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Idag när jag fick lokaltidningen hade den ändrat utseende. Detta som jag 

anande när det förra numret kom.  Vid den aktuella frågan på sista sidan – 

var den ställd till de reportrar som tidigare hade frågat människor på stan´ 

och runt i bygden.  För min del har jag alltid läst denna aktuella fråga - 

ibland har jag reagerat häftigt och ibland har jag blivit glad. Glad blev jag 

när frågan kom om medlemskapet i Svenska kyrkan - där flera tyckte det 

var bra och valde att stanna i kyrkan.  Mindre glad blev jag över frågan, 

eller rättare sagt svaren, om drop-in-vigslarna som vi har på Alla hjärtans 

dag, eftersom de tillfrågade inte hade en aning om hur fin och genomtänkt 

denna dag är. 

Helt nyligen kom frågan om hösten och hur man ser på hösten. Så olika 

svaren var. Några såg det positiva med hösten och med mörkret. Nu kunde 

vi ”kura skymning” och tända ljus och kanske precis som naturen i övrigt 

gå in i vila och eftertanke.  

Allhelgonahelgen närmar sig, denna helg då vi tänker alldeles särskilt på 

våra kära döda, som inte längre finns här ibland oss. Nu är det ju inte bara 

denna helg, som de döda finns nära oss utan varje dag. Många minnen 

kommer fram när vi utför olika saker eller när vi säger något, som det 

tidigare alltid var någon annan som sa. Det är underligt – men varje gång 

jag står och steker plättar tänker jag på min farmor, när hon stod vid 

vedspisen och skickade smöret runt plättlaggen. Jag tror att vi alla bär på 

många fina minnen av våra kära. Det är som det står i boken 

Sommarlandet; att vi tar liksom ett steg åt sidan när vi dör. Så långt borta 

och på samma gång alldeles nära. I tacksamhet får vi göra fint på gravarna 

och tända våra ljus i hoppet och tron på ” de dödas uppståndelse och ett 

evigt liv”. 

 

Med omtanke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett korsord för barnen!   

 Posta din lösning till Kumla Tärna Kila pastorat, Kumlavägen 11,           

733 93 SALA.  Vi drar en vinnare som får ett pris. 

 

Namn:………………………………  Adress:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Facit till Augustipysslet: 
MAJS, PURJOLÖK, LÖK, PUMPA, HALLON, DILL, VITKÅL, KÅLROT, 
RABARBER, RÖDLÖK, RÄTTIKA, KÖRSBÄR, PÄRON, NYPON, KANTARELLER, 
MOROT, RÖDBETOR, HJORTRON, GURKA, POTATIS, BLÅBÄR, TOMAT, 
ENBÄR 
Hönorna värpte totalt 103 ägg under Lasses sommarlov. Agda lade 35 
ägg, Magda 30, Bolla 24 och Beda 14. 



 
född på Västtärna gård, där fadern var gårdsfogde och modern hushållerska. Oscar 
blev officer och avancerade så småningom till löjtnant. Familjen Berg kom att göra en 
rejäl klassresa!  
 

Familjen Berg hade sju barn varav flera fick mycket spännande livsöden! Äldste 
sonen Oscar Berg d.y. blev grosshandlare och riksdagsman i Stockholm. En tid var han 
även Rumäniens generalkonsul. Han gifte sig med författarinnan Lina Sandell, som är 
upphovskvinna till några av våra mest älskade psalmer. Lina Sandell vistades ofta hos 
sina svärföräldrar i Törnäsbo, där hon kunde vila 
och koppla av från sitt annars ganska intensiva 
arbetsliv. Hon lät bland annat köpa ett 
monteringsfärdigt lusthus med snickarglädje från 
Ekmanska Snickerifabriken i Stockholm vilket ännu 
står kvar på gården. Där brukade hon sitta och 
filosofera njutandes av doften från hundratals 
blommande syrener och rosor som bäddade in 
hela gården som i en Törnrosadröm.  
 

Mellansonen Alfred Berg verkar ha varit en orolig själ. I 
mitten av 1860-talet lämnade han Sverige och reste till USA 
där han tog värvning i armén. Efter många år återvände han 
och stod helt plötsligt en dag i lägenheten hemma hos Oscar 
och Lina i Stockholm. Han återvände dock till USA efter några 
år och avled i hög ålder på ett hem för krigsinvalider.  

 

Yngste sonen Knut Berg var känd som en driftig man med många idéer. Han gifte sig 
rikt med enda barnet till en storbonde i Tärnaby och makarna flyttade in på Tärnaby 
gård. Knut var med och startade en mejerirörelse i både Törnäsbo och Tärnaby, som 
dock inte verkar ha lönat sig speciellt bra. 
 

