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Årets fina Alla hjärtans dag är snart slut 

Lugnet börjar infinna sig, jag är så glad och tacksam och jag känner hur leendet 
har stannat kvar i mitt ansikte.  

Inombords finns alla tankar efter dagen kvar. Alla fina ord som vi, jag och mina 
medarbetare i Kumla kyrka, har fått höra  av våra fina brudpar, deras nära och 
kära och det fina paret som förnyade sina äktenskapslöften. 

Det är så fantastiskt att få dela livets stora ögonblick med dessa människor. 
Denna dag som blev så fylld av skratt och tårar, kärlek och kyssar, kramar och 
samtal och Välsignelsen. 

Denna dag som gör så gott med oss som arbetslag. "Allt flyter på så bra" som 
Sture H brukar säga. Alla ser vad som behöver göras - utan ord. En modell för 
vårt arbete i kyrkan, men också för alla arbetsplatser - att vara inriktad på upp-
draget  (mission) och på att utföra detta tillsammans. 

Kärlekens symbol är hjärtat - formen av ett hjärta men också det allra innersta i 
varje människa, våra tankar och känslor som vi bär i våra hjärtan. I Bibeln står 
det om Kärleken - "allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den". 

Om några månader får vi fira Påsk och 
följa Jesu vandring på Kärlekens väg 
genom döden på korset och till Upp-
ståndelsens morgon på den Tredje 
dagen - såsom Ulrika sjöng för några 
timmar sedan:  

”Störst av dem är kärlek  

och den följs av hopp och tro 

Den tänder ljus i mörker  

och i ljuset får vi ro 

Den slutar aldrig hoppas  

och den bär dig när du är trött  

Ser du blommorna knoppas  

och hur allt blir återfött” 
 

Med omtanke  

PÅ S K M U S I K A L P R O J E K T  
V i l l  d u  v a r a  m e d  o c h  s j u n g a ,  s p e l a ,  d a n s a  e l l e r   

a g e r a  i  p å s k m u s i k a l e n  ” K ä r l e k e n s  v ä g ” ?  

Övning onsdagar 6/3 - 10/4 kl 16-17 i Tärna kyrka.  

Vi bjuder på enkelt fika vid övningarna.   
 

Söndag 14/4 kl 12-15 är det familjedag i Tärna kyrka med ansiktsmålning,  
skattjakt, pyssel, korv med bröd och fika.  

14.00 har vi föreställning i palmsöndagsgudstjänsten.  
Barn och ungdomar i alla åldrar är välkomna!  

Har du inte möjlighet att vara med och öva men vill ändå vara med och sjunga?  
Hör av dig så får du material hemskickat!  

Kontakt: Ulrika Larsson 0224-67 70 55, ulrika.larsson@svenskakyrkan.se. 

BEATLESMÄSSA 

VÄLKOMMEN!   

Söndag 31 mars kl. 18.00 i Kila kyrka 

Kila kyrkokör, Kumla-Tärnakören, Sånglust och Gospelkören KAOS  
under ledning av Per Nestor och Ulrika Larsson 

Victor Pettersson - sång och gitarr, Ernesto Grande - sång och bas,   
Peter Burell - klaviatur, Lenne Lehtonen - trummor 

Karin Hammermo, Ingrid Eklund 
Ljud & ljus: Åke Paulsson och Anders Hollman 

Kumla-Tärnakören ger: 
 

 
 

Musikcafé med  
POVEL RAMEL-tema 

i Byagården Ranstaby  

 
 

Gräsänkling Blues med Gunnar Falk  
och andra pärlor   

 
 

Fettisdagen den 5 mars kl. 19.00 
 
 
 
 

Inträde 60 kr. Kaffe och semla  
ingår i priset. Loppis-lotteri. Till förmån  

för Svenska kyrkans fasteinsamling 



En resa genom påsken 

…julen varar in till påska!  

Men det var inte sant, nej det var inte sant, för däremellan kommer fasta´! 

Resan mellan jul och påsk börjar med den 40 dagar långa fastan, och först ut 

är Fastlagssöndagen med temat ”Kärlekens väg” som påminner oss om Jesu 

vandring mot Jerusalem. ”Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem. Han 

gick med sina vänner som skulle svika honom snart…” (Sv. Ps 442). 

