
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blomstertid nu kommer  
...sjunger vi tillsammans på skolavslutningen i kyrkan. Detta som är så fantastiskt 
varje år när vi får möta alla dessa elever med sina lärare och familjer. Barnen som är 
så finklädda och förväntansfulla framför sina sånger som de övat på. Det blev lite för 
stort för förskoleklassen, från en av våra skolor, när de stod inför en fullsatt kyrka och 
skulle både teckna och sjunga. Men intet öga var torrt!  Jag kan inte förstå de kolle-
gor som säger ifrån skolavslutning i kyrkan. Det är så tröttsamt när detta skall disku-
teras varje år och det värsta anser jag är när kyrkan själv stänger kyrkporten. I vårt 
pastorat är vi så glada när skolorna tågar till kyrkan med den svenska  fanan i täten.  

Den blomstertid nu kommer rymmer så många förväntningar och förhoppningar  på 
den sommar och det  sommarlov som ligger framför. Barnen i Brunnskyrkan  hade så 
många planer på vad de skulle göra på sitt långa härliga sommarlov och höll inte rik-
tigt med mig när jag trodde att de skulle längta tillbaka till skolan mot slutet av som-
maren. Det minns jag själv att jag gjorde. Men just nu är detta så avlägset.  

Sommarlovet och sommaren är härlig också för föräldrar och mor- och farföräldrar. 
Det blir inte så många tider att passa och livet blir lite lättare att leva. Jag tror att 
många människor lever lite annorlunda under sommaren. Vi är ute mycket mer och 
plötsligt är det närmare till grannarna.      

 

Jag blev så glad för några veckor sedan 
när min goda vän kom förbi, som vi 
säger i Ölsta, på sin cykel och  stannade 
för en pratstund i köket. Vi borde bli 
mer spontana lite till mans, med tanke 
på hur glad jag själv blev. 

 

Glad sommar önskar jag er alla! Ta vara 
på den!! 



Inskickat av:…………………………….………………  Adress:………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SOMMARKRYSS  
för dig upp till 15 år    

 

Grattis till Bengt Kyllinge, Ransta som 
vann förra numrets korsord och en ny-
bakt rabarberkaka! Denna gång kan du 
som är upp till 15 år vara med och tävla 
om ett presentkort på 50 kronor på affä-
ren i Ransta, kanske att köpa glass för?  
Posta din lösning till adressen på baksi-
dan av tidningen..  

Vinnaren dras  den 12 augusti.  Rätt lösning på Semesterkrysset 

 
   

Varje år andra helgen i september anordnar  

Riksantikvarieämbetet evenemanget   

Kulturarvsdagen 

Då äger hundratals aktiviteter rum över hela Sverige 
där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus.  

Tärna bygdegårdsförening och pastoratet deltar i år 
med en historisk byvandring, en musikgudstjänst 

och visning av inventarier i Tärna kyrka 

söndagen den 8 september  
Mer information i kommande annonsering! 

       

 

Startdatum för höstterminen: 
 

Sånglust  29/8 kl. 14  i Klockargården 
Kumla-Tärnakören  3/9 kl. 19  i Klockargården 
Eftermiddagskaffe  4/9 kl. 14 i Kila prästgård 
Kila kyrkokör  5/9 kl. 19 i Kila prästgård 
Kransen  16/9 kl. 13 i Kila prästgård 
Daglediglunch 18/9 kl. 13 i Församlingshuset 



S O M M A R E N S  M U S I K G U D S T J Ä N S T E R  
 

30/6 kl. 18.00 i Kumla kyrka 

”Musikaliskt i-gen” 

Ninna Morin - nyckelharpa  

Kerstin Ragnarsson - klaviatur 

Sture Holmberg 
 

7/7 kl. 18.00 i Tärna kyrka 

”Vid vattnet” 

Malin Trast - flöjt 

Staffan Sandström - piano 

Sture Holmberg 

Kaffe i kyrkan från 17.00 
 

14/7 kl. 18.00 i Kila kyrka 

”Hyllest til spellmannen” 

Peter Burell - dragspel och piano 

Ulrika Larsson - sång, piano och orgel 

Agneta Selling 
 

21/7 kl. 18.00 i Kumla kyrka 

”Speglingar” 

Cecilia Tennström - sång 

Kerstin Ragnarsson - klaviatur 

Ingrid Eklund 
 

28/7 kl. 11.00 i Tärna kyrka - hemvändardag  

Per Nestor - blockflöjt och sång 

Marianne Nestor - piano och sång 

Ingrid Eklund, Sture Holmberg 
 

4/8 kl. 18.00 i Kila kyrka 

Enåkers spelmän 

”Glad spelmansmusik i sommartid” 

Sture Holmberg 

 

 ÖPPEN KYRKA 

Kumla kyrka  
 

Söndagar kl. 12-18 
30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7 

 

Visning av kyrkan, gratis fika  
med hembakat bröd.  

