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Allt har sin tid  

När detta skrivs är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Det har väl aldrig 

skrivits och debatterats så mycket inför ett kyrkoval, som inför detta. Som 

det verkar har fler människor än vanligt också röstat. Någon skrev på 

Facebook att det var ett gott tecken, när solen drev undan molnen idag. Just 

nu strålar solen ner från en klarblå himmel. Det är en fantastisk dag om än 

något kall! 
 

Jag tror att många med mig fortfarande lever i ett ”lyckorus” efter förra 

söndagens Festmässa med återinvigning efter att Albertus Pictor- 

målningarna blivit rengjorda. Biskopen fick hela församlingen att skratta 

med sina slutord ”Så nu vet ni det”. 
 

Sommaren är förbi, får väl också jag tillstå, när halva september har 

passerat. Det är något fint med hösten också; den höga luften som vi får 

andas in och de vackra höstfärgerna, som är så vackra att det nästan gör ont. 

Hösten är en tid för vila och eftertanke. Det blir mörkare, vi tänder ljus och 

”kurar skymning”. Kanske kan vi också slå av på takten och vila lite mer – 

precis som naturen gör? Fortfarande finns det bönder som plöjer sina åkrar. 

Jag tycker det är så vackert och trots att jag ofta kör bil förbi kan jag nästan 

känna den härliga doften av jord. Jorden som innehåller miljarders 

miljarder partiklar av liv. Nu får jorden under en tid vila och återhämta sig. 

Tänk om jag och kanske även du kunde tänka så – som det står i 

Predikaren:  

” Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: 

en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp… 

… en tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa…” 

Allt har sin tid! 

 

 

Med omtanke 
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SKUT - Svenska kyrkan i utlandet  
bland behöver vi också utomlands en plats där vi 
känner oss hemma och kan tala svenska.  
Svenska kyrkan i utlandet finns till för 
utlandssvenskar, turister, studenter, au-pairer 
och sjö-folk.  Utlandskyrkan arbetar som en 
församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum  

och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Våra kyrkor och 
mötesplatser utomlands får varje år cirka en miljon besök av studenter, turister, 
bofasta, långtradarchaufförer och sjöfolk. Personal och frivilliga besöker under ett 
år tusentals svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Vi nattvandrar 
och delar ut varannan vatten till 
ungdomar på semester, vi stöttar när 
någon blivit rånad, när en katastrof 
inträffar, i en utsatt situation när det 
sociala skyddsnätet är långt borta blir 
utlandskyrkans ett viktigt stöd.   
Ett stort ekonomiskt ansvar tas vid 
varje utlandskyrka där intäkter genom 
medlemsavgifter, servering och 
basarförsäljning med mera täcker 
drygt hälften av kostnaderna i snitt. 

Svenska kyrkan i utlandet 
finansierar därutöver sin verksamhet 
med medel insamlade i Sverige; 
rikskollekter, syföreningsbidrag, enskilda gåvor och församlingsanslag m.m. och 
via kyrkoavgiften stöttas utlandskyrkorna med ungefär en tredjedel av 
kostnaderna. Men behoven är stora och resurserna är idag långt ifrån tillräckliga. 

 
Under 1 oktober till 4 november pågår en särskild insamlingsperiod då bössor 
finns utställda i våra kyrkor och den 1/10 och 4/11 går rikskollekterna till SKUT. 
Du kan också lämna en gåva till Svensk kyrkan i utlandets arbete via bg 901-6031 
eller pg 90 16 03-1. 

     ❤ Tack för din gåva! 
 

 

Vinnare av  Tipspromenaden under kyrkogårdsdagen och 500g 

Twistkarameller :  Inger Skedung, Kila  

Vinnare av Korsordet i nr 2 och ett paket Kyrkkaffe:  

Kristina Björner, Vissängen  

Vinnaren av korsordet denna gång får också 500g Twist! 

            

            
                     

Fredag den 3 november  
     Öppen kyrka: 
       Kumla kyrka  10.00-16.00 
     Tärna kyrka   14.00-17.00 
      Kila kyrka      16.00-19.00 
  
        Lördag den 4 november 
      Öppen kyrka: 
        Kumla kyrka  10.00-16.00 
        Tärna kyrka   14.00-18.00 
        Kila kyrka      14.00-18.00 

 
 

Under fredagen kl. 10-16 har du möjlighet att  
tillverka en gravdekoration till självkostnads- 
pris i Församlingshuset i Kumla.  
Ami Lundholm visar hur du kan göra. 

