
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

...och syföreningen så var det 10 grader varmt.  

Damerna i syföreningen talade om årets stora händelse med förberedelser för lotte-
riet med dragning vid Luciahögtiden i Byagården den 8 december. Tänk vad några få 
kan bidra till så mycket gott med sina insamlade medel!  

Idag när jag tittar ut genom fönstret så lyser solen. Vore det inte för alla kala träd, så 
kunde man tro att det är sommar. Gräsmattan är fortfarande grön och på Facebook 
såg jag en bild på en hel bukett med ringblommor, som en vän hade plockat i sin 
trädgård. Allt detta och på samma gång så närmar vi oss Adventstiden med storm-
steg.  

Jag är barnsligt förtjust i Advents- och jultiden. 

Vi pratade om traditioner på Daglediga här i veckan. I Bibeln står det att allt har sin 
tid. Det är därför vi ska lära oss att vänta. Först när helgen rings in till Första sönda-
gen i Advent kan vi tända våra ljusstakar och adventsstjärnor i fönstret. Hemma får vi 
inte klä granen förrän kvällen innan julafton. 

I Kila kyrka blir det redan på lördagen den 1/12 en adventskonsert, efter det att Jul-
basaren i Kila Prästgård har stängt. På söndagen blir det traditionsenligt firande i 
Kumla och Tärna kyrkor, då vi tillsammans med kören får sjunga:  

Hosianna Davids son. Välsignad vare han 
som kommer i Herrens namn.  

Hosianna i höjden.  

Först då känner vi att julen närmar sig. Jag 
önskar att alla ska få känna julfrid när vi 
stannar inför Barnet i krubban och lyssnar till 
änglarna som sjunger också för oss: 

Ära vare Gud i höjden och frid på jorden 
bland människor som han älskar.  

 

 

Med omtanke 

 

 



Döpta i våra församlingar 
under kyrkoåret 2017-2018 

Kumla församling             Dopdatum 

Aston Kent Andreas Westman, Ransta          2017-12-17 

Oliver Lars Einar Wahlén, Sala    2018-01-07 

Vincent Elwood Ehn, Ransta     2018-04-14 

Matheo Johan Alexander Lundin Wadsten, Västerås 2018-05-12 

Marius Karl Tor Karlsson, Möklinta   2018-05-27 

Sigge Karl Folkegård, Ransta     2018-06-02 

Nils Gunnar Ekmefjord, Stockholm    2018-06-03 

Hilma Hatsue Lena Klingberg, Holmsund   2018-06-10 

Alwin Daniel Levin, Kumla kyrkby    2018-09-01 

Alice Maria Cathrine Hellberg, Sätrabrunn  2018-09-08 

Arvid Edvard Markus Eriksson Selin, Ringvalla  2018-10-13 

Adam Erik Fernando Axmark, Väsby   2018-10-21 

Eddie Per Tobias Tillbom, Ransta    2018-11-10 

Carl-Emil Curt Robert Svensk, Ransta   2018-11-24 
 

Tärna församling             Dopdatum 

Lovisa Maria Lindberg, Holmsund    2018-05-12 

Wilma Gulli Irina Lyukshin Pira, Grödinge   2018-05-12 

Lova Helmi Marianne Sundberg, Västerås   2018-06-16 

Lars Ebbe Gunnar Magnusson, Boden   2018-07-14 
 

Kila församling             Dopdatum 

Freja Anna Frida Van Der Haagen, Västanbäck  2017-12-02 

Tilda Iris Saima Liljekvist, Sala               2017-12-09 

Alva Hanna Elisabeth Axelsson, Östanbäck  2018-01-27 

Vera Britta Ebba Lifberg Magnusson, Sala   2018-05-13 

Maddy Birgitta Celine Andersson Larsson, Grällsta 2018-05-27 

Lars Edgar Rune Adeen, Tärnsjö    2018-06-22 

Ebba Matilda Liv Ahlsén, Gustavsberg   2018-07-24 

Filip Karl Henry Asenjo Nordström, Kila   2018-08-25 

Mila Carina Elisabet Eriksson, Kila    2018-10-14 

 

 

Datum   Kl. Plats  Aktivitet    
 

Lördag 1 december  15-18 Kila prästgård Julbasar med lokala hantverkare,  
      café, varm korv och glögg mm. 
 

