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I år fick jag förmånen att möta våren två gånger 

Ivrigt påhejade av mina kollegor och arbetskamrater blev det så att min 

komminister Ingrid och jag fick göra denna fantastiska resa till Israel och 

Palestina tillsammans med kollegor från vårt stift. Där blommade det för fullt 

och solen värmde oss tillsammans med de långa kjolarna, som vi bar på vissa 

heliga platser. Vi har studerat Bibeln på de olika platserna vi besökte; t.ex. fick 

vi skriva om Saligprisningarna till ett modernt språk just på Saligprisningarnas 

berg. Därifrån vandrade vi ner till Gennesarets sjö och badade, trots att det är 

förbjudet p.g.a. att det är många som drunknat i sjön. Jag har sedan många år 

tillbaka hört att Siljan påminner om Gennesarets sjö och nu var jag här på 

riktigt. Tänk att vi fick vandra på samma stigar och gator som Jesus vandrat? 

Via Dolorosa blev så påtagligt att gå, när vi fick trängas bland alla människor. 

Meditationstexterna blandades med alla ljud där i stadsvimlet. Jag sa flera 

gånger till andra att den här påsken kommer inte att bli någon annan lik! Nu 

blev det inte så heller, men inte som jag hade tänkt. Men, när till slut febern 

släppte och jag kunde titta fram ”genom huvudvärken” kunde jag känna 

Påskens under. Jesu lidande och död för vår skull och för vår skuld. Jesu 

uppståndelse för att vi en dag ska få leva tillsammans med honom i Evigheten. 

Från mörker till ljus. Från död till liv. Kristus är Uppstånden! Ja, han är 

sannerligen Uppstånden! Halleluja! Ja, för utanför fönstret strålar solen ner på 

våra  tackor  och  deras  

söta  lamm  och  de  små  

minipåskliljorna blommar  

för fullt! 

 

Med omtanke 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I den kyrkliga seden med källdrickning brukas oftast s k Trefaldighetskällor. I en sådan 

rinner vattnet mot norr, det ondas hemvist enligt traditionen. Firandet av Heliga 

trefaldighets dag infördes sent i kyrkans historia, och endast i västerlandet, år 1334 

bestämde påven Johannes den XXII firandet av denna dag. På Heliga trefaldighets dag firas 

treenigheten - Gud som fadern, sonen och den helige ande. Att fira treenighetens dag vid 

en källa är ju inte så tokigt tänkt, vattnet har ju likt Gud tre tillstånd och är ändå en och 

samma sak. Trefaldighetstiden, som är den längsta delen av kyrkoåret, börjar med Heliga 

trefaldighets dag och avslutas först i och med Domsöndagen, kyrkoårets sista helgdag. 

I våra tre församlingar finns bl a Sätra brunns 

källa i Kila, Husta källa i Kumla och Rebecka 

källa i Tärna, alla tre trefaldighetskällor. Lördag 

den 10 juni firas Trefaldighetsafton med egen 

kaffekorg och källdrickning i Husta källa i 

Kumla Hembygdsförenings regi, samling vid 

kyrkogårdsparkeringen kl. 18 för samåkning, 

och i Tärna firas samma afton kl. 19 vid 

Rebeckakällan i Smedsbo i Bygdegårds-

föreningens regi.  

 

Till höger Rebeckakällan, vackert smyckad av 

Ulla och Stig Johansson. Foto Anders Lindberg. 

//Lilian på Pastors 

 

 

    

Skicka in din krysslösning till KTK pastorat, Kumlavägen 11, 
733 93 SALA senast 14 juli, så är du med och  
tävlar om ett paket KRAV- och Fairtrademärkt 
”Kyrkkaffe”. Glöm inte att bifoga namn och adress!  
 
Vinnare av förra krysset och påskbuketten  
blev Lillies Ohlsson, Bennerstigen, Kila församling. 

  

 

   Datum Kl. Plats Aktivitet  

    Onsdag 3 maj 13.00 Församlingshuset Dagledigas vårbuffé 
Se annons nedan. 

Onsdag 3 maj 18.30 Klockargården Veckomässa 

Lördag 6 maj 10-13 Kyrkogårdarna Kyrkogårdsdag 
Se annons sidan 4 

Söndag 7 maj  11.00 Ransta Nästa  
Bygdegård 

4:e sönd i påsktiden 
Söndagsgudstjänst 
med Sånglust. 
Bygdegårdsföreningen håller  
caféet öppet. 

