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Kyrkoherdens ord: 

"Världen som nu föds på nytt pånyttföder glädjen. Här på jorden vandrar 

nu den uppståndne Herren. Öst och väst och syd och nord, eld och vatten, 

luft och jord sjunger påskens psalmer".               N.S.F. Grundtvig Psalm 517 

God fortsättning i påskens tecken! 

I skrivande stund har våren äntligen kommit 

med värme och friska vindar som väcker 

slumrande växter och grenar. I vår församling 

sker något liknande där mina tankar kretsar 

kring Kyrkans Hus i centralorten Fjugesta. Ett 

samhälle som växer med nybyggen mot 

Bergavallen och mot "Jusken". Emellanåt roar 

jag mig att gå Hälsans Stig och då går man 

bland annat förbi Kyrkans Hus. Då slogs tanken 

att den monumentala porten mot gatan mest är 

stängd än öppen! Porten är visserligen öppen 

vid dagledigträffar men mest är den låst då den 

står obevakad. När församlingsbor har ärenden till kansliet så är det inte 

genom stängda huvudingången man kommer utan smiter in på baksidan. 

Det är inte särskilt 

välkomnande tycker 

jag. Det ger också en 

felaktig signal om en 

öppen folkkyrka där 

man ska smyga in 

bakvägen för att få en 

kontakt. Nej, så får det 

inte vara! Har vi en fin 

port mot gatan så ska 

den också användas 

och min idé är att 

Kyrkans Hus ska fungera 

som en SKUT-kyrka i utlandet där man kan komma in för en kopp kaffe, 

surfa lite via wifi eller läsa en tidning i väntan på att bussen ska komma - 

eller vädret ska bli bättre. Så fungerar det i Palma, Köpenhamn eller London - 

och då borde det också fungera här i Fjugesta!  
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Förutom många barnfamiljer har vi fått fler äldre som bor i samhället och 

gudstjänster ska hållas där folk bor mest. Av den anledningen bör Kyrkans Hus i 

framtiden användas mer för gudstjänster än vad vi gör för tillfället. Att öppna upp 

Kyrkans Hus och göra det mer tillgängligt är inte gratis. Det kostar en rejäl 

slant att flytta ner kansliet och få porten bemannad på det viset. Dessutom 

behöver porten göras handikappsanpassad för det utbud församlingen vill 

bjuda på. 

En annan satsning jag längtar efter rör Knista 

kyrka. Nu är det Närkes äldst daterade kyrka och 

det skulle behöva visas på något sätt. Jag önskar 

en guideanläggning som visar kyrkans olika faser 

från slutet av 1000-talet som en gårds-kyrka fram 

till våra dagar. För att få fram mer av kyrkans 

ursprung - hämta tillbaka den medeltida kyrkporten 

och helgonskulpturerna som Länsmuseet deponerar. 

Lyckan skulle bli fullständig om man dessutom 

öppnar upp den södra portalen där medeltida 

porten stod och en arkeologisk undersökning av 

vapenhuset där jag misstänker finns gravar. Finns 

det gravar där så är det troligen från byggtiden då Knista var en gårdskyrka 

och seden var att den som bekostade kyrkbygget begravdes just i torndelen. 

Det var senare som kyrkans välgörare begravdes framme i koret.   

(Forts. sid 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Södra sidan av Knista kyrka.     Medeltida kyrkdörren.   

Illustratör: Margareta Hildebrandt  
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Den 17 september i år är det dags för kyrkoval i Svenska Kyrkan.  

Du som är intresserad, värnar om kyrkans liv, tro och tradition och  

vill vara delaktig i kyrkans beslut, välkommen till oss!  

Vi behöver dig på vår nomineringslista för Aktiv kyrka i Knista församling. 

Hör av dig till nomineringsombuden:  

Gun-Britt Grimsell 0585-20147, Agneta Gunnarsson 0585-25088 eller 

Charlotta Englund 070-2203041, ordförande i Knista församlings kyrkoråd. 

Du måste tillhöra Svenska kyrkan, vara fyllda 18 år och vara folkbokförd  

i Knista församling. 

Aktiv kyrka i Knista församling är en partipolitisk obunden lista  

med stort intresse för kyrkan och dess verksamhet. 

