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Just nu sitter jag på tåget till Oslo och vi har precis passerat gränsen mellan 

Sverige och Norge. Om två timmar får jag träffa mitt barnbarn. Nu kan jag också 

intyga att det stämmer det som alla mor-och farmödrar har berättat för mig; det 

är helt fantastiskt att få vara både farmor och mormor. 

Barnen är Guds stora gåva till oss människor – våra barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn, men också alla barn i världen. Även detta år handlar den stora 

julkampanjen för Svenska kyrkans internationella arbete om ” Låt fler få fylla 

fem”. 

Barnen står i centrum nu när vi snart ska få fira jul. Jesus ställde en gång ett barn 

mitt ibland dem och sa ” Om ni inte blir som detta barn kommer ni aldrig in i 

himmelriket”. En annan gång kom mammor och pappor med sina barn till Jesus, 

men lärjungarna visade bort dem. Lärjungarna tyckte att barnen var små och 

bråkiga och att de inte begrep någonting. Jesus blir arg och säger ”Låt barnen 

komma till mig och hindra dem inte.” I orden vilar Svenska kyrkans dopsyn; jag 

får komma precis som jag är, utan någon stor tro eller stora kunskaper. Dopet är 

Guds gåva som också det lilla barnet får ta emot. Det lilla barnet behöver inte 

bekräfta Gud – utan Gud bekräftar den lilla människan. 

Idag är det 20 år sedan dopet blev medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Idag 

föds vi inte längre in i kyrkan utan blir medlemmar genom dopet eller genom en 

anmälan ”i avvaktan på dop”. Fram till i somras fanns barnen med i kyrkan tills de 

fyllde 18 år – idag fram till dess barnet blir 4 månader. 

En ung kvinna, som jag känner, är gift med en man av annan tro. De döpte inte 

sina barn - men så träffade jag henne för ett par år sedan på ett dop. Hon 

berättade att hon hade varit sjuk och hur hon gripits av panik och hastigt hade 

låtit döpa sina barn. Detta hade gett henne hopp och förtröstan. 

Barnet står i centrum i julens under. Alla barn i världen och det lilla Barnet i 

krubban. Gud själv kommer till oss i ett litet värnlöst Barn – som strax efter 

tvingas fly till ett främmande land tillsammans med sina föräldrar. Vi tänker på 

alla dessa barn idag som är på flykt eller som tvingas leva i ett främmande land. 

Det finns ingen motsättning i detta att dels kunna glädja sig och fira jul 

tillsammans med barn och barnbarn – och att tänka på  

barnen i julinsamlingen och kanske hjälpa ett litet barn. 

En välsignad jul tillönskas er alla!  

 

 

 

 

   Något att fundera på under julledigheten.  

   Facit kommer i nästa nummer av tidningen. 
bbbbb 

  Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 

Husfärg           

Namn           

Släktskap           

Husdjur           

Dryck 

     
 

   Vinnare i barnkorsordet blev Ellen Strandberg, Ransta. Grattis! Vinsten är på väg! 



 
Nanna Hagberg (1897-1973) var 
föreståndare på Kumla barnhem 
under många år och Sveriges 
första hemsyster, utexaminerad 
1920 vid hemsysterskolan, 
Uppsala.  
Bilden finns i Upplandsmuseets 
samlingar. På baksidan har 
Nanna Hagberg skrivit: "Bengt, 
Karl Georg och Olle på väg till en 
gymnastikkurs i Ramnäs". 
 

ÅR 2005 startade Kumla hembygdsförening PROJEKT BARNHEMSBACKEN med att 
utbilda åtta ungdomar från Sala OK i kartritning för att sedan låta dem rita en karta 
över barnhemsområdet. Kartbladet trycktes, finansierad genom annonsintäkter, och 
delades ut till hushållen i bygden. Kartan har sedan använts i motionssyfte och för 
orientering av såväl ungdomar och vuxna som elever vid folkhögskolan. 
     

