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”Bereden väg för Herran! Berg sjunken, 

djup stån opp! Han kommer han som 

fjärran var sedd av fädrens hopp”.  

           Ps. 103:1 

 

 

 

 

 

 

 

Tillönskar er alla ett Gott Nytt Kyrkoår! 

Vi i kyrkan har samma uppdrag som tidigare: att bringa hopp och 

fred in i vår värld. Vi har världens bästa budskap att ge:  

Gud älskar vår värld så mycket att han gav oss sin son Jesus 

Kristus för att visa oss vägen till himlen och den stora festen som 

väntar på oss där. 

De utsträckta armarna känner vi igen från korset - men nu sträck-

er de ut till välkomnande gest och välsignelse när vi möter upp-

ståndne Jesus som säger: ”Äntligen! - Välkommen hem! …efter 

dina år och allt du har varit med om! 
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Adventstiden och julen påminner oss om att Jesus, fridsfursten 

föddes in i vår värld som ett nyfött barn. Men det var inte i pa-

latset, inte i templet där vi fann honom utan i ett stall i utkanten 

av ett imperium. Där började historien om en man utan yttre 

makt eller glans som lyckades förvandla ett helt imperium med 

sitt ord! Ordet vandrade från födelseplatsen Betlehem och 

nådde slutligen Rom. Ordet fortsätter att förvandla än idag. Gör 

möjliga världar synliga och låter oss skåda det Gud själv ser. 

Bön:  

Gud, vi tackar dig för Advent och för att Advent alltid gäller. 

Tack för ditt löfte att i Jesus Kristus komma till var och en som 

öppnar sitt hjärtas dörr. Tack för att du låter ditt rike bli synligt 

i de fattigas glädje, i de fångnas befrielse och de förtrycktas  

frihet. 

Låt ditt rike bli synligt i oss och våra relationer till varandra. Vi 

lovsjunger dig, du som ständigt kommer oss till mötes från 

framtiden, där ditt rike finns helt och fullt. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 



 4 

 

… och tankar inför vintertiden 
I somras hade jag förhoppningar om att Covid-19 epidemin skulle 

klinga av. Den pågår fortfarande och i vår region har läget skärpts 

så att det inte räcker med att sprita händer och nysa i armvecket. 

För att undvika men också spåra smitta så är det tre saker vi ska 

göra enligt Folkhälsomyndigheten riktad till Örebro län: 

 Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köp-

centrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga 

besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan  

göras. 

 Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, före-

ställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta 

gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 

2005 eller senare. 

 Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra  

personer än de som man bor tillsammans med.  

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller 

delta i en fest eller liknande socialt umgänge. 

De tre restriktionerna från Folkhälsomyndigheten ska gälla alla 

fram till 24 november. Instruktionerna utgår från att var och en 

har en skyldighet att enligt smittskyddslagen göra det man kan 

för att skydda andra från risken att smittas av Covids-19. Ge-

nom att följa dem bidrar vi till att avlasta sjukvården och skydda 

varandra. Hjälps vi åt nu kan restriktionerna lätta längre fram!

Som kyrkoherde och kyrkorådsordförande ser vi ett behov av att 

anpassa vår verksamhet ytterligare utifrån från dessa instruktion-

er. Det handlar om att reducera vistande i inomhusmiljö, undvika 

trängsel (vid kapprum och in och utgångar), avstå från möten där 

folk samlas och undvika kontakt mellan personer från olika hus-
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håll under den begränsade tiden fram till 24 november. Tiden 

efter vet vi inget om men hoppas på det bästa!  

Knista församling gör därför dessa åtgärder: 

 En gudstjänst firas kl 10.00 varje söndag, med vissa  

anpassningar 

 Kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar 

sker med vissa anpassningar. 

 Övrig församlingsverksamhet ställs in under perioden  

3-24 november 2020. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

 

 

 

 

Har du sett att vi från början av oktober sänder digitala helgmåls-

böner på Facebook? De läggs ut kl. 18.00 varje lördag. För att 

kunna se de så finns flera alternativ, antingen så har du Facebook 

och då är det bara att gilla Knista församlings sida så hittar du lätt 

det vi lägger ut. Har du inte något konto på Facebook så kan du 

söka i din webbläsare, skriv då: Knista församling Facebook, så 

kommer du till vår sida. Där kan du se vad vi lägger ut men inte 

kommentera på sidan. 

