholm Kvistbro k:a 

14 nov Bengt Skoog Knista k:a 

28 nov Nore Berglund Knista k:a 

29 nov Ulla Falk Knista k:a 

5 dec Anita Kareliussen Degerfors k:a 

6 dec Lennart Berg Täby k:a 

6 dec Torbjörn Karlsson Kvistbro k:a 

12 dec Hennie Andersson Knista k:a 

20 dec Roland Steen Kvistbro k:a 

3 jan Maj Nilsson Hidinge Nya k:a 

10 jan Viola Andersson Mullhyttans k:a 

10 jan Birgitta Danielsson Edsbergs k:a 

10 jan Sigrid Larsson Edsbergs k:a 

10 jan Raymond Persson Adventskyrkan i Hallsberg 

17 jan Karl Ek Edsbergs k:a 

17 jan Irene Sundström Knista k:a 

24 jan Lennart Bengtsson Knista k:a 

Begravda 
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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, summa för inbetalning mellan 4 000 och 20 000 kronor. 

    Kontakta Agneta, 0585-312 57 
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Kyrkogårdschefen berättar 
Tänk att kunna värma våra byggnader med hjälp av solens strålar. I Knista 
gör vi vår första satsning med solenergi och det blir på taket till verksta-
den.  

På Knista kyrkogårds östra del hoppas vi få de stenmjölsbelagda gångarna 
fasta så att vi kan sätta kantjärn runt gångarna och färdigställa kyrkogår-
den.  

Vi fortsätter också med trädvård och nyplanteringar på våra kyrkogårdar. 
På Hidinge Gamla kyrkogård sparar vi, på vissa områden, blommor som 
ska få fröa av sig och så småningom bilda äng där insekter trivs och den 
biologiska mångfalden ökar. Här måste vi ha tålamod och det kan ta flera 
år innan vi får se resultat. Efter att blommorna fröat ska allt klippas ner 
och köras bort. För bland annat detta jobb kommer en uppsamlare att kö-
pas in till Hidinge. Till Kvistbro kyrkogård behöver vi förnya maskinpar-
ken med en gräsklippare med uppsamlare  

Information angående snöröjning 

På våra kyrkogårdar kommer inte alla gångar att snöröjas och 
sandas utan vi kommer att prioritera parkeringar och huvud-
stråk samt gångar till kyrkan. 

Fastighetschefen berättar 
Vi tittar just nu på en lösning för att öka tillgängligheten vid ingången till 
Hidinge Nya kyrka. Detta hoppas jag att få återkomma till. 

Lyktstolparna runt Hidinge Nya kyrka ska ersättas med en något högre 
modell.  

Vi ska renovera Kvistbro församlingsgårds kök och fortsätta att måla 
fönster på våra byggnader.  

Mätning av klimatet i kyrkorna fortsätter och i år är det Hidinges båda 
kyrkor och Kvistbro kyrkas tur.  

Vapenhusen i Knista och Kvistbro ska få nya entrémattor.  

Vid Kyrkans Hus ska en handikapp- och rollatorparkering anläggas. 

/Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårds– och fastighetschef 
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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. 

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 tele-

fonnummer. 

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 eller Lina, 0585-315 43 
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Nytt telefonnummer: 
Vill du åka med bussen till Torsdagsträffen så ringer du 
hädanefter 072-719 18 99. 

Du kommer direkt till telefonsvararen som säger: 

Välkommen till Knista församling. Här anmäler du dig om du vill 
åka med bussen till torsdagsträffen. Lämna ditt namn, telefonnum-
mer och adress så vi vet vem och var vi ska hämta. 

Efter pipet lämnar du ovanstående uppgifter så kontaktar vi er vid 
behov. 

Nu kan kyrkbussen rulla vidare! Den i somras nyinköpta bussen har 
fått sin årliga service på Toyotacentret i Örebro och samtidigt utrus-
tats med extra strålkastare och annan säkerhetsutrustning  
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Lina heter jag och kommer att vika-
riera för Anna Borglund under vår-
terminen. Jag är uppväxt i försam-
lingen och numera kyrkvärd i  
Hidinge, där jag även bor. Det är 
jättekul att vara kyrkvärd och väl-
digt givande, jag lär mig mycket om 
kyrkoåret och får fördjupning i den 
kristna tron. 

Öppna förskolan har varit en given 
plats de senaste åren för mig och 
mina döttrar, där trivs vi mycket 
bra. Jag är väldigt nyfiken på män-
niskor och därmed nyfiken på för-
samlingsarbete och framförallt dia-
koni. Jag har gått Svenska kyrkans 
grundkurs för att lära mig mera. 

Hoppas att vi ses här i församling-
en! 

/Lina Åkesson, församlingsassistent 

Jag vill säga hej!  



 29 

 

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 Boman, diakon    0585-315 64, sms 070-646 55 64 

Sara Hansen, kantor       0585-315 48 

Gunnar Staaf, kantor  slutar 28 feb    0585-315 42 

Anna Borglund, församlingsassistent    0585-315 43 

Maria From, församlingsassistent     0585-315 36 

Christin Wallenius, församlingsassistent   0585-315 37 

Lina Åkesson, vik församlingsassistent    0585-315 43 

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, föräldraledig  0585-315 41 

Hanna Essebro, vik 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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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. 

Gunn Savefalk   Inga-Maja Puurtinen  Agneta Gunnarsson 
Hultvägen 5 A   Gamla Letstigen 1  Staveläng Ålyckan  
716 94 MULLHYTTAN 716 30 FJUGESTA     716 93 FJUGESTA 



 31 

 

F
o
to

: 
S

te
fa

n
 Ö

b
e

rg
 

Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 7 maj 2020 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 



 32 

 

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

Framsidan: Sten-Göran Thorell spelar tillsammans med Emma Nyström, 
årets stipendiat på Julens sånger. 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 kommer ut med 4 nr per år. Stoppdatum för nästa nr är  

torsdag 7 maj 2020. Det nuvarande numret har  aktualitet fram till 

och med maj månad 2020. 

4425 st 
Antal medlemmar i församlingen 2020-01-31. 

Julens sånger 2018 Foto: Stefan Öberg 
Gruppbild från årets julvandringar. Inför julhelgen bjuder vi in alla 

förskoleklasser till ett äventyr där barnen via en tidstunnel får träffa 

herdar, vise män och änglar som leder barnen till krubban i Betlehem. 


