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Vinstocken och grenarna ger mycket 

frukt 

Tomatplantor bär också mycket frukt! 

Efter fem veckors semester är jag åter på arbetet. Nu 

i skrivande stund så förbereder jag mig inför 10:e 

söndagen efter Trefaldighet som handlar om just 

” N å d e n s  g å v o r ” .  J e s u s  s a mt a l a r  i 

Johannesevangeliets 15:e kapitel med lärjungarna 

om att han är den sanna vinstocken och uppmanar 

lärjungarna att bli kvar i honom som grenarna …så 

blir jag kvar i er… och då bär ni mycket frukt! Två 

veckor tidigare var jag i Danmark hos mina 

svärföräldrar och där i deras trädgård tänkte jag just 

på dessa ord när jag såg klasarna med vindruvor. 

Jag instämde tyst i Jesu ord om vinstocken med 

druvorna som mognar alltmer för skörd. Men jag 

såg också ett antal tomatplantor - men till skillnad 

från vindruvorna så fanns blommor blandat med 

små gröna tomater och större som snart växlar färg 

till rött. Allt på samma gren. Är inte det också en fantastisk bild på Guds rike där 

blommor blandas med omogna och mogna frukter?! Vår kyrka idag har väldigt 

många som blommar för fullt, tar plats och uppmärksamhet medan andra på 

samma gren har gått stadiet längre där blommor går över till omogna frukter. I 

tysthet och över tid förvandlas dessa kart till färgstarka frukter och välsignad är 

den som får smaka av dessa frukter när de sedan skördas. Frukter av vishet och 

dyrköpta erfarenheter. Tomatplantan ger till skillnad från vinstocken inte alla 

frukter på en gång och det speglar den kyrka som jag ser den idag. Men oavsett om 

det är en vinstock eller en tomatplanta är det viktigt att vi som grenar förblir i 

Jesus. Löftet är om vi förblir i honom och Jesu ord förblir i oss så kommer Jesus att 

hörsamma våra böner och i den helige Andes kraft mognar vi allt mer och blir till 

Kyrkoherde Stefan Öberg. Vilka 
frukter levereras av denne man?!
    Foto: Anna Lundström 
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Under regniga sommardagar fick jag tillfälle att läsa framlidna Agneta Conradi 

Mattsons bok om Riseberga kloster och dess kopplingar till Birger Brosa och 

Filipssönerna på 1200-talet. En tämligen blodig och förvirrad tid beskrivs där 

jarlar, kungar - och motkungar i främst Götaland försökte erövra makten i det land 

som kom att heta Sverige. I värsta maffiastil slogs politiska motståndare ihjäl, 

deras tillgångar av gods och mark konfiskerades och donerades till kloster som 

avlat och bot för våldshandlingar. Gärna till kloster som främjade släktens egna 

politiska ambitioner. I dessa kloster fick inte vem som helst bli munk eller nunna. 

Det var förbehållet de mäktiga släktena. De övriga fick i bästa fall bli lekmän till 

dessa som avlagt fattigdom, kyskhet och lydnadslöfte. Man främjade också 

helgonkulter som gynnade det egna maktsträvanden. Så kan man förstå kulten 

kring helgonet Sankt Erik som kom från Götaland men när han blev dräpt i 

Uppsala kunde hans död i Svealand politiskt knyta samman Götaland med 

Svealand. Det var en tid då bygdemakter i främst Väst och Östgötland slogs om att 

bli centralmakten i det vi känner till som Sverige. Vid denna tid på 1100-talet 

fanns vare sig Sverige, Norge eller Danmark som nation som vi känner idag. Det 

var det en tid då det var viktigt att visa lojalitet till sin släkt/klan för att få beskydd 

i en tid då nävrätt och träldom gällde. Det är otäckt likt det som pågår i dagens 

Syrien, Irak eller Nordafrika där den starke avgör om du ska leva, dö eller 

förslavas beroende på inställning till livsstil, tro eller religion. Vi var inte bättre på 

11-1200 talet är min bestämda mening. Men erfarenheten av dessa brutaliteter 

ligger till grund för centralmaktens plikt att beskydda den svage mot nävrätten och 

träldom. Med centralmaktens beskydd finns förutsättningen för utövande av 

demokrati, yttrandefrihet och allas lika värde. Dessa värden som vi i Sverige tar 

för givet bekämpas där en demokratisk centralmakt saknas som i dagens Irak, 

Syrien eller Libyen. Därför är det beklagligt att framstående länder som Turkiet, 