Lördag 1 december  18.00 Kila kyrka Adventskonsert 
      Kila kyrkokör och Gospelkören  
      KAOS, Lenne Lehtonen - piano 
       

Söndag 2 december  11.00 Kumla kyrka 1:a sön i advent   
      Adventsgudstjänst med Kumla-  
      Tärnakören  
      Hembygdsföreningen inbjuder till  
      kyrkkaffe i Församlingshuset. 
 

Söndag 2 december  14.00 Tärna kyrka 1:a sön i advent   
      Adventsgudstjänst med Kumla-  
      Tärnakören 
      Bygdegårdsföreningen inbjuder till 
      kyrkkaffe i kyrkan. 
Tisdag 4 december   17.00 Tärna kyrka Luciakören övar 
      Se Luciaannons! 
 

Söndag 9 december  16.00 Kumla kyrka 2:a sön i advent   
      Gudstjänst   
      Kumla-Tärnakören sjunger in julen        

Tisdag 11 december  17.00 Tärna kyrka Luciakören övar 
      Se Luciaannons! 
 

Onsdag 12 december  13.00 Församlingshuset Jullunch för daglediga 
      Se annons! 
 

Söndag 16 december  15.00 Tärna kyrka 3:e sön i advent   
      Luciagudstjänst med barn och  
      ungdomar från bygden 
      Bibel för barn till sex– och sjuåringar 
      Bygdegårdsföreningen bjuder på  
      Lussefika i kyrkan. 
 

Söndag 23 december  14.00 Kila kyrka 4:e sön i advent   
      Mariamässa 
      Kyrkkaffe i kyrkan. 
 

Måndag 24 december 21.30 Sätra Brunns kyrka Julafton 
      Julkvällsgudstjänst 
 

Måndag 24 december 23.30 Tärna kyrka Julafton 
      Julnattsmässa med Kumla-Tärnakören 

 



JULBASAR 
vid Kila prästgård 

Lördag 1 december kl. 15-18 
Försäljning av hantverk, hembakt, 

heminredning, Fairtradevaror, ved, 
godis, julgranar, julpynt och  

Tomten är på besök! Glögg och 
varm korv, Café i prästgårdsköket. 

Lotteri till förmån för Rebeckalogens 
arbete för att stötta barnfamiljer i 

vår närmiljö kring julen.  

Tisdag 25 december  07.00 Kumla kyrka Juldagen 
      Julotta 
      Sång & musik Familjen Reimerson 
      Kaffe/must och skinksmörgås i   
      kyrkan efter gudstjänsten. 
Onsdag 26 december  14.00 Komministergården Annandag jul 
      Bordsmässa med julens önskesånger 
      Kaffe och skinksmörgås    

Söndag 30 december  11.00 Kumla kyrka Sön e jul   
      Gudstjänst      
      Kyrkkaffe i kyrkan. 
Måndag 31 december 15.00 Tärna kyrka Nyårsafton 
      Nyårsbön 

Adventskonsert 
Kila kyrka  

Lördag 1 december kl. 18.00 
Kila kyrkokör och gospelkören KAOS 

Adventsgudstjänst 
Kumla kyrka  

Söndag 2 december kl. 11.00 
med Kumla-Tärnakören  

Hembygdsföreningen inbjuder till  
kyrkkaffe i Församlingshuset  

Adventsgudstjänst 
Tärna kyrka  

Söndag 2 december kl. 14.00 
med Kumla-Tärnakören  

Bygdegårdsföreningen inbjuder till  
adventskaffe med tårtbuffé i kyrkan 

LUCIAGUDSTJÄNST 
Tärna kyrka - Söndag 16 december kl. 15.00 

med bygdens barn och ungdomar. Utdelning av Bibel för 
barn till församlingens 6 och 7-åringar. Bygdegårdsför-
eningen bjuder på Luciafika i kyrkan efter gudstjänsten 

Du som vill vara med och sjunga är varmt välkommen till 
Luciakörens övningar i kyrkan 4/12 och 11/12 kl. 17-18. 

