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Veckomässa och sopplunch 2018 

 

 

 

 

 
Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

7 mars, 4 april och 2 maj 

Tid: 11:30           

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

Tankar inför året 2018 

Det gångna året 2017 blev för min del innehållsrikt och tillika glädjerik på 

många sätt med jubileer kring reformationen som firade 500 år, kyrkovalet i 

september, likaså präst- och diakondagarna samma månad och SKUT-resan 

i oktober månad. 

   Jag gladde mig verkligen åt resultatet efter kyrkovalet där vi gick från  

9 % röstdeltagande 2014 till det dubbla under hösten 2018! Jubileet kring 

reformationen gav fördjupade insikter i luthersk teologi och katekesunder-

visningens avsikt är inte bara hur den troende ska finna en nådig Gud i vår 

tid - utan lika mycket försvara den glädje som vi kan finna i evangeliet! 

   Utmaningarna under nuvarande år är att det nya kyrkorådet tillsammans 

med arbetslaget ska uppdatera Församlingsinstruktionen och vara färdig i 

november månad. Till pingst ska också den nya handboken som reglerar 

gudstjänstlivet komma i laga kraft - och fram till dess ska en kommitté utar-

beta nya gudstjänstagendor som ska användas i gudstjänstlivet. 

   Avslutningsvis vill jag passa på och rikta ett speciellt tack till vår försam-

lingspedagog Anna Karlsson för de idoga insatser som gjorts under de 20 år 

hon har varit i tjänst i Knista församling - och önskar fortsatta välsignade år 

i Kumla pastorat! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Bibelstudier 

Under gångna året hade vi bibel-

läsning utifrån Lectio Divina me-

toden. Vi gick igenom Johannese-

vangeliet där vi tillsammans sam-

talade kring de aktuella bibelor-

den. Vid dessa sammankomster 

fick vi nya upptäckter och insikter 

kring välkända passager. Nu under 

våren 2018 fortsätter vi med Ro-

marbrevet och till vår hjälp kom-

mer Ingemar Söderström, tidigare 

kyrkoherde i Örebros pastorat 

guida oss igenom valda ställen med 

början från Romarbrevet kapitel 1, 

där vi finner Luthers svar på hans 

egen anfäktelse och brottning: 

”Hur finner jag en nådig och barmhärtig Gud?”. Svaret finner vi verserna 16-17 

”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en 

som tror… Den rättfärdige skall leva genom tron!” . Därefter ska vi under 

våren gå igenom korta strategiskt viktiga passager i Romarbrevet. 

Första sammankomsten blir 7 februari. Den börjar med veckomässa klockan 11.30. 

Sedan en enkel sopplunch och klockan 13.00 börjar bibelläsningen ledd av 

Ingemar Söderström.   

 7 februari – läser Romarbrevet kapitel 1 verserna 1-17 

 7 mars – Se i predikoturen vilken vers som ska läsas inför träffen 

 4 april – Se i predikoturen vilken vers som ska läsas inför träffen 

 2 maj – Se i predikoturen vilken vers som ska läsas inför träffen 

Välkommen! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Nytt år – nytt råd 

När jag skriver detta är det helt vitt utanför mitt fönster. Snön har lagt sig 

som ett täcke över den ganska mörka och trista marken. Allt förändras. För 

mig ser det nytt, vackert och ljust ut. Och när solen lyser, så gnistrar det och 

blänker. Nysnön lägger sig i drivor på marken, och det är nästan så att jag 

inte vill förstöra den. Jag vill inte röra, inte skotta undan eller kliva och 

bryta den fina nya ytan. Ibland kan det kännas så, att man inte vill förstöra 

det man har, inte flytta eller ändra på det som är fint och bra. Men om man 

vågar och orkar, kan det kanske leda till nya gångar i snön, nya vägar att gå. 

Vägar som leder till samma mål men på ett nytt sätt. 

Så känns det för mig med ett nytt kyrkoråd. Kyrkorådet har valts ut av kyr-

kofullmäktige och en ny tid har startat upp. Nya och gamla ledamöter möts 

och börjar diskutera tillsammans. Möten tillsammans med alla anställda 

väcker också nya tankar och nya idéer. 