Välkommen du också till helgmålsbön! 
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Utmaningar 

 

Vi tvättar händerna, spritar dem, håller av-

stånd och ses mindre än vanligt. Vi går fort-

satt igenom tuffa pandemitider. Sommaren 

var lite lugnare men nu ökar smittsprid-

ningstakten igen.  Jag själv tycker att det 

ofta är svårt att göra rätt bedömningar, göra 

rätt val och fatta rätt beslut om vad man kan 

göra i dessa pandemitider. Och jag tror att 

jag inte är ensam. Det är många i församlingen som uttrycker 

oro, behov av att möta andra och att få delta i en gudstjänst. Som 

församling är det verkligen utmanande. Vi får göra ständiga änd-

ringar, hålla oss uppdaterade och följa smittskyddsenhetens råd. 

Diskussioner, tankar och idéer gås igenom, ratas, provas och ut-

värderas. Jag vill passa på att tacka alla anställda, ideella och 

andra som deltagit i vår anpassade verksamhet under detta år. 

Tillsammans är vi starka och vi får hjälpas åt att stötta varandra. 

I kyrkorådet har vi mötts både digitalt, via telefon och som nu 

med stora avstånd till varandra. Vi har pratat om vad församling-

en har prioriterat hittills och vi har deltagit i diskussioner om den 

närmaste framtiden. Trots dessa tuffa tider måste vi även arbeta 

vidare med det som ligger på vårt ansvar.  

Vi har tagit fram en helt ny ”Instruktion för begravningsverk-

samheten”. Begravningsverksamheten är helt skild från försam-

lingens övriga arbete och har en egen budget med pengar som 

fördelas centralt i hela Sverige från den begravningsavgift som 

alla betalar. Instruktionen innehåller riktlinjer för hur verksam-

heten ska vara utformad. I visionen står det att våra begravnings-

platser ska vara öppna, inbjudande, trygga, tillgängliga, inklude-



 7 

 

rande och hållbara, men även att våra begravningsplatser ska vara 

välkomnande för alla åldrar. Instruktionen innehåller även hur vi 

arbetar med arbetsmiljön för de anställda, beskrivningar över 

gravrätter, trädvårdsplaner, etiska riktlinjer och mycket mer. Är 

du intresserad att veta mer får du gärna kontakta Agneta 

Sigbjörnsson som är chef över begravningsverksamheten. Denna 

instruktion har fattats beslut om i kyrkofullmäktige och ska sän-

das till stiftet för kännedom.  

Vårt begravningsombud, Anneli Edlund, som är utsedd av Läns-

styrelsen i Dalarna och har tillsynsansvar över vår begravnings-

verksamhet har även fått möjlighet att läsa igenom vårt förslag. 

Vi har även fattat ett beslut om att skicka ett förslag på budget 

2021 till kyrkofullmäktige. Den antogs den 10 november.  

Förutom att all verksamhet fortsätter som vanligt, satsar vi på 

hissen i Kyrkans hus och tjärning av flera tak. 

Fortsätt att vara rädda om varandra. Håll avstånd, stanna hemma 

om du känner dig sjuk och tänk på att ha god handhygien. Om du 

har behov av hjälp från församlingen, hör av dig till oss. 

/Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 
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Stilla natt, heliga natt, allt är frid … 

När jag tänker på julen så kommer ordet frid ofta till mig. Kanske 

inte för att julen alltid är fridfull utan för att jag har en önskan om 

att julen ska ge mig och andra en känsla av frid. Frid är ett ord 

som inte används så ofta i vardagligt tal idag och det tycker jag är 

synd. Det talas mer om självförverkligande, att ta varje chans och 

att leva sin dröm. Detta får mig ofta att bli oerhört stressad. Är 

det verkligen meningen med livet att alltid jaga nästa kick? Våra 

liv är så fulla av intryck från vår omgivning och från våra 

smartphones och surfplattor så vi har nästa glömt hur det är att 

stanna upp och vara i nuet och känna efter en stund. Jag längtar 

efter en fridfull jul då vi får möjlighet att vara i nuet. Njuta av 

god mat, vackra ljus, känna doften av julgran och glögg. När jag 

söker på synonymer till ordet frid så finner jag ord som ro, har-

moni, fred, lugn, vila, stillhet. Allt detta är vi människor i behov 

av för att orka med det höga tempo som är omkring oss stora de-

lar av vår tid annars. Samtidigt har många av oss detta år varit 

tvungna att avstå mycket av de sociala sammanhang som vi an-

nars vistas i. Menar jag då att vi ska ha en trist och ensam jul 

kanske du som läsare tänker? Nej, det menar jag verkligen inte. 