Forts. från sidan 3 

Till sist vill jag åter påminna er om att det är ett kyrkoval i höst och jag 

vädjar till er alla församlingsbor: - gå och rösta den 17 september. Din röst 

är viktig och det gör en skillnad. 14 dagar innan kyrkovalet är Kyrkans Hus 

öppet för förhandsröstning. På valdagen kommer även Mullhyttans kyrka 

och Hidinge Nya kyrka vara öppna för röstning. Fram till dess önskar jag er 

en trevlig midsommar. 

Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Inför kyrkovalet 17 september 

Inför hösten är det inte bara jubileum kring reformationsåret. Det är också ett viktigt val 

som går av stapeln den 17 september. I skrivande stund finns det tre nominerings-

listor som man kan rösta på: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Aktiv kyrka. 

Röstningslokalen Kyrkans Hus kommer vara öppen 13 dagar innan valet och på 

själva valdagen är även Mullhyttans och Hidinge Nya kyrka öppna för röstning. 

Måndag 4 september - Lördag 9 september   kl 10-12 Kyrkans Hus samt  

Torsdag 7 september    kl 17-20 Kyrkans Hus 

Söndag 10 september    STÄNGT! 

Måndag 11 september - Lördag 16 september   kl 10-12 Kyrkans Hus samt 

Torsdag 14 september    kl 17-20 Kyrkans Hus 

VALDAGEN: 

Söndag 17 september kl 11-15 och 18-20 Kyrkans Hus 

      kl 13-15 Mullhyttans kyrka 

      kl 18-20 Hidinge Nya kyrka 

Din röst gör skillnad! 

Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Från mörker mot ljuset 

Nu går vi mot ljusare tider igen och solljuset börjar värma oss efter vinterns mer 

mörka och kalla tid. Vi har också passerat påsken som även den visar oss att vi 

går från mörker till ljus. 

Jag tror att det är viktigt att hela tiden se saker som går att förbättra. Inte fastna i 

det mörka, att något inte fungerar, utan dra lärdomar och tänka till igen. Ofta gör 

vi saker ännu bättre nästa gång vi prövar något, eller så behöver vi förändra och 

göra något nytt. När det gäller kyrkorådets arbete har vi en chans till förbättringar 

varje år när vi tittar tillbaka på det gånga året. Det gör vi nu i vår verksamhets-

berättelse och bokslut över 2016. 

Jag har valt att lyfta upp tre positiva saker i ljuset för att dessa är en bra 

utgångspunkt inför kommande år: 

 Vi kan se en trend, de senaste tre åren, att det är vår öppna verksamhet 

som ökar, både bland barn, unga och vuxna. Här gäller det för oss att se 

behoven och försöka lyssna in vad våra församlingsbor önskar. 

 Trots att det totala antalet gudstjänstbesökare minskar från förra året är det 

glädjande att se att antalet gudstjänstbesökare till våra högmässor ökar i antal. 

Högmässorna är vår huvudgudstjänst, en av våra viktiga mötesplatser där vi 

vill att människor ska känna sig välkomna, få chansen att växa i sin tro, 

känna sig trygga och delaktiga.  

 Det är fantastiskt att läsa att vi har fler dop än förra året. För oss är det viktigt 

att de döpta och familjerna runt dem får känna att de är en viktig del i vår 

församling och att de är välkomna att vara med och utveckla vårt församlings-

arbete i t.ex. våra öppna verksamheter. 

Vi kan också se det vi behöver förbättra. Vi vill bli fler i vår församling, fler som 

känner att det är positivt att vara en del av vår gemenskap. Kanske måste vi berätta 

ännu tydligare vad vi gör i vår församling. Visa att det vi gör är något viktigt för oss 

som bor här i vår trakt. Vad du som medlem kan få ta del av och att uttrycka att de 

som vill vara med är viktiga för oss.         (forts. sid 7) 
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I kyrkorådet funderar vi även på om vi kan bli bättre på att bjuda in dem som flyttar 

 in i vår församling. Församlingen har så mycket att berätta och erbjuda. Kanske kan 

vi orda en rundresa för att visa upp våra fina kyrkor från olika tidsepoker. Vi kan 

berätta om kulturen och historierna runtomkring kyrkorna och berätta vilken roll 

kyrkan har i samhället här i Lekeberg idag. Spännande tankar! 