 
Datum   Kl. Plats  Aktivitet    
 

Tisdag 1 januari   16.00 Kila kyrka Nyårsdagen 
      Mässa med orgelfyrverkeri 
      Konsertorganist Maria Säfsten spelar. 
      Nyårsbubbel efter mässan. 
 

Lördag 5 januari  14.00 Byagården Ranstaby Julfest 
      Fritidsföreningen och Ranstaby kyrkl.
      syförening inbjuder till julfest 
 

Söndag 6 januari  14.00 Församlingshuset Julfest 
      Tärna Bygdegårdsförening och Tärna 
      kyrkliga syförening inbjuder till julfest
      I år i Församlingshuset i Kumla pga 
      renoveringsarbeten i Bygdegården 
 

Söndag 6 januari  14.00 Kila kyrka Trettondedag jul   
      Julsångsgudstjänst    
      Kila kyrkokör och sångtrio  

Onsdag 9 januari  13.00 Församlingshuset Gammaldags julgransplundring för  
      daglediga 
      Kören Sånglust medverkar 
 

Lördag 12 januari  10.00 Kila kyrka Dopfest 
      Se annons! 
 

Lördag 12 januari  14.00 Tärna kyrka Dopfest 
      Se annons! 
 

Söndag 13 januari  14.00 Kila kyrka 1:a sön e trettondedagen 
      Gudstjänst 
      Kyrkkaffe i kyrkan. 
 

Tisdag 15 januari  19.00 Klockargården Kumla Terminsstart för Kumla-Tärnakören 

      Kontaktperson:    
      Per Nestor 070-996 22 08  

Onsdag 16 januari  9-11 Klockargården Kumla Terminsstart för Kom & Lek  
      Kontaktperson: 
      Lena Eklund Kjellberg 0224-67 70 54        

Torsdag 17 januari  13.00 Församlingshuset Terminsstart dagledigkören Sånglust 
      Kontaktperson:    
      Ulrika Larsson 0224-67 70 55         

Torsdag 17 januari  19.00 Kila prästgård Terminsstart Kila kyrkokör 

      Kontaktperson:    
      Ulrika Larsson 0224-67 70 55  



 
Datum   Kl. Plats  Aktivitet    
 

Söndag 20 januari  11.00 Kumla kyrka 2:a sön e trettondedagen 
      Gudstjänst 
      Kyrkkaffe i kyrkan. 
 

Söndag 27 januari  18.00 Tärna kyrka 3:e sön e trettondedagen 
      Gudstjänst    
      Kaffe i kyrkan från kl. 17.00. 

Gammaldags 
jugransplundring  

för daglediga 

Onsdag 9 januari kl. 13.00 
i Församlingshuset 

 

Sånglust kommer och 
sjunger med oss 

 

”Korvkiosken”  

öppnar igen 
 

Dans kring granen  

och fiskedamm 

   DOPFEST 
          Alla barn som döps i Kumla, Tärna 
och Kila församlingar får en liten dopängel 
i dopträdet i kyrkan. Året efter dopet in-
bjuds familjen till dopfest för att hämta 
hem sin ängel. Vi firar en kort gudstjänst 
tillsammans och sedan blir det tårtkalas 
och ballongregn! Inbjudan kommer per 
post. I år blir dopfesterna i  
 

 Kila kyrka  12/1 kl. 10.00 

 Tärna kyrka  12/1 kl. 14.00 

 Kumla kyrka  9/2   kl. 10.00 

Mässa med orgelfyrverkeri 
Nyårsdagen - 1 januari kl. 16 

Konsertorganist Maria Säfsten spelar 
Nyårsbubbel efter mässan 

Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de föds som flickor. I 
flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar 
egna identitetshandlingar vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna 
ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed 
hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Rätten 
att erkännas som person påverkar tillgången till alla övriga rättigheter. Svenska kyr-
kans internationella arbete stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt 
till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. 