Frid står för harmoni och vi är sociala varelser och behöver 

varandra och julen är ju ett glädjens evangelium som ger oss tro 
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och hopp. För att vi ska få en fridfull 

jul behöver vi vara i nuet inte bara för 

vår egen skull utan för andra. Det mår 

vi alla bra av. Även om denna jul 

kanske kommer att innebära att vi inte 

kan träffas som vanligt så finns det 

mycket vi kan göra för att vi alla ska få 

uppleva frid. Ett samtal, en vacker 

blomma, dela med sig av sitt julbak 

mer mera. Att visa uppskattning och 

omtanke om varandra är enligt forsk-

ningen inte bara bra för den som får uppskattningen utan även för 

den som ger. Så var fridfull och kärleksfull mot andra såväl som 

mot dig själv, det kanske är den finaste julklappen av dem alla.  

Med dessa ord så vill jag önska er alla en Riktigt Fridfull Jul! 

/Wendla Thorstensson 
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Vad betyder julen för dig? 
Ditt bästa julminne! 

Sunniva Karlinen, Fjugesta 
De tända ljusen o när alla de 
andra lamporna är släckta, då 
blir det mysigt. Den bästa jul-
klappen jag fått är en docka och 
en snösparkcykel. 

David Berger, Mullhyttan 
Gemenskap med familjen. För 
2 år sedan var vår dotter sjuk 
och inlagd på sjukhus men 
blev friskförklarad och kom 
hem på julaftonen. Det blev 
den absolut bästa julklappen! 
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Bo Nicander, Gropen 
1. Jag tror på det som bibeln 
talar om, att Jesus kom till vår 
jord och levde bland männi-
skor, botade sjuka och hjälpte 
andra på olika sätt och gav oss 
människor möjlighet att välja 
ett evigt liv tillsammans med 
honom. 
2. Pappa var den som gick ut 
till ladan med gröt till tomtarna. 
Under tiden kom tomten och 
knackade på rutan för att visa 
sig. Fårskinnsrock plus en tom-
temask som kanske inte såg helt 
snäll, ut gav känslor i magen 
fast vi visste att det var pappa. 
År efter år. 

Ella Skoglund, Lanna 
Att träffa familjen och mitt 
bästa minne är sista gången 
gammelfarmor var med, 
alla var där! 

Psalm 121:1 
När juldagsmorgon glimmar 
jag vill till stallet gå. 
Guds son i nattens timmar där 
vilar uppå strå. 

 
 
 
 
 
 
 
 

/Annette Wisser Boman, 
diakon 
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 Ett stort Tack! 

Ett stort Tack till  

Staffan Sjösvärd som 

monterat ställningen 

till Orvar Petterssons 

färgsprakande altar-

tavla. Den stora tripty-

ken finns att skåda i 

Hidinge Gamla kyrka. 

Dessa bilder påbörja-

des av Orvar 1975. 

Materialet som håller 

ihop de olika skivorna 

är gjorda i ek med 

infrästa spår som 

skivorna finurligt kan 

glida i.  

De olika skivorna placeras uti-

från kyrkoåret och visar på him-

melens härlighet och människans 

förhållande till Gud, sin nästa 

och skapelsen som människan är 

satt till att förvalta. Staffans dot-

ter Anna Sjösvärd har sytt tygbi-

tarna i linne som döljer de delar 

som inte ska visas. 
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Inför första advent den 28 november, då 
nya kyrkoåret börjar, så kommer Staffan 
Sjösvärd själv att presentera altartavlan 
på en helgmålsbön. 

 

Text och foto: Stefan Öberg 
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Dag läggs till dag och år läggs till år, 

plötsligt har jag varit här i 25 år! 