Fastlagssöndagen, den 3 mars i år, har fokus på fest, 
en förberedelse för det man kommer att sakna under 
själva fastan. Den 5 mars är fettisdagen – semlans 
egen dag. Själva fastan börjar sedan på onsdagen – 
Askonsdagen. Då firas ofta Askonsdagsmässa. Enligt 
gammal tradition ströddes aska på kyrkobesökarna 
och fokus låg på syndabekännelse. Än idag kan präs-
ten ge den som vill ett kors av aska i pannan med ord 
om att betänka sin korta stund på jorden. Att fasta behöver inte innebära att 
avstå från mat, utan från sådant som gör oss ofria, t.ex. mobil, godis, alkohol, 
TV, mm. Istället ges man tid att både möta sig själv på djupet och att möta 
andra, att bryta konsumtionssamhällets grepp. Sista söndagen i fastan firas 
Palmsöndagen då Jesus red in i Jerusalem under jubel. ”Hosianna, Davids 
Son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” Det 
är en glädjens dag samtidigt som Jesus själv visste vad som låg framför ho-

nom. Jesus red på en åsna 
för att uppfylla profetian 
enligt Sakarja 9:9: ”Säg till 
dotter Sion: Se, din ko-
nung kommer till dig, öd-
mjuk och ridande på en 
åsna och på ett föl, ett 
lastdjurs föl.” ”Stilla veck-
an” eller ”passionsveckan” 
avslutar fastan och det är 
vanligt att man har en eller 
flera passionsandakter, 
enkla andakter med tyngd-
punkt på Jesu lidande.  

På torsdagen firar vi Skärtorsdagen. Ordet ”skära” är ett fornnor-
diskt ord för ”rena” och syftar på att Jesus enligt Johannes-
evangeliet tvättade lärjungarnas fötter. Denna kväll firades s.k.  
Sedermåltid, judarnas påskmåltid. Då instiftar Jesus nattvarden – 
”gör detta till min åminnelse.” Efter måltiden gick de ut i Getse-
mane trädgård. Jesus våndas men lärjungarna somnar… Som av-
slutning på skärtorsdagsmässan är det vanligt att altarbordet dukas 
av och en törnekrona och spikar läggs fram.   
På Långfredagen påminns vi om att Jesus tog på sig alla synder och 
bar dem upp på korsets stam. Kyrkklockorna är tysta, psalmer sjungs á ca-

pella då orgel och piano vilar stumt. Längre tillbaka 
präglades dagen av begravningsstämning.  Men livet 
övervinner döden, på tredje dagen vi firar påskdagens 
stora glädje – Jesus har uppstått! Kvinnorna som skulle 
göra iordning kroppen finner att den sten som rullats 
framför gravöppning är bortrullad och att graven är 
tom – ”Uppstått har Jesus, hurra, hurra, han lever, han 
lever, han lever än!” (Sv. Ps. 612)  
Nu är det fest! Påskljuset tänds, altaret   
dukas till fest, påskliljor delas ut…  

Annandag påsk firas Emmausmässa. Några lärjungar var på väg till  
Emmaus när en främling slog följe med dem. De äter tillsammans och  
när främlingen bryter bröd ser de vem det är – den uppståndne Jesus.  

       Påsken i våra kyrkor 
 

 Sön 14 april  kl. 14.00   - Palmsöndagen   
 Gudstjänst med påskmusikspel i Tärna kyrka 
 Mån 15 april kl. 18.30   
 Passionsandakt i Byagården i Ranstaby 
 Tor 18 april kl. 18.00   - Skärtorsdagen     
 Agapemåltid i Komministergården, Kila, 
 avslutning i kyrkan där altarskåpet stängs 
 Fre 19 april kl. 11.00   -  Långfredagen     
 Långfredagsgudstjänst i Kumla kyrka  
 Lör 20 april kl. 23.30   -   Påskafton 
 Påsknattsmässa i Tärna kyrka 
 Sön 21 april kl. 11.00  -  Påskdagen 
 Påskdagsmässa i Kumla kyrka 
 Mån 22 april kl. 11.00   - Annandag påsk
 Emausvandring vid och mässa i Kila kyrka  
  

/IE 



 

135 miljoner människor i akut behov av hu-
manitärt stöd. En siffra svår att förstå, men 
bakom den finns människor som fått sin 
trygghet sönderslagen av krig, våld och na-
turkatastrofer. Svenska kyrkans internation-
ella arbete stödjer humanitära insatser över 
hela världen. De gåvor vi samlar in används 
där behoven är som störst. För de drabbade 
innebär katastrofen ett liv med stress, sorg 
och utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv 
– och bidra till hopp och värdighet.  Tack! 

