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Kyrkoherden tar till ordet… 

”Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem, den vägen är, 

den helga tron, på Jesu Krist, Guds egen Son...” (Psalm 303). 

Denna psalm har jag nynnat av och till sen i våras och det beror på en inre 

bild jag fick i mitt huvud som visade på hur vi människor har släktskap med 

den Treenige Guden. Vår livsvandring är en pilgrimsresa till himlen och det 

är vårt uppdrag som kristna att hjälpa, stötta och trösta varandra under 

denna livsvandring som leder hem till Gud. Det är till en Fader som möter 

upp oss med en öppen famn och säger: Välkommen hem! Vid hans sida står 

också Sonen, Jesus Kristus som leder oss in i det nya rike som vi bett om i 

Herrens bön. Det var denna vision som gjorde att nordmän under järnåldern 

övergav de förkristna kulterna för att tillbe den Vite Krist. Vare sig vi är 

fria Herrar eller trälar är vi alla på väg hem till samma Gud. 

Inför stundande höst kan de flesta instämma att vi fick en varm varaktig 

sommar med mycket sol och lite regn. En drömsommar för många men en 

mardröm för jordbrukare med ansvar för skogsbruk och djurhållning. De 

har kämpat tappert när det är brist på vatten och dessutom brandrisk i skog 

och mark. Det är ett förbönsämne att vi ber om en regnig höst så att insjöar 

fylls på och skog, mark och kreatur återhämtar sig. 

Något som också sker till hösten är Riksdagsvalet 9 september. I försam-

lingsinstruktionen står det att Knista församling ”vill verka för demo-

krati...” och enligt Kyrkoordningen så är Svenska kyrkan en demokratisk 

folkkyrka med förtroendevalda som sitter i kyrkoråd och fullmäktige. Där-

till kommer ämbetslinje stödd av biskopen för präster och diakoner. Som 

kyrkoherde vill jag främja ett öppet demokratiskt samhälle och jag är intres-

serad av politiska frågor utan att vara partipolitiskt bunden. Men när jag ser 

partidebatter på TV:n eller läser sociala medier tycker jag de mediatränade 

politikerna har en hård raljerande ton som talar för de redan frälsta. Det är 

en förvånande paradox att innehållet i dessa debatter inte är en konfrontat-

ion mellan konservativa och radikala krafter utan liberala åsikter med beto-

ning på individualism och självförverkligande. När de två sistnämnda drivs 

för hårt så finns inget utrymme för kompromisser och konsensus som är en 

viktig del av den demokratiska processen. I stället för allas lika värde så är 

det mina värderingar som ska ha tolkningsföreträde och i ren frustration så 

stödjer man enkla missnöjesyttringar istället. Men den svenska demokra-
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Bibelstudier 
I anslutning till veckomässa i Kyrkans Hus anordnar Knista församling  

bibelstudier - välkomna att fördjupa er i Lukasevangeliet. 

Välkommen till bibelstudier den: 

12 september 

10 oktober 

14 november 

5 december 

 

Plats: Kyrkans Hus - Stora salen  

Tid: 13.00  

Under 2018 läser vi valda delar ur Lukasevangeliet. 

”... efter att grundligt ha satt 

mig in i allt ... har nu också jag 

beslutat att i rätt ordning skriva 

ner det för dig...” 

                                 Lukas 1:3 

tiska traditionen bygger på allas lika värde och allas rätt till skola, vård och 

omsorg som vi betalar skatt för. Men det behövs rimliga avvägningar av 

resurser och kompromisser för allas välfärd. Visst finns det sprickor i den 

svenska välfärden men genom den har alla fortfarande samma chans att på-

verka sin egen framtid till det bättre. Inte på grund av att man tillhör en elit, 

en överhet eller har rika föräldrar utan på en människosyn som talar om al-

las lika värde och genom sin egen förmåga, skola och bildning staka ut sin 

framtid. Denna demokratiska vision speglar på ett sätt den kristna männi-

skosynen som Paulus skriver i Galaterbrevet 3:28: ”Nu är ingen längre jude 

eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” . 

