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”Sin enda grund har kyrkan i Kristus Frälsaren. 

Hon är hans egen byggnad, den nya skapelsen. 

I världen som han löste från mörkret med sitt blod 

blev hon den brud han krönte med evangelii ord.” 

Sv.ps. 57 

Många av oss medarbetare, anställda och volontärer, i kyrkan möter ofta 

människor som uttrycker sin kärlek till församlingskyrkan. Själva kyrkobyggnaden 

är viktig för många människor – att hon står där och finns tillgänglig när man bäst 

behöver henne. Kyrkan och klockringningen från tornet står för en stor trygghet 

bland människor. Det är också viktigt att det firas gudstjänst i kyrkan och att 

bönerna stiger upp mot Gud. Flera har också tackat för att kyrkan har renoverats. 

I Kumla kyrka startade arbetet med kyrkogårdsmuren, fortsatte med den yttre 

renoveringen och ny färg på kyrkans murar och tornet samt under detta år 

rengöringen av Albertus Pictors målningar i taket och på väggarna. Konservator 

Misa Asp med sina medarbetare har lagt ner ett stort arbete. När detta skrivs 

finns det fortfarandet några målningar kvar, som kommer att rengöras under 

augusti. 

Allt detta vill vi förstås fira med en Festmässa för alla åldrar den 10 september 

kl.11. Kumla-Tärnakören, Sånglust och Kila kyrkokör kommer att medverka, 

Albertus Pictor kommer på besök, hans egen tårta kommer att serveras, något 

roligt händer för barnen och mycket, mycket mer…  

Mycket annat händer också under hösten; vi tar emot nya Konfirmander, Träff för 

Daglediga drar igång, Gospelmässa i Sätra Brunns kyrka, Schlagermässa i Kila 

kyrka, Konsert för Världens Barn i Kumla kyrka och Anna Lottas jul i Kila kyrka 

mm. 

Kyrkovalet får vi inte glömma och information finns i detta nummer av 

Församlingsbladet. Under hösten kommer också Kyrksoppa att serveras före 

gudstjänsten i pastoratets kyrkor, inspirerat av kyrkvärd C i Tärna kyrka. Väl mött!   

Med omtanke 

 

och se den, muren till Templet. Precis utanför Jerusalems murar ligger 

Olivberget och Getsemane trädgård med sina olivträd. Några av dem är mer än 

2000 år gamla… 

I Gamla Stan i Jerusalem vandrade vi längs Via Dolorosa, Smärtornas väg som 

Jesus gick efter att ha dömts av Pontius Pilatus. Den vandringen slutar vid den 

Heliga Gravens kyrka, där Golgata ska ha legat.  

Vi är mycket tacksamma för att vi fick möjligheten att besöka dessa och fler 

platser och för de många berikande bibelsamtal vi fått delta i. Håll ögonen 

öppna! Vi kommer att inbjuda till bibelstudier och just du är självklart 

välkommen! 

                                   Ingrid Eklund 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                          KONFIRMATION! 
  Det finns de som säger att det är trist och gammeldags att konfirmeras. De har 
  oftast inte själva konfirmerats eller också var det lääänge sen. 
  De som konfirmeras nu för tiden säger oftast att det inte var som de trott. 
  Istället var det kul, det gav nya erfarenheter och nya kompisar, det är helt enkelt  

                     Inte Som Du Tror.  
Så varför inte prova? Nu efter sommaren startar  
konfirmationsträffarna och de första tiderna är: 
27/8 kl. 18.00 Inskrivning och föräldramöte i Tärna kyrka.  
22-24/9 Läger på Rävnäs (Ramnäs) 
20-22/10 i Kumla församlinghus. 

          Anmälan? Självklart! 
    Skicka ett mail till: erika.faxen@svenskakyrkan.se  
              eller  ingrid.eklund@svenskakyrkan.se  
 

      Anna-Lottas jul

     Kila kyrka onsdag 6 december kl 19.00 
              Anna-Lotta Larsson - sång  
            & Andreas Landegren - piano 
Kila kyrkokör, Kumla-Tärnakören & Sånglust 
med körledare Per Nestor och Ulrika Larsson 
Biljettförsäljningen startar 1/9. 
Pris och försäljningsställen publiceras i 
Salabladet, på facebook och på hemsidan 23/8. 
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En resa genom Bibelns berättelser 

Så satt vi där på flygplanet som skulle ta oss till 

det Heliga Landet. Mellan den 26 mars och 2 

april fick Karin och jag möjligheten att åka med 

på Bibeln.nu, en studieresa i Bibelns värld. Här 

fick vi besöka många av de platser vi läser om 

under kyrkoåret, se med egna ögon, höra ljuden 

och känna atmosfären.  

