
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I morse när jag vaknade och tittade ut genom fönstret var det allde-
les vitt. 
Bilen var helt ta ckt av ett tjockt vitt ta cke. Trots att det inte hade 
ljusnat a nnu, sa  var det ljust ute. Ma nga tycker att det a r tra kigt 
na r de sta ller undan adventsljusstakarna och tar ner advents-
stja rnorna och a nglarna nu na r julen a r o ver. Jag ocksa , men bara 
tills allt a r borta och jag uppta cker att ju mo rkare det a r i fo nst-
ren desto ljusare blir det utanfo r. 
Just nu tumlar mitt ro cklin runt i tva ttmaskinen. Ro cklinet tillika 
med alban (betyder vit) a r liturgiska plagg som anva nds i kyrkan 
vid gudstja nster och kyrkliga handlingar. De a r vita - renhetens 
fa rg - som blir ett genomga ende tema. 
Den 30 januari firar jag 41 a r som pra st i Svenska kyrkan. Jag 
brukar just vid denna tid ta nka tillbaka pa  den dagen i Va stera s 
Domkyrka, som var den fo rsta pra stvigningen med enbart kvin-
nor (na gon valde Go teborgs stift). Vi na mndes pa  TV-nyheterna 
och en bild visades. 
Jag brukar ofta ta nka pa  alla fina ma nniskor som jag har fa tt 
mo ta och tja na. VDM sta r det pa  mitt pra stkors - Verbi Divini Mi-
nister - Guds Ords Tja nare. Detta som ska genomsyra hela 
Svenska kyrkans verksamhet. Vi ansta llda a r till fo r dem vi mo ter 
och inte fo r va r egen skull. Om alla skulle arbeta fo r uppgiften 
och uppdraget (Mission) sa  blir det mindre viktigt vem man ar-
betar tillsammans med.  
Vi mo ter ma nga ma nniskor i de kyrkliga handlingarna da r bemo -
tandet a r sa  viktigt. Ma nga kla dda i den vita fa rgen- renhetens 
och gla djens fa rg vid dop, konfirmation, vigsel och begravning. 
Sa  ma nga tankar bara fo r att det sno ar just idag. Nu ser jag och 
mina medarbetare fram mot 14 februari Alla hja rtans Dag och 
fina (inte pa  lo pande band) Drop-in vigslar och kanske dop i 
vackra Kumla kyrka. 
 
Med omtanke  

 

 



Svaren på nedanstående ledtrådar ska placeras in vågrätt i björnidets rutnät så att det passar med 
de redan inskrivna bokstäverna som , som ni ser, bildar första meningen i en björnrelaterad visa. 
Ledtrådarna står i oordning förstås, jag vill ju gärna att det ska vara riktigt knepigt…      

Vad är Björn "Nalle" Johansson känd som?                                                                                           
Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av ...                                                                              
En av Nalle Puhs kompisar                                                                                                                        
Av björnbär kan man göra …                                                                                                                    
Jättebjörnlokan är en giftig växt som inte hör hemma här. Vad kallar man en art som invaderar, 
sprider sig snabbt och tränger ut andra växter?                                                                                           
Björn Kjellman gav röst åt huvudpersonen i SVTs julkalender 1997. Var utspelar sig den?         
Björneborg är en stad i …                                                                                                                          
 Ibland gör björnen sitt vinteride i en…                                                                                                   
När familjen Brown hittar björnen Paddington, sitter han på en …                                                    
Kallas ibland för ”nalle”                                                                                                                             
De bär björnskinnsmössor                                                                                                                        
Vilken Björn säger saker som ”Jag rör mig rastlöst till språkets möjligheter och löper amok i 
frihetens öga” samt har en tigertatuering på bröstkorgen?                                                                       
Björn Borgs namn ser man nu ofta på …                                                                                                
Björne tycker om att äta pepparkakor och plåstra om sina vänner och han bor i ett …                
Efternamnet på en skådespelare som i Disneys tecknade filmer gett svensk röst till både Baloo i 
Djungelboken och björnen Lille John i Robin Hood.                                                                                     
För björnjakt behöver man …                                                                                                                   
Bamse blir världens starkaste björn när han äter dunder-…                                                                
Björn som lever i Nordamerika och beskrivs som mer aggressiv är vår brunbjörn. På latin heter 
den Ursus arctos horribilis…                                                                                                                              
Här kan du se en björn på nära håll.                                                                                                       
Om vintern ligger björnen i …                                                                                                                    
Teddybjörnen sägs ha fått sitt namn från denna amerikanska president.                                       
Björn Berg är känd för sina illustrationer till Astrid Lindgrens berättelser om en gosse och hans 
syster … med flera, som bor i ... 