Dottern Zelma Berg hade tidigt fallenhet för språk och 
föräldrarna lät henne studera, något som inte var helt 
vanligt för en kvinna på den tiden. Under några år fick hon 
även möjlighet att vistas i Frankrike, där hon studerade 
franska för en känd professor. När hon återvände till Sverige 
arbetade hon tidvis som guvernant åt rika familjers barn. 
Hon avslutade sin karriär som åldfru på Gripsholms slott.  
 

Zelma gifte sig sent i livet med en äldre man som dock dog efter en kort tids 
äktenskap. Med hjälp av arvet köpte hon föräldrahemmet Törnäsbo och lät renovera 
gården till det utseende den har än idag! 
 

Vandringen avslutades med att alla besökare fick gå runt i huset och se de spännande 
rummen med en hel del bevarad originalinredning, som till exempel ett inomhusdass 
i en av kattvindarna. Vi fick också titta in i Lina Sandells lusthus, som Bernt Johansson, 
far till nuvarande ägaren, nyligen har renoverat.   // Anders*Lindberg

  

             

               VÄLKOMMEN  

till våra kyrkor i Allhelgonahelgen     

                     

Fredag den 4 november  
     Öppen kyrka: 
     Kumla kyrka  13.00-18.00 
     Tärna kyrka   14.00-17.00 
     Kila kyrka      16.00-19.00 
  
        Lördag den 5 november 
      Öppen kyrka: 
        Kumla kyrka  13.00-16.00 
        Tärna kyrka   14.00-18.00 
        Kila kyrka      14.00-18.00 

 

 

      Lördag 5/11 – Alla helgons dag 
      15.00 Musikandakt med orgelmusik i Kila kyrka 
      16.00 Minnesgudstjänst i Kumla kyrka 
      18.00 Minnesgudstjänst i Tärna kyrka 
 
      Söndag 6/11 – Alla själars dag  
 16.00 Minnesmässa i Kila kyrka 
 



 

  

 En vädjan till våra kyrkogårdsbesökare  

 under Allhelgonahelg och vinter! 

           Vi vill be er att inte placera gravljus  

inuti kransar. Hösten 2014 fattade en  

krans eld. Lyckligtvis slocknade elden  

av sig själv utan att sprida sig. Rabattens  

plantlåda såg efter eldsvådan ut så här. 
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Tärna Bygdegårdsförening 
arrangerar årligen en histo-
risk vandring i någon av 
socknens byar eller gårdar. I 
år besökte man Törnäsbo 
gård i närheten av Sonnebo, 
en plats som har anknytning 
till Lina Sandell. Anders 
Lindberg, ordförande i före-
ningen, historiskt intress-
erad och en av de som 
guidade, berättar här om 
besöket. 

Törnäsbo 1905                                                  Foto: Elise Hirsch, Nordiska museets arkiv 
 

Törne Matsson, efter vilken gården är uppkallad, lät odla upp mark som tillhört 
Sonnebo by. Han finns omnämnd redan på 1620-talet. Sonen Mats Törnesson tog 
över efter fadern men hamnade i ekonomiska svårigheter och tvingades lämna 
gården i slutet av 1690-talet. 
 

Bonden Anders Jansson och hustrun Christina Larsdotter, som tog över gården runt 
sekelskiftet 1800, kom att göra mycket för Törnäsbo. Anders var en mycket driftig 
man och lät göra en omtalad nyodling. Troligen var det även denna familj som lät 
uppföra den nuvarande mangårdsbyggnaden med mansardtak. Makarnas initialer 
samt årtalet 1811 finns på den gamla spiselhällen i köket. Timmerstommen lär dock 
vara flyttad från Kila prästgård. Kanske är det den gamla prästgården eller möjligen 
har huset stått någonstans i närheten? 
 

Gunilla Åkesson från Tärnaby, idag bosatt i 
Skåne, har under många år forskat om 
familjen Berg och berättade engagerat om 
deras öden. 
Vid mitten av 1850-talet flyttade familjen 
Berg in på gården. De är den familj som 
betytt mest för gårdens nuvarande 
utseende. Oscar Berg d.ä. var av enkelt 
ursprung och växte upp i ett litet soldattorp 
i Tillberga socken. Hans hustru Emilie var   Foto: Hans Karlsson, bilden ovan och lusthuset på nästa sida 

Konfirmandgruppen har varit  

på Rävnäs lägergård en halvmil 

söder om Ramnäs några dagar. 

På kamratbanan får man testa på sin 

styrka, smidighet, balans, logik, fantasi 

och tålamod mm… 

Genom att samarbeta 

övervinner man alla hinder! 



 

 
 
Söndag 27 november 

 
 
14.00 

 
 
Tärna kyrka 

 
 
1 Advent  
Adventsgudstjänst 
Kumla-Tärnakören medverkar,  

    Kyrkkaffe i Tärna Bygdegård 

 Söndag 27 november 18.00 Kila kyrka 1 Advent  
Adventsgudstjänst 
Kila kyrkokör,  
Kyrkkaffe i kyrkan 
 

 Onsdag 30 november 18.30 Klockargården Kumla Veckomässa 

 

LÅT FLER FÅ FYLLA FEM!  