Vi har en del spännande framför oss. Vi har en ny kyrkohandbok som är 

antagen av kyrkomötet och som kommer att påverka våra gudstjänster 

framöver. Vi har tillsatt en grupp med människor med olika åldrar och olika 

erfarenheter, som ska träffas några gånger för att titta på de nya gudstjänst-

ordningarna.  

Vi kommer även att revidera vår egen församlingsinstruktion. I den ska vi 

tillsammans skriva ner, var vi befinner oss just nu, vart vi vill och hur vi ska 

ta oss dit.  

Jag vill naturligtvis även ta tillfället och tacka för förtroendet att få fortsätta 

att leda och utveckla vår församling tillsammans med hela kyrkorådet och 

alla anställda. Jag tror och hoppas att det arbete som vi kan utföra tillsam-

mans, leder till att det gnistrar och blänker lite runt omkring oss. Kanske 

inte i snön, men kanske i våra eller några andra församlingsbors ögon när vi 

uträttar något bra tillsammans. 

 

Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 
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Knista församling samarbetar med följande: 

Nya kyrkorådet för mandatperioden 2018-2022 

På bild från vänster till höger: Stefan Öberg, Diana Steen, John-Erik Herbertsson, 

Henrik Hult, Gun-Britt Grimsell, Sven Bellander, Charlotta Englund, Håkan 

Trygg, Elisabet Rundberg, Birgitta Olsson, Christina Haraldsson Pålsson, 

Agneta Gunnarsson och Agneta Sigbjörnsson. 

Saknas på bild gör Ingalill Ekström och Jakob Englund. 

Västernärkes  
Hembygdsförening 
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Året var 1988 

Jag och mina kompisar hade gått och läst för Orvar Pettersson en lördag per 
månad i Hidinge församlingshem. Sedan blev det kanotläger första veckan på 
sommarlovet med konfirmation som avslutning i Hidinge Nya kyrka.  

Konfirmandledare var också församlingsassistent Helén Tingman (då Sjösvärd).  

Det blev början på en vandring på livets och trons väg genom tonårstiden och 
vuxenblivandet. En väg kantad av mestadels Västernärkes och Knista försam-
lings landmärken i form av Kilsbergens skogar och sjöar, åkerlandskap och 
uppstickande kyrktorn. Här fick jag frågan om att vara konfirmand och ung-
domsledare för 28 år sedan. Här fick jag känna mig behövd, sedd och respek-
terad. Här fanns många som vandrade vägen tillsammans med mig, och som 

tyvärr inte finns bland oss längre.  

Allt detta gjorde att jag efter gymnasiet gjorde en 6 månaders praktik i för-

samlingen och sökte in på Fritidsledarlinjen på Karlskoga folkhögskola.  

Under gymnasietiden och folkhögskoleåren var jag alltjämt ungdomsledare 
och konfirmandledare i Knista församling för att sedan efter Fritidsledarexa-
men få arbete som församlingsassistent i Ryssby pastorat, Växjö stift. Däri-
från kom jag till Karlskoga församling och Karlbergs distrikt, där jag arbe-
tade när Orvar Pettersson plötsligt var på tråden en dag, och frågade om jag 
ville börja arbeta som församlingsassistent efter Helén som då skulle vara 

tjänstledig.  

Året var 1998 och jag började återigen arbeta i Knista församling som då 
fortfarande var en samfällighet med tre församlingar. Det har hänt åtskilligt 
under dessa tjugo år. Både i församlingslivet och i mitt eget liv: Sammanslag-
ningen av Knista, Hidinge och Kvistbro församlingar var en process som höll 
i sig några år. Olika samarbetsformer mellan kyrkor och samfund i ungdoms 
och konfirmandverksamheten. Utvecklingen av kyrka – skola aktiviteter och 

upplevelsevandringar. Olika kyrkoråd och medarbetare har kommit och gått.  