Onsdag 10 maj 
Torsdag 11 maj 
 

18.30 
13-16 

Klockargården 
Ransta Nästa 

Veckomässa 
Fairtradecafé  
Allsång med kören Sånglust kl. 14 

Söndag 14 maj 18.00 Tärna kyrka 5:e sönd i påsktiden 
Söndagsmässa 
Kyrkkaffe i kyrkan från kl. 17 

Onsdag 17 maj 18.30 Klockargården Veckomässa 

Lördag 20 maj 15.00 Kila kyrka Konfirmation 

Söndag 21 maj 14.00 Kila kyrka Bönsöndagen 
Högmässa med konfirmanderna 

Måndag 22 maj 18.00 Komministergården Blomskottsauktion 
Se annons sidan 4 

Onsdag 24 maj 18.30 Klockargården Veckomässa 

Torsdag 25 maj 08.00 Tärna Bygdegård 
eller Tärna kyrka 

Kristi Himmelsfärds dag  
Otta med kören Sånglust, därefter 
sillfrukost i Bygdegården. 

Lördag 27 maj 
 
Onsdag 31 maj 

18.00 
 
18.30 

Tärna kyrka 
 
Klockargården 

Musikgudstjänst 
med Kumla-Tärnakören 
Veckomässa 
 

                                DAGLEDIGAS 

  VÅRBUFFÉ 
      Onsdag den 3 maj kl. 13.00 

Begränsat antal platser. Anmälan 
omgående till pastorsexp. tel. 67 70 51. 

Underhållning och allsång med glada 
kören Sånglust. Kostnad 70 kr. 
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                       Hela världen fikar, fikar du? World Fairtrade Challenge är 
                       en kampanj som sätter fokus på varför Fairtrade behövs och vilken    
                       skillnad Fairtrade gör för odlare och anställda i länder med utbredd 
                       fattigdom. Under tre dagar i maj ordnas ”fika” över hela jorden och   
                              pastoratet öppnar som vanligt tillfälligt café i 

                       Ransta Nästa - torsdag den 11 maj kl. 13-16 
    Allsång med Sånglust kl. 14.     Välkomna! 
 

              På alla våra kyrkogårdar     Kila kyrkliga syförening inbjuder till  

            Lördag den 6 maj kl. 10-13  blomskottsauktion i Komministergården 

   Vi bjuder på korv med bröd och kaffe          måndag den 22 maj kl. 18.00 

   och kaka. Försäljning av blommor till  Intäkterna går till Svenska kyrkans Inter- 

   graven. Information om gravskötsel om  nationella Arbete. Blomskott emottages  

  och vilka tjänster vi erbjuder. Möjlighet   tacksamt!  Kaffeservering.  Välkommen! 

   att bli fadder för en gravplats – 200 kr/år.  

   Hjälp att söka avlidna anhöriga i de släkt- 

   forskar-CD vi har.  VÄLKOMMEN!    

    
        

   

          Nationaldagsfirande i Kila kyrka                          …för daglediga – onsdag den 7 juni.    

               Tisdag den 6 juni kl. 14.00        Avfärd från kyrkparkeringen i Kumla 

            med Kila kyrkokör och solister        kl. 9.00, hemma igen ca 17.30. 

   Därefter tågar vi under fanor och musik         Anmälan till expeditionen senast 31   

   mot Hembygdsgården där vi inbjuds till     maj. Kostnad 150 kr. 

          kaffe och nationaldagsbakelse.    Ledtrådar: en ny  

  bok och ett 

      återseende… 

Välkommen med! 

 

 
 

Den långt in i vår egen tid fortlevande seden att vandra till vissa källor för att där under 

mer eller mindre rituella former ”dricka hälsa” kan spåras till den förkristna källkulten 

under stenåldern. Man hyllade då de andeväsen eller gudomligheter som man ansåg fanns 

där i källorna genom att offra mer eller mindre bearbetade stenar, hår, klädesplagg, 

vapen, mynt, djur samt t o m människor, allt för att i utbyte få hälsa, lycka eller krigslycka, 

fruktsamhet och rikedom. 
 