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är 
flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, 
sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning eller att 
flickor får äta sist och minst. Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta 
tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa 
för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till 
Guds avbild och har samma värde – oavsett kön. 

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2018 till trettondedag 
jul 2019, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje 
människas lika värde och makt över sitt eget liv.  

Ge en julklapp som gör skillnad! Via bankgiro 900-1223 eller swisha till 9001223.   

                 TACK FÖR DIN GÅVA! 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju2fvb_dDeAhUohaYKHSyWBdQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffriedadoll.wordpress.com%2Ftag%2Fjulgranshjartan%2F&psig=AOvVaw3VXMIo7bqjzgk5HclWRPnj&ust=1542185162498105


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  

REGIONSSYFÖRENINGSDAG 

OCH 100-ÅRSKALAS I KILA 

I samband med årets regionsyföreningsdag passade 
Kila kyrkliga syförening på att fira sitt 100-årskalas. 
Vi höll till i Komministergården. På menyn stod 
smaskig ärtsoppa och goda smörgåsar och till kaffet 
bjöds förstås på födelsedagstårta med texten 100 
år!  
Ann-Marie Olofsson, själv född i huset, berättade 
om komministergården och Sture Holmberg be-
rättade om syföreningens brokiga historia. Lite 
hjärngymnastik blev det också då Personalkören 
sjöng låtar från 1918 fram till 2018, en sång per 
decennium, och de närvarande fick gissa på mer 
eller mindre svåra frågor om sångerna. 

Jodå! Västerfärnebo-Fläckebo  

var också med! 

 

Beryl Karlström, 

Inger Skedung och 

Anita Sandin höll 

ställningarna i köket! 

KONSERT FÖR VÄRLDENS BARN 

Lördagen den 29 september genomför-
des, för andra året i rad, en konsert för 
Världens Barn i Kumla kyrka. De insam-
lade medlen från konserten gick oav-
kortat till den nationella insamlingen 
Världens Barn, där Svenska kyrkan är 
en av aktörerna. Besökarna i kyrkan 
samlade in 8 807 kr och tillsammans 
med pengar från ett eftermiddagskaffe 
i Kila blev slutresultatet 9 117 kr. Tack 
för alla bidrag! 

Särskilt tack till er som ställde upp för 
den goda saken och förgyllde kvällen 
med sång och musik:   

Peter Sjöström, Elisabeth Storm, Ronja 
Jareholm, Martin Sjöström, Lasse 
Storm, Gunnar Paulson, Kenneth Ös-
terberg, Joel Hillbom och Per Nestor!   

 

   //Ulrika 



Kila kyrka var fylld till sista plats när vi firade Beatles-
mässa en alldeles vanlig söndag i oktober. Tillsammans 
med drygt 40 körsångare från Kila kyrkokör, Kumla-
Tärnakören, Sånglust och Gospelkören KAOS framförde 
bandet och solisterna tio låtar som både ersatte psal-
mer och delar av vår traditionella gudstjänst. Let it be, 
Lady Madonna, With a little help of my friends och All 
you need is love var några av låtarna på repertoaren. 
Det blev en härlig upplevelse för många och efter öns-
kemål, både från besökare och medverkande, lovar vi 
att göra om den längre fram. Kanske får vi återuppleva 
de dansande prästerna?!  

Hoppas vi ses då!       

/Ulrika 

BEATLESMÄSSA FÅGELJAKT I 

KUMLA KYRKA 

Tänk så det kan bli! Mitt under Kom-

och-Lek så kom vår vaktmästare Ken-

neth och berättade att en fågel flugit in 

i Kumla kyrka. Skulle vi vilja hjälpa den 

lilla krabaten att hitta vägen ut igen? 