 Församlingen gjorde det möjligt för mig att under åren 2003 och 2004 ut-
bilda mig till församlingspedagog, vilket var en oerhört värdefull process för 
mig personligen och i min yrkesroll. I arbetet i Knista församling lärde jag 
också känna min blivande man och livskamrat. Här har barnen växt upp och 
funnits med i den rika verksamhet som församlingen erbjudit. Det finns oräk-

neliga ting att vara oändligt tacksam över.   

Jag hoppas att mina bidrag i olika sammanhang har varit till glädje och nytta, 

på samma vis som mina föregångare varit till glädje och nytta för mig genom  
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åren. Nu ringlar sig livsvägen vidare genom Västernärke till Kräcklinge, Ox-
eltorp dit vår familj flyttar i maj. Men inte nog med det, mina arbetsdagar 
kommer jag efter sportlovet att tillbringa i Kumla pastorat. Med mycket 
blandade känslor ser jag både framåt och bakåt, men försöker ändå leva det 
liv jag fått som gåva här och nu. I tacksamhet och glädje över alla möten och 
goda kontakter med barn, ungdomar, föräldrar och vuxna i våra verksamheter, 

gudstjänster och i kontakterna med skolor och fritidsgårdar tackar jag nu för mig. 

/Anna Karlsson, församlingspedagog 



 8 

 

Ge lite tid 

Få massor tillbaka 

 

 

 

Bli ideell i Lekeberg 

Att vara ideell medarbetare innebär att du ger av din tid till dina medmänniskor. 

Du blir en viktig resurs i kyrkans olika verksamheter eller i någon annan förening.  

Det handlar om att du engagerar dig för det som känns viktigt. Det handlar 

om att hjälpa andra och att lära nya saker om både andra och dig själv. 

Ditt frivilliga engagemang är en del i Svenska kyrkans arbete.  

Att vara ideell medarbetare innebär att du har ett uppdrag som 

 Är oavlönat 

 Utförs för någons nytta 

 Är frivilligt 

 Är ett uttryck för det egna engagemanget 

 Äger rum i en gemenskap 

Som ideell medarbetare får du 

 Arbetsuppgifter utifrån ditt intresse 

 Utbildning, råd och stöd i din uppgift 

 Ingen ekonomisk ersättning men det ska heller inte kosta dig något 

Låter det intressant? Ring eller mejla: 

Annette Wisser, diakon 0585-315 64, annette.wisser@svenskakyrkan.se  

Ulrika Korkala, diakoniassistent 0585-315 49 , ulrika.korkala@svenskakyrkan.se  

mailto:annette.wisser@svenskakyrkan.se
mailto:ulrika.korkala@svenskakyrkan.se
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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. 

”Andliga Sånger” 
Hidinge nya kyrka 

lördag 10/2 kl 17.00 
Kontraktskören, Katarina Josephsson  

samt brassensemble: 

Lars Hilmersson och Thomas Jonsergårdh, trumpet, Staffan Sjösvärd, valthorn,  

Anna Holm, trombon och Lars Hellgren, tuba 

Välkomna!  
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Ekumeniska böneveckan 

Under vecka två och tre hade vi bönesammankomster i garaget vid Kyrkans 

Hus. Vi är olika samfund i vår bygd som tillsammans ansvarar för och ber 

inför det nya året, våra invånare, vår kommun och våra makthavare. 

Det inleddes 12 januari med en nattvardsgång som Andréas Andersson från Salem-

församlingen hade tillsammans med Daniel Åsberg från Lekebergskyrkan/Elim. 

   Daniel höll en betraktelse över profeten Habackuk kap 3:1-2 ”Herre, jag 

har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i 

denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet” . 

   I högmässan 14 januari predikade Per-Ola Eklund medan Anna Eriksson 

höll i själva nattvardsdelen. Därefter var det gemensam bön kl 19.00 dagarna 

fram till 19 januari där Knista församling hade en avslutande mässa. Under-

tecknad delade med sig tankar utifrån texten bröllopet i Kana (Joh. 2:1-12). 

Det som kännetecknar Guds rike är den goda eftersmaken, vattnet förvandlas 

till vin… och i gudstjänsten förvandlas förlåtelsen till välsignelse.  

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Daniel Åsberg                     Anna Eriksson                 Per Ola Eklund 
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Café  
Måndagar och tisdagar 

Kl 14-16 i Kyrkans hus. 