Saudiarabien och Egypten inte har kommit längre i sin samhällsordning - men så 

var det i vårt land för inte så länge sen och det kan komma tillbaka snabbare än vi 

tror när vi misstror de demokratiska processerna och då har vi träldom och 

nävrätten på våra egna bakgårdar. Weimarrepublikens fall för nazismen under 30-

talets Tyskland är ett avskräckande exempel på hur fort en civiliserad rättstat 

förvandlas till det motsatta.        
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När det regnade som mest i somras så 

blev det en utflykt till Historiska 

museet i Stockholm. Där finns tre 

artefakter som anknyter till vår bygd i 

Närke. Där finns originalet till 

Mosjömadonnan, en pelarkolonn från 

Granhammarkyrkan och till sist ett 

mycket intressant guldfynd funnet i 

Viby socken: En klackring med 

inristade runor där det står Välsignad 

må den vara som bär mig. På själva 

klacken finns en vacker lilja som kan 

symbolisera treenigheten - men kan 

den vara ett insignier för en storman 

som Birger Brosa?! På Birger Brosas vapen (som beskyddade Riseberga kloster) 

finns en liknade lilja ristad. Till sist finns en rekonstruktion av interiören av en 

romansk medeltida kyrka. Ungefär så här kan interiören ha sett ut i Knista kyrka 

fram till 1400-talet då kyrkan byggdes ut med nuvarande 

sakristia. Till vänster fanns då Knista-madonnan 

(förvaras numera av Örebros Länsmuseum) och till 

vänster helgonet Sankt Olof. Lägg märke till att det inte 

fanns sittbänkar i kyrkan som vi har idag utan bänken går 

längs med långhuset. Detsamma var det i stavkyrkan i 

Århus där bänken placerats på samma vis. Lägg också 

märke till Mosjömadonnans flätmönstrade diadem att 

mönstret går igen på pelarkolonnen från Granhammar. 

Det tyder på samtidighet i den epok som kallas för 

missionstid. En tid då våra kyrkor inte var knutna till ett 

stift utan till lokala bygdemakten.    

Interiören till  romansk medeltida kyrka. Så här 

kunde det se ut i Knista kyrka på 1100 talet. 

Granhammarkolonnen 

Mosjömadonnan Guldringen från Väla i Viby socken. Daterad till 1250-

1350 
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Under min vistelse i Danmark hann jag se något exotiskt som en byggd replika av 

en stavkyrka från 1060-talet. Förebilden hittades i Hörning men modellen står på 

Historiska museet i Århus. Ännu bättre blev det när jag på håll fick se ett antal 

nordmän stiga in och ut ur kyrkan. För ett ögonblick kunde jag se framför mig hur 

det möjligen såg ut i våra bygder i slutet av 1000-talet innan stenkyrkorna kom på 

dess plats i början av 1100-talet. På Gotland hittade man lite oväntat en sådan 

stavkyrka i ek i Hemse församling. Bokstavligt hade man ovetande gått på denna 

kyrka då väggstyckena hade används som golvplank inne i själva kyrkorummet. 

Något liknade har man iakttagit i vårt landskap i Glanshammars kyrka. Man tror att 

det har funnits stavkyrkor i bland annat Glanshammar, Lännäs, Ekeby och 

Riseberga. Plankstumpar av tidigare träkyrka vittnar om det - men också fragment 

av så kallade ”Eskilstunakistor” indikerar på tidigare stavkyrka har funnits på plats. 

Det kan ha stått en stavkyrka i Knista innan nuvarande i sten uppfördes i början av 

