
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           
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Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila… 
...vill vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner 

glädje över att tillhöra. Kyrkan erbjuder gemenskap och stöd i mörker och 

ljus, i glädje och sorg, i vardag och fest. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna - Kila har som vision att vara en gemenskap, 

där människors samhörighet blir bekräftad och där alla bemöts med om-

tanke, respekt och integritet och där människors behov och frågor tas på all-

var. I varje människa som vi möter, så möter vi Gud. Människors lika värde 

skall bekräftas och försvaras i ord och handling. 

Tidigare har jag skrivit om att byta perspektiv - det där med glaset som är 

halvtomt eller halvfullt. Visst känner jag sorg när någon  lämnar Svenska kyr-

kan, men ännu viktigare är det att glädjas över att så många - 75% - tillhör 

våra församlingar. De vill fortfarande stödja arbetet med barn och föräldrar, 

ungdomar och vuxna, sjuka, gamla, sörjande genom gudstjänster, gemen-

skapsträffar, jourhavande präst, själavårdssamtal, ett rikt musikliv, underhåll 

av kyrkor och kulturarv, utlandskyrkan och stöd inom vård, försvar, universi-

tet och fängelser. Genom kyrkoavgiften bidrar alla till Svenska kyrkans inter-

nationella arbete vid katastrofer men också i det långsiktiga arbetet genom 

olika biståndprojekt.  

Påsken närmar sig och som en bild för detta har den nyss så frostiga natten 

blivit en dag fylld av solsken från en klarblå himmel. Vi ser hur det börjar spira 

i vägrenen. De första vårblommorna påminner oss om att Livet har segrat 

över döden genom Jesu uppståndelse på Påskdagens morgon.  

 

Glad Påsk önskar jag er alla!!! 

 

 

 

 

”Där Gullvivan Blommar” 

Musikgudstjänst i Brunnskyrkan, Sätra Brunn                                       
Karin Hammermo, Annette Gustafsson och Ulrika Larsson 

Söndagen den 12 maj kl. 14.00 

 

Gäster: Columbuskören 

 

Söndag 16 juni kl 13.00 är det dags 
för Allsång för barn i Stationsparken 
vid Ransta Nästa bygdegård. Inför det 
söker vi barn som vill vara med och  
välja sånger, öva på dem samt med-
verka på scenen vid själva allsången 
(om man vill).  

Vill du vara med?  
Kom till Ransta Nästa bygdegård 

onsdag 8 maj 16-17 

onsdag 15 maj 16-17 

onsdag 22 maj 16-17 

onsdag 29 maj 16-17 

tisdag 4 juni 16-17 
 
 
 
 

Undrar du över något? Kontakta kyrkomusiker Ulrika Larsson , tel: 0224-67 70 55,  
073-773 28 55, mail: ulrika.larsson@svenskakyrkan.se  



 

 

 

HÄNT SEN SIST - NÅGRA BILDER  

Skolan i kyrkan — Låt barnen 
komma till mig och hindra dem 
inte… i våra kyrkor är trösklarna 
låga och taken höga. Här har nu 
barn från klass 2 från både Kila 
och Ransta skolor letat skatter, 
årskurs 5 från Ransta har blivit 
dubbade till Riddare av Ransta-
ringen och årskurs 6 från Ransta 
har träffat personer ur Bibeln på 
sin jakt efter Jesus. Naturveten-
skap och religion har mötts i le-
kar och ett och annat frågeteck-
en har kanske rätats ut. Varför 
finns det till exempel en sandlåda 
inne i kyrkan???  Får man leka 
kurragömma i kyrkan? Ja, låt bar-
nen komma till mig och hindra 
dem inte, så sa han ju! 

Beatlesmässa — Söndagen den 31 mars var det återigen dags att fira Beat-
lesmässan i Kila kyrka och kyrkan fylldes av förväntansfulla sångare, musiker 
och gudstjänstdeltagare. Det blev en härlig kväll med sång, musik, kloka ord, 
vackra färger, handklapp och dansande präster. Tillsammans samlade vi in 
drygt 5000 kr till fastekampanjen ”Samma himmel. Samma rättigheter”.  

