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Inför Advent 

”Änglar den sjöngo, först för markens herdar. Skönt från själ till själ det 

ljöd: Människa, gläd dig, frälsarn är kommen, frid över jorden Herren bjöd.”  

Tillönskar er alla ett Gott Nytt kyrkoår! 

Inledande strofen är tagen från tredje versen i psalmen 297 ”Härlig är jor-

den”. Den psalm som tillsammans med ”Oändlig nåd” toppar psalmtopps-

listan. Det man inte tänker på är att det är en adventpsalm från början som 

nu sjunges i alla högtidliga sammanhang. Den knyter samman stora teman 

som himmel och jord, och mänsklighetens vandring till fullkomligheten. 

Detta möjliggjordes av frälsaren Jesus Kristus när han föddes in i vår värld 

för 2000 år sedan. Enligt Johannesevangeliet skedde det för att ”Gud äls-

kade världen att han gav den sin enfödde son för att var och en som tror på 

honom inte ska gå under utan ha evigt liv” (Joh.3:16). Detta gudomliga verk 

fullkomnades under påskveckan på långfredagen med den tomma graven 

tre dagar senare. Men det har sin begynnelse med Jesu födelse i Betlehem. 

Till första advent lämnar vi gamla kyrkoåret bakom oss som präglades av 

jubileet med Luther och reformationen 1517. Manifestationen har i vårt 

svenska sammanhang varit lamt jämfört med festligheterna jag har bevitt-

nat i t.ex. Tyskland och Danmark. Det är ett jubileum värt att ihågkommas: 

för utan reformationen hade vi inte haft ett rättsamhälle, välfärd och väl-

stånd som vi tar för givet idag. Det reformationen ville försvara var fräls-

ningen från Gud. Det är en frälsning som kyrkan har att förvalta men inte 

kan säljas för pengar. Luther avslöjade detta missbruk när kyrkan gjorde 

felet att spela på människors rädsla och sälja frälsningen som en livförsäk-

ring. Numera ska de dyrbara gåvorna dopet, nattvarden och syndernas för-

låtelse vara helt gratis när du deltar i en gudstjänst. Däremot är det helt fritt 

att ge pengar till nödställda eller annat angeläget. 

I det kommande kyrkoåret 2018 så handlar det angelägna om skapelsean-

svar. Gud Fader har skapat himmel och jord men det var Adam, mänsklig-

hetens anfader som fick uppdraget att förvalta jorden efter bästa förmåga. 

Likt en trädgårdsmästare skulle han se till att marken fylls av växlighet och 

grödor som alla kan leva av. Men en mänsklighet som efterlämnar dysto-
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piskt landskap av förgiftade sjöar, förött ökenlandskap och sönderbombade 

byar till kommande generationer är inte ett uttryck för liv utan tomhet och 

död. Med detta sagt vill jag inte förfalla i undergångsstämningar eller moral-

ism. Jag vill förmedla hopp och liv såsom Evert Taube skrev en gång: ”Kalla 

den änglamarken eller himlajorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden 

den gröna… - låt dem få leva de är ju så sköna!”  Dom stroferna ger uttryck 

för skapelseansvar som vi alla kan dela! 

Stefan Öberg, kyrkoherde 

SKUT-resa till Bryssel 13-16 oktober 

Som ombudsman för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) får man göra studie-

besök och se hur Svenska kyrkans verksamhet fungerar utanför Sveriges 

gränser. Tidigare hette dom sjömanskyrkor och fanns i stora hamnmetropoler 

som Hamburg, Liverpool och New York. Numera finns det inte så många 

svenskflaggade båtar eller svensktalande sjömän. Därför har man omdanat 

sjömanskyrkan till att bli Svenska kyrkan i utlandet. Dessa kyrkor finns där 

svenskar bor mest. Målgruppen är turister, utlandssvenskar eller svenskar 

som förvärvsarbetar. I Bryssel som vi besökte denna gång saknas turisterna 

men har fler förvärvsarbetande som arbetar inom EU som politiker, tjänste-

män, tolkar eller översättare. I Belgien finns 8000 svenskar. För dessa erbju-

der man gudstjänster, gemenskap där man pratar svenska och uppsökande 

verksamhet för vilsna själar och andra som har hamnat snett i tillvaron. 