Ett av syftena med projektet var att synliggöra det förflutna för att påminna om vad 
som pågick i vår hembygd för inte så länge sen. Bland husgrunderna har vi rensat och 
röjt i första hand sly, buskar och träd och olika lämningar/föremål har undersökts och 
fotograferats. Sju tonåringar från kyrkbyn deltog i projektet och som projektledare 
har undertecknad även gjort efterforskningar i bl.a. Landstingets arkiv och i Stiftets 
arkiv i Västerås. Detta har gett resultat i form av värdefull dokumentation om Kumla 
Barnhems historia som tillsammans med befintliga lämningar (husgrunder och ruiner) 
i sin helhet kanske kan betecknas som ett kulturarv.   
     

Ett tiotal KULTURMINNESSKYLTAR med information om de olika byggnader som fanns 
togs också fram till 100-årsminnet av barnhemmets tillkomst. Man gick då med 
fackeltåg från Tärna folkhögskola till ruinerna, där det bjöds på sång, teater, 
minnestal, högtidstal, korvgrillning 
samt invigning av de aktuella 
minnesskyltarna. Firandet fortsatte 
sedan i skolans matsal med bl.a. sång- 
och musikunderhållning. 
     

Ett 15-tal kulturminnesskyltar där det 
tidigare funnits byggnader i kyrkbyn, 
har också satts upp och besöks sedan 
2009 flitigt av ortsbor och andra 
intresserade.                                      
                                   //Nils Eriksson 
 
 

 

 

 

 

Döpta i våra församlingar 

under kyrkoåret 2015-2016 
 
 
                                                                                                               

 

 

Kumla församling          Dopdatum 

Olle Tobias Filipsson, Västtärna              2016-01-24 

Isabell Micaela Porre Kureborn, Kumla             2016-02-27 

Eric Ceasar Rolf Johannes Smeds, Kumla Aldersbo              2016-03-12 

Polly Saga Amanda Fredin, Ransta                        2016-07-10 

Elsa Kristina Lise-Lotte Jansson, Ransta             2016-07-23 

Stella Elisabeth Karlstrand, Sala              2016-09-03 

Max Valter Gustafsson, Kumla Västerby             2016-10-01 

Julia Annica Sofia Nöbbelin, Österby                                   2016-10-29 

Olivia Emma Christina Svedberg, Ranstaby             2016-11-19 
 

Tärna församling 

Maja Elisabet Fernholm, Vigelshus              2016-06-05 

Elena Lilian Svea Maria Melander, Tärna prästgård          2016-07-16 

Zandor Roy Mårten Zachrisson, Tärna Aldersbo             2016-09-10 

Elvin Uno Biancofiore, Simtuna Svinn             2016-10-23 
 

Kila församling 

David Jan Stig Liljekvist, Sala              2015-12-05 

Nora Kerstin Arnquist, Årsta              2016-02-06 

Lucas Lars Nicklas Eriksson Van Der Haagen,Västanbäck 2016-02-13 

Elwin Karl Axel Karlsson, Oslo              2016-05-08 

Vide Niklas Linné Hallström, Jönköping             2016-06-08 

Joar Carl Erik Eliah Holmberg, Uppsala             2016-06-18 

Emma Elsa-Stina Bohman, Stockholm              2016-07-12 

Jack Sune Konstantin Dömstedt, Gullvalla             2016-08-27 

Theodor Johan Gösta Olsson, Bromma              2016-10-08 

Astrid Emilia Söderström, Kullbacken             2016-11-12 
 
 

 



 

 

 
 

Det var kyrkoherden i Kumla församling Sven Thulin och hans hustru Carla, som 
grundade Småbruket Kumla Barnhem. Syftet med hemmet var att skydda de 
värnlösa barnen och bland annat göra detta genom att dana dem för 
småbrukarens yrke. Flickhemmet startades 1909 och pojkhemmet 1911. 
 