Familjedag i Tärna —  det var 
full aktivitet i Tärna kyrka den 
14 april. Glada barn gick på 
skattjakt, pysslade, målade och 
mumsade korv med bröd och 
fika. Familjedagen avslutades 
med en påskmusikal med byg-
dens barn som man jobbat med 
i sex veckor! Se den fina bilden 
på framsidan! 



Datum Kl. Plats Aktivitet  

    

Söndag 5 maj 18.00 Tärna kyrka 3:e sön i påsktiden  
Mässa "Den gode herden" 
Kaffe i kyrkan från kl. 17 

Söndag 12 maj 14.00 Brunnskyrkan 4:e sön i påsktiden  
Musikgudstjänst med Columbus-
kören  

Onsdag 15 maj 13.00 Församlingshuset Grillfest för daglediga 
Anmälan senast 9 maj på telefon 
0224-67 70 51, kostnad 50 kr. 

Söndag 19 maj 08.00 Kyrkparkeringen i Kila 5:e sön i påsktiden   
 

Kyrkstigsvandring  
Buss avgår från kyrkparkeringen 
upp till Granmuren där vi startar  
kl. 8.30. Medtag matsäck. 

Söndag 19 maj 11.00 Kila kyrka 5:e sön i påsktiden   
Mässa "Att växa i tro"  

Måndag 20 maj 

Lördag 25 maj 

18.00 

10-13 

 

Komministergården 

Kyrkogårdarna 

 

Blomskottsauktion, arr Kila  
kyrkliga syförening 

Välkommen till våra kyrkogårdar! 
Vi bjuder på fika och korv med 
bröd. Försäljning av blommor till 
graven, information om gravsköt-
sel. 

Söndag 26 maj 15.00 Sätra Brunn Bönsöndagen 
Friluftsgudstjänst vid Trädgårds-
caféet  

Onsdag 29 maj 14.00 Kila prästgård Eftermiddagskaffe i prästgårds- 
köket 

Torsdag 30 maj 08.00 Tärna kyrka Kristi Himmelsfärds dag  
Otta med sillfrukost 

Datum Kl. Plats Aktivitet  

    
Söndag 2 juni 18.00 Kumla kyrka Sön före pingst    

"I denna ljuva sommartid"  
Gudstjänst med Kumla-Tärnakören 
och musiker. 
Kaffe i kyrkan efter gudstjänsten, 
se annons på nästa uppslag. 

Onsdag 5 juni 08.30 Kyrkparkeringen i  
Kumla 

Hemliga resa för daglediga 
Anmälan senast 29 maj på telefon 
0224-67 70 51, kostnad 150 kr.  
Se annons på nästa uppslag. 

Torsdag 6 juni 15.00 Kila kyrka Sveriges nationaldag 
Firas i Kila kyrka med Kila kyrkokör 
och musiker. Därefter tågar vi en-
ligt traditionen med musik mot 
Hembygdsgården för kaffe och 
Nationaldagsbakelse. 

Lördag 8 juni 11.00 Tärna kyrka Högtidlig återinvigning av Tärna 
Bygdegård. Start i kyrkan med 
Kumla-Tärnakören och musiker.  
Se kommande annonsering. 

Söndag 9 juni 11-13 Församlingshuset 
Kumla kyrkby 

Pingstdagen 
Familjedag 
Hoppborg, kiosk med fika, korv och 
glass, ansiktsmålning, traktor och 
vagn, andakt mm.  
Välkomna hela familjen!  
Se kommande annonsering. 

Tisdag 11 juni 18.00 Brunnskyrkan Mässa med musik och tankar kring 
Frälsarkransen - Gudspärlan 

Lördag 15 juni 12.00 Församlingshuset 
Kumla kyrkby 

Födelsedagsfest för våra jubilarer! 
De som under året fyllt eller fyller 
80, 85, 90 eller 90+ år. Inbjudan 
kommer med posten. 