SKUT-kyrkan i Bryssel har enligt kyrkoherde Andrew Holm ungefär 30-talet 

besökare på en gudstjänst och det dubbla på familjegudstjänster. I SKUT-

kyrkorna som har begränsade resurser i pengar och personal så menar 

Andrew att man är duktigare på att tillvarata gåvor och talanger bland de fri-

villiga jämfört med hembygden. På fastlandet har man anställt bort frivillig-

heten men man borde göra som i Anglikanska kyrkan där det finns frivilliga 

som välkomnar besökande, serverar kaffe, ge information eller läsa bibeltexter 

i själva gudstjänsten. 

Stefan Öberg, kyrkoherde 
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FN-dagen Lekeberg för alla 

Genomfördes för 4:e året i rad som en manifestation för mångfald och integ-

ration. Vi startade fackeltåg från olika håll och samlades på torget där kom-

munstyrelsens ordföranden Wendla Thorstensson välkomnade oss. Därefter 

hade ordföranden för Hela Människan Sture Lundqvist ordet. Särskild gästta-

lare i år var Peter Flack. En av höjdpunkterna var när Lekebergskyrkans dans

-grupp uppträdde följt av Knista församlings körer Angels Voice och Espresso 

under ledning av Sara Hansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt TACK till  

Agne Björklund och Jonatan Hansen  

som ansvarade för ljud och ljus! 
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Ljus i mörkret 

Solljuset kommer, så här i vintertider, senare på morgonen och försvinner 

tidigt på kvällen. Vissa dagar upplevs bara som grå och mörka, när solstrå-

larna inte ens når igenom molnen. Därför tror jag att det är det extra viktigt 

med andra ljuspunkter vid den här tiden. Det kan vara ljus som glimmar i 

advents- och jultider men det kan även vara möten med andra människor. 

Dessa möten kan ge små ljusglimtar till dem som träffas. Det kan vara upp-

muntrande ord som utväxlas eller viktiga saker som behöver diskuteras och 

lösas. Det är möten som känns bra och ger kraft. 

I församlingens olika verksamheter, i våra kyrkor och på våra kyrkogårdar 

erbjuds ofta chansen till båda dessa möjligheter. Vi tänder ljus tillsammans 

och enskilt. Vi möter människor som bryr sig, lyssnar, pratar och vill vara 

tillsammans. Det gäller att hela tiden ta vara på dessa ljuspunkter och göra 

något bra av dem så att mörkret skingras lite, i varje fall för stunden. 

Två ljusglimtar som är viktiga och kostsamma för vår församling finns med 

i förslaget till budget för nästa år. Det är satsningen på att renovera elen i 

Mullhyttans kyrka och att fixa till hissen i Kyrkans Hus i Fjugesta. Dessa 

förbättringar behövs verkligen och framför allt hissens funktion är otroligt 

viktig för dem som behöver den för att komma till de olika våningarna i 

Kyrkans Hus. Det är det nya fullmäktige som tar beslut om denna budget. 

För kyrkoråd och kyrkofullmäktige är det nämligen dags för ett avslut och 

en nystart. Efter kyrkovalet som genomfördes i höstas, med positivt ökat 

valdeltagande, kommer ett nytt kyrkofullmäktige att samlas och ett nytt 

kyrkoråd att utses. Nya tag kommer att tas tillsammans med alla anställda 

och ett arbete med att ta fram en ny församlingsinstruktion, hur vår försam-

ling ser ut i dag och vart vi vill nå, kommer att inledas. 

Jag är förhoppningsfull om att dessa möten med lyssnande, diskussioner och 

beslut kommer att leda till att församlingen utvecklas på ett positiv sätt. Jag 

hoppas även att dessa möten kommer att ligga till grund för många små ljus

-glimtar i framtiden. 