I Nasaret besökte vi Uppståndelsekyrkan, 

placerad över den grotta som sägs vara platsen 

för Marie bebådelse.           
                           Karin på Wadi Qelts smala vandringsled 

På herdarnas äng utanför Betlehem hade vi bibelsamtal i en av de grottor som 

herdar grävt ut som skydd åt sina får och sig själva. Och så Betlehem – här 

delade vi tro och tillit med så många andra människor i Födelsekyrkan, byggd 

över den grotta där Jesus föddes. Kanske frågar man sig om det verkligen är på 

exakt denna plats han föddes och just där krubban stod. Det kan vi inte få 

något definitivt svar på, men någon har sagt att då man ger namn åt en plats, så 

beror det på att platsen är viktig. 

 Att få läsa saligprisningarna på Saligprisningarnas berg, vilket är en mycket 

vacker och grönskande höjd, kändes mycket speciellt. Att sedan få doppa 

fötterna i Genesarets sjö och fira mässa vid sjön, på den plats där Jesus mötte 

några av lärjungarna efter sin uppståndelse, var mäktigt. I Jeriko fick vi se 

lämningarna av de urgamla murarna, och därifrån utgick vi också när vi gick 

en del av Wadi Qelt, den gamla pilgrimsvägen mellan Jeriko och Jerusalem.  

Den här leden förknippas med ”Dödsskuggans dal”.  I 1917-års 

bibelöversättning står det: ”Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag 

intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.” (Psaltaren 23)  

Att få se grottorna i Qumran där 

Dödahavsrullarna påträffades var verkligen 

spännande, likaså att se lämningarna som troligen 

härstammar från esséerna, den gren av 

judendomen bredvid fariséer och sadducéer som 

vi känner igen från Bibelns berättelser.   

I Jerusalem besökte vi Tempelberget med 

Klippmos-kén och Al-Aqsamoskén. Här stod 

tidigare Salomos tempel, av det finns idag endast 

den västra muren kvar, den så kallade                         

Västra Muren (Klagomuren)                             Klagomuren. Och nog var det andäktigt att stå där  

 

 

  
    Datum Kl. Plats Aktivitet  

     
 Tisdag 1 augusti 18.00 Sätra Brunns 

kyrka 
Veckomässa 
"Kärlekspärlan - att ge" - mässa med  
musik och tankar kring Frälsarkransen. 

 Söndag 6 augusti 18.00 Tärna kyrka 8:e söndagen efter trefaldighet 
Söndagsmässa 
Kaffe i kyrkan från 17.00. 

 Tisdag 8 augusti 14.00 Smedsbo Tärna kyrkliga syförening träffas  
hemma hos Sigbritt Larsson i Smedsbo. 

 Tisdag 8 augusti 18.00 Sätra Brunns 
kyrka 

Veckomässa 
"Hemlighetspärlorna" - mässa med  
musik och tankar kring Frälsarkransen. 

 Söndag 13 augusti 14.00 Trädgårdscaféet 
Sätra Brunn 

9:e söndagen efter trefaldighet 
Friluftsgudstjänst 

 Tisdag 15 augusti 18.00 Sätra Brunns 
kyrka 

Veckomässa 
"Nattens pärla" - mässa med musik 
och tankar kring Frälsarkransen. 

 Söndag 20 augusti 11.00 Kumla kyrka 10:e söndagen efter trefaldighet 
Söndagsmässa 

 Tisdag 22 augusti 
 
 
 
Tisdag 22 augusti 

18.00 
 
 
 
19.00 

Sätra Brunns 
kyrka 
 
 
Klockargården 

Veckomässa 
"Uppståndelsepärlan" - mässa  
med musik och tankar kring  
Frälsarkransen. 
Terminsstart Kumla-Tärnakören 
 

 Onsdag 23 augusti 13.00 Församlingshuset Surströmmingslunch 
Anmälan till expeditionen  
senast 16 augusti.  
Kostnad 70 kr. 