Jag vill avsluta med att tacka. Utan våra fantastiska medarbetare, anställda 

och frivilliga skulle vi aldrig nå så långt som vi gjorde under förra året. 

Vilket engagemang det finns! Det är tillsammans som vi kan skapa en 

positiv framtid, vi kan skapa fler platser där ljuset kan vinna över mörkret. 

Charlotta Englund, ordförande i kyrkorådet 

Veckomässa under hösten 2017 

 

   

Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

30 augusti, 4 oktober, 1 november och 29 november  

Tid: 11:30           

Efter mässan serveras soppa med hembakat bröd, kaffe + kaka 40 kr. 
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Annandag påsk var det en unik gudstjänst i Närkes Kils kyrka med temat: 

"Psalmer på gränsen”. Strängnäs, Västerås och Karlstad stift bjöd på var  

sin biskop och kör för att sjunga psalmer och höra biskoparna tala om vad 

reformationen har betytt för kyrksamheten. 

Biskop Johan Dalman från Strängnäs stift 

inledde med ett luthercitat och broderade 

ut tanken med: Tron börjar inte med 

ordet, det börjar med längtan till Gud. 

Ungefär som hunden längtar efter ett 

saftigt köttben… Voff! 

 

 

Biskop Mikael Mogren från Västerås stift 

utgick från terrordådet på Drottningatan 

i Stockholm. Av säkerhetsskäl uppmanade 

myndigheterna att folk skulle stanna 

hemma men man struntade i uppmaningen 

och lämnade sina lägenheterna för att 

gå till Drottninggatan - då lämnade man för ett ögonblick privatreligiositeten 

för ett öppet civilt samhälle. En manifestation för två-regementsläran?! 

Kyrkor i Europa har erfarenhet av att vara förföljd av kommunister, fascister 

och nazister. Speciellt i Östeuropa vet vad det 

innebär att vara kyrka förföljd av myndigheter. 

Biskop Sören Dalevi från Karlstad stift: Under 

reformationen var det främst protestanterna 

som sjöng psalmer nere i Tyskland. Det var 

ett yttre tecken som visade vilken sida en by 

eller stad stod. När en katolsk furste kom 

anländande till en stad för att ta redan på 

vilken sida den stod och när han hörde 

psalmsången sa han kort: Vi drar - slaget är 

förlorat! 

Tre biskopar 

Biskop Johan Dalman 

Biskop Mikael Mogren 

Biskop Sören Dalevi  
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”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek,  
att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet  

möta varandra i utsatta livssituationer” 
                                          Svenska kyrkans församlingsnämnd 1999 

Som diakon är jag främst ingen talare utan mer en görare och fixare. Det 

viktigaste i mitt jobb är att vara medmänniska och ibland kunna vara till hjälp 

för att göra livet lite lättare att leva för den jag möter. 

I min strävan att försöka följa i Jesu fotspår vill jag finnas ute i samhället där 

människorna finns. Jesus befann sig på vandring och hjälpte dem han kom i 

kontakt med och som trodde på honom.  

Han satt inte i ett hus och väntade på att de skulle komma till honom.  

Jag tror att alla vi som är kristna ska vara uppmärksamma på hur vi kan möta 

vår medmänniska. Särskilt om vi möter någon som inte har en tro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av guldkornen i min tillvaro som diakon är när jag får fira andakt på 

Oxelgården tillsammans med Gunnar Staaf, kantor och Ulrika Korkala, 

diakoniassistent. Vi sjunger välkända psalmer och läser kända bibelverser 

och ber Fader Vår och Gud som haver. Därefter fikar vi och sedan sjunger vi 

resten av timmen vi är tillsammans. Det är så roligt att se hur vi tillsammans 

med boenden och den underbara personalen verkligen får en glad gemenskap 

och hur upplivade vi blir allihop. 

 Annette Wisser, diakon 
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Drive-In in American Way! 

Den nu närmast årliga traditionen Augustimuller i Fjugesta blir i år den 19 augusti.  

I år tänkte vår församling bidra med guldkantade drive-in vigslar - eller 

varför inte förnyelse av äktenskapslöftena eller döpa barnen i Kyrkans Hus 

när man ändå är på cruising i byn?! Buketten köper man i blomsterbutiken 

och det finns tre frisörsalonger att styla till frisyren! 

Passa på, ett unikt tillfälle! 