1100-talet. Under missionstiden byggdes många gårdskyrkor i trä och oavsett val av 

träslag (gärna ek) så var de inte hållbara. Efter 70 år av väder, vind och regn så 

ruttna plankorna närmast marken och då valde man att bygga en ny kyrka i mer 

beständigt material som huggen sten. Men var kom byggtekniken och influenserna 

att bygga i ett nytt material som sten? Nordens äldst kvarvarande stenkyrka är 

Dalby kyrka utanför Lund. Den byggdes troligen på 1060-talet under den danske 

kungen Svend Estridsen regeringstid. Samtidigt tog vikinga-eran slut borta i 

England med slagen vid Hastings och Stamford Bridge. Knista kyrka byggdes 

ungefär 60 år efter Dalby kyrka och det är 50 år tidigare än många andra stenkyrkor 

i vårt land. Varför byggdes den så tidigt då bygden inte var så politiskt 

framträdande som Sigtuna, Skara eller Linköping? - Bygden är inte känd för att ha 

haft en kung, jarl eller annan storman inom vårt område. Däremot fanns resurserna 

som arbetskraft, bygghytta, byggmaterial, pengar och kunskap till en för tiden 

avancerad byggnad i sten.        

  Stefan Öberg 

Interiören i stavkyrkan. Nordmän på 

knä. Lägg märke till bänken som 

följer långhuset precis som i den 

romanska medeltida kyrkan! 

Förnöjda nordmän lämnar stavkyrkan som det kunde se ut 

på 1060-talet. 
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Dagledigresan den 28 maj 

Under försommaren gick årets dagledigresa till Karlskoga. Jättekul! Det blev fina 

upplevelser på vägen till Alfred Nobels residens i Björkborns herrgård. Alfred hade 

liknade bostäder i Paris och San Remo i 

Italien vilket ställde till det när han dog i San 

Remo 1896 och arvet efter honom skulle 

fördelas. I en domstol i Paris kom man fram 

till att Alfred Nobel var skriven i Sverige och 

inte Frankrike - därför att hans ryska hingstar 

fanns på Björkborns herrgård! Tack vare 

detta beslut så fanns det nu arvspengar till det 

som skulle bli nobelpriset. Det första priset 

delades ut redan 1901.   

     

Simon Tjärnén öppnar dörrar och hjälpte till 

med gudstjänster under sin praktikperiod i 

Knista församling 

Vi hann besöka ett krukmakeri  

där krukmakaren påminde mig 

om profeten Jeremia som skulle 

gå ner till krukmakarens hus och 

finna honom upptagen med 

drejskivan Jer. 18:1 

Alfred Nobel tillsammans med Angelina Backman till vänster 

och Annalisa Sohlberg till höger 
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Karlskogas kristallkrona i sakristia Kvistbros kristallkrona framme i koret 

Dagledigresan den 28maj, fortsättning 

Vi mellanlandade också vid Karlskogas kyrka och vi fick en finfin guidning av kyrkan. 

Kyrkan är byggd i slutet av 1500-talet som konsekvens av församlingsdelningen som blev 

just med Knista församling. Framme i sakristian finns en ståtlig kristallkrona som är mycket 

lik den vi har i Kvistbro kyrka. I Kvistbroboken står det att kristallkronan skänktes av 

nämndemannen Erik Persson i Vekhyttan året 1857, men ursprungligen kom den från 

bergslagshuset i Velamshyttan. 

Kan dessa kristallkronor ha varit ett par som kom ursprungligen från Velamshyttan?  

         Stefan Öberg 

 

Bergslagshuset i Velamshyttan 
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A Circle of Life! 

Kvistbro kyrka 

6 september kl 16 

Upptaktsgudstjänst med  

tema.  

Vi sjunger flera kända sånger.  

Kom gärna utklädd. 

 
5 september övar vi sångerna inför gudstjänsten kl 13-17. 

Alla är välkomna. (Barn under 8 år tillsammans med 

förälder.) 

 

 

Välkomna!  
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I år samverkar vi i vår konfirmationsverksamhet med Örebro pastorat! 
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I slutet av september kommer jag, Ida Gustavsson 

kanslist vid Knista församling, att åka ut på 

volontärtjänst inom SKUT, Svenska Kyrkan i 

u t l a n d e t . 

Volontärtjänsten sträcker sig ett halvår framåt där 

jag kommer att utföra mitt arbete i Svenska 

kyrkans församling på Teneriffa, Los Cristianos.  

Tillsammans med tre andra tjejer ifrån Sverige 

kommer vi att få tjäna Gud i arbetet som sker i 

församlingen där. Arbetsuppgifter som att; leda 

and akte r ,  var a  med  i  b a rn -  o ch 

familjeverksamheter, samtala med äldre och att 

arbeta i caféet är huvuduppgifterna. Vi har även, 

tillsammans med den anställda husmodern i 

församlingen, ansvaret för bakningen till caféet. 