Söndag 16 juni 13.00 Stationsparken  
Ransta Nästa  
 

Heliga tref dag    
Barnens Allsång 
Se annons på sid 3! 



GOSPEL 

WORKSHOP 

OCH MÄSSA 

 

Söndag 16 juni 18.00 Tärna kyrka Heliga tref dag    
Musikgudstjänst med gospelkören 
KAOS 
Kaffe i kyrkan från kl. 17. 

Tisdag 18 juni 18.00 Brunnskyrkan Mässa med musik och tankar kring 
Frälsarkransen - Tystnadspärlorna 

Fredag 21 juni 10-14 Brunnskyrkan  

Midsommarafton 
Drop-in-vigslar  
Frågor?  
Ring Karin på tel 0224-67 70 52 

Lördag 22 juni 11.00 Brunnskyrkan Midsommardagen    
Högmässa 

Söndag 23 juni 11.00 Kumla hembygsgård Den helige Johannes döparens dag    
Friuftsgudstjänst  
Medtag gärna kaffekorg 

Tisdag 25 juni 18.00 Brunnskyrkan Mässa med musik och tankar kring 
Frälsarkransen - Jagpärlan 

Söndag 30 juni 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka 
Kaffeservering  

Söndag 30 juni 18.00 Kumla kyrka 2 sön e tref    
Musikgudstjänst  

”I denna ljuva sommartid” 
Musikgudstjänst i Kumla kyrka  

söndag den 2 juni kl. 18.00 
Kumla-Tärnakören  

Trio Paulson-Österberg-Nestor 
Piano Marianne Nestor 

Kaffe i kyrkan efter gudstjänsten 

Hemlig resa för daglediga 
Onsdag den 5 juni 

Avfärd från kyrkparkeringen i Kumla kl. 8.30, 
hemma igen ca 17-17.30 

Anmälan på telefon 0224-67 70 51 senast 29/5. 
Kostnad 150 kr.  

Ledtrådar: Tre små gummor, ett gäng kaffepannor  
och en tämligen kort gubbe. 

ARTON ANLEDNINGAR ATT VARA MEDLEM 
(källa: www.svenskakyrkan.se) 

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift  

som används till många viktiga verksamheter.  
Din kyrkoavgift går bland annat till: 

 

 1.  Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och
 deras föräldrar kan mötas  

 2.  Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor 
 i kris 

 3.  Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan 
 och hopp. 

 4.  Gemenskapsträffar för äldre och ensamma 
 5.  Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta 

 under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda 
 6.  Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd 

 m.m. 
 7.  Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon  
  att prata med 
 8.  Gratis eller subventionerad familjerådgivning  
 9.  Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet 
 10. Ett rikt musikliv med körer och musiker 
 11. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv 
 12. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands 
 13. Stöd till de som sörjer 
 14. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och  

  komma in i samhället 
 15. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar 
 16. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands 
 17. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser 
 18. Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, 

  men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt. 

 



 

 

Församlingsråden i Kumla, 
Tärna och Kila har inför-
skaffat ett bårtäcke till 
varje kyrka.  
Kumlas bårtäcke är natur-
färgat och bården är blå 
med en broderad duva 
med olivkvist. Tärnas 
bårtäcke ser vi på bilden. 
Grönt bårtäcke med bård-
en i rött med broderade 
korslagda ax. Kilas bår-
täcke är också grönt men 
bården är naturfärgad. 
Broderiet är de korslagda 
axen, som dock inte är 
fullt mogna – den gröna 
färgen finns även där!  

SEMESTERKRYSSSEMESTERKRYSS   

Grattis till Inga Nilsson, Wibergsvä-
gen i Ransta som vann förra num-
rets korsord och färgad ull till pås-
kriset!  Denna gång får vinnaren 
välja mellan en rabarberplanta eller 
en nybakt rabarberkaka. Vinnaren 
dras bland inkomna rätta lösningar 
den 17 juni. Leverans av vinsten 
sker på överenskommen dag där-
efter!  Rätt lösning på Påskkrysset 

Inskickat av:………………………………………………………………..  Tel:……………………………………………… 