Vid kristendomens inträde avskaffades de mer eller mindre blodiga källoffren medan 

själva offerkällorna och källdrickningsseden fortsatte och inlemmades i den kristna 

traditionen. På så sätt har denna ”hedniska” sed och delvis bruken kring densamma 

kunnat bevaras genom tiderna. På många platser brukades källorna som dopplatser och 

fick sedan namn efter de missionärer som enligt traditionen döpt de omvända där. Ofta 

byggdes kyrkan nära dessa källor och offren av mynt gjordes nu inte i källan utan i en s k 

offerstock som kom den närbelägna kyrkan och socknens fattiga tillgodo. Offerstockarna 

utgjordes helt enkelt av urholkade trädstammar försedda med lock och lås. Vid 

reformatorernas stundom våldsamma framfart på 1500-talet blev offerstockarna i 

allmänhet uppbrända och plundrade.  
 

Under senare delen av den katolska tiden urartade källdrickningen genom superi, slagsmål 

och köpenskap vid källorna, dels på grund av det till ett slags raseri drivna bruket med 

pilgrimsfärder till alla möjliga mer eller mindre berömda källor. Mot detta vände sig efter 

reformationens genomförande den nya kyrkoledningen med all kraft och 1544 förbjöd de 

styrande vallfärderna till källorna och de mest frekventerade källorna blev igenlagda. 

Många av dem blev aldrig öppnade igen och föll i glömska.  
 

Allmogens vandring till de gamla källorna fortsatte dock i allmänhet och efterhand nöjde 

sig myndigheterna med att se till att polismakten upprätthöll lugn och ordning vid de 

källor där större folksamlingar ägde rum. 
 

Under andra halvan av 1600-talet var det högsta mode bland Europas societet att dricka 

brunn och vistas på kurort. Många av rikets styresmän hade kommit i kontakt med detta 

under sina resor och sökandet efter lämpliga platser här hemma började. Den ivrigaste 

uppletaren av mineralkällor lär ha varit Samuel Skragge, provincialmedikus i Västmanland 

och senare livmedikus till Karl XII. På sina talrika resor medförde han alltid en väska med 

”analysattiralj”. Redan år 1700 kom han till källan vid Sätra och fann att vattnet var av en 

sådan kvalitet att han beslöt att anlägga en hälsobrunn, därmed är Sätra brunn en av 

Sveriges äldsta kurorter. Samtidigt med vattenkuranstalternas inrättande utbröt en ny 

blomstringsperiod för den traditionella källdrickningen.  
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   Datum Kl. Plats Aktivitet  

    

Söndag 4 juni 
 
 
 
Söndag 4 juni 

09.45 
 
 
 
11.00 

Kila  
 
 
 
Västerås Domkyrka 

Pingstdagen 
Sammanlyst till ”Världens fest” i 
Västerås Domkyrka. Buss utgår från 
kyrkparkeringen i Kila kl. 9.45. 
Gospelmässa med gospelkörer från 
stiftet och Samuel Ljungblahd. 
 

Tisdag 6 juni 14.00 Kila kyrka Sveriges nationaldag 
Firas i Kila kyrka med bl a Kila kyrkokör. 
Därefter tågar vi enligt traditionen mot 
Hembygdsgården där föreningen 
inbjuder till kaffe och 
Nationaldagsbakelse. 

Onsdag 7 juni 9.00-
17.30 

Församlingshuset Hemlig resa för daglediga 
Se annons på motstående sida. 

Onsdag 7 juni 18.30 Klockargården 
 

Veckomässa 

Söndag 11 juni 14.00 Kila kyrka Helga trefaldighets dag 
Söndagsgudstjänst 

Tisdag 13 juni 
Onsdag 14 juni 

18.00 
18.30 

Sätra Brunns kyrka 
Klockargården 

Veckomässa 
Veckomässa 

Lördag 17 juni 
 

13.00 Församlingshuset Födelsedagsfest! 
Inbjudan kommer till församlings-
medlemmar som fyllt jämna 80, 85, 90 
år eller mera.  

Söndag 18 juni 18.00 Tärna kyrka 1:a sönd e trefaldighet 
Söndagsgudstjänst 
Kaffe i kyrkan från kl. 17. 