Svenska kyrkan gör ett jättejobb med att visa sig 

och finnas tillgänglig i många andra länder. 

Genom att vara på plats har den varit till hjälp och 

stöd för människor som säsongsvis bor i ett annat 

land. Många människor som är på resande fot och befinner sig i en annan kultur 

vänder sig till just kyrkan av den anledningen att man har ett förtroende för den 

och känner en trygghet där.        

  

  

  

  I d a 

Gustavsson 

 

 

 

Ida berättar: ”Jag tycker att detta 

ska bli väldigt spännande och jag 

ser fram emot den erfarenhet som 

det kommer att ge mig. Med spänd 

förväntan är jag beredd att följa den 

plan som Gud har med den här 

resan.” 

Under Ida Gustavssons ledighet kommer Thomas Dahl vikariera för henne i början 

av oktober månad. I kommande nummer får vi göra en närmare presentation av 

Thomas.          

         Stefan Öberg 

Svårt att fånga på bild! Den sällsynta bålgetingen är inte fridlyst i 

Västernärke men ”hänsynskrävande” enligt Naturvårdsverket 
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KYRKANS HUS, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Pastorsexpeditionen öppen måndag 8.15-12, tisdag, torsdag och fredag 10-12 

0585-312 55, Fax 0585-315 76, Kyrkans Hus, källaren 0585-315 49 

e-post: knista.forsamling@svenskakyrkan.se 

webb: www.svenskakyrkan.se/knista 

KONTAKTPERSONER 

Stefan Öberg, kyrkoherde      0585-315 40, sms 070-573 15 40 

Angelina Backman, komminister      315 41, sms 070-663 15 41 

Annastina Jönsson, vik komminister    073-7252920 

Annette Wisser, diakon      315 64, sms 070-646 55 64 

Sara Hansen, kantor i Knista och Hidinge    315 48 

Helén Ivarsson Sigebjer, kantor i Kvistbro och Mullhyttan  315 47 

Anna Lundström, vik kantor     315 42 

Anna Karlsson, församlingspedagog    315 43 

Maria From, församlingsassistent     315 36 

Christin Wallenius, församlingsassistent    315 37 

Kyrkofullm ord, Henrik Hult     102 65 

Kyrkorådets ordf, Charlotta Englund    070-220 30 41 

KYRKANS KANSLI 

Ingalill Ekström, kyrkokamrer     312 56 

Ida Gustavsson, kanslist      312 55 

Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårdsförvaltning   312 57 

KNISTA KYRKA 

Jörgen Carlsson, vaktmästare     363 82 

Andreas Ludvigsson, vaktmästare     363 83 

HIDINGE NYA OCH GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare          363 81 

KVISTBRO KYRKA 

Torbjörn Karlsson, vaktmästare     363 84 

Karin Nilsson, vaktmästare     363 85 

MULLHYTTANS KYRKA, KYRKSALEN 

Johnny Rinaldo, vaktmästare     363 86 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

30 aug, 13 s e Trefaldighet B Högmässa i Hidinge gamla kyrka 10 

  Gudstjänst i Kvistbro kyrka  18 

6 sept, 14 s e Trefaldighet B Högmässa i Hidinge Nya kyrka 10 

  Gudstjänst i Kvistbro kyrka  16 

13 sept, 15 s e Trefaldighet B Högmässa i Knista kyrka  10 

  Gudstjänst i Mullhyttans kyrka 16 

20 sept, 16 s e Trefaldighet B Högmässa i Kvistbro kyrka  10 

  Gudstjänst i Hidinge Gamla ka 18 

27 sept, 17 s e Trefaldighet B Högmässa i Mullhyttans kyrka 10 

  Gudstjänst i Knista kyrka  18 

4 okt, Den Helige Mikaels dag B Högmässa i Hidinge Gamla kyrka 10 

  Gudstjänst med små och stora i 

  Kvistbro kyrka   16 

11 okt, Tacksägelsedagen B Högmässa i Knista kyrka  10 

  Gudstjänst för små och stora i 

  Mullhyttans kyrka   16 

18 okt, 20 s e Trefaldighet B Högmässa i Kvistbro kyrka  10 

  Gudstjänst i Hidinge Nya kyrka 18 

25 okt, 21 s e Trefaldighet B Högmässa i Mullhyttans kyrka 10 

  Gudstjänst i Knista kyrka  18 

 