Ta nu vara på varandra och glöm inte att även du kan vara ett ljus i någon 

annans mörker.  

Charlotta Englund, ordförande i kyrkorådet 
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Barcelona 

Den 31 juli 07.00 samlades alla vi unga le-

dare, Simon och Mia på Kyrkans Hus parke-

ring för avfärd mot Arlanda. På eftermid-

dagen var vi framme i Barcelona där vi 

skulle spendera våra fem nästkommande da-

gar. Vi bodde bara några stationer ifrån cent-

rum och redan samma kväll åkte vi in till 

stan för att äta middag. När det blev mörk 

tog vi oss ner till stranden för att fira andakt 

vid havet. Några av oss badade till och med. 

Trötta efter den långa resdagen åkte vi till-

baka till hotellet för att sova. Det blev kväll 

och det blev morgon den första dagen.  

Nästa dag åkte vi iväg till berget Tibidabo, 

Barcelonas högsta punkt, för att besöka kyrkan högt uppe på berget. Runt om 

på hela kyrkans väggar var det bibliska bilder och berättelser gjorda av små, 

små mosaikbitar vilket var väldigt vackert. Vi satt och tittade på kyrkan en 

stund innan vi gick. Vi bestämde oss för att gå ner istället för att ta bussen 

men det var lättare sagt än gjort. Efter två 

timmars vandring i den varma solen kom vi 

till en mack där vi fick tag på taxis så vi 

kunde ta oss hem. Det tog lite längre tid än 

vi hade räknat med. Det blev kväll och det 

blev morgon den andra dagen. 

Tredje dagen åkte vi linbana upp till ett an-

nat berg i utkanten av Barcelona, Montser-

rat. Där uppe gick vi en liten vandring med 

fina konstverk som skulle symbolisera Je-

sus väg på Golgata. Innan vi åkte ner igen 

hann vi med en välbehövlig glasspaus i 

värmen. På kvällen firade vi mässa tillsam-

mans på hotellet och det var väldigt mysigt. 
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Resten av kvällen spelade vi 

spel och var nere i lobbyn. Det 

blev kväll och det blev morgon 

den tredje dagen. 

På förmiddagen dag fyra häng-

de vi på playan och badade i 

havet. Det var verkligen härligt! 

Vi laddade upp för att besöka 

katedralen Sagrada Família men 

när vi kom dit var den full av 

besökare så vi kunde inte komma in. Väldigt synd men det var vacker och 

mäktig även på utsidan. Istället gav vi oss iväg till en park högt uppe på ett 

berg, ritad av samma arkitekt som kyrkan men oturligt nog var den också 

full. Efter en lång och varm vandring blev vi alla ganska besvikna när vi fick 

gå hem igen utan att ha sett 

parken. Man kan inte alltid ha 

tur men vi konstaterade alla 

att det ändå hade varit en väl-

digt mysig dag i alla fall.  Det 

blev kväll och det blev mor-

gon den fjärde dagen. 

Femte och sista dagen var vår 

hemfärdsdag. Klockan ringde 

02.50 och vi begav oss mot 

flygplatsen där en strejk bland personalen väntade oss. Efter en stund slutade 

strejken som tur var och vi kunde lugnt åka hem till Sverige igen. Trötta men 

alldeles uppfyllda av en fantastisk resa kom vi tillbaka hem till Fjugesta. 

Tack alla som gjorde denna resa möjlig för oss! 

 

Alice och Vera Wallenius 
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Andakter på Oxelgården 

Vi har nu börjat med besök varje tisdag kl 10-11. 

Något av det mest meningsfulla i våra arbetsuppgifter och en ren glädje till-

sammans med den underbara personalen och de boende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inleder med en kort andakt som innehåller klockringning och ett kort 

känt bibelcitat och gamla välkända psalmer följt av Fader vår, Gud som ha-

ver och Välsignelsen. Därefter fikar vi och så är det dags för mer sång som 

vi knyter an till olika teman och då använder vi olika saker för att aktivera 

många sinnen.  