Efter kantorsexamen i Hjo 1995 var 

planen att flytta hem och påbörja stu-

dier vid musikhögskolan i Örebro. 

Sagt och gjort. Men musikhögskolan 

var inte så givande som jag trott. Jag 

hade ju redan en examen och jag var 

inte så motiverad att börja på ny kula 

med nya instrument. Inte kändes stu-

dentlivet lockande heller, tvärtom. 

Det visade sig att det fanns en vakant 

tjänst i Kvistbro församling (detta ut-

spelar sig på den tiden då vi hade tre 

församlingar i ett pastorat) och jag 

ryckte in och vikarierade på den tjäns-

ten. Vid ett tillfälle sa Helén, som var 

församlingsassistent då; ”Ska inte du börja jobba hos oss?” ”Jo, det 

ska jag kanske”, sa jag och hoppade av skolan. Det var min första 

arbetsintervju. Så började jag som kantor i Kvistbro och Mullhyt-

tan. Det dröjde inte länge förrän jag fick ett telefonsamtal från  

kyrkokamrer Sylvia. ”Vill du ha tjänsten i Knista-Hidinge?” frå-

gade hon. Jag tänkte efter en kort stund där jag satt i vårt hus i Hi-

dingebro, beläget mellan Knista och Hidinge, sedan sa jag ”Ja, det 

vill jag”. Det var min andra arbetsintervju. Sedan blev det inga fler.  

Förutom det fördelaktiga geografiska läget finns det flera faktorer 

som fått mig att stanna och växa in i församlingen. Jag minns första 

gången jag med stor bävan skulle leda Knistakören, där de flesta 

känt mig sedan jag var liten, och omedelbart kände att det fanns en 

stor tilltro till mig som ledare och musiker, trots att jag var så ung! 
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Det stärkte mig i min roll som körledare. Jag är också tacksam för 

all uppmuntran jag fick bl a från Orvar, min musikälskande kyrko-

herde, som en gång vände sig mitt under förspelet till en psalm 

och log från öra till öra när han hörde vad jag spelade och Sigurd, 

min kloka och kunniga företrädare i Knista, som ofta tackade för 

ett visst postludium eller förspel. Trots deras erfarenhet och kun-

nighet kritiserade de inte, utan framhöll vad de tyckte var bra. Jag 

önskar att jag själv kunde bli lika bra på det, framförallt i mötet 

med unga människor. De hjälpte mig att tro på mig själv, både 

musikaliskt och teologiskt, genom att verkligen lyssna och värde-

sätta mina tankar och min musik. 

Jag skulle vilja tacka för de här åren, för allt jag fått dela i glädje, 

sorg och vardag. För alla sköna körstunder, roliga kommentarer 

(ni skulle bara höra vad som kan dyka upp under en vanlig barn-

körövning…), för samtal om tron, livet och döden. Tack för all 

uppmuntran och stöd jag fått från så många av er vid så många till-

fällen!  

Med önskan om en välsignad advents- och jultid! 

/Sara Hansen, kantor 

”… tala till varandra 
med psalmer, hymner 
och andlig sång. Sjung 
och spela för Herren av 
hela ert hjärta” 
Ef. 5:19 
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Advent och Jul i Coronatid. 

I år kommer vi inte att kunna fira adventstiden som vanligt då vårt 
kalendarium förändras i takt med myndigheternas riktlinjer och  
pandemins utbredning. Även annonser i andra tryckalster kan fort 
bli inaktuella. För mest aktuell information hänvisar vi till vår  
hemsida www.svenskakyrkan.se/knista samt vår facebooksida.  

∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

November    

28 nov Lördag 18.00 Hidinge G:a k:a Helgmålsbön 
Staffan Sjösvärd presenterar 
altartavlan 

29 nov 1:a Advent 10.00 
16.00 

Knista k:a 
Kvistbro k:a 

Gudstjänst 
Adventsgudstjänst 

December    

6 dec 2:a Advent 10.00 
 
18.00 

Mullhyttans k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Gudstjänst 
Öppen kyrka 11-15 
Musikgudstjänst 