 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

30 okt Kyrkorna i Hidinge Nya, Knista, Kvistbro och 

 Mullhyttan är öppna under fredagen kl 9-19 

31 okt, Alla helgons dag Kyrkorna i Hidinge Nya, Knista, Kvistbro och 

 Mullhyttan är öppna under lördagen kl 10-18 

 Musikandakt i Kvistbro kyrka  13 

 Musikandakt i Mullhyttans kyrka 15 

 Musikandakt i Hidinge Nya kyrka 16 

 Musikandakt i Knista kyrka  18 

1 nov, S e Alla helgons dag B Minnesmässa i Hidinge Nya ka 10 

  Minnesgudstjänst i Kvistbro ka 10 

  Minnesgudstjänst i Mullhyttans ka 16 

 B Minnesgudstjänst i Knista kyrka 18 

8 nov, 23 s e Trefaldighet B Högmässa i Knista kyrka  10 

  Gudstjänst i Mullhyttans kyrka 16 

15 nov, S före Domsöndagen B Högmässa i Kvistbro kyrka  10 

  Musikgudstjänst i Hidinge Nya ka 18 

22 nov, Domsöndagen B Högmässa i Mullhyttans kyrka 10 

  Gudstjänst i Knista kyrka  18 

29 nov, 1 s i advent B Högmässa i Kvistbro kyrka  10 

 B Gudstjänst i Knista kyrka  10 

  Gudstjänst med stora och små i 

  Hidinge Nya kyrka   16 

  Gudstjänst i Mullhyttans kyrka 16 

 

Fortsätter på nästa sida!  

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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Kalender för våra gudstjänster 

B = Kyrkbuss 

6 dec, 2 s i advent B Högmässa i Knista kyrka   10 

  Luciandakt i Mullhyttans kyrka  16 

 B Julens sånger i Hidinge Nya kyrka  18 

12 dec  Luciagudstjänst för stora och små i 

  Kvistbro kyrka    14 

 B Musikgudstjänst i Knista kyrka  18 

13 dec, 3 s i advent B Högmässa i Hidinge Gamla kyrka  10 

  Luciaandakt i Kvistbro kyrka  18 

20 dec, 4 s i advent B Högmässa i Mullhyttans ka   10 

24 dec, Julafton  Gudstjänst vid krubban Mullhyttans ka 11 

  Julbön med julspel i Hidinge Nya kyrka 17 

  Julbön i Kvistbro kyrka   17 

 B Mässa i Knista kyrka   23.30 

25 dec, Juldagen B Julotta i Kvistbro kyrka   7 

 B Julotta i Hidinge Nya kyrka   8 

26 dec, Annandag jul  Ekumenisk gudstjänst i Mullhyttan  18 

27 dec, Sönd efter jul  Kvällsmässa i Hidinge Nya kyrka  18 

31 dec, Nyårsafton  Nyårsbön i Knista kyrka   17 

1 jan 2016, Nyårsdagen B Kvällsmässa i Kvistbro kyrka  18 

 

 

Ett antal gudstjänster kommer att teckentolkas. 

Det kommer att stå i predikoturerna 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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Kan ni se två nunnorna i vimlet? 

Vallfartsmässan den 7 juni 

Årets upplaga av vallfartsmässa på Riseberga klosterruin blev inte 

regnig utan solig med friska vindar som tog tag i lövverk och 

grenar. Av den anledningen flyttades gudstjänsten in i bönehuset, 

vilket gladde den blivande biskopen Johan Dahlman mycket! 

Bönehuset blev fullsatt och hela gudstjänsten utfördes ”unplugged” 

utan mikrofoner och ljudanläggningar. Vilket blir en prövning för 

dem som har problem med sin 

hörsel. Men då får vi påminna oss 

om att så här var det när det hela 

begynte under 1800-talet! Johan 

Dahlman predikade utifrån 1:a söndagen efter 

Trefaldighets texter som handlade om dopet. Detta 

varvades sedan med nattvardsgång, psalmer, körsång och 

blåsorkester. I folkvimlet fanns också två guider i 

tidsenliga nunnedräkter. Under sommaren så har det varit 

guidade turer på klosterområdet. 