  UNGDOMSTRÄFFAR 

   

Ett stort 

TACK!    
 Till Micke på Citytobak  
 som sponsrade med godis 
 vid vår julgransplundring  
 den 10/1! 
 

 

 

             Drop-in vigsel i Kumla kyrka  
           Alla Hjärtans Dag       kl. 13-18 
Frågor: Karin Hammermo, präst 0224-67 70 52   
       eller på mail:  fria.idag@gmail.com   

 
   
   Vinnare av det kluriga julpysslet i nr 5 och en bukett  
   tulpaner:  Kristina Björner, Vissängen.  Grattis! 
   Denna gång kan du vinna en valfri kökshandduk från vårt 
   fairtradeskåp. Posta ditt svar senast 15 mars till: Kumla  
   Tärna Kila pastorat, Kumlavägen 11, 733 93 SALA eller  
   maila till kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se. 

På gång i Ransta. Vi ses en gång i 
månaden. Håll utkik på  anslags-
tavlan vid Ransta Nästa! 

   

 

KOM & LEK 
Öppen verksamhet för barn med  

förälder/annan vuxen. 
Onsdagar kl. 10-12  
i Kumla Klockargård 

Fredagar kl. 9.30-11.30 
i Ransta Nästa 

SKU - Svenska kyrkans Unga 
      fortsätter efter  
       Mässan kl. 18.30  
       i Klockargården i   
       Kumla på onsdag-
       arna. 
     Vi ses! 

          Ingrid & Erika 



    Taizémässa i Tärna kyrka 

       ”Uppenbarelsens ljus” 

    Lördag den 3 februari kl. 18 

  En meditativ mässa i stillhet med tystnad,  

      textläsning, ljuständning och sång. 

            Sångare ur pastoratets körer  

                   Präst Ingrid Eklund 

    Musiker  Per Nestor & Ulrika Larsson 

 Kaffe i kyrkan från kl. 17 

PÅSKPYSSEL FÖR ALLA ÅLDRAR 

  I år påskpysslar vi efter familjeguds-
tjänsten i Kila kyrka på Palmsöndagen  

25 mars kl. 14.00. 
    Vi bjuder på pysselmaterial och våfflor.  
                       VÄLKOMMEN! 

                VÄLKOMMEN på  

    EFTERMIDDAGSKAFFE 
 

 

i prästgårds-

köket i Kila  

kl. 14-16 den 
 

28 februari 
21 mars 
25 april  
23 maj 

Välkommen till vårens träffar för daglediga!                                        

 

Vi ses i Församlingshuset i Kumla kyrkby för en stunds 
gemenskap och en god lunch kl. 13 följande onsdagar: 

 

7 februari  
7 mars  
4 april — Påsktallrik 
16 maj 
 

Kostnad 50 kr  
 

OBS! Vid påsktallriken måste 
du anmäla ditt deltagande  
senast 28 mars på tel. 0224-
677051.  Pris även då 50 kr. 

BRÖDAUKTION 
Vill du baka och skänka bröd 
som sedan auktioneras ut till 
förmån för Svenska kyrkans 
fastekampanj? 
På Midfastosöndagen den 11 
mars blir det brödauktion i 
samband med kyrkkaffet i 
Kumla Församlingshus. Lämna 
brödet där innan gudstjänsten 
eller ta med till kyrkkaffet.  
Undrar du över något? Kon-
takta diakon Gun-Britt 0224-
677056.   

   
 
 
 
 
 
 

 Datum   Kl. Plats  Aktivitet 

 

 Lördag 3 februari  18.00 Tärna kyrka Taizémässa     
 OBS! Lördag         Sångare ur pastoratets körer     
           Kaffe i kyrkan från 17.00 

  

 Onsdag 7 februari  13.00 Församlingshuset Träff för daglediga  
      18.30 Klockargården Veckomässa    
  

 Lördag 10 februari  10.00 Kila kyrka Dopfest    
      14.00 Tärna kyrka  Dopfest    

       De som döpts i respektive församling  
    under året firas med  
    gudstjänst och tårta.  
    Välkommen att hämta din dopängel!    