Annette Wisser, diakon 
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Mullhyttans kyrka firar 90 år 

Från hantlangare till byggmästare  

tack vare kyrkobygget i Mullhyttan. 

Axel Johansson, Ängslätten, arbetade som 

hantlangare vid kyrkobygget i Mullhyttan i 

mitten av 20-talet. När han blev sjuk en 

dag skickade han sin äldste son Folke, 14 

år, som ersättare. 

Att vara hantlangare innebar att göra bruk 

och bära fram stenar till murarna. 

Vår far blev senare verksam som murare i 

Karlskoga. Han var yrkesskicklig och blev murarbas, bl.a vid bygget av 

Karlskoga lasarett på 40-talet. Efter att ha arbetet på många husbyggen blev 

han byggmästare. 

Redan i slutet av 40-talet började han att arbeta med eldfasta konstruktioner 

som industriugnar vid Oxelösunds järnverk. I det egna bolaget Degerfors 

Ugnsbyggnader AB ledde kunskaperna även till uppdrag i olika länder som 

Grekland, Syrien, Libanon och Latinamerika. Utan språkkunskaper kunde 

han trots allt vara arbetsledare och chef för inhemsk arbetskraft som talade 

grekiska, arabiska och spanska. 

Mellan utlandsuppdragen byggde han ett hyreshus i Degerfors, där han också 

bodde. Det sista bygget blev ett sommarhus i Dormen. 

Idag vilar vår far Folke Johansson och hans tre yngre bröder i sina föräldrars 

familjegrav på Mullhyttans kyrkogård. 

Nedtecknat av barnen Vivianne Johansson och Bo Johansson, Örebro. 

 

Lämna gärna in nostalgisaker att visas i samband med julmarknaden  

i Mullhyttans kyrka! 

Annette Wisser, diakon 
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Bibelstudier 
I anslutning till veckomässa i Kyrkans Hus anordnar Knista församling  

bibelstudier - välkomna att fördjupa er i Romarbrevet. 

7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj 

Plats: Kyrkans Hus - Stora salen  

Tid: 13.00  

Under 2018 läser vi valda delar ur Romarbrevet. 

Veckomässa och sopplunch 2018 

Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

7 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj 

Tid: 11:30           

Efter mässan serveras soppa med hembakat bröd, kaffe + kaka 40 kr. 

 

Café  
Måndagar och tisdagar 

Kl 14-16 i Kyrkans Hus. 

Stängt Vecka 51, 52 och 1,2 2018 

Här serveras: 

Dagens kaka + dryck     20:- 

Matpaj                                      20:- 

Pannkaka med sylt o grädde    5:-/st 
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Vi har språkpraktikanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Cafét tisdagar och torsdagar jobbar Ruth och Bararbakht. 

Andlig vägledning inspirerad av ignatiansk spiritualitet 

I en liten grupp ses vi för reflektion och 

delande om livet. Som utgångspunkt an-

vänder vi bibelordet, vår fantasi och bö-

nen. Syftet är att leva sin tro i ord och 

handling. Det är ett sätt att utveckla en 

personlig relation till Gud, genom re-

flektion kring de dagliga erfarenheterna. 

En andlighet för vardagen, som kan ge 

redskap i livets valsituationer, stora som 

små. 

Vi inleder gärna med en 3-dagars retreat 

under hösten för att lär känna varandra och 

metoden. I år träffades vi på Bjärka 

Säby.  

Därefter träffas vi en gång i månaden 

och avslutar för de som vill med en pil-

grimsvandring nästkommande höst. 