Här serveras: 

Dagens kaka + dryck     20:- 

Matpaj                                      20:- 

Pannkaka med sylt o grädde    5:-/st 

Ändrade tider för andaktsstunder på Linden 

Under våren blir det ändrade tider för de uppskattade andaktsstunderna på 

Linden. Tidigare var de lagda på avdelningen Linden klockan 14.00, jämna 

veckor på fredagarna. Men av olika skäl måste sammankomsterna flyttas till 

tisdag klockan 14.00, jämna veckor. 

De besökande som tidigare kom utifrån (Björken och Glashuset främst) kan 

av brandsäkerhetsskäl inte längre få komma in på avdelningen - utan hänvi-

sas till andaktsstunderna på Träffen/Salongen på Linden kl 15.00. De sam-

mankomsterna affischeras som vanligt på Björken och Glashuset, men också 

annonseras i kommande predikoturerna.  

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

  Avdelningen Linden       Träffen/Salongen Linden         Salongen Linden 
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Minnesord över Inger Jansson 1920-2017 

Det finns så mycket gott att säga om Inger Jansson! Många med mig kommer 

sakna hennes berättelser, dikter och klokord som sagts på dagledigträffar – eller 

när man var hemma och drack kaffe hos henne. 

   Inger berättade för mig att hon föddes i Mullhyttan men ganska tidigt flyttade 

familjen till Hälsingsåsen där hennes mor arbetade som lärare. 

Klassfoto från Hälsingsåsen. Inger Jansson är nummer 5 till vänster i mittersta raden  

Under uppväxtåren i Hälsingsåsen så fick hon uppleva kungabesök på järn-

vägsstationen Hidinge Bro när Gustav V klev av tåget för att ta sig vidare till 

Villingsberg eller Trystorps slott. 

   Som sexåring har man höga förväntningar på hur en kunglighet ska se ut 

och Gustav V svarade inte riktigt mot dessa förväntningar... När han klev av 

tåget hade han inget av den kungliga utstrålningen som barn ser det… han 

var mager, tunn och hade hatt istället för som det bör en mantel och krona på 

huvudet. 
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   Under dessa år tog Inger del i brevkorrespondensen från Lovisa Engvall 

som var utsänd missionär till Kashgar i Xinjiang-provinsen i Kina. Där hon 

bland sina äventyr arbetade som sjuksköterska och barnmorska. Det väckte 

Ingers längtan att få bli sjuksköterska själv. Och detta bar hon med sig redan 

som fyraåring. 

Med tiden blev Inger sjuksköterska och det finns en fantastisk bild på henne 

med uniform och stärkta kragar - vilket måste ha ingivit respekt. 

Vid ett tillfälle lär hon ha kommit i full fart i denna uniform till Kungsgatan 8 

och besökt Sven Jerring. Året var 1947 och Inger ville skicka iväg en hälsning 

till sin bror Tryggve som var sjöman på de sju haven och långt borta i Australien. 

Det normala var att man fick sända en hälsning som var på 15 ord, men Inger fick 

en möjlighet att sjunga en snutt istället inför den mycket bestämde Sven Jerring. 

Inger fick vara med och bygga upp psykiatrimottagningar i städerna Stockholm, 

Eskilstuna och Karlstad. Under denna tid fick hon möta många dåtida kändi-

sar med ”dåliga nerver” som det hette då. Jussi Björling var en av dessa. Inger 

fick möta två nobelpristagare i sitt arbete i Stockholm. Den ene var Nelly Sachs 

och fick litteraturpriset 1966. Den andre var Torsten Wisell och fick sitt pris 

1981 i medicin. Ingers livskamrat som hon ofta pratade varmt om var sin make 

Åke. Han kom från Älvsjö men efter åren i Stockholm valde de att flytta till 

Karlskoga. Det berodde på att Inger längtade hem. Hon lämnade ett arbete med  
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ett arbete med ansvar för 2000 bäddar till 100 bäd-

dar i Karlskoga. Hemmet är givetvis det älskade 

Hälsingsåsen - men de bästa åren i hennes liv var 

åren på Beckomberga i Stockholm där hon var 

med och rehabiliterade alkoholister. Under dessa 

år var Inger med i Visans Vänner som hade sin 

blomstringstid i slutet av 1960-talet då Fred Åker-

ström, Cornelis Vreeswijk och många andra artis-

ter fick sitt genombrott. Inger var förtjust i att läsa 

dikter och klok-ord och dessa alster brukade hon 

läsa upp direkt ifrån sitt minne på dagledigträffar. 