Lördag 19 augusti Kyrkans Hus mellan kl 12-16 

Praktisk information: 

Om ni ska vigas måste ni ha legitimation med för er båda, en giltig hindersprövning 

(beställ i god tid från skattemyndigheten) och minst en ring. För dop behövs 

legitimation för den som ska döpas - eller vårdnadshavarna om det gäller minderårig. 

Platsen är Kyrkans Hus mellan kl 12-16. 

Stefan Öberg, kyrkoherde 

Frågor? 

Kontakta Kyrkans Hus,  

Storgatan 28, Fjugesta 

Tel: 0585-312 55 

knista.forsamling@svenskakyrkan.se 
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Konfirmandgruppen 2017-2018 

Välkommen att anmäla din tonåring till höstens konfirmandgrupp! Alla som börjar 

i 8:an eller 9:an efter sommaren är välkomna till ett konfirmandår fyllt av 

gemenskap, upplevelser och nya erfarenheter. Vi tar reda på hur livet och 

tron går ihop, vad kyrkan och bibeln står för, och hur jag kan leva mitt liv  

i harmoni med andra människor och skapelsen. Det gör vi tillsammans bl.a. 

utifrån studiebesök, läger, gudstjänster, upplevelsevandringar, lekar och musik. 

Vi som är konfirmandledare är: 

Anna Karlsson församlingspedagog 

Simon Åberg präst 

Annette Wisser diakon 

Claes Karlsson vaktmästare 

Gunnar Staaf kantor 

Samt ett gäng underbara Unga ledare i åldern 15-18 år. 

Hoppas vi ses!  

/Anna Karlsson 0585-315 43 

anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se  

mailto:anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

Musikgudstjänst kl 18.00 

Förbön för de som vigts under året 

Knistakören och musikskolans stråkar medverkar 

Knista kyrka 

∗ Lördag ∗ 

Vårfest! 

Gudstjänst med små och stora kl 11.00 

Alla barngrupper medverkar, medtag egen matsäck, grillen är tänd 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

27 
Maj 

Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

∗  Söndagen före pingst ∗ 28 
Maj 

Veckomässa kl 11.30 

Sopplunch efter mässan 

Kyrkans Hus 

∗ Onsdag ∗ 
31 
Maj 

”Det är bra med  fri tillgång på glass när man är sjuk  

för då blir man frisk fortare” -  Liten sjukling 



 15 

 

∗  Pingstdagen ∗ 4 
Juni 

Vallfartsmässa kl 11.00 

Biskop Johan Dalman celebrant och predikant 

Risebergakören och musiker medverkar 

Ta gärna med matsäck och något att sitta på!   

KYRKBUSS 

Riseberga 

Kvällsmässa kl 19.00 

Kyrkans Hus 

∗ Annandag pingst ∗ 
5 

Juni 

∗  Heliga trefaldighets dag ∗ 11 
Juni 

Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00 

SKUL medverkar 

Mullhyttans kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kvistbro kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

∗  Första söndagen efter trefaldighet ∗ 18 
Juni 

Hidinge Gamla kyrka 
Gudstjänst kl 18.00 

Knista kyrka 
Musik i sommarkväll 19.30 

”Visor i midsommartid”, Magdalena Eriksson med elever  

∗ Torsdag ∗ 
22 
Juni 

∗  Midsommardagen ∗ 24 
Juni 

Konfirmandredovisning kl 18.00 

Hidinge Nya kyrka 

”Här är det ordning och reda och disciplin”  

-  Musikskoleelev 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

∗ Den helige Johannes Döparens dag ∗ 25 
Juni 

Högmässa kl 11.00 

Konfirmation, Espresso medverkar 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00 

Mullhyttans kyrka 

∗ Onsdag ∗ 
28 
Juni 

Hidinge Gamla kyrka 
Musik i sommarkväll 19.30 

Agnes Backman, Titti Ångman, Sara och Hanna Hansen  

1 
Juli ∗ Lördag ∗ 

Knista kyrka 
Musik i sommarkväll 18.00 

Karolina och Anette Brånsgård  

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

9 
Juli 

∗  Fjärde söndagen efter trefaldighet ∗ 

Knista kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 
Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00 

Barnkören medverkar 

∗ Onsdag ∗ 
5 

Juli 

Musik i sommarkväll 19.30 

"Vardagsnjutningar"  