Träffarna leds av Annette Wisser, diakon 
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Julens Sånger 2017 
10 december kl.18 

Hidinge Nya kyrka 

 
 
 

Lekebergs Sinfonietta 

Espresso 

Årets stipendiat  
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DECEMBER     

03 dec 1:a Advent 10.00 Knista k:a Högmässa  
Knistakören och konfirmander 
medverkar, kyrkkaffe. 
KYRKBUSS 

  16.00 Kvistbro k:a Adventsgudstjänst 
Vår musikskola medverkar,  
fika efter gudstjänst. 

10 dec 2:a Advent 11-15 Mullhyttans k:a Julmarknad 
Julsmörgås, kaffe och pepparkaka. 
Hantverk av Carin Andersson. 

  16.00 Mullhyttans k:a Luciaandakt 
90-års jubileum! 

  18.00 Hidinge Nya k:a Julens Sånger 
Lekebergs Musiksällskaps Sinfo-
nietta, kören Espresso och årets 
stipendiat medverkar, glögg. 
KYRKBUSS 

13 dec Onsdag 18.00 Kvistbro k:a Luciaandakt 
Barnkören och Angels Voice 
medverkar. Gratisbiljetter till 
glöggstuga finns att hämta i Lill-
gården från 17.00. 

17 dec 3:e Advent 14.00 Kvistbro k:a Luciagudstjänst med små o stora 
Alla är välkomna att gå med i lucia-
tåget. Kyrkkaffe. 

  18.00 Knista k:a Musikgudstjänst  
”Ljus till nattsvart jord” 
Louise Östman sång, 
Knistakören medverkar, glögg. 
KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se predikoturer!  

∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

DECEMBER     

24 dec Julafton 11.00 Mullhyttans k:a Gudstjänst vid krubban 
Musik av barn och unga. Kyrkkaffe. 

  17.00 Kvistbro k:a Julbön 

  23.30 Knista k:a Midnattsmässa 
Kören Espresso medverkar. 
KYRKBUSS 

25 dec Juldagen 07.00 Kvistbro k:a Julotta 
Gustaf Sjösvärd trumpet, medverkar. 
KYRKBUSS 

  08.00 Hidinge Nya k:a Julåtta 
Alice Wallenius sång, Joanna 
Lysén sång o trumpet medverkar. 
KYRKBUSS 

26 dec Annandag   
Jul 

18.00 Mullhyttans k:a Ekumenisk gudstjänst 
KYRKBUSS 

31 dec Nyårsafton 17.00 Knista k:a Nyårsbön 
Knistakören sjunger in det nya året. 
KYRKBUSS 

JANUARI  2018   

06 jan Trettondag  
jul 

14.00 Knista k:a Trettondagsgudstjänst  
med små och stora 
Julgransplundring i Sockengården. 

07 jan 1:a e. Tret-
tondag jul 

10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
 

14 jan 2:a e. Tret-
tondag jul 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
11 Kyrkkaffe. 

  18.00 Knista k:a Gudstjänst 
LMS-möte. 

Våra verksamheter startar v 3! 
OBS! Kyrkbuss för 2018 var ej fastställd vid tryckning! OBS! 

För uppgifter se predikoturer!  
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

  JANUARI  2018 

21 jan 3:e e. Tret-
tondag jul 

10.00 Kvistbro k:a Högmässa 
 

28 jan Septuage-
sima 

10.00 Knista k:a Högmässa 
 

  16.00 Mullhyttans k:a Gudstjänst 
15 Kyrkkaffe. 

FEBRUARI    

04 feb Kyndels-
mässodagen 

18.00 Hidinge Gamla k:a Musikgudstjänst 
Musiklärarkonsert 

07 feb Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

10 feb Lördag 17.00 Hidinge Nya k:a Musikgudstjänst 
Kontrakt/Stiftskördag 

11 feb Fastlagssön-
dagen 

18.00 Knista k:a Kvällsmässa 
Konfirmander medverkar. 
Fasteinsamlingen startar. 

13 feb Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsgudstjänst 

14 feb Askons-
dagen 

19.00 Kyrkans Hus Kvällsmässa 
 

OBS! Kyrkbuss för 2018 var ej fastställd vid tryckning! OBS! 
För uppgifter se predikoturer!  