BARNHEMMET DREVS I FORM AV ETT SMÅBRUK, där åtminstone de äldre barnen fick 
delta i arbetet med höns-, kanin- och fårskötsel samt biodling. Hemmet för flickor 
omfattade 5 tunnland jord och hemmet för gossar 10 tunnland. De sista årtiondena 
omkring 1930-1950 var jordbruket utarrenderat och verksamheten koncentrerades 
på vården av hemmets skyddslingar. År 1948 tog Landstinget över driften av Kumla 
barnhem. Målgruppen de sista åren innan nedläggningen 1951 var barn och 
ungdomar på väg in i vuxenlivet och som hade olika problem. 
Under de drygt 40 år som barnhemmet existerade, bodde sammanlagt omkring 1000 
barn där. 
 

NÅGRA BYGGNADER FRÅN BARNHEMSTIDEN finns inte kvar. Däremot finns 
husgrunderna från den ena av de två dåvarande huvudbyggnaderna kvar. Vidare 
finns ett antal ruiner och husgrunder av jordkällare, uthus, ladugårdar och liknande i 
ganska gott skick. Välbevarade husgrunder finns också vid närbelägna Svenstorp. 

 

Vid vårt café på Fairtradefikadagen 

den 20 oktober i Ransta Nästas 

lokaler var parkeringen nästan full. 

Trevligt med en 

pratstund över 

en kopp kaffe. 

I Klockargården i Kumla kan du handla 

Fairtradevaror. Ett urval fanns att köpa på 

caféet; kaffe, godis, små presenter mm.  

Och så svaret på lövfrågan då: Lika många som det 

finns stjälkar! Näe, förlåt! På Skogis i Garpenberg 

fick jag lära mig att en fullstor lönn bär ca 70.000 

löv. Du kanske kan kontrollräkna? 
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Datum Kl. Plats Aktivitet  

    

Söndagen 1 januari 16.00 Kila kyrka Nyårsdagen 
Orgelmässa 
Organist Maria Helmér,  
präst, Karin Hammermo, 
nyårsbubbel i kyrkan. 

Torsdag 5 januari 14.00 Byagården, Ranstaby Trettondedagsafton 
Julfest i Byagården för stora och små, 
andakt Sture Holmberg, Erika Faxén. 

Fredag 6 januari 14.00 Tärna Bygdegård Trettondedag jul 
Tärna kyrkliga syförening och 
Bygdegårdsföreningen bjuder in till 
julfest i Tärna Bygdegård, andakt  
Ingrid Eklund. 

Fredag 6 januari 18.00 Kila kyrka Trettondedag jul 
Julsångsgudstjänst 
Julsångsgudstjänst med Kila kyrkokör, 
solist, Emma Hortans, präst, Ingrid 
Eklund. 

Lördag 7 januari 14.00 Kumla kyrka Dopfest för alla barn som döpts i 
församlingen under förra kyrkoåret. 

Söndag 8 januari 16.00 Kumla kyrka 
1 söndagen efter trettondedagen  
Carols i juletid  
Carolsgudstjänst med läsningar 
Maria Svärd, Kicki Liljefors & Ulrika 
Larsson - sång, Kerstin Wallin Rydh - flöjt 
och violin, Kerstin Billman - piano och 
Ingrid Eklund - textläsning 

         

Alla barn som döps i våra             
församlingar bjuds in till 
dopfest året efter sitt dop. 
Här en bild från förra årets 
dopfest i Kumla kyrka.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alla kyrkor serverades kaffe till 

besökarna i Allhelgonahelgen. 

Vackra skuggor i taket vid fikat i 

vapenhuset i Tärna kyrka.  

 

Ett vinterfoto till 

jultidningen hanns 

med innan snön 

försvann igen… 

Många vackra lyktor lyste 

upp våra kyrkogårdar 

under Allhelgonahelgen. 

 

Ungdomarna har storstädat i sin 

källarlokal - och det är ju mycket roligare 

att städa med en snygg hatt på huvudet! 