 
                  

   Lördag 4 november – Alla helgons dag 
        14.00 Musikandakt i Kila kyrka 
        16.00 Minnesgudstjänst i Kumla kyrka 
        18.00 Minnesgudstjänst i Tärna kyrka 
 
        Söndag 5 november – Alla själars dag  
   16.00 Minnesmässa i Kila kyrka 

                                

                   Anna-Lottas Jul 
                                                                Kila kyrka onsdag 6/12 kl. 19.00 
                                                Anna-Lotta Larsson – sång & Andreas Landegren – piano 

                            Kila kyrkokör, Kumla-Tärnakören, Sånglust 
                         Biljettpris: Vuxen 250 kr, barn (t o m 15 år) 210 kr 
                        Boka biljetter på: 0224-67 70 51 eller 0224-67 70 55 

                                                 För utlämning av förbetalda biljetter samarbetar vi med  
                                                           ”Garner Å Sånt” på Norrbygatan 12 i Sala. 

 

Under sommaren möter Svenska kyrkans nattvandrare 

på Cypern tusentals svenska ungdomar. Bild: D Folkestad  
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Söndag 10/12 kl 15.00 firar vi  

Luciagudstjänst i Tärna kyrka. 

Vill du vara med i Luciatåget? 

 
Kom till övningarna eller kontakta Ulrika Larsson  

0224-67 70 55 eller ulrika.larsson@svenskakyrkan.se  

för närmare information. Vi bjuder på mellis!  

          29/11 onsdag  kl 17-18  övning i Tärna kyrka 

          5/12 tisdag  kl 17-18  övning i Tärna kyrka 

          10/12 söndag  kl 13-15  övning i Tärna kyrka 

  kl 15        Luciagudstjänst 
 

Efter gudstjänsten inbjuder Bygdegårdsföreningen  

till Lussefika i bygdegården. 
 

 
 

  VÄLKOMMEN PÅ LUNCH FÖR DAGLEDIGA! 

                  I Församlingshuset i Kumla kyrkby  klockan 13.00 
 

      18 oktober 
             & 

     15 november 
       serveras ”vanlig” lunch och kaffe  
            med något sött för 50 kr 

   

     13 december 
      blir det jullunch med Luciatablå 
             och då är priset 100 kr. 

 
Fullsatt i Församlingshuset 

och stämningen var på topp! 

Efter en renovering som pågått i etapper 

under ett par år återinvigdes Kumla kyrka 

under pompa och ståt och stor glädje i 

närvaro av vår biskop Mikael Mogren. 

Alla pastoratets körer medverkade och sjöng så 

vackert, vackert. Här sjunger man tillsammans 

bönen ’Må din väg gå dig till mötes’ 

Fler bilder längre fram i tidningen!      

 

Herr och 

fru Pictor. 
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Under juli månad tillbringade fem glada ungdomar och jag 

två veckor på Grällsta ridcenter. Det var dags för årets 

ridkonfirmandläger. På morgnarna hämtade vi hästarna 

och ägnade sedan en stund till att be med våra respektive 

hästar. På hästryggen bad sedan jag en och annan bön om 

att slippa markkänning innan det var dags för våra 

samlingar kring Gud och tro. Under lägrets två veckor fick 

konfirmanderna bygga kyrka, göra ökenvandring, möta 

bekymmerslöshet, fundera över livets prövningar och vad 

uppståndelsen kan innebära. Genom skrivande av böner, 

bibelstudier på olika sätt, tårtbakning och egna ”10 Guds 

bud” funderade vi över tro, treenighet och etik och sista 

lördagen i juli fick jag så glädjen att konfirmera dem i Kila kyrka.  

Nu hoppas jag få möta nya konfirmander nästa sommar med  

nya utmaningar.                         Hälsningar//Ingrid Eklund 

 

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 istället var det kul, det gav nya erfarenheter och nya 
kompisar, det är helt enkelt ”inte som du tror”. Varför inte 
prova? En ny grupp är igång, men fram till den 12 oktober 
kan du anmäla dig!  
Skicka ett mail till   erika.faxen@svenskakyrkan.se  
                        eller   ingrid.eklund@svenskakyrkan.se 

Josefin Nergård läser. 

Körerna fortsatte sjunga länge 

därutanför kyrkan, vackert, vackert! 

Karin ser upp till biskopen  ;-) 

Stilstudie av några körmedlemmar. 

Konservator Misa Asp och ledningsgruppen 

för renoveringen tackas för sitt arbete. 