Datum Kl. Plats Aktivitet  

    
Söndag 3 mars 17.00 Tärna kyrka Kyrkkaffe i kyrkan 

Söndag 3 mars 18.00 Tärna kyrka Fastlagssöndagen 
Mässa med karneval 
Sånglust medverkar 

Tisdag 5 mars 19.00 Byagården Ranstaby Musikcafé med Kumla-
Tärnakören 

Onsdag 6 mars 14.00 Kila prästgård Eftermiddagskaffe 

Onsdag 6 mars 16-17 Tärna kyrka Start Påskmusikspel  
Projekt för barn på onsdagar 
till och med Palmsöndagen 

Söndag 10 mars 14.00 Kila kyrka 1:a söndagen i fastan 
Gudstjänst  

Söndag 17 mars 11.00 Kumla kyrka 2:a söndagen i fastan 
Gudstjänst  

Onsdag 20 mars 13.00 Församlingshuset Lunch för daglediga 

Söndag 24 mars 17.00 Tärna kyrka Kyrkkaffe i kyrkan 

Söndag 24 mars 18.00 Tärna kyrka Jungfru Marie bebådelsedag  
Gudstjänst 

Söndag 31 mars 18.00 

 

Kila kyrka Midfastosöndagen 
Beatlesmässa 
Se separat annons 

Samma himmel. Samma rättigheter.  
Men verkligheten ser olika ut. 
Stöd Svenska kyrkans  
internationella arbete 
 
 
 
 
 
 

 
 

Swisha din gåva till 900 1223 

GOSPEL 

WORKSHOP 

OCH MÄSSA 

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

EMAUSVANDRING i Kila Annandag påsk måndag 22 april kl. 11.00 

Datum Kl. Plats Aktivitet  

    
Onsdag 3 april 13.00 Församlingshuset Lunch för daglediga 

Söndag 7 april 11.00 Kumla kyrka 5:e söndagen i fastan 
Gudstjänst  

Söndag 14 april 14.00 Tärna kyrka Palmsöndagen  
Gudstjänst med påskmusikspel  
Familjedag i kyrkan, se separat 
annons! 

Måndag 15 april 18.30 Byagården Ranstaby Passionsandakt 

Onsdag 17 april 14.00 Kila prästgård Eftermiddagskaffe 

Torsdag 18 april 18.00 Komministergården Skärtorsdagen  
Agapemåltid  
Avslutning i kyrkan, altarskåpet 
stängs. 

Fredag 19 april 11.00 Kumla kyrka Långfredag 
Långfredagsgudstjänst  

Lördag 20 april 23.30 Tärna kyrka Påskafton 
Påsknattsmässa  

Söndag 21 april 11.00 Kumla kyrka Påskdagen 
Påskdagsmässa  

Måndag 22 april 11.00 Kila kyrka Annandag påsk 
Emausvandring 
Avslutas med mässa i kyrkan  

Lördag 27 april prel. Gullvalla bygdegård Musikcafé med Kila kyrkokör 

Söndag 28 april 11.00 Kumla kyrka 2:a söndagen i påsktiden 
Gudstjänst  



 

 

 

Så har då tiden för våra härliga 
dopfester kommit. Borden dukas 
för tårtfest i koren, det är ser-
pentiner och glittrande stjärnor 
och sist men inte minst ballong-
regnet. Vid dopfesten får barnen 
sina dopänglar som har hängt i 
kyrkan sedan själva dopet.  