      Stefan Öberg 

Vår blivande biskop Johan Dahlman 

Johan Dalman under nattvardsbönen 
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Välkommen till TorsdagsTräffen 

Hösten 2015 kl. 14:00 

 

3/9 Mullhyttan   Irene Johansson ”Här är mitt liv” 

10/9 Fjugesta    Bengt Torége Lannaboken/Idrottsdelen 

17/9 Mullhyttan   Kjell Helgesson Gamla skivbekanta  

24/9 Fjugesta     Må Bra kören 

1/10 Mullhyttan   Wivianne Högman leder oss i sittgympa 

8/10 Fjugesta i Lekebergskyrkan 

15/10 Mullhyttan   Bengt Bye -Einar Ekberg i våra hjärtan 

22/10 Fjugesta     Jan Ingridz 

29/10 Mullhyttan   Christer Folkesson 

5/11 Fjugesta    Sofi Lindfors berättar om 

      livet innanför murarna på Kumla 

12/11 Mullhyttan    Fjugesta Oldboys 

19/11 Fjugesta    Bengt o Ingrid Trensing spelar o sjunger 

26/11 Kvistbro    Sanna gårds boende sjunger in advent 

3/12 Fjugesta    Arne Cederblad ”Detta är min musik” 

 

Undrar du över något så ring: Annette Wisser 0585-315 64 eller 0706 46 55 64 

  
                                          Foto: Stefan Öberg 
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Detta är chaufförerna till TorsdagsTräffen: Sture Lundqvist, Christina 

Haraldsson Pålsson, Ingmar Gustafsson och Henrik Hult. De kommer under 

hösten att köra till våra träffar i Mullhyttan och Fjugesta.  

 

 

 

 

 

 

Då träffen är i Mullhyttan utgår Kyrkbussen från kl 13:30 Glashuset, 

Kombohuset, Kyrkans hus, Sannabadet, Kvistbro, Vekhyttan, Hagen. 

Då träffen är i Fjugesta går bussen ifrån Mullhyttans kyrka kl 13:30 och 

stannar vid Hagen, Vekhyttan, Kvistbro, Sannabadet, Glashuset. 

        Annette Wisser 

Foto: Annette Wisser 

Stort tack! 

Tackar två vikarier för deras insatser i sommar! Den ene är Marcus Willén som 

vikarierade som kyrkoherde i fem veckor för undertecknad. Den andre är Niklas 

Lindström som vikarierade för våra kantorer.      

           Stefan 

Öberg 

Kyrkvärd Göran Östling och Marcus 

Willén till höger i Lekhyttans kapell 

Niklas Lindström på 

friluftsgudstjänst i Baggetorp 
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Vårkonsert i Lekebergskyrkan den 1 juni 

Innan sommarlovet började på allvar så var den 

årliga vårkonserten i Lekebergskyrkan. Det blev 

massor med musik framförda av traktens 

ungdomar och lärare. Med tanke på kommunens 

ringa storlek så är det imponerande många som 

spelar ett instrument. Detta är något som 

Lekebergs Musiksällskap vill främja inom 

Lekebergs kommun och passade på att dela ut ett 

stipendium som uppmuntran till duktiga elever. I 

år gick stipendiet till två instrumentalister: Agnes 

Backman på valthorn och Elvira Palm på cello. 

Grattis tjejer! 

Avslutningsvis vill jag som styrelsemedlem i 

Lekebergs Musiksällskap vädja till er läsare: Var 

med och stöd Lekebergs musiksällskap! Enskild 

medlem betalar 100 kronor. Familj betalar 150 

kronor på bankgirot: 830-5146. Pengarna används 

just till utdelning av stipendium för uppmuntran 

till talangfulla skolungdomar inom Lekebergs 

kommun.   Stefan Öberg 

 

Två glada stipendiater: Agnes Backman till 

vänster och Elvira Palm till höger 

Musikläraren Silvia Östersjö spelar med sina elever Inför Grand Finale. Alla är med och spelar Hasse 

Anderssons ”Guld och gröna skogar” 
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Välkommen till Hidinge Träffpunkt  

Hösten 2015  

 
9 september kl 14 I Hidinge Nya kyrka 
 Lars Inge Larsson: Patron Hedengren på Riseberga 

 