Det är så jag har lärt känna henne. Förutom dessa 

dikter så återkom hon till berättelserna om Lovisa 

Engvall och Mor i Vall. Berättelser som fortsätter 

att fängsla och fascinera. Berättelser som inte får bli glömda för eftervärlden 

och det är jag ense med henne om! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Inger Jansson, slutet på  

1940-talet.  

Inger Jansson berättar om Lovisa 

Engvall på en dagledigträff . 
Inger Janssons stora förebild: 
Lovisa Engvall 1865-1935.  
Missionär i Kashgar 1900 

t.o.m. 1935.  
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Februari    

10 feb Lördag 17.00 Hidinge Nya k:a Andliga sånger 
Kontraktskören, Katarina 
Josefsson och brassensemble  
medverkar. 

11 feb Fastlags-
söndagen 

18.00 Knista k:a Kvällsmässa 
Barnkören, Angels Voice och 
konfirmander medverkar. 
Fasteinsamlingen startar. 
Anna Karlsson avtackas. 
Kyrkkaffe 
KYRKBUSS 

13 feb Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsgudstjänst 

14 feb Askonsdagen 19.00 Kyrkans Hus Kvällsmässa 

18 feb 1:a i Fastan 10:00 
 

14:00 

Kvistbro k:a 
 

Kyrkans Hus 

Högmässa 
KYRKBUSS 

Gudstjänst 

25 feb 2:a i Fastan 10.00 
 
 

18:00 

Mullhyttan k:a 
 
 

Knista k:a 

Högmässa 
11 Kyrkkaffe. 
KYRKBUSS 

Musikgudstjänst 
Alice Wallenius, orgel, piano 
och sång. 

Mars    

4 mar 3:e i Fastan 10.00 
 

Hidinge Nya k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

7 mar Onsdag 11:30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 29  

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

Mars     

10 mar Lördag 15.00 Kvistbro k:a Musikandakt  
Musikskolans Dag 

11 mar Midfasto-
söndagen 

10.00 Knista k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

13 mar Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Gudstjänst 

18 mar Jungfru Marias 
Bebådelsedag 

10.00 
 
18.00 

Kvistbro k:a 
 
Knista k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 
Musikgudstjänst 
Angels Voice och 
Knistakören medverkar. 

24 mar Lördag 18.00 Mullhyttans k:a Mässa 
Earth Hour 

25 mar Palm-
söndagen 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
11 Kyrkkaffe 
KYRKBUSS 

26 mar Måndag 19.00 Mullhyttans k:a Passionsandakt 

27 mar Tisdag 19.00 Knista k:a Passionsandakt 

28 mar Onsdag 19.00 Hidinge Gamla k:a Passionsandakt 

29 mar Skärtorsdag 19.00 Kvistbro k:a Mässa 
Espresso och konfirmander 
medverkar. 

30 mar Långfredag 15.00 Mullhyttans k:a Gudstjänst 

31 mar Påskafton 23.30 Hidinge Gamla k:a Påsknattsmässa 

April    

1 apr Påskdagen 10.00 Knista k:a Högmässa 
Knistakören medverkar. 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 29  
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

April    

2 apr Annandag 
Påsk 

10.00 Hidinge Gamla k:a Gudstjänst med små o stora 
Konfirmander medverkar. 
Kyrkkaffe. 

4 apr Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

8 apr 2:a  i  
Påsktiden 

10.00 Kvistbro k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

15 apr 3:e  i  
Påsktiden 

10.00 
 
 
16.00 

Mullhyttans k:a 
 
 
Knista k:a 

Högmässa 
11 Kyrkkaffe. 
KYRKBUSS 
Musikal 
”Varmisar  och Kalla kårar” 
Barnkören och Angels Voice 
medverkar. 