Självklart ville vi det, så på med kläder-

na och iväg! Väl inne i kyrkan så kunde 

vi konstatera att det var en liten talgoxe 

som smitit in. Barnen tyckte (som van-

ligt) att det var mysigt att vara i kyrkan, 

och vi fick undersöka mycket saker där 

inne samtidigt som vi försökte övertala 

den lilla fågeln att flyga ut igen. Till slut 

gjorde den det. Den följde helt enkelt 

efter oss ut genom kyrkporten. Snipp 

snapp snut, nu är berättelsen slut.  

// Ingrid 

 

KOM & LEK 
 

Välkommen till den öppna verksam-
heten Kom & Lek, för barn 0-5 år i 
sällskap med en vuxen. Vi pysslar, 
sjunger, leker, pratar och fikar till-
sammans onsdagar kl. 9-11 i Klockar-
gården, Kumla kyrkby och vi startar 
igen för vårterminen den 16 januari. 

 

Vill du veta mera? Slå en signal till 
Lena, tel. 0224-67 70 54 



Det har blivit tradition att ha spök-
vandringar i Ransta. Fredagkvällen 
den 2 november gällde det att vara 
modig för att ge sig ut i skogsområdet 
nedanför skolan. Där fanns nämligen 
två olika spår att gå. Ett var riktigt 
otäckt med zombies, läskiga skuggor, 
troll och spöken som gjorde allt för att 
skrämmas ordentligt. Så fanns där 
också ett mindre läskigt spår där man 
kunde stöta ihop med pirater, ljudfe-
nomen, ett troll som blev förvandlat 
till en sten om man inte räknade upp-
hängda reflexer tillräckligt fort, en 
otäck brunn, en skelettlabyrint, en 
sagotant mm. Där bodde också en 
häxa under en gran. Hon hade  inte 
riktigt klarat trolleriskolan och lycka-
des bara trolla fram konstiga saker 

som att klappa händer, 
hoppa jämfota, räcka ut 
tungan, klapp på kinden 
och så en och annan sko-
sula. Några barn påstod att 
de kände igen henne.. 
hmm..      // Ingrid 

I början av oktober kom årskurs 6 till 
oss i Kumla kyrka. Det är andra gången 
som den här skoldagen anordnas för 
sexorna och den handlar om skillnaden 
mellan Halloween och Allhelgona, om 
saknad och sorg, om liv och död. Här 
fanns plats för tankar och en och an-
nan tår. De fick också tillverka fina 
gravdekorationer och smycka några 
utvalda gravplatser.        //Ingrid 

KYRKAN I SKOLAN 

Under hösten har vi varit i årskurs 4 och 
arbetat med värdegrund. Genom sam-
tal och lekar har vi bearbetat allas lika 
värde, respekt och ansvar. Det hela 
avslutades med en förmiddag i kyrkan 
med både gemenskapsarbete, diplom-
utdelning och glass.    

Julevangeliet  Lukas 2:1-20 

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quiri-
nius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin 
stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från 
Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva 
sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. 

 

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin 
son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom 
det inte fanns plats för dem inne i härbärget.  

 

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod 
Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 
greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud 
till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er 
i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna 
ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där till-
sammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt 
Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." 

 

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: 
"Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit 
oss veta." 

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i 
krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om 
detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt 
detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och pri-
sade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade 
sagts dem.  



LITE JULPYSSEL att fundera på över helgerna. Facit kommer i nästa nummer. Församlingsexpeditionen  
Kumlavägen 11, 733 93 Sala 

Församlingsexp är öppen måndag-torsdag kl. 8.30-12 o 13-14.30  
E-post: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se  

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

 
 
 
 

Kanslist 
Lilian Perers 0224-67 70 51 
lilian.perers@svenskakyrkan.se  
 

 

Kyrkoherde 
Karin Hammermo 0224-67 70 52 
karin.hammermo@svenskakyrkan.se  
 
 

Komminister 
Ingrid Eklund 0224-67 70 53 
ingrid.eklund@svenskakyrkan.se  
 
 

Församlingsassistent   
Lena Eklund Kjellberg 0224-67 70 54 
lena.e.kjellberg@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                    Foto: Jan Holmqvist 
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