Men går vi för långt i individualism och självförverkligande splittras män-

niskosynen av subjektivism och på sikt riskerar vi förlora välfärden och ur-

holka demokratiska rättigheterna. Av den anledning önskar jag att det blir 

ett val med många deltagare den 9 september. Med din röst så stärker du 

allas lika värde och ett öppet demokratiskt rättssamhälle! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde  
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Att leva i nuet 

Vilken sommar det varit! Beroende på vilket perspektiv du har har vi tyckt 

olika om den. De som älskar värme och solljus har njutit, de som lider av 

värmen har försökt hitta svalkande skugga och för dem som har haft svårt i 

torkan att få en bra skörd eller hitta bete och vinterfoder till sina djur har 

varit oroliga.  

Efter många varma och torra veckor har det nu kommit en del regn och kyla.  

Det är likadant nu, en del njuter och en del tycker inte om det.  

Att leva i nuet, som är så olika som de ovan beskrivna stunderna, är inte 

alltid lätt. Kanske är det något lättare att försöka ta vara på nuet. Vädret är 

svårt att påverka, det är bara att försöka acceptera. Kanske kan man tänka 

att vi kunnat påverka klimatet tidigare, att vi kan dra lärdom av historien 

och göra något bättre för miljön nu, för att kunna påverka klimatet i framti-

den. Eller kanske är det bara lättare att leva i nuet, inte tänka på historien 

eller så mycket på framtiden? 

Jag har en vän som efter två dagar med regn härom dagen uttryckte följande 

”Vilken regnig sommar vi har”. Det är att leva i nuet, inte se bakåt och inte 

framåt. Kanske är det bättre att försöka ta vara på nuet men att ta med histo-

rien och fundera på hur vi kan påverka framtiden.  

Vi i kyrkorådet är nu mitt i ett arbete med att förnya vår församlingsin-

struktion (vad vi vill med vår församling) och en mindre grupp jobbar med 

de nya agendorna (programbladen) i gudstjänsten. I dessa båda arbeten hop-

pas jag att vi inte bara lever i nuet, utan att vi tar med oss våra tidigare erfa-

renheter och att vi tillsammans jobbar fram ett resultat som leder till en po-

sitiv utveckling. 

/Charlotta Englund, kyrkorådets ordförande 
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Knista församling samarbetar med följande: 

Västernärkes  
Hembygdsförening 

Vilket budskap leder till frälsning? 

Luther vs Michael Douglas… 

Genom predikofortbildningen som påbörjades i juni har jag fått upp ögonen 

för något jag har misstänkt länge: Det finns olika kristna perspektiv som 

förklarar frälsningen. Många inom frikyrkligheten kan vittna om hur de 

kom till tro utifrån Rom. 10:9-10 ”Ty om du med din mun bekänner Jesus 

är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, 

skall du bli räddad” . För reformatorn Martin Luther som Svenska kyrkans 

tro, lära och liv grundar sig på var det ett annat ord från Romarbrevet som 

gav honom tro och frälsningsvisshet: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är 

en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. 

I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till 

tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva genom tron” (Rom. 1:16-17). 

Men finns det andra sätt att förklara tro och frälsning på? Ja, det kan man 

också med stöd från skriftens ord! I korthet finns det fem olika teman som 

förklarar aspekten med frälsningen. Vissa är enkla att förstå medan andra 

tar mer tid att smälta. 

Det första temat handlar om separation och hemkomst. Exemplet är när Je-

sus själv undervisar om den förlorade sonen (Luk. 15:11). Sonen beger sig 

till ett främmande land där han förlorar allt men kommer till insikt och vän-

der hem till sin Far som tar emot honom med en öppen famn. 

              Forts. sida 6 
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Det andra temat är konflikt och upprättelse. Handlar om kampen mellan gott och ont.  

I denna kamp är frälsaren Jesus Kristus som för striden. Uppenbarelseboken är 

skriven utifrån detta tema men i verkliga livet och historien är andra världs-

kriget ett exempel på ett episkt slag mellan gott och ont där framför allt männi-

skovärdet och demokratiska principer försvarades. 