22 apr 4:e  i  
Påsktiden 

10.00 
 

18.00 

Hidinge Gamla k:a 
 

Kvistbro k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 

Gudstjänst 

24 apr Tisdag 19.00 Hidinge Nya k:a Mässa 
Ungdomsgruppen och kon-
firmander medverkar. 

29 apr 5:e  i  
Påsktiden 

10.00 
 

16.00 

Knista k:a 
 

Mullhyttans k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 

Gudstjänst 
15 Kyrkkaffe. 

Maj    

2 maj Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 29  
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Maj    

6 maj Bön- 
söndagen 

18.00 Hidinge Gamla 
k:a 

Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

10 maj Kristi  
himmels-
färds dag 

10.00 Berget Ekumenisk gudstjänst 

13 maj Söndagen  
före pingst 

10.00 
 

14.00 

Knista k:a 
 

Kyrkans Hus 

Högmässa 
KYRKBUSS 

Gudstjänst 

20 maj Pingst- 
dagen 

11.00 Hidinge Nya k:a Vårfest 
Alla våra barngrupper medverkar. 
Tag med fikakorg, grillen tänds. 

27 maj Heliga tre-
faldighets 

dag 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 
11 Kyrkkaffe 
KYRKBUSS 

   Juni  

3 jun 1:a efter 
trefaldighet 

11.00 
 
 
 

18:00 

Riseberga 

 
 
 
Kvistbro k:a 

Vallfartsmässa 
Knistakören och Espresso  
medverkar. 
KYRKBUSS 

Mässa 
Förbön för de som vigts. 
Konfirmander medverkar. 
KYRKBUSS 

10 jun 2:a efter 
trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 

KYRKBUSS 

17 jun 3:e efter 
trefaldighet 

10.00 Kvistbro k:a Högmässa 

Konfirmander medverkar. 

KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 29  
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Välkommen till Furuhöjden  

Tisdagar kl 14  

Fika 20:- 

Alla är välkomna! 

Kaffebönorna träffas  

Kl 18:00 i Källaren, Kyrkans hus 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 februari, 14 mars, 16 april, 28 maj 

Hjärtligt Välkommen! 
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Välkommen till Torsdagsträff 

 

 

 

 

 

 
Torsdagar kl. 14 

Våren 2018  

15 feb Fjugesta    Stefan Öberg berättar om SKUT-kyrkan 

22 feb Mullhyttan Kajsa och P-O underhåller med glad musik 

 1 mar Fjugesta    Kjell Helgesson spelar gamla skivbekanta 

 8 mar Mullhyttan Rikard Eriksson dragspelsmusik från Bergslagen 

15 mar Fjugesta    Fasteinsamling och Hässleby-Anders 

22 mar  Mullhyttan  Glory Lundgren Ann-Margret Runheim L Sandell 

29 mar  Skärtorsdag  

 5 apr    Mullhyttan  Johan Arvill berättar  om kyrkan i Tanzania      

12 apr   Fjugesta       Jan-Åkes orkester 

19 apr   Mullhyttan  Gunnar  Staaf  

26 apr   Fjugesta       Brita Wideberg, nyckelharpa o Christian Wikström, bas 

 3 maj   Mullhyttan   Bosse Nicander  

10 maj   Kristi Himmelfärds dag  

17 maj  Fjugesta       Ber ith  Roland Palmér  reseskildr ing Nord Korea  

24 maj  Fjugesta       Chr istina Agar tsson….  

31 maj  Fjugesta       Arne Cederblad Detta är  min musik  

 7 jun    Fjugesta Sara Hansen sjunger skillingtryck 

14 jun   Fjugesta       Lars-Inge ”Lillen” Larsson om Roparrörelsen i bygden 

21 jun   Sommarutflykt               

Välkommen! 

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

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 Träff på Hallagården med musikunderhållning.  