Änglarna kommer från Betlehem, 
och det är trasiga glasflaskor som 
barn och ungdomar har plockat från 
gatorna som sedan har sammanfo-
gats till något helt – en ängel som 
visar att trasigt kan helas. Det 
kanske blir lite annorlunda än vad 
det var från början, men det kan bli 
något väldigt vackert på ett nytt sätt.  

Dopfest, dopfest hela dan! 

Att ta emot sin dop-
ängel kan vara en stor 
och allvarlig sak och 
bus i ballongregnet 
kan ta på krafterna, så 
plötsligt är man 
kanske jättetrött och 
måste ta en liten lur. 

FAMILJEDAG I FAMILJEDAG I 

TÄRNA KYRKA!TÄRNA KYRKA! 

PÅSKPYSSEL FÖR PÅSKPYSSEL FÖR   

ALLA ÅLDRARALLA ÅLDRAR  

Välkommen att påskpyssla tillsammans!  

Påskpyssel-drop-in i Församlingshuset  

onsdag den 17 april kl. 9-14. 

Vi bjuder på pysselmaterial och fika! 

Fullsatt i koret i Kumla kyrka när alla dopbarn kom 
för att hämta sin ängel. 

Söndag 14/4 kl. 12-15 är det familjedag i 
Tärna kyrka med ansiktsmålning,  

skattjakt, pyssel, korv med bröd och fika.  

När man är mätt och belåten 
och de vuxna pratar med 
varandra kan man passa på 
att se sig omkring lite för… 
 

… det finns mycket att under-
söka i en kyrka. 



 

 

 

KOMMANDE: 

 5/5 sön 18.00 Mässa i Tärna kyrka 
 12/5 sön 14.00 Musikgudstjänst med Colum-
  buskören i Brunnskyrkan, Sätra Brunn 
 19/5 sön 11.00 Mässa i Kumla kyrka 
 25/5  lör 10-13 Kyrkogårdsdag på våra kyrko-
  gårdar 
 26/5 sön 15.00 Friluftsgudstjänst vid Träd- 
  gårdscaféet, Sätra Brunn 
 30/5 tor 08.00 Otta med sillfrukost i Tärna 
  kyrka 
 2/6 sön 18.00 Kumla-Tärnakören sjunger i 
  Tärna kyrka 
 6/6 tor 15.00 Nationaldagskonsert med  
  Kila kyrkokör i Kila kyrka 
 9/6 sön 11-13 Familjedag vid Församlings -
  huset i Kumla 
 11/6 - 27/8 tis 18.00 Mässa med musik och 
  tankar kring Frälsarkransen i Brunns- 
  kyrkan, Sätra Brunn 
 16/6 sön 13.00 Barnens allsång i Stations- 
  parken, Ransta Nästa 
 16/6 sön 18.00 Gudstjänst i Tärna kyrka 
 21/6 fre 10-14 Midsommarafton 
  Drop-in-vigslar i Brunnskyrkan, Sätra  
  Brunn 
 22/6 lör 11.00 Midsommardagen  
  Högmässa i Brunnskyrkan, Sätra 
  Brunn 
 23/6 sön 11.00 Friluftsgudstjänst vid Kumla 
  hembygdsgård  

Påskkryss 

Skicka in din lösning av påsk-
krysset till Församlingsexpe-

ditionen, Kumlavägen 11, 
73393 SALA, senast den 6 

april och var med och tävla 
om miljövänliga färglada  

ulltussar till påskriset.  
Glöm inte att bifoga ditt 

namn och din adress! 

       Pysselfacit  

Julhälsning 2018: 

 

Mamma Carlsson har bakat 
106 lussebullar idag. 

De julvisor och lekar som 
gömmer sig i dikten är: 
Du tycker du är vacker men 
det tycker inte jag 
Kom Julia vi gå med stora 
träskor på 
Nu så är det jul igen Jultom-
ten myser 
Jul, jul, strålande jul 
Härlig är jorden 
Ett barn är fött på denna dag 
Små fåglarna i skogen 
Så går jag här i ringen 

Syskonen och deras julklap-
par: 
Elias, 7 år, LEGO 
Tore, 7 år, en hamster 
Mona, 8 år, en bob 
Olle, 10 år, en gitarr 
Tilde, 12 år, skidor 

Ordet som bildas på baksi-
dan av tärningarna är SLÄDE. 