  

 Söndag 11 februari 14.00 Kila kyrka Gudstjänst - karneval    
      Sånglust     
      Avtackning och välkomnande av  
   Kyrkvärd.    
      Semlor      

  

 Onsdag 14 februari 13-18 Kumla kyrka Alla hjärtans dag/Askonsdagen    
           Drop-In-vigsel 

 Frågor: Karin Hammermo, präst,   

 tel: 0224-67 70 52 eller via mail 

      fria.idag@gmail.com   

      18.30 Kumla kyrka Askonsdagsmässa    
  

 Söndag 18 februari 11.00 Kumla kyrka 1:a söndagen i fastan    
           Familjemässa med konfirmanderna  

 

 Onsdag 21 februari 18.30 Klockargården Veckomässa    
 

 Söndag 25 februari 18.00 Tärna kyrka 2:a sön i fastan    
           Söndagsgudstjänst    
           Kaffe i kyrkan från 17.00  
 

 Onsdag 28 februari 14.00 Kila prästgård Eftermiddagskaffe för daglediga  
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I Ransta har det sedan ett par år tillbaka anord-
nats en annorlunda adventskalender. Olika 
personer eller föreningar står för en advents-
lucka där man visar något eller gör något till-
sammans med de som kommer. Kvällens luck-
adress avslöjas på en skylt vid Ransta Nästa 
bygdegård en bestämd tid och så promenerar 
man dit tillsammans.  

 

I år stod vi i Kumla-Tärna-Kila pastorat för 
lucka nummer 20. Vi fick vara i Elisabeth 
Storms trädgård och de som kom fick träffa 
Josef och Maria, herdar och en ängel och en 
ponny, en åsna och en hund. Julevangeliet 
berättades ur olika synvinklar och vi sjöng 
barnsånger och ett par välkända julpsalmer. 
Shetlandsponnyn Algot hade fått sin man 
och svans fint flätad med glitter. 

 
Även den 21 december fick vi vara med när det tändes mar-

schaller för goda tankar och minnen. Ungdomar från Ransta 

sjöng julsånger och vi stod för diktläsning.  

HÄNT SEN SIST - NÅGRA BILDER  
Som traditionen bjuder avslutade Kila syföre-
ning sitt verksamhetsår med en riktig julfest. 
Det bjöds på risgrynsgröt och skinksmörgås och 
byttes julklappar och gemenskapens värme inne 
i Komministergården gick inte att ta miste på.  
Med glädje och förväntan ser vi fram emot ett 
nytt år med gemenskap, prat om allt mellan 
himmel och jord och gott fika.  

Årskurs 5 i Ransta skola fick under hös-
ten besök av riddarna Erika och Ingrid 
av Kumla Riddarring. Under besöken 
fick barnen diskutera, fundera och göra 
praktiska övningar kring fem etiska 
grundstenar som en riddare står för. 
Det handlar om tålamod, ärlighet, vän-
skap, tjänstvillighet och trofasthet, 
egenskaper som är grundläggande för 
att vi ska fungera tillsammans med 
andra människor.                  
<— Här busas det lite under fotografe-
ringen  :-)    

Den 14 december 
dubbades de hög-
tidligen till rid-
dare i Kumla 
kyrka av kung 
Sten-Ove av 
Ransta. 
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HÄNT SEN SIST - NÅGRA BILDER  
Den 6 december hade vi förmånen 
att få göra en julkonsert i Kila kyrka 
tillsammans med Anna-Lotta Lars-
son och Andreas Landegren. Körer-
na hade jobbat hårt med materialet 
och vi var väl förberedda när Anna-
Lotta och Andreas kom och finsli-
pade inför framträdandet.  Konser-
ten blev en succé med fullsatt 
kyrka, nöjda körsångare och körle-
dare.  

Tack till alla besökare, sångare och 
personal för en toppenkväll!  

Ett särskilt tack till Garner Å Sånt 
för att ni bistod med distribution 
av biljetterna! 
Per Nestor och Ulrika Larsson, 
körledare för pastoratets körer   

Nedan en bild från den fan-
tastiskt fina luciagudstjäns-
ten i Tärna kyrka med barn 
och ungdomar från bygden. 

Datum   Kl. Plats     Aktivitet    
Torsdag 1 mars  19.00 Församlingshuset   Musikcafé med dans 
             Kumla-Tärnakören med band
               Insamling till Svenska kyrkans  

        fastekampanj . Se annons!  
   