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

Kontakter:   

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

Stefan Öberg:    0585-315 40 eller 070-573 15 40 

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 

18 nov  Stella Linde    Hidinge Nya k:a 

25 nov  Elmer Ståhl    Knista k:a 

20 jan  Anton Forsberg   Kvistbro k:a 

Dopets vatten 
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Gravlykta 
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    Begravda 

10 nov  Rolf Forsberg    Kvistbro k:a 

24 nov  Bertil Eleholt     Knista k:a 

24 nov  Jan Björk     Hackvad k:a 

30 nov  Astrid Jönsson    Kvistbro k:a 

8 dec  Bertil Jönsson    Kvistbro k:a 

8 dec  Hans Wetterberg   Viby k:a 

8 dec  Bengt-Åke Molin   Edsbergs k:a 

15 dec  Lennart Karlsson    Edsbergs k:a 

15 dec  Alf Gerhardsson    Knista k:a 

11 jan  Gunnar Karlsson   Knista k:a 

12 jan  Ellen Karlsson   Knista k:a 

12 jan  Inger Jansson    Knista k:a 

19 jan  Britt Hägerås Funk   Knista k:a 

19 jan  Tage Nilsson    Mullhyttans k:a 

Vigda 

30 dec  Alexandra Sörfelt och Alexander Wallin  Karlskoga k:a 



 23 

 

Andlig vägledning inspirerad av ignatiansk spiritualitet 

I en liten grupp ses vi för reflektion och de-

lande om livet. Som utgångspunkt använder vi 

bibelordet, vår fantasi och bönen. Syftet är att 

leva sin tro i ord och handling. Det är ett sätt 

att utveckla en personlig relation till Gud, ge-

nom reflektion kring de dagliga erfarenheter-

na. En andlighet för vardagen, som kan ge red-

skap i livets valsituationer, stora som små. 

Vi inleder gärna med en 3-dagars retreat under 

hösten för att lära känna varandra och meto-

den. I år träffades vi på Bjärka Säby. 

Därefter träffas vi en gång i månaden och av-

slutar för de som vill med en pilgrimsvandring 

nästkommande höst. 

Träffarna leds av Annette Wisser, diakon 

Stund för Stillhet 

Långfredagen 30 mars I Hidinge Nya kyrka kl 10-15 

Välkommen att under några timmar vistas i tystnad. 

Vi inleder med frukostfika. Därefter lugna rörelser 

och sedan ”landar” vi och går in i tystnad under en meditation.  

Under dagen kan du välja att göra det du vill eller behöver:  

promenera, måla, lägga livslego, läsa eller bara vila. 

Ta gärna med ett handarbete. 

Det finns möjlighet till enskilt samtal. 

Vegansoppa serveras till lunch. 

Vi går ur tystnaden för dagen genom att dela våra tankar.   

Kostnad 100 kr 

Ann-Christin Olsson tel: 0701 508 278 eller 

Annette Wisser tel 0585 315 64 
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Fastighetschefen berättar 

Under 2018 ska bland annat den 60 år gamla elcentralen i Mullhyttan bytas. 

Styrning av ljud, ljus och klockringning flyttas till manöverbordet som 

kommer att få en mer central plats. Gammal el byts ut och kompletteras, 

även belysningen ses över. 

Hissen i Kyrkans Hus fungerar inte alltid tillfredställande, en ny hiss är ett önskemål. 

Orgeln i Hidinge Nya kyrka ska rengöras och Mullhyttans kyrka samt  

Kyrkans Hus ska få fönster målade. 

Nya diskmaskiner till Knista och Kvistbro församlingshem har i dagarna installerats.  

Kyrkvaktmästarna är i skrivandets stund på kurs för att lära sig mer om 

vård och underhåll av kyrkorummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaktmästarlunch i Hidinge. 

Information angående snöröjning. 

På våra kyrkogårdar kommer inte alla gångar att snöröjas och sandas, utan  

vi kommer att prioritera parkeringar och huvudstråk samt gångar till kyrkan. 
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Kyrkogårdschefen berättar 

Inventeringen av gravvårdar på Hidinge Nya och Kvistbros kyrkogårdar är 

nu klar och ska ingå i en vård- och underhållsplan. De mest värdefulla grav-

vårdarna prioriteras i vårdplanen. Under 2018 är det kyrkogårdarna på Knista 

och Hidinge Gamla som står på tur.  