Knista församling samarbetar med följande: 
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Gudstjänst med små & stora 

i Knista kyrka på trettondagen 

den 6/1 kl 14.00  

Här får ni följa med stjärntydarna på  

deras resa efter stjärnan! 

Efter Gudstjänsten är det julfest i Sockengår-

den där vi fikar och dansar runt granen. 

Och vem vet, kanske tomten kommer! 

 

 

 

 

 

Välkommen! 

Våra verksamheter startar v 3! 
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Öppna förskolan 

Måndag  
Kyrkans Hus, Fjugesta 

09.30-12.00  

Tisdag 

Mullhyttans kyrka 

9.30-12.00 

Onsdag 

Kyrkans Hus, Fjugesta 

13.30-16.00 

Torsdag 

Hidinge Nya kyrka 

09.30-12.00 

Välkomna ni som är hemma med era barn! 

Vi träffas och sjunger, pysslar, busar, degar, 

fikar och leker tillsammans. 

Välkommen till Kaffebönorna 

Onsdagar kl 18 i Kyrkans Hus källare 

Vi har olika programpunkter när vi ses;  

Vi pysslar och gör saker till försäljning inför de stora insamlingarna  

till Svenska kyrkans internationella arbete.  

Ibland kommer någon och berättar. 
Vi får tips på "må bra saker", gör utflykter m.m. 
Vi fikar varje gång och ibland äter vi något extra gott tillsammans. 
Vi serverar också kaffe på våra äldreboenden Oxelgården och Linden en 
gång per termin. 

Under 2018 träffas vi: 17 januari, 28 februari, 14 mars, 18 april, 30 maj  

Välkommen du också! 
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Välkommen till Torsdagsträff 

 

 

 

 

 

 

 

 
Torsdagar kl. 14 

Vinter-Vår 2017-2018  

  7 dec  Fjugesta  Julinsamling med kaffebönorna, Angels  

      Voice, Ulrika visar fotografier mm 

14 dec  Mullhyttan   Lotta Martinsson - kanonbra musik! 

18 jan Fjugesta        Håkan Isacsson   

25 jan Mullhyttan   Christer Folkesson  

  1 feb Fjugesta    Fjugesta Oldboys     

  8 feb Mullhyttan    Strömtorparna    

15 feb Fjugesta    Kyrkoherden berättar om Skut-kyrkan 

22 feb Mullhyttan    Kajsa och P-O 

 1 mar Fjugesta    Kjell Helgesson - Gamla skivbekanta 

 8 mar Mullhyttan    Rikard Eriksson, dragspel  

15 mar Fjugesta    Fasteinsamlingen, Kaffebönorna serverar 

Om du vill åka med bussen ring kansliet senast tisdagen före. 

Tel: 0585-312 55 
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Våren 2018  

Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00  

om ingen annan tid eller plats avses. 

31 jan ”Sicken Blås” blockflöjtsspel och småprat. 

28 feb ÖrebroPolisens Musik-kår med brottsförebyggande råd och  

  tips blandat med musik. 

4 apr Påsklunch, kh Stefan visar bilder och berättar. OBS kl 13.00 

25 apr Örebro Sångargille (Ghlenn Lindqwisth).  

28 maj Syster Ingeborg hälsar på från Riseberga (Wivian Högman). 

20 jun Program ges senare!!!!! 

Nya intresserade hälsas mycket välkomna, kvinnor och män!!!!!! 

Kontakter:   

Kerstin Pettersson:  0585-430 71 eller 076-174 30 71 

Stefan Öberg:  0585-315 64 eller 070-646 55 64 

Välkommen till Hidinge Träffpunkt 
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, vigda eller begravda enligt 

Svenska kyrkans ordning. Det gäller bara medlemmar i Svenska kyrkan. 