 

 
 

  
    Datum Kl. Plats Aktivitet  

     

 Torsdag 1 december 17-18 Tärna kyrka Sångövning inför Luciagudstjänsten i  
Tärna kyrka 11/12 

 Torsdag 1 december 19.00 Kila Ungdomsgård Kila kyrkokör övar 

 Söndag 4 december 18.00 Kumla kyrka 2 Advent 
Advents- och julkonsert  
med Kumla-Tärnakören under ledning 
av Per Nestor. Jan Olof Reimerson, flöjt. 
Marianne Nestor, piano. Präst, Karin 
Hammermo. 

 Måndag 5 december 13.00 Komministergården  
i Kila 

Kila kyrkliga syförening 
Avslutning med julgröt och 
julklappsbyte. 

 Onsdag 7 december 13.00 Församlingshuset Julbord för daglediga! 
Sista anmälningsdag 1 december, 
kostnad 70 kronor. 

 Onsdag 7 december 18.30 Klockargården Kumla Veckomässa 

 Onsdag 7 december 19.00 Klockargården Kumla Svenska kyrkans Unga 

 Torsdag 8 december 14.00 Klockargården Kumla Kören Sånglust, terminsavslutning 

 Torsdag 8 december 17-18 Tärna kyrka Sångövning inför Luciagudstjänsten i  
Tärna kyrka 11/12 

 Torsdag 8 december 19.00 Kila Ungdomsgård Kila kyrkokör övar 

 Fredag 9 december 19-22 Klockargården Kumla Konfirmandhelg 
Vi träffas i källarlokalen. 

 Lördag 10 december 10-16 Klockargården Kumla Konfirmandhelg 
Vi träffas i källarlokalen. 

 Söndag 11 december 13.00 Tärna kyrka Sångövning inför Luciagudstjänsten i  
kl. 15 idag. Frukt/yoghurt till sångarna! 

 Söndag 11 december 15.00 Tärna kyrka 3 Advent 
Luciagudstjänst 
Barnens bibel till församlingens 6- och 7-
åringar. Präst, Karin Hammermo. 
Lussefika i Bygdegården 

 Måndag 12 
december 

12.30 Hos Aili Larsson i  
Tärnaby 

Tärna kyrkliga syförening,  
terminsavslutning med gröt och 
julklappsbyte. 

 Tisdag 13 december 19.00 Klockargården Kumla Kumla-Tärnakören övar 

 Onsdag 14 december 18.30 Klockargården Kumla Veckomässa 

  
 
Onsdag 14 december 

 
 
19.00 

 
 
Klockargården Kumla 

 
 
Svenska kyrkans Unga 

 Torsdag 15 december 19.00 Kila Ungdomsgård Kila kyrkokör, avslutning med grötfest. 

 Söndag 18 december 18.00 Kila kyrka 4 Advent  
Musikgudstjänst 
Gospelkören KAOS sjunger in julen, 
under ledning av Ulrika Larsson. 
Präst, Ingrid Eklund. 
Fika i kyrkan efter gudstjänsten. 

 Tisdag 20 december 19.00 Klockargården Kumla Kumla-Tärnakören övar 

 Onsdag 21 december 13.30 Klockargården Kumla Kyrkrotens syförening träffas i 
biblioteket. 

 Onsdag 21 december 18.30 Klockargården Kumla Veckomässa 

 Onsdag 21 december 19.00 Klockargården Kumla Svenska kyrkans Unga 

     

 Lördag 24 december 21.30 Sätra Brunns kyrka Julafton 
Julkvällsgudstjänst 
Präst, Sture Holmberg. 

 Lördag 24 december 23.30 Tärna kyrka Julafton 
Julnattsmässa 
Präst, Karin Hammermo, Kumla-
Tärnakören under ledning av Per Nestor. 

 Söndag 25 december 07.00 Kumla kyrka Juldagen  
Julotta  
Präst, Ingrid Eklund 

 Måndag 26 
december 

14.00 Komministergården  
i Kila 

Annandag jul 
Bordsmässa med julens önskesånger 
Präst, Sture Holmberg 
Årets Gunnar Hedberg stipendiat 
presenteras, must och skinksmörgås. 

 
 
 

Lördag 31 december 15.00 Tärna kyrka Nyårsafton 
Nyårsbön 
Präst, Ingrid Eklund 
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