Den tredje temat är tomhet och fullhet. Till skillnad från första temat som 

handlar om att vara borta i ett främmande land och hitta hem så finns inget 

sådant hem här utan man saknar inflytande och känner sig osynliggjord på 

grund av sitt utseende, kön, ålder eller etnicitet. Gamla Testamentets profeter får 

sitt bränsle här när de anklagar folket för hjärtlöshet och orättvisa mot främ-

lingen, änkan och den faderlöse (Jer. 7:5-7). Tredje temat handlar också om hur 

vi hanterar våra egna skamkänslor och känslan att vara utstött. Botemedlet är när 

Jesus säger ”Följ med och se” till blivande lärjungen Natanael (Joh. 1:46). 

”…Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet”. 

Om tredje teman handlar om tomhet och skam så handlar fjärde temat om 

skuld och förlåtelse. Klassiska exemplet är Luthers syndanöd. Den blev han 

av med när han bekände sina synder, sin skuld och trodde på förlåtelsen uti-

från vad Jesus har gjort för honom på korset. 

Det femte temat är lidande och uthållighet. Livet är inte lätt att leva och 

ibland drabbas man som i Jobs bok av olyckor och sjukdomar fast man har 

gjort rätt saker. Job hävdar hela tiden att han är oskyldig men hans vänner 

menar på att han bär på en synd, en skuld som genererat hans olycka enligt 

fjärde temat om skuld och förlåtelse. En modern motsvarighet till Jobs bok är 

filmen ”Falling Down” med Michael Douglas i huvudrollen. Han spelar man-

nen som blir av med jobbet, äktenskapet och själva tillvaron bara faller sön-

der totalt när luftkonditioneringen lägger av i bilkön… Frälsningen här är ut-

hållighet och ett tydligt exempel på att stå ut är när de svarta amerikanska 

slavarna på bomullsfälten sjöng sina sånger som gav dem kraft att orka i till-

varon. Utifrån detta sammanhang uppstod gospel, bluesen och jazzen. Även 

vita sjöng liknande sånger om fattigdom, olyckor och död för att stå ut med 

lidandet. Det renderade i bluegrass och countrymusik – lyssna på ”I Am A 

Man Of Constant Sorrow” eller ”I´ll Fly Away”. Liknande exempel finns i 
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vårt land om de fattiga dalkullorna som kom till Stockholm under 1800-talet 

för att finna ett arbete. I Sorunda socken på Södertörn hävdas det att väckel-

sen kom med de säsongsarbetande dalkullorna när de sjöng ute på fälten. Det 

intressanta med de tre exemplen är att sången var en existentiell nödvändig-

het för att stå ut i tillvaron - inte ett kommersiellt jippo för att tjäna pengar på 

en poplåt. Så fungerade även de 150 Psaltarpsalmerna i Gamla Testamentet 

som har varit till stöd och tröst i olika situationer. Inom klostren kunde mun-

kar och nunnor dessa utantill och Jesus själv reciterade och sjöng dem fram 

till sin död, speciellt psaltaren 22. 

Frågan jag vill ställa till dig läsare är vilken av dessa fem teman passar bäst 

in i din tro och livssituation? Svenska kyrkans tro, lära och liv utgår från 

fjärde temat om skuld och förlåtelse, men personligen så känner jag mer igen 

mig i tredje temat - uppväxten i storstadsdjungeln var jag anonym på tunnel-

banan och osynliggjord i en stökig klass. Jag kan också känna igen mig i femte 

temat om lidandet och finna kraften att orka gå igenom jobbiga perioder i livet 

med hjälp av sång och musik. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 
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Lycka till Alice! 

Sista maj hade Knistakören avslutningsfest och Alice Wallenius bjöd kören 

på tårta. Till hösten påbörjas kantorutbildningen i Hjo och vi, kören och under- 

tecknad önskar henne lycka till med studierna och välkommen tillbaka! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Konfirmation 2018 

Under midsommarhelgen var det dags för årets konfirmationsgudstjänst. I år 

hade vi tre konfirmander: Josefin, Elis och River. Det gläder mig verkligen 

att jag fick vara med och konfirmera dessa tre då jag har fått se hur de har 

växt upp sedan de var små här i bygden. Under lördagens redovisning i  

Hidinge Nya kyrka visade de verkligen vad de kunde och söndagens guds-

tjänst blev en fin avslutning av den tid som varit. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Förberedelser inför redovisning  Josefin visar frälsarkransen  
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Alice bjuder på tårta  Knistakören hälsar!  
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River berättar om nattvarden  
Elis förklarar dopet  
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Glasscafét i Mullhyttan 