Döpta 

5 aug  Siri Gustafsson   Hidinge Gamla k:a 

12 aug  Matheo Strömbäck  Malungs k:a 

26 aug  Sixten Eklund   Mullhyttans k:a 

2 sep  Daniella Serranne Öberg  Hemmadop 

2 sep  Saga Lövek    Täby k:a 

2 sep  Valter Karlsson   Kvistbro k:a 

16 sep  Stina Ragnarsson   Hidinge Nya k:a 

23 sep  Ralf Barnemo   Hidinge Gamla k:a 

24 sep  Oscar Nilsson   Viby k:a 

7 okt  Junie Olsson    Knista k:a 

14 okt  Alma Åkesson   Hidinge Nya k:a Dopets vatten 
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Vigda 

12 aug  Sandra Borglund och Anton Arvidsson  Kvistbro k:a 

19 aug  Inga Gustafsson och Tommy Gustafsson  Kyrkans Hus, Fjugesta 

22 aug  Jenny Bygdén och Martin Nilsson   Cala Bona, Mallorca 

26 aug  Karin Lohaller och Jonas Lindström   Hemmavigsel 

2 sep  Jennifer Metsälä och Jimmy Smedjeborg  Almby k:a 

9 sep  Malin Granquist och Mikael Reinholdz  Riseberga Klosterruin 

28 okt  Linda Marie Andersson och Denny Firek  Knista k:a 
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Gravlykta 
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Begravda 

18 aug  Sören Elmersson    Knista k:a 

25 aug  Hanna Celie Fimmerstad  Fägre k:a 

25 aug  Henry Larsson     Hidinge Gamla k:a 

8 sep  Hans Johansson    Hidinge Nya k:a 

8 sep  Lars Kämpe     Vintrosa k:a 

8 sep  Ulf Larsson     Kvistbro k:a 

21 sep  Lars Tillberg     Längbro k:a 

5 okt  Bo Karlsson     Knista k:a 

6 okt  Anna-Greta Andersson   Knista k:a 

10 nov  Gunilla Forss     Kåge k:a 

 

 

 

 

 

Tack alla ni som hjälpt till att hålla våra  

kyrkor öppna hela Allhelgonahelgen! 

Ni sprider ljus i mörkret! 
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Fastighetschefen berättar 

Kyrkans Hus har fått en ny fläktmotor till ventilationen men för att allt ska 

fungera som det ska måste en rensning av från- och tilluftskanaler göras, 

vilket vi gör under nästa år. Kyrkans Hus har också fått en välbehövlig målning 

av norra sidans fönster. En ramp till ingången mot Storgatan ska snart vara 

på plats, vilken jag får återkomma till i ett kommande nummer av Korsordet. 

Nya anslagstavlor som har belysning och är större än de nuvarande kom-

mer att monteras upp vid fyra av våra kyrkor. 

En ny grusparkering håller på att färdigställas vid Hidinge Nya kyrka. Det 

är en parkering som vi kommer att använda vid större arrangemang i kyrkan. 

Agneta Sigbjörnsson, fastighet- & kyrkogårdschef 

Vid Knista kyrka har kyrkvaktmästarna Jörgen Carlsson och Andreas  

Ludvigsson iordningställt en plats för att odla blommor till altarbordet. 
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Kyrkogårdschefen berättar 

Under hösten kommer vi att kronstabilisera och 

uppbyggnadsbeskära träden på Kvistbro kyrko-

gård samt ta ner en del träd som är sjuka och dåliga.  

För att öka tillgängligheten på Kvistbro kyrkogård 

bygger vi nu i skrivandets stund en ny gång så att 

man kan promenera runt askgravplatserna och 

minneslunden. Den kommer att beläggas med 

stenmjöl som ger en fast yta där man lätt tar sig 

fram med exempelvis rollator. 

Nästa år sker återplantering av träd på våra kyrkogårdar. 

Nu är det snart dags för snö och jag vill härmed 

informera om att alla gångar på våra kyrkogårdar inte 

kommer att snöröjas. Vi kommer att prioritera 

parkeringar och gången till kyrkorna samt vissa 

gångar på kyrkogårdarna. 

En ny askgravplats i Kvistbro är förberedd av kyrk-

vaktmästarna Karin Nilsson och Annie Ennefors. 