12 dec Lördag 18.00 Knista k:a Musikgudstjänst 

13 dec 3:e  Advent 10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 

20 dec 4:e  Advent 10.00 Mullhyttans  k:a Gudstjänst 

24 dec Julafton 11.00 
17.00
23.00 

Mullhyttans k:a 
Kvistbro k:a 
Knista k:a 

Gudstjänst vid krubban 
Julbön 
Midnattsmässa 

25 dec Juldagen 07.00 
08.00 

Kvistbro k:a 
Hidinge Nya k:a 

Julotta 
”Julåtta” 

26 dec Annandag 
Jul 

18.00 Lekebergskyrkan 
 

Ekumenisk gudstjänst 
 

27 dec Söndag efter 
Jul 

14.00 Kyrkans Hus 
 

Gudstjänst 

31 dec Nyårsafton 17.00 Knista k:a Nyårsbön 
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Januari    

1 jan Nyårsdagen 16.00 Mullhyttans k:a Mässa 

3 jan Söndag efter 
nyår 

10.00 Hidinge Nya k:a Gudstjänst 

6 jan Trettondedag 
Jul 

14.00 

 

Knista k:a, 
utomhus 

Upplevelsevandring 
med små och stora 
Julfest 

10 jan 1:a efter  
Trettondedag 

10.00 
16.00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 

Gudstjänst 

Gudstjänst 

17 jan 2:a efter  
Trettondedag 

10.00 
18.00 

Kvistbro k:a 
Hidinge Nya k:a 

Gudstjänst 
Gudstjänst 

24 jan 3:a efter  
Trettondedag 

10.00 
18.00 

Mullhyttans k:a 
Knista k:a 

Gudstjänst 
Gudstjänst 

31 jan Septuagesima 14.00 Kyrkans Hus Gudstjänst 

Februari    

7 feb Kyndelsmässo- 
dagen 

10.00 
18:00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro k:a 

Gudstjänst 
Gudstjänst 

14 feb Fastlags-
söndagen 

10.00 
16:00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 

Gudstjänst 
Gudstjänst 

17 feb Askonsdagen 11.30 Kyrkans Hus Gudstjänst 

21 feb 1 i fastan 10.00 
18.00 

Kvistbro k:a 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 

Sök på: facebook Knista församling, så kan du klicka dig fram 
där. Det går bra att se det vi lägger ut på facebook utan att man 
har ett facebook-konto!  
Efter kl 11 varje fredag kan du även få helgens aktuella tider via 
vår telefonsvarare på 072-719 18 99.  
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Vi planerar att starta våra verksamheter 

vecka 3! 

Men… eftersom vi inte vet något om hur läget är i världen i janu-

ari så kan det snabbt bli förändringar i alla våra verksamheter. 

Håll därför utkik på vår hemsida och i sociala medier för mer 

information om start mm. Du är alltid välkommen att ringa eller 

skriva till oss och fråga. 

Du når oss på pastorsexpeditionen 0585-312 55 eller via mejl: 

knista.forsamling@svenskakyrkan.se 

Välkommen att höra av dig! 

Foto: Susanna Englund 
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Nyheter från Knista församling! 

Vill du få information och nyheter om Knista församling som  

e-post brev? 

Mycket finns på hemsidan och på Facebook men vi kommer 

att testa att skicka ett e-post brev ungefär en gång i månaden. 

Det kan handla om nya grupper eller aktiviteter, om möjlighe-

ter att engagera sig frivilligt i församlingens verksamheter eller 

om speciella satsningar. 

Hör av dig till mig (graham.jarvis@svenskakyrkan.se) om du 

vill få e-post brevet.  

Vi vill naturligtvis även nå ut med information till dig som inte 

har e-post. Även du kan höra av dig till mig på 0585-31549. 

Om jag inte kan svara just då går det bra att lämna ett med-

delande så ringer jag tillbaka. 

/Graham Jarvis, komminister 
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Årets julinsamling – Bryt en tradition  
pågår mellan 29 november och 6 januari och 

fokuserar i år på de orättvisor och övergrepp som en flicka drab-
bas av bara för att hon är just flicka. Det kan vi aldrig acceptera. 

Kampanjen handlar om hur vi tillsammans kan bryta skadliga 
traditioner som könsstympning, tvångsäktenskap och andra över-
grepp mot flickor. Temat har tyvärr blivit än mer aktuellt. Våra 
partner vittnar om att tvångsäktenskap, tonårsgraviditeter och 

könsrelaterat våld ökar under pandemin. 