8 juli var det dags för glasscaféet i Mullhyttan och Knista församling var 

också med och bidrog med ett program som känns angeläget. I år fick Sofi 

Lindfors som är diakon i fängelsekyrkan i Kumla berätta hur tillvaron kan te 

sig för de intagna, varför dom sitter där och vad man kan göra för att rehabili-

tera dem. Undertecknad bidrog med lite psalmer och jätten Jorm som tycker 

om att bada… 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Sofi berättade om fängelse-
kyrkan  i Kumla  

Undertecknad stod för  
psalmsången  

Världens Bio 

Bio i  Kyrkans Hus 1 /10 k l  18.00  
In t räde,  popcorn och fest is  20 kr   
som går t i l l  Vär ldens Barn.  

Världens Min ikonsert 

Hid inge Nya kyrka  7 /10 k l  16.00  
Kyrkans Musiksko la  medverkar .  
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Högmässan i Kvistbro kyrka 15 juli 

Mitt i juli månad var det högmässa i Kvistbro kyrka och vår vikarierande 
komminister Håkan Henriksson ledde gudstjänsten tillsammans med vikarie-
rande kantorn Alice Wallenius. En fin gudstjänst som utgick från den nya 
handboken och en predikan utifrån Kristi förklarings dag. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Kyrkvärd Nils Ove Österman 

hälsade oss alla välkomna 
En bild på förbönsljusen  

Gemytligt samtal mellan Håkan Henriksson, 

Kerstin Pettersson och Stefan Öberg 
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Öppen förskola 

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. 

Välkomna Maria och Christin 

pilgrimsBarn 

För dig som går i F-klass till 6:an  

 Mellanmål 

 Vi vandrar både inne och ute 

 Skapande verksamhet utifrån kyrkoåret: färg, form, 

ord, lek, musik, dans och drama. 

 

Vi ses på tisdagar kl. 14:30-16:30 i Hidinge Nya Kyrka 

Vi hämtar vid Hidinge skola från kl 13:45 efter överenskommelse med föräldrar. 

För mer information och anmälan  kontakta: 

anna.borglund@svenskakyrkan.se   
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Ungdomsgruppen 

Ungdomsgruppen (UG) är i första hand för mellan och högstadieungdomar.  

Men är man äldre är man ändå välkommen till oss på tisdagar i Kyrkans 

Hus källare kl.18-20. Första träffen varje termin bestämmer ungdoms-

gruppen vad man vill göra när vi träffas. Varje gång finns smörgåsfika, 

och vi avslutar med en andakt. Vi åker ibland på utflykter. Det vi gör 

ska alla kunna vara med på. 

Ungdomsgruppen vill vara en trygg gemenskap där alla kan känna sig 

välkomna! Man kommer när man vill och har möjlighet. 

Häng med och se! 

Kontaktperson: Maria From- 0585-315 36. 

Bild på årets konfirmander och ungdomsgrupp  
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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 
Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

September    

2 sep 14:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Hidinge Nya k:a Högmässa 
Välkomnande av  
Graham Jarvis. 
Knistakören, Espresso och Kyr-
kans Musikskola medverkar. 
KYRKBUSS 

8 sep Lördag 18.00 Kvistbro k:a Kvällsgudstjänst 

9 sep 15:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

12 sep Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

16 sep 16:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Kvistbro k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

23 sep 17:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
 
 

18.00 

Mullhyttans k:a 
 
 

Knista k:a 

Högmässa 
Håkan Henriksson avtackas. 
KYRKBUSS 

Kvällsgudstjänst 
Angels Voice medverkar. 