Sånggruppen Kahjenn består av Kristina Folker,  

Hannah Nordén och Jenny Nordström 

Kvistbro kyrka 

Kahjenn 

2 
Juli 

∗  Tredje söndagen efter trefaldighet ∗ 

Hidinge Gamla kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Högan 
Gudstjänst kl 14.00 

”Husförhör”som för i tiden. Musik med familjen Englund. Kaffe 

Samarrangemang med Västernärkes Hembygdsförening 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

∗ Lördag ∗ 
15 
Juli 

Mullhyttans kyrka 
Musik i sommarkväll 18.00 

Anna-Karin Gillberg Eriksson och Rikard Eriksson  

Kvistbro kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

16 
Juli 

∗  Apostladagen ∗ 

∗ Onsdag ∗ 
19 
Juli 

Hidinge Nya kyrka 
Musik i sommarkväll 19.30 

Alice Wallenius, Ida Martinson  Orgel, piano, sång  

23 
Juli 

∗  Sjätte söndagen efter trefaldighet ∗ 

Mullhyttans kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

∗ Onsdag ∗ 
2 

Augusti 

Kvistbro kyrka 
Musik i sommarkväll 19.30 
”Snurra min jord” Andreas Gyllander och Gunnar Staaf  

30 
Juli 

∗  Kristi förklarings dag ∗ 

Knista kyrka 
Högmässa kl 10.00 
KYRKBUSS 

Hallagården 
Friluftsgudstjänst kl 14.00 

∗ Onsdag ∗ 
26 
Juli 

Knista kyrka 
Musik i sommarkväll 19.30 

Systrarna Lysén  

Hidinge Gamla kyrka 
Helgmålsbön 18.00 
Visning av altartavlan, Stora Boken 

∗ Lördag ∗ 
29 
Juli 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

6 
Augusti 

∗  Åttonde söndagen efter trefaldighet ∗ 

Hidinge Gamla kyrka 
Högmässa kl 10.00 
KYRKBUSS 

∗ Onsdag ∗ 
9 

Augusti 

Mullhyttans kyrka 
Musik i sommarkväll 19.30 
Önskepsalmer med Gunnar Staaf    

13 
Augusti 

∗  Nionde söndagen efter trefaldighet ∗ 

Knista kyrka 
Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

∗ Lördag ∗ 
19 

Augusti 

Kyrkans Hus 
Drive-in-vigslar in American Way kl 12-16! 
För mer information, se artikel sidan 11 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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27 
Augusti 

∗  Elfte söndagen efter trefaldighet ∗ 

Högmässa kl 10.00 
KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

Gudstjänst kl 18.00 

Knista kyrka 

Veckomässa kl 11.30 
Sopplunch efter mässan 

Kyrkans Hus 

∗ Onsdag ∗ 
30 

Augusti 

Övriga verksamheter - höststart v 35 

20 
Augusti 

∗  Tionde söndagen efter trefaldighet ∗ 

Högmässa kl 10.00 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

Musikskolan - höststart v 34 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 33 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 
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Jubilaren  

Agneta Gunnarsson 70 år  

GRATTIS! 
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Sommar - Höst 2017  
Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00 om ingen annan tid eller plats avses. 

8 juni   Bussresa till Nora, information och besked senare 

14 juni   Ghlenn Lindquisths: Musikaliska lustigheter eller… 

Sommarutflykt i juli månad, resmål ej bestämt. Vi funderar tillsammans! 

6 september   Höstglöd i sång och musik. Ingrid och Bengt Trensing  

11 oktober   IM i Guatemala - Margaretha Bratt 

8 november   Styvmorsviolerna - om barn med ”okända” föräldrar för  

      100 år sedan. S. Klingneus 

6 december   Nobelfest i Kyrkans Hus kl 13.00  

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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Bibelstudier 
I anslutning till veckomässa i Kyrkans Hus anordnar Knista församling  

bibelstudier - välkomna att fördjupa er i Johannesevangeliet. 

”Så älskade Gud världen att  

han gav den sin ende son,  

för att de som tror på  

honom inte skall gå under 

utan ha evigt liv.”  