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 

Blir det julmarknad i Mullhyttan den 6 december så kommer även 

kyrkan att vara med. Vi har öppet kl. 11-15. 

Lotteri till förmån för ACT Svenska kyrkan, julinsamlingen. 

 

Vernissage med 

Cathrin Ericson 

Boksignering av 

Viola Gustavsson Lood 

Om det blir inställt har du möjlighet att köpa Violas bok 

 ”Strövtåg i Mullhyttan” för 250:- Tel 0730 97 64 21 
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TACK 
till alla som på olika sätt bidragit till insamlingen för  

Världens Barn 2020 

Norrgårdens Highland Cattle 
Mullhyttans Cykel & Såg 
Apoteksgruppen 
Nybo Work wear 
Fjugesta. Gummiverkstad 
ICA Nära 

Fotboden 
Q8 
Lekhyttekiosk&Grill 
Birgerssons Blomdesign 
Hantverkstorpet 
Lebo 

Tack till: 

Musiker och sångare vid den stora och glada konserten för  

Världens Barn!  

Tack till: 

Alla frivilliga, flitiga händer på olika platser och med olika  

uppgifter. 

Slutligen! 

Tack alla ni, som har  köpt lotter  och varor  vid olika  

tillfällen. Utan er hade vi stått med tomma händer! 

Slutsumma för Knista Församling: 36 522 kr! 

Kerstin Pettersson för Knista Församling. 



 22 

 

Välkommen till våra kyrkor! 

De är öppna då en skylt/gatupratare finns utställd. 

Välkommen att bara sitta ner i kyrkbänken eller gå runt  
och hitta olika möjligheter till bön och eftertanke 

 
 
 

Tänd ett ljus i ljusbäraren 
Ta ett bibelord  
Skriv en bön 

 

Du kan också boka samtal  

med präst eller diakon i någon av våra kyrkor.  

Vi håller behörigt avstånd.  

Stefan Öberg, kyrkoherde 0585 315 40 

Graham Jarvis, präst 0585 315 49 

Annette Wisser Boman, diakon 0585 315 64 

 
 
På kyrkogårdarna finns möjlighet till vandring och eftertanke 

med hjälp av bibelord och andra tänkvärda texter.  

 

Välkommen! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://images.freeimages.com/images/premium/large-thumbs/1020/10204785-puppet-with-message-boards.jpg&imgrefurl=https://www.freeimages.com/se/premium/cartoon-protester-with-sign-584519&tbnid=YZkJ3jD1XvwHTM&vet=10CK8BEDMoq
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Upplevelsevandring  
 

utanför Knista kyrka på Trettondedag jul 

den 6/1 kl 14.00  

Här får vi följa med stjärntydarna på  

deras resa efter stjärnan! 

 

Efter vandringen blir det en enklare 

julfest utomhus med dans kring  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. 

Döpta 

  8 aug Theo Ahrel Paulsson Fellingsbro k:a  

  9 aug Levi Gustafsson Palm Hemmet Nybble 

15 aug Albin Nordahl Almby k:a 

23 aug Ludvig Högberg Mullhyttans k:a 

29 aug Signe Forslund Kvistbro k:a 

29 aug Ludwig Karlsson Kvistbro k:a 

29 aug Melvin Larsen Föräldrahemmet i Vika 

  3 okt Alicia Victorsodotter Lund Hidinge Nya k:a 

  4 okt Ayla Hermans Kvistbro k:a 

  4 okt Albin Olsén Hardemo k:a 

  4 okt Marie Svedberg Kvistbro k:a 

  4 okt Emelie Tengblad Kvistbro k:a 

17 okt Agnes Bärling Gällersta k:a 

17 okt Irma Elo Lindblom Hidinge Gamla k:a 

25 okt Walter Gruvaeus Vintrosa k:a 

  7 nov Alve Fagerholm Mullhyttans k:a 

  8 nov Frans Larsson Knista k:a 

Konfirmerad 

30 aug David Järn Kräcklinge k:a  
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 Begravda 