Söndag 4 mars  14.00 Kila kyrka    3:e sön i fastan  
              Söndagsmässa  
  

Onsdag 7 mars  13.00 Församlingshuset   Träff för daglediga   
    18.30  Klockargården   Veckomässa  
   

Söndag 11 mars  11.00 Kumla kyrka    Midfastosöndagen  
          Temamässa med Sånglust 
          Brödauktion till förmån för                          
          Svenska kyrkans fastekampanj  

 

16.00 Gullvalla bygdegård   Allsångscafé – tema ”60-tal” 
       Till förmån för Svenska kyrkans 
       fastekampanj. Med Kila kyrko-
       kör, lokal gästartist och band. 
       Förbokning. Se separat annons!  

 

Onsdag 14 mars  18.30  Klockargården   Veckomässa  
 

Söndag 18 mars  18.00 Tärna kyrka    Jungfru Marie bebådelsedag
          Taizémässa     
          Kaffe i kyrkan från 17.00 
   

Onsdag 21 mars  14.00 Kila prästgård   Eftermiddagskaffe för daglediga
    18.30  Klockargården   Veckomässa  
 

Söndag 25 mars  14.00 Kila kyrka    Palmsöndagen  
          Familjegudstjänst  
          Kila kyrkokör  
          Påskpyssel och våfflor efter 
          gudstjänsten.  
      

Måndag 26 mars  18.30 Byagården, Ranstaby  Passionsandakt  
            Ranstaby kyrkliga syförening 
          inbjuder till kyrkkaffe 
   

Onsdag 28 mars  18.30  Klockargården   Passionsandakt  
   

Torsdag 29 mars  18.00 Komministergården   Skärtorsdagen  
         i Kila     Mässa med Agapemåltid  
          Avslutning i kyrkan   
   

   



Datum   Kl. Plats     Aktivitet 
Fredag 30 mars  11.00 Kumla kyrka    Långfredagen  
              Långfredagsgudstjänst  

 

Lördag 31 mars  23.30 Tärna kyrka    Påskafton    
            Påsknattsmässa   

Söndag 1 april  11.00 Kumla kyrka    Påskdagen    
          Påskdagsmässa   
          Kumla-Tärnakören   

Måndag 2 april  11.00 Kila kyrka    Annandag påsk  
            Emausvandring  
             Avslutas med mässa i kyrkan 

 

                                     Musikcafé med dans 
                                   Församlingshuset, Kumla kyrkby 

                                Torsdag 1 mars kl. 19.00 

                              Kumla-Tärnakören med band 
                                Per Nestor, Kenneth Österberg,         
              Gunnar Paulson, Lasse Storm,        
                         Elisabeth Storm    
 

5        Inträde 60 kr. Kaffe och semla ingår i priset 
           Till förmån för Svenska kyrkans fastekampanj  

 
  

 Allsångscafé - tema ”60-tal”    

   

    Gullvalla Bygdegård - Söndag 11 mars kl. 16.00  

 

    Kila kyrkokör med lokal gästartist och band   

 

    Peter Burell - piano, Anders Ragnarsson - bas 
    Lenne Lehtonen - trummor, Ulrika Larsson - körledare 

 

   Inträde 60 kr. Kaffe och fikabröd ingår i priset. Lotteri.   
   Förbokning på tel: 0224-840 42, 070-304 47 42 eller  
    073-773 28 55.  

 

     Till förmån för Svenska kyrkans fastekampanj    
    I samarbete med Gullvalla Bygdegårdsförening 

Församlingsexpeditionen  
Kumlavägen 11, 733 93 Sala 

E-post: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se  

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila 

 

Kanslist 

Lilian Perers 0224-67 70 51 

Församlingsexpeditionen är öppen måndag-torsdag kl. 8-12 o 12.30-14  
 

Kyrkoherde 

Karin Hammermo 0224-67 70 52 

karin.hammermo@svenskakyrkan.se  
 

Komminister 

Ingrid Eklund 0224-67 70 53 

ingrid.eklund@svenskakyrkan.se  
 

Diakon 

Gun-Britt Isaksson 073-773 28 56 

gun-britt.isaksson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingspedagog   

Erika Faxén 0224-67 70 54 

erika.faxen@svenskakyrkan.se  
 

Kyrkomusiker 

Ulrika Larsson 0224-67 70 55 

ulrika.larsson@svenskakyrkan.se  
 

Körledare 

Per Nestor 070-996 22 08 

510lindqvist@gmail.com 
 

 Vaktmästare  

Kenneth Liljeholm 0224-67 70 57  

kenneth.liljeholm@svenskakyrkan.se  
 

Ove Andersson 0224-67 70 58 

ove.x.andersson@svenskakyrkan.se   

 

Helena Rilbacke           0224-67 70 59 

helena.rilbacke@svenskakyrkan.se          Snart, snart… 
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