Zaid är ett av världens drygt 30 

miljoner flyktingbarn. I tre år har 

han och hans familj bott i det 

jordanska flyktinglägret Zaatari, 

nära den syriska gränsen, efter 

att ha flytt från kriget. I januari 

2017 fyller Zaid fem och ska 

börja förskolan.            

Han längtar dit. 
 

I julkampanjen LÅT FLER FÅ FYLLA FEM uppmärksammar vi den pågående 

katastrof som alltför sällan hörs i media: Barnadödlighet. Var femte sekund dör 

ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av undernäring, infektioner och 

bristande omsorg.  

Genom att samarbeta med systerkyrkor och partnerorganisationer i utsatta delar 

av världen, kan Svenska kyrkans internationella arbete nå fram till de barn som 

står utan skyddsnät och behöver oss som mest.  

Julkampanjen startar vid första advent då kollekten går till detta 

ändamål. Du kan också swisha din gåva till 9001223. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Efter konfirmationen är du varmt välkommen att vara med i Svenska 

Kyrkans Unga (SKU). Vi träffas varje onsdag kväll mellan klockan 18.30 

och 21.30. Vi börjar med en mysig andakt, och sedan har vi olika 

aktiviteter. Vid de allra första terminsträffarna bestämmer vi 

tillsammans vad vi ska göra under onsdagskvällarna. Kanske spelar vi 

spel, ser på film, har diskussionskväll, åker iväg på något mm. Det allra 

viktigaste är att man respekterar varandra, både vad gäller att lyssna 

men också dela med sig av sina åsikter och önskningar. 
 

Här kan man få utvecklas inom organisation och mötesteknik då SKU är 

en fristående organisation inom Svenska kyrkan med egen styrelse. Det 

kanske inte låter så kul, men är en bra plattform för större uppdrag i 

styrelser och liknande senare i livet. // Ica Faxén och Ingrid Eklund 

 

 

Skrattanfall i köket! – Mycket fnitter blir det när 

man kanske inte sover så där jättemycket… 

Precis som det brukar vara med andra ord.   
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 Datum Kl. Plats Aktivitet  

     

 Fredag 4 november 13-18 Kumla kyrka Kyrkan öppen, kaffe 

 Fredag 4 november 14-17 Tärna kyrka Kyrkan öppen, kaffe 

 Fredag 4 november 16-19 Kila kyrka Kyrkan öppen, kaffe 

 Lördag 5 november 13-16 Kumla kyrka Alla helgons Dag  
Kyrkan öppen, kaffe 

 Lördag 5 november 16.00 Kumla kyrka Minnesgudstjänst 
    Kumla-Tärnakören medverkar 

 Lördag 5 november 14-18 Tärna kyrka Alla helgons Dag  
Kyrkan öppen, kaffe 

 Lördag 5 november 18.00 Tärna kyrka Minnesgudstjänst 

    Kumla-Tärnakören medverkar 

 Lördag 5 november 14-18 Kila kyrka Alla helgons Dag  
Kyrkan öppen, kaffe 

 Lördag 5 november 15.00 Kila kyrka Musikandakt 
Lekmannaledd 

 Söndag 6 november 16.00 Kila kyrka Alla själars dag 
Minnesmässa 
Kila kyrkokör medverkar 
Kyrkkaffe i kyrkan 

 Onsdag 9 november 18.30 Klockargården Kumla Veckomässa 

 Söndag 13 november 17.00 Tärna kyrka Fika i kyrkan före mässan 

 Söndag 13 november 18.00 Tärna kyrka Söndag före domssöndagen  
Taizémässa 
Sånglust medverkar 

 Onsdag 16 november 13.00 Församlingshuset Träff för Daglediga 
Kom och ät en god lunch! 

 Onsdag 16 november 18.30 Klockargården Kumla Veckomässa 

 Söndag 20 november 14.00 Kila kyrka Domssöndagen  
Familjegudstjänst 
Biblar till församlingens 6-7-åringar 
Fika i kyrkan 

 Onsdag 23 november 18.30 Klockargården Kumla Veckomässa 

 Söndag 27 november 11.00 Kumla kyrka 1 Advent  
Adventsgudstjänst 
Kumla-Tärnakören medverkar,  
trumpet Conny Jakobsson 

    Kyrkkaffe i Församlingshuset  

   

  

…och en trollkarl 

som inte ser helt 

ofarlig ut! 

Kumla-Tärnakören värmer 

upp i Kumla kyrka. 

Sånglust underhöll i Tärna 

med ett potpurri av 

svampsånger. Här tågar 

Iréne och Ingalis förbi, med 

korg och kantarell! 
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