14 aug Rune Delin    Knista k:a 

14 aug Majken Sääv    Knista k:a 

21 aug Kerstin Larsson   Hidinge Nya k:a 

27 aug Rigmor Persson   Hidinge Gamla  k:a 

18 sep Gösta Karlsson   Tångeråsa k:a 

25 sep Margareta Karlberg  Knista k:a 

25 sep Anna Pettersson   Knista k:a 

  1 okt Gerd Wreth    Knista k:a 

  2 okt Sven-Erik Nyströmer  Knista k:a 

  2 okt Eva Thorstensson   Knista k:a 

  5 nov Ann-Britt Lindström  Mullhyttans k:a 

  6 nov Karl Göte Persson   Mullhyttans 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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Kyrkogårdschefen berättar 

Vi har asfalterat gångar på Mullhyttans och Knista kyrkogårdar. 

På Mullhyttans askgravplats har de stora tujorna tagits bort och 

nya växter planterats som ska få växa till sig och fylla sin plats 

med färg och form lika som på Hidinge askgravplats som har  

utökats med en rundel till. 

 

 

 

Solceller på Knista verkstads-

tak är på plats och det ska bli 

spännande att följa hur solens 

strålar genererar energi och 

blir till värme i våra lokaler.  

En ny vägg vid traktorgaraget 

i Kvistbro har våra duktiga 

vaktmästare satt upp och må-

lat. 

Claes Karlsson kör löv vid 

Hidinge Gamla kyrka med den 

nya uppsamlaren som är monte-

rad på en John Deere traktor. 

Text och foto Agneta Sigbjörnsson 
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Fastighetschefen berättar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Stora salen Kyrkans Hus har nytt ljudsystem installerats. 

        Text och foto: Agneta Sigbjörnsson 

Runt Hidinge Nya kyrka sitter nu nya fina lyktstolpar som lyser upp 

i mörkret. Vid kyrkans huvudentré hann en ramp att färdigställas 

precis lagom till allhelgonahelgen. Markplanet framför kyrkan har 

höjts upp och försetts med sten och asfalt. Automatisk lucköppning 

i tornet vid kyrkklockorna har installerats. 

 

Nya KÅBE-mattor har in-

köpts till vapenhusen i 

Kvistbro och Knista kyrkor. 

En inventering av våra inventa-

rier i Knista, Kvistbro och  

Mullhyttans kyrkor har under 

hösten gjorts för att vi ska kunna 

uppdatera vårdplanerna. 

Underhållsmålning av fönster har 

gjorts på Knista och Hidinge 

gamla kyrka. 
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Så här kontaktar du oss: 

KYRKANS HUS, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Kyrkans kansli öppet måndag 8.15-12, tisdag, torsdag och fredag 10-12 

Tfn 0585-312 55, e-post: knista.forsamling@svenskakyrkan.se 

webb: www.svenskakyrkan.se/knista 

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 

Susanna Englund, kantor      0585-315 42 

Anna Borglund, församlingsassistent    0585-315 43 

Maria From, församlingsassistent     0585-315 36 

Christin Wallenius, församlingsassistent  0585-315 37 

Henrik Hult, kyrkofullmäktiges 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 

Jonna Höijer, 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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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. 

Den här gången verkar korsordet ha varit klurigare än vanligt. Flera föll 
på ”arabesk”, ”ly”, och ”nåjder”. Svårt, men desto stoltare kan nedanstående 
vinnare känna sig. Present och gratulationer skickas i vanlig ordning till: 

Lill-Britt Karlsson  A-K Frank Anita Eriksson 
S Kungsvägen 12 Lgh 1102 Lilla Åbytorp Egnahemsgatan 8 
692 31 KUMLA 716 93 FJUGESTA 716 31 FJUGESTA 
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Lösningen sänds senast torsdag 28 januari 2021 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: Susanna Englund, 0585-315 42 
E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 
Denna tidning skickas ut till alla hushåll i 
Knista församling. Tidningen räknas som sam-
hällsinformation och delas därför även ut till de 
som har en skylt där de avböjer sig reklam. 

Framsida: Detalj från Hidinge Gamla kyrkas altartavla,  
 målad av Orvar Pettersson 
Baksida: Julfönster 
 Foto: Susanna Englund 

4482 st 
Antal medlemmar i församlingen 2020-11-12. 

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 

28 januari 2021. Det nuvarande numret har  aktualitet fram till och 

med februari månad 2021. 