Två små gummor bakar tunnbröd 

utanför Församlingshuset… 

Albertus Pictor-tårtor förstås! Foton: Erika Faxén och Per Nestor 
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Datum Kl. Plats Aktivitet  

    Söndag 1 oktober 11.00 Kumla kyrka Den helige Mikaels dag 
Familjegudstjänst 
Korv och fika i Klockargården efter 
gudstjänsten. 

Onsdag 4 oktober 12.00 Norrby  
församlingshem 

Regionsyföreningsdag. 

Onsdag 4 oktober 18.30 Klockargården Veckomässa 

Lördag 7 oktober 16.00 Kumla kyrka Konsert för Världens Barn 

Söndag 8 oktober 11.00 Kila kyrka Tacksägelsedagen  
Skördemässa  
Se annons härintill 

Söndag 8 oktober   15.00 Kumla kyrka Tacksägelsedagen  
Skördegudstjänst  
Se annons härintill 

Onsdag 11 oktober 18.30 Klockargården Veckomässa 

Söndag 15 oktober 16.00 Kila kyrka 18:e söndagen efter trefaldighet 
Schlagermässa  
med Kila kyrkokör, Sånglust och 
Gospelkören KAOS med band. 
Mer information på sidan 7. 

Onsdag 18 oktober 13.00 Församlingshuset Träff för Daglediga 
Kom och ät en god lunch! 

Onsdag 18 oktober 18.30 Klockargården Veckomässa 

Söndag 22 oktober 11.00 Kumla kyrka 19:e söndagen efter trefaldighet 
Söndagsmässa 
Efter mässan firar vi De äldres dag i 
Församlingshemmet med kyrkkaffe  
och melodikryss.  

Onsdag 25 oktober 18.30 Klockargården Veckomässa 

Söndag 29 oktober 18.00 Tärna kyrka 20:e söndagen efter trefaldighet 
Fredsmässa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PSALMTOPPEN 
 

Var med och rösta fram din favoritpsalm! 

Söndag den 19 november kl. 18.00 

kör vi Psalmtoppen i Tärna kyrka 

Vi sjunger tillsammans med kören 

Sånglust med band och korar kvällens 

favoritpsalmer. 

 

Och det blir kaffe med dopp i  

fikahörnan efter gudstjänsten! 

 

 

 

 

Välkommen till  

  BARNVERKSAMHETEN
           Kom & Lek – Öppen verksamhet för barn och föräldrar 
            

Onsdagar kl. 10-12 
Klockargården, Kumla 
 

Fredagar 9.30-11.30   
Ransta Nästa 
 
Fredagar kl. 13-15 
Klockargården, Kumla            
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MÅNADENS PSALM 
Varje månad använder vi en 
tema-psalm som dyker upp i 
månadens gudstjänster och 
andra verksamheter: 
 

Oktober           nr 97  
Jag behövde en nästa 
 


 

November       nr 96  
Öppna mig för din kärlek 
 


 

December       nr 108  
Gå, Sion, din konung att 
möta 
 


 

Januari             nr 778  
I min Gud har jag funnit 
styrka 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 REGIONSYFÖRENINGSDAG               DE ÄLDRES DAG 
  Norrby församling inbjuder                                   Efter mässan den 22 oktober kl. 11.00  

  till höstens                                                                 firar vi De äldres dag i Församlingshuset  

 regionsyföreningsdag i    med kaffe och hembakt och 

 Norrby församlingshem                      ett lagom knepigt melodikryss  

 Onsdag den 4 oktober kl. 12.00         av och med Kerstin Ragnarsson 

 
  

    Konsert för Världens Barn 
                      Lördag 7 oktober  
                Kl. 16.00 i Kumla kyrka 
         Peter Sjöström, Elisabeth Storm,  
           Jenny Eriksson, Victor Aitman,  
                   Ronja Jareholm m fl   
 

    Husband: Per Nestor—klaviatur,  
    Gunnar Paulson—gitarr, Kenneth Österberg - bas,  
     Lasse Storm—percussion. 
 

    Fri entré. Du som kommer och lyssnar ger ett 
    frivilligt bidrag som går direkt till den nationella 
     insamlingen Världens Barn. 
 
 

 
Skördemässa i Kila kyrka 
Söndag 8 oktober kl. 11.00 
Kila kyrkokör medverkar 
”De äldres Dag” – Kivsta och Tullsta rotar 
inbjuder därefter till kyrkkaffe med  
smörgåstårta och skördeauktion i  
Komministergården. 
 