 Torsdag 24 augusti 14.00 Församlingshuset Terminsstart Sånglust 

 Söndag 27 augusti 18.00 Tärna kyrka 11:e söndagen efter trefaldighet 
Söndagsmässa 
Konfirmandinskrivning 
Kaffe i kyrkan från 17.00 

 Tisdag 29 augusti 18.00 Sätra Brunns 
kyrka 

Veckomässa 
"Gudspärlan" - mässa med musik  
och tankar kring Frälsarkransen. 

 Onsdag 30 augusti 10-12     Klockargården Terminsstart onsdags-Kom & Lek 

 Onsdag 30 augusti 18.30 Klockargården Veckomässa 

 Onsdag 30 augusti 
Torsdag 31 augusti 

19.00 
19.00 

Klockargården 
Kila prästgård 

Terminsstart SKU 
Terminsstart Kila kyrkokör 
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    Datum Kl. Plats Aktivitet  

     

 Fredag 1 september 
Söndag 3 september 

13-15 
16.00 

Klockargården 
Sätra Brunns kyrka 

Terminsstart fredags-Kom & Lek 
12:e söndagen efter trefaldighet 
Gospelmässa 
Gospelkören KAOS och Lenne  
Lehtonen, piano. 

 Onsdag 6 september 18.30 Klockargården Veckomässa 

 Söndag 10 september 11.00 Kumla kyrka 13:e söndagen efter trefaldighet 
Festgudstjänst med återinvigning av  
kyrkan efter renoveringen.  
Medverkan av alla pastoratets körer 
Fest för alla åldrar! 

 Onsdag 13 september 18.30 Klockargården Veckomässa 

 Söndag 17 september 13.00 Tärna kyrka 14:e söndagen efter trefaldighet 
Söndagsmässa 
Kyrksoppa i kyrkan kl. 12.30 

 Söndag 17 september 8-11 
15-20 

Församlingshuset 
och Kila prästgård 

KYRKOVAL 
information på sid 6-9 

 Onsdag 20 september 13.00 Församlingshuset Träff för Daglediga 
Kom och ät en god lunch! 

 Onsdag 20 september 18.30 Klockargården Veckomässa 

 Söndag 24 september 14.00 Kila kyrka 15:e söndagen efter trefaldighet 
Söndagsmässa 
Kyrksoppa i kyrkan kl. 13.00 

 Onsdag 27 september 14-16     Kila prästgård Eftermiddagskaffe för daglediga 

 Onsdag 27 september 18.30 Klockargården Veckomässa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agneta Selling 
En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons 
väg. Det ska vara enkelt att få kontakt med Svenska kyrkan, och kyrkan ska finnas 
nära till hands. Svenska kyrkan ska erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv.  De 
svenska kyrkogårdarna och begravningsplatserna är en del av kulturarvet, och ska 
vårdas och hållas öppna och välkomnande för alla - till andakt, kontakt och 
sorgearbete. 

 

Thomas Calissendorff  
Särskilt viktigt är det att Svenska kyrkans verksamhet för barn och unga erbjuds 
alla - utan krav på att betala. Det är också viktigt att Svenska kyrkan ska erbjuda 
sommarjobb till skolungdomar. Därmed tar kyrkan ett viktigt ansvar för 
sammanhållningen i samhället 
 

Christina Forsgren   
Varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska tydligt och 
klart stå upp för varje människas rätt och värde. Inte minst måste rätten att ingå 
samkönade äktenskap stärkas genom att aktivt motverka alla de diskriminerande 
strukturer som kvarstår i såväl kyrka som samhälle. Allt motstånd mot kvinnor 
som är präster är oacceptabelt och måste upphöra. 
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Vår vision 
POSK – Partpolitiskt obundna i Svenska kyrkan  – har 
som vision att Svenska kyrkan ska vara en 
gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och 
liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. 

 
Våga vara kyrka 
POSK vill 

- verka för utveckling och fördjupning av 
gudstjänstlivet 

- stärka församlingarna i att lokalt verka ekumeniskt 
och utöva mission. 

- Att när Svenska kyrkan uttalar sig ska det ske 
utifrån teologiska aspekter och inte partipolitik. 

- införa en bestämmelse i kyrkoordningen om att det 
ska finna en diakon för varje församling. 

- stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar. 
 