 

VÄLKOMMEN! 

VECKOMÄSSA  
i Brunnskyrkan, Sätra Brunn 

M u s i k  o c h  t a n k a r  k r i n g  
F r ä l s a r k r a n s e n  

Tisdagar kl. 18.00  
fram till 27 augusti.   

Efter mässan samlas vi till  
kyrkkaffe i Prästkammaren 

FRILUFTSGUDSTJÄNST 

hos Lisa i Åbo 
 

Söndag 18 augusti kl. 14.00 
Medtag kaffekorg och  

något att sitta på. 
 

VÄLKOMMEN! 

 

  

 

HÄNT SEN SIST - NÅGRA BILDER  
Sveriges nationaldag firades i 

Kila kyrka med sång av Kila kyrkokör 

och med Beryl Löwgren och Gunnar 

Eriksson på fiol och Peter Burell på 

piano och dragspel. Efter gudstjäns-

ten tågade vi som brukligt till Kila 

hembygdsgård där föreningen bjöd in 

till kaffe med Nationaldagsbakelse. 

Dagen var varm, så borden var satta i 

skuggan, nedan några som valde en 

filt i skuggan med sina små. 
Barnens Allsång  

Söndagen den 16 juni var 
det dags för Barnens Allsång 
i Stationsparken vid Ransta 
Nästa bygdegård. Barnkören, 
som sjöng så fint från scenen 
tillsammans med bandet, 
hade träffats vid några till-
fällen i bygdegården för att 
öva och välja allsångerna till 
häftet. De sjöng också några 
sånger som handlade om 
sommaren och om att vara 
en bra kompis.    



Det är fantastiskt vad en bygd kan åstadkomma 
när man arbetar tillsammans!  

Efter fem år av planering och hårt arbete kunde 
en utbyggd, vacker och tillgänglighetsanpassad 
Tärna bygdegård återinvigas. Dagen inleddes 
högtidligt i kyrkan med sång och musik av Kumla
-Tärnakören och folkmusikerna Beryl Löwgren 
och Gunnar Eriksson. Från kyrkan tågade man 
under musik till invigningsceremonin på bygde-
gårdens nya vackra förstukvist där föreningens 
ordförande Ulrika Pettersson, landshövding Mi-
noo Akhtarzand, kyrkoherde Karin Hammermo, 
och kommunfullmäktiges ordförande Carola 
Gunnarsson gemensamt klippte bandet av vir-
kad spets och förklarade Nya Tärna Bygdegård 
för invigd. Därefter öppnades dubbeldörren för 
rundvandring och uppdukad buffé. 

Delar av det gäng som lagt ner åtskilliga timmar i hembygdens tjänst samlade på 
förstukvisten, rättmätigt stolta och glada! 

 

 

  

Rikskollekten den 4 augusti går till Svenska kyrkan i utlandets arbete 

Vi svenskar är ett resande folk. Sex av tio svenskar reser 
utomlands varje år och fler än 660 000 svenskar i alla åldrar 
bor utomlands. Svenska kyrkan finns också utomlands, men 
församlingarna där får inte del av kyrkoavgiften på samma 
sätt som församlingarna i Sverige. De bekostar själva en stor 
del av sin verksamhet. Därför är kollekterna oerhört viktiga 
för att församlingarna utomlands ska kunna finnas kvar.  

Musikkväll med 

Allsång i Stationsparken 
vid Ransta Nästa bygdegård 

onsdagen den 10 juli kl. 19.00 
Sångare ur Kumla-Tärnakören och Sånglust  

med band 
Kom och ta en fika och sjung tillsammans!   

 KONFIRMATION I KUMLA-TÄRNA-KILA! 
I slutet av september startar en ny konfirmandgrupp. Vi träffas 
en helg i månaden.  Om gruppen vill så sover vi över i någon av 
våra kyrkor eller i någon av pastoratets gårdar och vi åker också 
på läger någon helg.  

Tillsammans funderar vi över frågorna som handlar om Gud, li-
vet, identitet, kärlek, sorg, godhet, ondska, ja helt enkelt om att 
vara människa.  

Jag heter Ingrid och är präst här. Det är mig ni kommer att träffa 
varje gång det är konfa-helg. Jag har varit präst i snart 10 år och 
att få lyssna till ungdomars tankar och funderingar om olika saker 
är bland det viktigaste jag vet.  