 

 

 

 

 

 

De flesta av kyrkvaktmästarna som var med på årets mässa Elmia-park. Här 

vid en gräsklippare som verkar intressant. 

Agneta Sigbjörnsson, fastighet- & kyrkogårdschef 
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Information från  

kyrkogårdsförvaltningen 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 2017-2018: 

Gravskötsel med plantering 1 000 kr 

Jordbyte, en vår och en sommarplantering samt vattning och rensning. 

Gravskötsel utan plantering 600 kr 

Jordbyte samt vattning och rensning 

Vinterdekoration 150 kr 

Tändning av gravlykta 75 kr 

Tvätt av gravsten och rätning av gravsten, pris lämnas efter 

besiktning av gravstenen. 

Flerårigt gravskötselavtal med ett avräkningskonto kan  

beställas, lägsta summa för inbetalning är 4 000 kronor och som  

mest 20 000 kronor. 

Skötsel för askgravplats, 25 år 7 660 kr 

Förlängningsavgift gravrätt, 15 år 750 kr 
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KYRKANS HUS, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Kyrkans kansli öppet måndag 8.15-12, tisdag, torsdag och fredag 10-12 

0585-312 55, Fax 0585-315 76 

e-post: knista.forsamling@svenskakyrkan.se 

webb: www.svenskakyrkan.se/knista 

KONTAKTPERSONER 

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

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

Ulrika Korkala, diakonassistent   315 49, sms 072 - 520 28 97 

Sara Hansen, kantor      315 48 

Gunnar Staaf, kantor      315 42 

Anna Karlsson, församlingspedagog  315 43, sms 070 - 553 12 05 

Maria From, församlingsassistent    315 36 

Christin Wallenius, församlingsassistent  315 37 

Kyrkofullm ordf, Henrik Hult    102 65 

Kyrkorådets ordf, Charlotta Englund   070-220 30 41 

KYRKANS KANSLI 

Ingalill Ekström, kyrkokamrer     312 56 

Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårdsförvaltning 312 57 

Thomas Dahl, kanslist      312 55 

Annie Ennefors, lokalvård     363 84 

Andreas Ludvigsson, lokalvård    363 83 

KNISTA KYRKA och SOCKENGÅRDEN 

Jörgen Carlsson, vaktmästare   363 82 

Andreas Ludvigsson, säsongsvaktmästare 363 83 

HIDINGE NYA och GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare    363 81 

Richard Karlsson, säsongsvaktmästare  315 47 

KVISTBRO KYRKA och FÖRSAMLINGSGÅRDEN 

Karin Nilsson, vaktmästare    363 85 

Annie Ennefors, säsongsvaktmästare  363 84 

MULLHYTTANS KYRKA, KYRKSALEN 

Johnny Rinaldo, vaktmästare    363 86 

∽∗∼ 
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I den långa raden av korsordslösare hade följande personer tur i dragningen. 
Grattis! En present kommer med posten. 

Åke o Edith Löfqvist  Agneta Gunnarsson   Monika Johansson 
Lövliden 141    Staveläng Ålyckan  Östra Långgatan 23 

912 92 Vilhelmina  716 93 FJUGESTA  716 30 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. Stoppdatum för nästa nr 

är torsdag 18 januari 2018. Det nuvarande numret har aktualitet fram till 

och med januari månad 2018. 

4433 st 
Antal medlemmar i församlingen 2017-11-16. 

                
 

          GOD JUL  
                             &  

                GOTT NYTT ÅR! 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 18 januari 2018 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 



 28 

 

KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: SKUT-kyrkan i Bryssel. Foto: Stefan Öberg 

Var med och stöd Lekebergs Musiksällskap! 

Enskild medlem betalar 100 kronor. Familj betalar 150 kronor på bankgiro-
kontot: 830-5146. Pengarna används till utdelning av stipendium för upp-
muntran till talangfulla skolungdomar inom Lekebergs kommun. 