Mångfald och respekt 
POSK anser att 

- samtalsklimatet i Svenska kyrkan ska präglas av 
respekt för varandra och varandras olika åsikter. 

- Det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel 
mellan personer av samma kön ska stå fast i sin 
helhet. 

 

Musik och kultur 
POSK vill 

- förstärka rekryteringen av kyrkomusiker och verka 
för att öka antalet platser i fackutbildningen. 

- värna det viktiga kulturarv som utgörs av  
bland annat kyrkor och kyrkogårdar, och att  
hålla kyrkor öppna med hög tillgänglighet. 

 

Ge och ta ansvar 
POSK vill 

- att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, 
uppmuntras och ges ansvar i församlingarna. 

- göra kyrkan till en attraktiv arbetsplats som lockar 
kompetenta människor. 

- Kyrkorättsligt reglera De ungas kyrkomöte och att 
mötet får välja representanter till kyrkomötet.   

 

Läs hela vårt program: www.posk.se/program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glada barn som deltagit i 

Prinsesskolan i Kila. 

Pastoratet var på plats 

under midsommarfirandet 

på Sätra Brunn och där dök 

Karin Eriksson upp i sin fina 

dräkt. 

←Konfirmanderna övar 

inför redovisningen.         

Härliga musikanter→ 

vid fikat på hembygds-

gården i Kila efter 

konserten 6 juni.  

Kristi himmelsfärds dag firades med 

otta och sillfrukost i Tärna bygdegård 

en strålande vacker majmorgon. 
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Kyrkovalet - demokrati i kyrkan  
 

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan 
och har fyllt 16 år har rätt att rösta i kyrkovalet och välja vem som ska företräda 
dem de kommande fyra åren.  
 

Genom direkta val väljer vi ledamöter i kyrkofullmäktige i Kumla Tärna Kila 
pastorat, ledamöter stiftsfullmäktige i Västerås stift och ledamöter i kyrkomötet på 
nationell nivå. 
 

Utöver att fira gudstjänst gör Svenska kyrkan mycket av det som många tycker är 
viktigt när samhällets funktioner inte riktigt räcker till. Alla som vänder sig till kyrkan 
får del av besluten i kyrkan, därför har kyrkovalet större betydelse än vad många 
kanske tror. Med din röst kan du påverka hur kyrkan utvecklas. Kyrkovalet är en 
manifestation för demokrati, nära 700 000 människor röstade i senaste kyrkovalet. 
Det är ändå bara cirka 13 % av alla kyrkotillhöriga, varje röst väger därför tungt. 
 

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. De tre nominerings-
grupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i vårt pastorat presenterar sig 
här på de kommande sidorna. 
 

Röstkorten sänds ut sista veckan i augusti. På röstkortet finns information om 
vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Det är också möjligt att förtidsrösta på 
församlingsexpeditionen. Är du förhindrad att besöka vallokalen är budröstning 
möjlig. Du kan även brevrösta, material för detta kan hämtas på församlings- 
expeditionen under valperioden.  
 
 

Den som röstar i kyrkovalet kan lyfta fram tre kandidater på den lista man valt 
genom att sätta kryss i rutan framför namnet. 
 

Läs mer om kyrkovalet på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 
 
  
 

ÖPPETTIDER VALDAGEN: 
Kila prästgård   8.00-11.00 och 15.00-20.00 
Kumla Församlingshus   8.00-11.00 och 15.00-20.00 
 
FÖRTIDSRÖSTNING: 
Kumla Klockargården 
4  september     9.00-12.00 
5  september   17.00-20.00 
6-11 september     9.00-12.00 
12  september   17.00-20.00 
13-17 september     9.00-12.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centerpartiet värnar om att kyrkan ska finnas tillgänglig i människors närhet och 
vardag.  
 

Detta kan ske bland annat genom:  
 diakonalt arbete 
 att barn och ungdomars önskemål och idéer får ta plats i 

församlingens arbete 
 att vara en aktiv och positiv kraft på sociala medier 
 att ta vara på det ideella engagemanget där människor kan känna 

delaktighet i församlingsarbetet 

 
 Centerpartiet värnar om församlingens 
betydelse för kulturarvet. 

 Centerpartiet arbetar för att Svenska 
kyrkan ska respektera naturens värde 
och stödja arbetet för en hållbar 
utveckling.  
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