Om du vill anmäla dig eller har några frågor så nås jag på telefon 
070-563 76 07.                        Hoppas vi ses!   /Ingrid 



Familjedag i Kumla 

Söndagen den 9 juni gick 

familjedagen av stapeln i 

Kumla. Vädret såg lite lurigt 

ut, men det lilla regn som 

föll kom under gudstjänsten 

och sedan sken solen igen. 

Många bus- och fikasugna 

barn var på plats och här 

rullar vaktmästare Kenneth 

iväg på rundtur med lite 

annat lass än vanligt!  

Ansiktsmålningen var populär, här är två 

tjejer som valde att bli målade som katter. Jennifer gillade verkligen hopp-

borgen, hon åkte nästan nonstop i 

rutschkanan och man visste aldrig 

vilken kroppsdel som kom först ut!  

Axel skötte kiosken och sålde korv med 

bröd, godis, kaffe, saft och nybakade bullar. 

    Datum Kl. Plats Aktivitet  

    

Tisdag 2 juli 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Doppärlan" - mässa med  
musik och tankar kring Frälsarkransen. 

Söndag 7 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka 
Kaffeservering 

Söndag 7 juli 18.00 Tärna kyrka 3:e söndagen efter trefaldighet 
Musikgudstjänst   "Vid vattnet" 
Malin Trast & Staffan Sandström 
Kaffe i kyrkan från kl. 17. 

Tisdag 9 juli 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Ökenpärlan" - mässa med  
musik och tankar kring Frälsarkransen. 

Onsdag 10 juli 19.00 Ransta Nästa Allsång i Stationsparken  
med Sånglust och Kumla-Tärnakören 

Söndag 14 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka 
Kaffeservering 

Söndag 14 juli 18.00 Kila kyrka 4:e söndagen efter trefaldighet 
Musikgudstjänst  "Hyllest til  spellmannen” 
Peter Burell & Ulrika Larsson 

Tisdag 16 juli 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Bekymmerslöshetspärlan" - mässa med 
musik och tankar kring Frälsarkransen. 

Söndag 21 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka 
Kaffeservering 

Söndag 21 juli 18.00 Kumla kyrka Apostladagen 
Musikgudstjänst  "Speglingar" 
Cecilia Tennström & Kerstin Ragnarsson 
Kaffe i kyrkan före gudstjänsten 

Tisdag 23 juli 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Kärlekspärlan - att få" - mässa med musik 
och tankar kring Frälsarkransen. 



 Datum Kl. Plats Aktivitet  

    
Lördag 27 juli 11.00 Kila kyrka Konfirmationsgudstjänst 

Söndag 28 juli 12-18 Kumla kyrka Öppen kyrka 
Kaffeservering 

Söndag 28 juli 11.00 Tärna kyrka 6:e söndagen efter trefaldighet 
Musikgudstjänst - Hemvändardagen 
Per & Marianne Nestor 

Tisdag 30 juli 18.00 

 

Brunnskyrkan Veckomässa 
"Kärlekspärlan - att ge" - mässa med musik 
och tankar kring Frälsarkransen. 

Söndag 4 augusti 18.00 Kila kyrka Kristi förklaringsdag 
Musikgudstjänst  
”Glad spelmansmusik i sommartid” 
med Enåkers spelemän 

Tisdag 6 augusti 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Hemlighetspärlorna" - mässa med musik 
och tankar kring Frälsarkransen. 

Söndag 11 augusti 11.00 Kumla kyrka 8:e söndagen efter trefaldighet 
Gudstjänst 

Tisdag 13 augusti 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Nattens pärla" - mässa med musik och 
tankar kring Frälsarkransen. 

Söndag 18 augusti 14.00 Hos Lisa i Åbo 9:e söndagen efter trefaldighet 
Friluftsgudstjänst 
Ta med kaffekorgen och gärna något att 
sitta på. 

Tisdag 20 augusti 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Uppståndelsepärlan" - mässa med musik 
och tankar kring Frälsarkransen. 

Onsdag 21 augusti 13.00 Församlingshuset Surströmmingslunch 
Anmälan till expeditionen  
senast 16 augusti.  
Kostnad 70 kr. 

Söndag 25 augusti 14.00 Kila kyrka 10:e söndagen efter trefaldighet 
Mässa 

Tisdag 27 augusti 18.00 Brunnskyrkan Veckomässa 
"Gudspärlan" - mässa med musik och tankar 
kring Frälsarkransen. 

Församlingsexpeditionen  
Kumlavägen 11, 733 93 Sala 

Sommartider: Under juli-augusti är församlingsexpeditionen  
öppen torsdag-fredag kl. 8.30-12 och 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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