Alla gravvårdar ska klara ett visst tryck för att inte välta och skada, provdrag-

ning ska ske vart femte år och i år är det dags igen på våra kyrkogårdar.  

Arbetet med digitala gravkartor fortsätter under 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

En vikplog är inköpt till traktorgrävaren och här syns den i arbete på premiärturen.  
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Information från  

kyrkogårdsförvaltningen 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 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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Vepan 

Under höstens insamling till Världens 

Barn har pengar samlats in till en Vepa 

som Lennart Jinnestrand har broderat 

ihop under många timmar. Det är från 

ett mönster som hämtats från Sønder-

jylland i Danmark där den finns lite  

var stans i församlingshem runtom  

Haderslev. Efter fattat beslut i kyrko-

rådet finns vepan numera att beskåda i 

Kyrkans Hus i Fjugesta. 

Lennart Jinnestrand tillsammans  

med Kerstin Pettersson.  

Angels Voice och Barnkören   
     presenterar musikalen 

      Varmisar och Kalla kårar 

    av Karin Runow 

    15 april kl 16.00 

     i  

                 Knista kyrka 
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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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Så här gör du: 

Kyrkbussen har tre fasta hållplatser i Fjugesta 

 Tallen - avgång 30 minuter innan gudstjänst  

 Östra Långgatan 10,Glashuset - avgång 25 minuter innan gudstjänst  

 Kyrkans Hus - avgång 20 minuter innan gudstjänst  

 

För att åka från dessa tre hållplatser behöver du bara gå och ställa dig och 

vänta på bussen. Om du bor i eller utanför Fjugesta och önskar bli hämtad vid 

din bostad ringer du till kansliet 0585-312 55 under telefontid samma vecka 

som du vill åka till kyrkan, dock senast kl. 11.00 fredag eller vardag närmast 

helg. Då talar du om för kanslisten vad du heter, var du bor och ditt telefonnummer. 

Du blir sedan uppringd av chauffören som meddelar vilken tid han eller hon 

kommer att hämta dig, samt lämnar ett telefonnummer dit du kan ringa om du 

behöver avboka resan. 

Har du frågor och funderingar?  

Ring 0585-312 55 

Hälsningar kyrkbusschaufförerna genom Anna Karlsson 

Välkommen att åka med 
kyrkbussen! 

Kyrkbussen går varje söndag, i första hand till Högmässan kl. 10.00.  

Se predikoturen i tidningen, anslagstavlorna vid våra kyrkor och församling-

ens hemsida för fler tider. 
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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. 

Bland alla inkomna lösningar till förra korsordet hade dessa personer tur i 
dragningen och får därför en liten present samt gratulationer därtill. 

Britt Wallin     Greger Knutsson   Ingrid Thorin  
Östra Långgatan 23   Västanby 4019   Västra Långgatan 2  

716 30 FJUGESTA  716 93 FJUGESTA 716 31 FJUGESTA 

Har du något att berätta om graven? 

Vi önskar få mer information om gravar på Kvistbro kyrkogård. Det gäller  

främst de äldre gravarna där det inte finns så mycket dokumenterat. Men 

även nyare. Det vi skulle vilja veta 

är: var den gravsatte betydelsefull 

för kyrkans verksamhet/bygden/

samhället/skolan?  T.ex. var med vid 

restaureringen, ett busfrö under kon-

firmationstiden eller drivande i något 

av alla företag i Gropen/Kvistbro?  

Har du något att berätta?  

Hör gärna av dig till vaktmästare 

Karin, ring 0585-363 85 eller maila: 

karin.nilsson@svenskakyrkan.se 

eller skicka brev till:  

Knista församling,  

Storgatan 28,  

716 30 Fjugesta 

eller kom fram och prata när du besöker Kvistbro kyrka och kyrkogård. 

Kvistbro kyrka och kyrkogård 

4406 st 
Antal medlemmar i församlingen 2018-01-22. 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 10 maj 2018 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 



 32 

 

KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: Inger  Jansson 1920-2017  

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 10 maj 2018. Det nuvarande 
numret har aktualitet fram till och med maj månad 2018. 