Johannes 3:16 

Välkommen till bibelstudier den: 

 

31 maj  

30 augusti 

4 oktober 

1 november 

29 november 

 

Plats: Kyrkans Hus - Stora salen  

Tid: 13.00  

Under 2017 läser vi delar ur Johannesevangeliet. 
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Torsdagar kl 14.00  

  1 juni    Mullhyttan   Christer Folkesson Från Lapp-Lisa till Beatles 

  8 juni           Vårutflykt till Nora 

31 augusti  Fjugesta  P-O & Kajsa underhåller med glad musik 

 7 september Mullhyttan Gunnar Staaf har ord och ton 

14 september Fjugesta  Ingrid & Bengt Trensing sjunger och spelar  

21 september Mullhyttan  

28 september Fjugesta     

  5 oktober  Mullhyttan  

12 oktober  Fjugesta   

19 oktober  Mullhyttan  

26 oktober  Fjugesta   

 

Om du vill åka med Bussen så ring 0585 312 55 senast tisdagen före.             

Välkommen till Dagledigträffar Sommar - Höst 2017   
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Onsdagar kl 18:00 

   8 juni           Vårutflykt till Nora 

 13 september 

 18 oktober 

 15 november  

 Decembermys  

Välkommen till Kaffebönorna i källaren på Kyrkans Hus 

Chaufförerna: Henrik Hult, Hans Ohlsson, Sture Lundqvist,  

Christina Haraldsson Paulsson och Bussansvarig Claes Karlsson                
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Bilder från Tysslinge, Närkes Kil och Ramundeboda 

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 3 augusti 2017. Det nuvarande numret har aktualitet fram till 

och med augusti månad 2017. 
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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 februari   Melvin Rasch Gustavsson Kvistbro k:a 

25 februari   Novalie Hallberg   Knista k:a 

18 mars        Leon Björnlund Sandberg Hidinge Nya k:a 

  1 april  Cherry Pettersson   Hidinge Nya k:a 

22 april     Tyra Håkansson   Kvistbro k:a 

29 april     Edith Sundin    Knista k:a 

Dopets vatten 
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Begravda 

10 februari Anita Gunnarsson  Hidinge Nya k:a  

17 februari Alice Järnmark    Knista k:a  

24 februari Tore Jansson     Knista k:a  

  3 mars   Sten Roland Binning  Hidinge Nya k:a  

    Borgit Lindahl   Mullhyttans k:a  

10 mars   Elsie Söderberg   Kvistbro k:a  

20 april   Bengt Olov Blom   Stillhetens kapell 

    Agneta Hult    Befrielsens kapell 

21 april   Gösta Gustafsson   Knista k:a  

28 april   Laine Larsson   Hidinge Nya k:a  

Gravlykta 
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Information från 

kyrkogårdsförvaltningen 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 2017: 

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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Bevattningsförbud 

Från 10 april och tills vidare är det bevattningsförbud för de som har 

kommunalt vatten i Lekebergs kommun. Detta gäller inte Mullhyttan. 

På Kvistbro kyrkogård har vi åvatten i våra ledningar förutom en kran  

vid kyrkan som är kommunalt vatten. 

På Hidinge kyrkogård har vi kommunalt vatten men också egen brunn. 

På Knista kyrkogård har vi egen brunn. 

Du som gravrättsinnehavare får vattna din plantering på graven med kanna. 

De gravskötslar som förvaltningen har åtagit sig att sköta kommer att vattnas 

med åvatten eller vatten från egen brunn. 

 

Agneta Sigbjörnsson 

Kyrkogårds- och fastighetschef 
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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 

Simon Åberg, komminister     0585-315 41, sms 070 - 579 98 33 

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

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 

församlingens hemsida för fler tider. 
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Var med och stöd Lekebergs Musiksällskap! 

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

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 konfirmationstiden 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,  

maila karin.nilsson@svenskakyrkan.se,  

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 

Alla ska vara hjärtligt tackade för de inskickade svaren, men tyvärr kan vi 
bara lotta ut tre vinster varje gång. 

Håkan Trygg  Ingrid Thorin     Kerstin Forssén 
Sannagatan 5E     Västra Långgatan 2 lgh 1003 Rastorpsvägen 10 

716 31 FJUGESTA 716 31 FJUGESTA   719 32 VINTROSA 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 3 augusti 2017 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:  

Kyrkvaktmästare Jörgen Carlsson synar Kina-Gunnar i sömmarna.  

Bilder från olika verksamheter 


