
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           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila
mailto:karin.hammermo@svenskakyrkan.se
mailto:ingrid.eklund@svenskakyrkan.se
mailto:gun-britt.isaksson@svenskakyrkan.se
mailto:erika.faxen@svenskakyrkan.se
mailto:ulrika.larsson@svenskakyrkan.se
mailto:510lindqvist@gmail.com
mailto:kenneth.liljeholm@svenskakyrkan.se
mailto:ove.x.andersson@svenskakyrkan.se
mailto:helena.rilbacke@svenskakyrkan.se


GLAD PÅSK – JESUS LEVER 
 

Våren verkar avlägsen i år. Utanför fönstret ser jag hur snöflingorna dalar 
ner mot den redan vita marken. I vår fårhage, däremot, kom våren för 
flera veckor sedan. Plötsligt en dag när J tog sin vanliga runda, så upp-
täckte han att en tacka redan hade lammat. Två små söta lamm höll sig 
tätt intill sin mamma. Det är så fantastiskt varje år och framförallt att se 
hur goda mödrar våra tackor är. De flesta lamningar är så här enkla och 

utan komplikationer, men inte alla. För någon dag sedan fick vi hjälpa en 
tacka – lammet var stort och låg fel. Vi drog och drog och jag trodde ett 
tag att vi skulle mista både lammet och tackan. Med gemensamma kraf-
ter fick vi så ut det döda lammet. Vi gick in en stund och tackan tuggade i 
sig lite halm där hon låg. När vi sedan kom ut igen hade hon fött ett till 
stort och levande lamm, vilket hon slickade med trött stolthet. Detta som 
är livsavgörande för lammet om det ska överleva. 
 

Vi firar nu Midfastosöndagen på söndag som handlar om Livets bröd. 
Brödet som vi människor behöver för att överleva här på jorden, men 
också Brödet ”för dagen som kommer”, som det stod i en översättning av 
Fader vår. Nattvardens måltid, mysteriet som vi firar tillsammans innan 
den Stora Nattvarden i himmelen bortom tid och rum. Här får vi hämta 
styrka och kraft att vandra vidare ännu ett tag. 
 

Snart får vi fira påsk med de Heliga Tre Dagarna. Långfredagens mörker 
och Jesu lidande och död. Detta som blev så påtagligt och kändes i hela 
kroppen för ett år sedan. Tillsammans med kollegor vandrade vi tysta 
Lidandets väg - Via Dolorosa - i Jerusalem. Ingrid och jag bar vårt oliv-
trädskors i handen. Precis som den gången för 2000 år sedan vandrade vi 
genom marknadsstånd i folkvimlet. 
 

Mörkret viker undan för Ljuset och Livet. Kvinnorna vid den tomma gra-
ven möter Herrens ängel som säger: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker 
efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som 
han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar 
och säg till dem: ´Han har uppstått från de döda och nu går han före er 
till Galileen. Där ska ni få se honom´. 

 

Med omtanke 

 

GLASSKRYSSGLASSKRYSSGLASSKRYSS   
 



VINNARE... av det tydligen riktigt knepiga pysslet ”Björnen sover” i 
förra numret blev Gudrun och Sven-Erik Grahn i Kumla kyrkby. Grattis!  
Och välkomna in och hämta en valfri kökshandduk från vårt fairtradeskåp!  

GLASSKRYSS! Posta din korsordslösning till Kumla Tärna Kila pastorat,  
Kumlavägen 11, 733 93 SALA senast den 7/6 så är du med och tävlar om 50  
riksdaler på Åkrahallen i Sala att köpa glass för. Glöm inte att bifoga namn och adress. 
Korsordsbilden är utlånad av fotografen Åke Mossberg på FotoCentralen i Nora, som 
var 17 år då han tog bilden. Året är 1967 och Uno Schollin, gift med Elsa Gerdin, 
dotter till Noraglassens grundarinna Selma har just levererat glass med flakmoped - 
från fabriken till kiosken vid torget. En glasstrut kostade 1 krona, idag kostar den 30kr. 

HÄNT SEN SIST - NÅGRA BILDER  
Prinsesskolan med klass ett i Ransta skola avslutades 

på ståndsmässigt sätt. Självaste Drottning Ulrika tog 

sig tid att komma för den högtidliga kröningen. Under 

våra träffar med ettorna har de arbetat med själv-

känsla, makt och mod. Och mod saknas sannerligen 

inte! Alla vågade sig 

fram för att trösta den 

tjutande draken… 

När man döps får man i våra församlingar en 

dopängel av glas från Betlehem. De hänger 

under kyrkoåret i ett dopträd i varje kyrka. Året 

därpå inbjuds alla dopbarn till kalas i kyrkan, 

där de får hämta sin ängel och fira dopfest med 

tårta och ballongregn tillsammans. 