7 oktober kl 14 i Hidinge Nya kyrka 
 Kjell Helgesson: Frågor med gamla skivbekanta 

 

4 november kl 14 i Hidinge Nya kyrka 
 Kerstin Pettersson: Lina Sandell i ord och ton 

 
9 december kl 13 i Kyrkans Hus Fjugesta  
 Nobelmiddag med hemlig gäst 
 
 
 

 Kyrkbussen 
 Vill ni nå Kerstin Pettersson ring: 0585-430 71 eller 076- 174 30 71 eller 
 Annette Wisser 0585-315 64 eller 0706 46 55 64 
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Konfirmation i Hidinge Nya kyrka den 21 juni 

I år blev konfirmationsgudstjänsten i Hidinge Nya kyrka. En varm solig dag med 

många besökare i bänkraderna. Det blev en fin och högtidlig stund med tillhörande 

predikan och nattvard, men också fina tal och förböner för våra konfirmander. Ett 

stort tack till alla medverkande i den gudstjänsten! 

         Stefan Öberg 

Sändningsord till konfirmanderna 

Konfirmanderna kom i procession Det var många i kyrkan 
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Bilder från Anna Karlssons pilgrimsvandring i juni månad. 

Under dagarna 21-28 juni var det pilgrimsvandring - eller om man så vill… en 

stafettvandring från Närkes Kil till Vadstena. Med denna vandring invigdes Katarina

-leden då undertecknad tog emot pilgrimerna i Knista kyrka på 

lördagseftermiddagen.          

           A n n a 

I Knista kyrka leder pedagogpraktikanten Helena Stenbäck pilgrimer i 

morgonbön 

Helena Stenbäck och Anna Karlsson 

Vandringen går vidare mot Vadstena! 

På pilgrimsvandring från 

Knista ti l l  Vadstena 

mellanlandar man i Riseberga 

där pilgrimeer möter guider i 

tidsenliga dräkter. 

Alla foton på denna sida har 

Anna Karlsson bidragit med. 
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Vi beklagar att namn– och adressraderna försvann i förra Korsordet! På alla inkomna 

lösningar hade man dessbättre hittat plats för dessa viktiga svarsupplysningar så att vi 

kunde dra vinnare, alltså denna gång: 

Sonja-Britt Olsson   Lars Lauren   Elvy Johansson 

Ängatorpsvägen   Kräcklinge   Mullhytte Letstig 19D 

Sommarro    Sörbybacken   716 94 MULLHYTTAN 

716 94 MULLHYTTAN  716 92 FJUGESTA 

Påverka innehållet i Korsordet 

genom att bidra själv! 

Material kan lämnas in till kansliet, 

Kyrkans Hus, eller sändas till 

Korsordet: Kyrkans Hus, Storgatan 

28. 716 30 FJUGESTA 

Korsordet har hittills kommit ut 

med 4 nr per år. Stopp-datum för 

nästa nr är torsd 5 november 

2015. Det nuvarande numret har 

aktualitet fram till och med 

november månad i år. 

Musikal med Angels Voice 

Den 17 maj bjöd kören Angels Voice på en musikal i Hidinge Nya kyrka. Förra året var 

temat hämtat från filmen ”Prinsen från Egypten”. Men i år var temat knutet till vår jord 

och miljöförstöring. Allt verkar ha varit i harmoni tills människan åt av kunskapens frukt 

och tyckte vinst och tillväxt kunde ske hejdlöst. Men det sker på bekostnad av jordens 

resurser och nedskräpning där någon annan får städa upp. Görs ingenting så förvandlas 

vårt klot till en enorm soptipp. 

Hanna Hansen som trädgårdsmästaren Miljöförstöring, växter vattnas med giftiga 

kemikalier 

Vaktmästare Claes Karlsson och kunskapens frukt 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsd 5 november 2015 till 

Korsordet. Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:………………………………………………………………… 

Adress:………………………………………………………………… 
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KORSORDET 

Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: Skylten vid Lekebergsbron där dansen skedde en gång i tiden enligt visan 

”Tess Lördan”. Bron står inte så långt ifrån Hidinge Nya kyrka. 

Bild från vackra naturreservatet vid Sälven. Helt plötsligt befinner man sig i sagans värld där 

naturväsen eller enhörningar kan dyka upp... 

… men ett par hästar är inte så dumt det heller! 