Tisdag 20 juni 18.00 Sätra Brunns kyrka Veckomässa 

    

Lördag 24 juni 11.00 Sätra Brunns kyrka Midsommardagen 
Högmässa  
Brunnskören medverkar. 

Lördag 24 juni 18.00 Tärna Bygdegård Midsommardagen 
Friluftsgudstjänst 

Söndag 25 juni 11.00 Kumla hembygdsgård Den helige Johannes döparens dag 
Gudstjänst 

Tisdag 27 juni 18.00 Sätra Brunns kyrka Veckomässa 

Åsnorna är populära  och jättesnälla. 

På Palmsöndagen kom de på besök igen. 

 

Sammanlagt 45 besökare  

i alla åldrar deltog vid 

påskpysslet i Församlings-

huset. Det skapades och 

fikades och var fritt fram i 

gympasalen för dem som 

hade spring i benen. 

”Livet är en schlager!” Allsångscafé 

i Gullvalla med Kila kyrkokör. 

Diggiloo-diggiley… med Nils-Erik Pettersson, 

Börje Holgersson och Hans Ragnarsson! 
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   Datum Kl. Plats Aktivitet  

    
Lördag 1 juli 18.00 Kumla kyrka Musik vid helgsmål 

Se kommande annonsering 
Söndag 2 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka, kaffeservering 

Söndag 2 juli 14.00 Kila kyrka 3:e söndagen efter trefaldighet 
Gudstjänst 

Tisdag 4 juli 18.00 Sätra Brunns kyrka Veckomässa 

Lördag 8 juli 18.00 Tärna kyrka Musik vid helgsmål 
Se kommande annonsering 

Söndag 9 juli 11.00 Kumla kyrka 4:e söndagen efter trefaldighet 
Gudstjänst 

Söndag 9 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka, kaffeservering 

Tisdag 11 juli 18.00 Sätra Brunns kyrka Veckomässa 

Lördag 15 juli 18.00 Kumla kyrka Musik vid helgsmål 
Se kommande annonsering 

Söndag 16 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka, kaffeservering 

Söndag 16 juli 18.00 Tärna kyrka Apostladagen 
Gudstjänst 

Tisdag 18 juli 18.00 Sätra Brunns kyrka Veckomässa 

Lördag 22 juli 18.00 Tärna kyrka Musik vid helgsmål 
Se kommande annonsering 

Söndag 23 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka, kaffeservering 

Söndag 23 juli 14.00 Kila kyrka 6:e söndagen efter trefaldighet 
Gudstjänst 

Tisdag 25 juli 18.00 Sätra Brunns kyrka 
 

Veckomässa 

Söndag 30 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka, kaffeservering 

Söndag 30 juli 18.00 Kumla kyrka Kristi förklaringsdag 
Musikmässa  
med Per Nestor & Co. 

 

 

 

 

 
 

 

Kumla kyrka har under de senaste 

åren ägnats stor omsorg. Det började med 
renovering av kyrkogårdsmuren och 
gången upp mot kyrkan, därefter 
påbörjades en yttre renovering; nyputsad 
fasad och nymålade fönster, nytt, tjärat 
spåntak, nya plåtarbeten kring fönster och 
på tak. Därefter vidtog den inre 
renoveringen som nu närmar sig slutet; 
ett nytt värmesystem som ska ge bättre 
klimat för de gamla inventarierna och 
målningarna har installerats och de vackra Albertus Pictormålningarna rengörs nu 
sedan januari tålmodigt av konservator Misa Asp och hennes team. 
 

När allt är helt färdigt ska kyrkan förstås firas och återinvigas och det ska bli riktigt 
spännande! Men än så länge är inget datum bestämt. När ett sådant är bestämt 
kommer vi att annonsera på alla håll och kanter så håll utkik. 
 

Längre fram kommer arbetet också att redovisas i bilder och föredrag, mer om detta i 
nästa nummer. 
 

 
Ingrid och Karin har tagit 
massor av fina bilder under 
sin resa till Israel.  
Vi kommer att göra en liten 
utställning i Klockargårdens 
entré av dem. 

 
Barndop i vår eller 

 sommar?
Dopklänningar finns att låna. Hör 
av dig till pastorsexpeditionen 
eller direkt till  
vaktmästaren  
i din kyrka. 