PÅSKPYSSEL FÖR ALLA ÅLDRAR 
  I år påskpysslar vi efter familje-

gudstjänsten i Kila kyrka på 
Palmsöndagen  

25 mars kl. 14.00. 
    Vi bjuder på pysselmaterial 

 

 

                                     Musikcafé med dans  
             Församlingshuset, Kumla kyrkby 

                                Tisdag 20 mars kl. 19.00 

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

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

 

Långfredag 30 mars 
11.00 Kumla kyrka 
Långfredagsgudstjänst 
Karin Hammermo 
 

Påskafton lördag 31 mars 
23.30 Tärna kyrka 
Påsknattsmässa 
Karin Hammermo 
 

Påskdagen 1 april 
11.00 Kumla kyrka 
Påskdagsmässa med  
Kumla-Tärnakören 
Ingrid Eklund 
 

Påsken i våra kyrkor 



   
 
 
 
 
 
 

  

Tisdag 20 mars  19.00  Församlingshuset Musikcafé med dans 
      Kumla-Tärnakören med band 
      Insamling till Svenska kyrkans  
      fastekampanj. Se annons! 
 

Onsdag 21 mars  14.00 Kila prästgård Eftermiddagskaffe för  
      daglediga    

   18.30  Klockargården Veckomässa    
  

Söndag 25 mars  14.00 Kila kyrka Palmsöndagen    
      Familjegudstjänst med 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    
      Mässa med Agapemåltid    
      Avslutning i kyrkan      
  

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 
  

Onsdag 4 april  13.00  Församlingshuset Lunch för daglediga 
    Påsktallrik – anmälan senast  
    28 mars på tel. 0224-67 70 51  
    eller e-post, adress sista sidan. 

  

  Söndag 8 april  18.00  Tärna kyrka 2:a söndagen i påsktiden 
      Taizémässa med Sånglust 
      Kaffe i kyrkan från 17.00 
        

Kristus, din Ande i oss är en källa med 
porlande vatten…  

I skenet av stearinljus, lyktor och ett röd-
skimrande kor firade vi Taizémässa i 
Tärna på lördagkvällen innan Kyndels-
mäss. Sångerna, korta tonsatta psaltar-
verser, steg meditativt mot taket och den 
talande tystnaden bar fram de böner som 
var och en bar i sina hjärtan. 

Taizémässan är inspirerad av gudstjänstli-
vet i Taizé, en kristen kommunitet i 
franska Burgund, grundad på 40-talet av 
Broder Roger. Tusentals människor, varav 
många ungdomar, kommer varje år till 
Taizé för att fira gudstjänster i gemen-
skapen med bröderna där.  Mässan byggs 
upp med enkla meditativa sånger, tyst-
nad, ljuständning och textläsning.  

Nästa gång vi firar denna form av mässa 
är söndag den 8 april 18.00 i Tärna kyrka. 

 

HÄNT SEN SIST - NÅGRA BILDER  
Även i år öppnade vi Kumla 

kyrka för drop in-vigsel på 

Alla hjärtans dag. Här ett  

av dagens fina brudpar;  

     Marina Nilsson och  

       Stefan Vikström 



Familjedag i Kumla 
Söndag 3 juni kl. 10-13 
Korv, glass och fika  Hoppborg 

Ponnyridning  Ansiktsmålning 

Traktor och vagn  Legohörna  

Loppis 50 kr/bord, boka på 67 70 51 

 Friluftsgudstjänst kl. 11.00  

VÄLKOMNA! 

 
 

RESA FÖR DAGLEDIGA 5 JUNI 

Bussen går från parkeringen  

vid Kumla kyrka 8.30, åter ca  

17-17.30. Anmälan senast 28 maj på 
tel. 67 70 51. Glöm inte att berätta 
om du har någon matallergi.  
 

          Kostnad 150 kr för 
          resa, kaffe och mat. 
          Du hänger väl med? 

 

 

 

 
 

Friluftsgudstjänst vid 
Kumla Hembygdsgård 

med Enåkers Spelemän 

Söndag 24 juni kl. 11.00 
 

                   Under den stora, 
  vackra eken.  

  Medtag gärna kaffekorg. 

NATIONALDAGSFIRANDE OCH AVSLUTNINGSKONSERT  
     Måndag 6 juni kl. 15.00 i Kila kyrka 
            Kila kyrkokör med musiker 
  Avtackning av diakon Gun-Britt Isaksson 
 

  Sedan tågar vi som traditionen bjuder under musik  
  till hembygdsgården, där hembygdsföreningen                
  inbjuder till kaffe och nationaldagsbakelse. 
       

COLUMBUSMÄSSAN 

Sätra Brunns kyrka  
söndag 17 juni kl. 14.00 

Columbusmässan skapades genom ett 
samarbete mellan Columbuskören och 
Svenska kyrkan. Mässan vänder sig till 

alla och har en lättläst agenda med 
både ord och pictogrambilder. 