Skördegudstjänst i Kumla kyrka 
Söndag 8 oktober kl. 15.00 
Kumla-Tärnakören medverkar 
Centerkvinnorna inbjuder därefter till soppa och auktion i Församlingshuset. 
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Schlagermässa 
 

 Kila kyrka söndag 15/10  
             Kl. 16.00 
 

                 Kila kyrkokör, Sånglust  
          & Gospelkören KAOS  

                                                under ledning av Ulrika Larsson 
                                                 

Lenne Lehtonen – klaviatur, Dan Jisei – bas, Benjamin Abellan – trummor 
Karin Hammermo, Ingrid Eklund, Gun-Britt Isaksson 

 

Kom gärna schlagerklädd!     VÄLKOMMEN! 
 

 
 

”Take a minute, take a breath to reload, spell it out and let 'em know.  That we're 
never gonna lose our colours we're just gonna let 'em show. Now it's time to 
spread the love and our hearts will beat as one.” David Lindgrens låt från 2012, 
med uppmaningen att stå enade och sprida kärlek i världen, utgör beredelseordet 
i schlagermässan som kommer att firas söndag 15/10 kl 16.00 i Kila kyrka.  
 

I schlagermässan ersätts våra traditionella psalmer och vissa mässpartier av låtar 
som tidigare varit bidrag till Melodifestivalen. Tanken är att fånga upp en genre 
som på många vis rör den svenska folksjälen och där texterna ofta handlar om 
tillit, omtanke och kärlek för att låta var och en fundera över texterna, som t ex: 
Vad säger den här sången mig om textens ”jag” är Gud? Det är en häftig känsla 
att efter förlåtelseorden sjunga: ”När du står en dag vid ett vägskäl i ditt liv som 
ett vilset litet barn. Är jag bredvid dig och jag följer varje steg du tar och hos dig 
stannar jag kvar.” (Se på mig – Jan Johansen) eller att under nattvarden förenas i 
orden ”En evighet en kort sekund när vi blir ett med tid och rum. Ett ögonblicks 
oändlighet långt bortom allt i evighet.” (Evighet – Carola).  
 

Naturligtvis kommer man som man är men man får också, mer än gärna, göra sin 
egen tolkning av dagens klädkod som förstås har temat ”SCHLAGER”!  
 

Välkommen att till en traditionell gudstjänst i schlagertappning! 
 

”Reser ut på öppet hav där allting blir som nytt i den framtid som du ger. 
Utan saknad lämnar jag min trygga hamn fri men ändå bunden till en öppen 
famn.” (Fångad av en stormvind – Carola) 

 

 

   Datum Kl. Plats Aktivitet  
    Fredag 3 november 10-16 Kumla kyrka Kyrkan öppen, kaffe. 

Tillverkning av gravdekorationer  
i Församlingshuset. 

Fredag 3 november 14-17 Tärna kyrka Kyrkan öppen, kaffe. 

Fredag 3 november 16-19 Kila kyrka Kyrkan öppen, kaffe. 

Lördag 4 november 10-16 Kumla kyrka Kyrkan öppen, kaffe. 

Lördag 4 november 16.00 Kumla kyrka Alla helgons dag 
Minnesgudstjänst  
Kumla-Tärnakören medverkar  

Lördag 4 november 14-18 Tärna kyrka Kyrkan öppen, kaffe. 

Lördag 4 november 18.00 Tärna kyrka Alla helgons dag 
Minnesgudstjänst  
Kumla-Tärnakören medverkar  

Lördag 4 november 14-18 Kila kyrka Kyrkan öppen, kaffe. 

Lördag 4 november 14.00 Kila kyrka Alla helgons dag 
Musikandakt  
Lekmannaledd  

Söndag 5 november 16.00 Kila kyrka Alla själars dag 
Minnesmässa  
Kila kyrkokör medverkar  
Kaffe i kyrkan 

Onsdag 8 november 18.30 Klockargården Veckomässa 

Söndag 12 november 11.00 Kumla kyrka 22:a söndagen efter trefaldighet 
Söndagsmässa 

Onsdag 15 november 13.00 Församlingshuset Träff för Daglediga 
Kom och ät en god lunch! 

Onsdag 15 november 18.30 Klockargården Veckomässa 

Söndag 19 november 18.00 Tärna kyrka Söndagen före domssöndagen 
Psalmtoppen 
Sånglust med band 
Fika 

Onsdag 22 november 18.30 Klockargården Veckomässa 

Söndag 26 november 14.00 Kila kyrka Domssöndagen  
Söndagsmässa 

Onsdag 29 november 18.30 Klockargården Veckomässa 
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