 

 

EMAUSVANDRING i Kila Annandag påsk - Måndag 2 april kl. 11.00 

Två av lärjungarna är på väg till byn Emaus. De hade 
sett Jesus dö, men också hört att han skulle ha upp-
stått. De är mycket sorgsna där de vandrar. Rätt vad 
det är kommer någon och gör dem sällskap på vägen. 
Först när de är framme och främlingen bryter brödet 
känner de igenom honom.  
Vi går en kort vandring runt kyrkogården, så att alla 
kan vara med,  och lyssnar till berättelsen.  
Vandringen avslutas sedan med mässa i kyrkan. 

   Kyrkogårdsdag 
 
 

 

 

 

...på våra tre kyrkogårdar. Vi bjuder  
på korv med bröd och kaffe och kaka.  
Försäljning av blommor till graven. 
Information om gravskötsel och vilka 
tjänster vi erbjuder. 
 
 

    Lördag den 26 maj kl. 10-13 
 

               VÄLKOMMEN! 

Dagledigträff med PÅSKTALLRIK 

Onsdag den 4 april kl. 13.00 
i Församlingshuset. 

Anmälan senast 28 mars på  
tel. 0224-67 70 51. Pris 50 kr. 

Kila kyrkliga syförening inbjuder till  
traditionsenlig 

BLOMSKOTTSAUKTION 
Tisdag den 22 maj kl. 18.00 

i Kila Komministergård. 
Kaffeservering 
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Onsdag 2 maj  18.00 Klockargården Veckomässa 
 

Söndag 6 maj  14.00 Kila kyrka Bönsöndagen 
      Söndagsgudstjänst 
 

Onsdag 9 maj  18.30 Klockargården Veckomässa 
 

Torsdag 10 maj    08.00 Tärna Bygdegård Kristi himmelfärdsdag 
      Otta och därefter sill- 
      frukost i Bygdegården. 

 

Söndag 13 maj  11.00 Kumla kyrka Söndagen före pingst 
      Söndagsmässa 
 

Onsdag 16 maj  13.00 Församlingshuset Lunch för daglediga  
      Sånglust medverkar 
   18.30 Klockargården Veckomässa 
 

Söndag 20 maj  14.00 Tärna kyrka Pingstdagen 
      Konfirmation med mässa 
 

Tisdag 22 maj  18.00 Komministergården Blomsterauktion 
      Se annons föregående sida 
 

Onsdag 23 maj  14.00 Kila prästgård Eftermiddagskaffe för  
      daglediga 
 

Onsdag 23 maj  18.30 Klockargården Veckomässa 
 

Lördag 26 maj  10-13 Alla kyrkogårdar Kyrkogårdsdag 
      Se annons föregående sida 
 

Söndag 27 maj  14.00 Trädgårdscaféet Heliga Trefaldighets dag 
    i Sätra Brunn Friluftsgudstjänst  
      (i händelse av hällregn  
      mässa i Kila kyrka) 
 

Onsdag 30 maj  18.30 Klockargården Veckomässa 

Söndag 3 juni  10.00- Församlingshuset Familjedagen 
   13.00 Kumla  Se annons på nästa sida. 
 

Söndag 3 juni  11.00 Församlingshuset 1:a sön efter trefaldighet 
      Familjegudstjänst med   
      utdelning av dopänglar. 
 

Tisdag 5 juni  08.30- Kyrkparkeringen Kumla Dagledigresa!  
   ca 17.00  Anmälan senast 28 maj. 
      Se annons på nästa sida. 
 

Onsdag 6 juni  15.00 Kila kyrka och  Nationaldagsfirande och   
    Hembygdsgård avslutningskonsert 
      Kila kyrkokör med musiker,  
      avtackning av diakon  
      Gun-Britt Isaksson.  
      Se annons på nästa sida. 
 

Söndag 10 juni  18.00 Tärna kyrka 2:a sön efter trefaldighet 
      Söndagsgudstjänst 
      Kaffe i kyrkan från 17.00 
 

Tisdag 12 juni  18.00 Sätra Brunns kyrka Mässa med musik och tankar 
kring Frälsarkransen 
”Gudspärlan” 

 

Söndag 17 juni  14.00 Sätra Brunns kyrka 3:e sön efter trefaldighet 
    Columbusmässan med  
    Columbuskören  

 

Tisdag 19 juni  18.00 Sätra Brunns kyrka Mässa med musik och tankar 
kring Frälsarkransen 
”Tystnadspärlorna” 

 

Fredag 22 juni   Sätra Brunn Midsommarafton på  
      Sätra Brunn 
      Pastoratet är på plats, mer in-

formation kommer längre fram. 
 

Lördag 23 juni  11.00 Sätra Brunns kyrka Midsommardagen  
      Högmässa med Brunnskören. 
 

Söndag 24 juni  11.00  Kumla Hembygdsgård Den hel. Johannes Döparens dag 
      Friluftsgudstjänst     
      med Enåkers spelemän. 
 

Tisdag 26 juni  18.00 Sätra Brunns kyrka Mässa med musik och tankar 
kring Frälsarkransen- ”Jagpärlan” 

   

 