30 sep Den Helige 
Mikaels dag 

11.00 
 

14.00 

Kvistbro k:a 
 

Kyrkans Hus 

Gudstjänst med små och stora 
Dopfest 

Gudstjänst 

   Oktober 

7 okt 19:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
 

16.00 

Kvistbro k:a 
 

Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
KYRKBUSS 

Musikgudstjänst 
Världens Minikonsert 
Kyrkans Musikskola medverkar. 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 27 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Oktober    

10 okt Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

13 okt Lördag 18.00 Hidinge Nya k:a Helgmålsbön 

14 okt Tacksägelse-
dagen 

10.00 Knista k:a Mässa med små och stora 
KYRKBUSS 

21 okt 21:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Kvistbro k:a 
 

Högmässa 
KYRKBUSS 

28 okt 22:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Mullhyttans k:a 
 

Högmässa 
KYRKBUSS 

November    

2 nov Fredag 9-17 
 

Hidinge Nya k:a 
Knista k:a 
Kvistbro k:a 
Mullhyttans k:a 

Öppen kyrka 
 

3 nov Alla Helgons 
dag 

11-18 
13-16 
13-18 
 
16.00 
 
18.00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 
Hidinge Nya k:a 
Kvistbro k:a 
Mullhyttans k:a 
 
Knista k:a 

Öppen kyrka 
 
 
 
Minnesgudstjänst 
KYRKBUSS 
Musikgudstjänst 
KYRKBUSS 

4 nov Söndag efter 
Alla Helgons 

dag 

10.00 
 
 
 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
 
Kvistbro k:a 
 
Knista k:a 

Minnesmässa 
KYRKBUSS 
Minnesgudstjänst 
KYRKBUSS 
Minnesgudstjänst 
KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 27  
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

November    

11 nov 24:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Knista k:a Högmässa 
KYRKBUSS 

14 nov Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

18 nov Söndagen 
före 

Domsöndagen 

10.00 
 

Kvistbro k:a 
 

Högmässa 
KYRKBUSS 

25 nov Domsöndagen 10.00 
 

Mullhyttans k:a 
 

Högmässa 
KYRKBUSS 

December    

2 dec 1:a Advent 10.00 
 
 
 

16.00 

Knista k:a 
 
 
 

Kvistbro k:a 

Högmässa 
Knistakören medverkar. 
Kyrkkaffe 
KYRKBUSS 

Gudstjänst 
Musikskolan medverkar. 
Kyrkkaffe 

5 dec Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Sopplunch efter mässan. 

9 dec 2:a Advent 16.00 
 

18.00 

Mullhyttans k:a 
 

Hidinge Nya k:a 

Luciaandakt 
Julmarknad 11-15 

Julens sånger 
Lekebergs Musiksällskaps 
Sinfonietta, kören Espresso 
och årets stipendiat med-
verkar. Glögg. KYRKBUSS 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 27  

4404 st 
Antal medlemmar i församlingen 2018-08-14. 
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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  

  

mailto:annette.wisser@svenskakyrkan.se
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Välkommen till Torsdagsträff 

 

 

 

 

 
Torsdagar kl. 14 

Hösten 2018  

30 aug   Fjugesta  Daniel Råsberg ”Hucklen och Hijab”        

  6 sep   Mullhyttan  Cenneth Lundholm, Stefan Öberg med vänner  

13 sep   Fjugesta   Första hjälpen till psykisk hälsa hos äldre        

20 sep   Mullhyttan  ”Gammalt och Nytt” med Håkan Isacsson 

27 sep   Fjugesta   Lotta Martinsson ”Från 40-tal till 70-tal” 

 4 okt    Mullhyttan  Världens Barn-insamlingen            

11 okt   Fjugesta   Glory Lundgren och Ann-Margret Runheim           

18 okt   Mullhyttan  Johan Hellman berättar om sitt Afrika-äventyr   

25 okt Fjugesta   Fjugesta Oldboys utmanar med en Musikrebus 

1 nov Mullhyttan  Hässleby-Anders 

8 nov Fjugesta   Sångstund med flera instrument av systrarna Lysén 

15 nov Mullhyttan  Ukelele-gänget 

22 nov Fjugesta   Kajsa och P-O underhåller med glad musik 

29 nov Lekebergskyrkan Sanna Gård sjunger in advent 

6 dec  Fjugesta   Jan-Åke´s julprogram och Julinsamlingen 

13 dec Mullhyttan  Luciatåg med anställda och förtroendevalda 

 Välkommen! 

Om du vill åka med bussen, ring senast tisdagen före 0585-312 55 
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Kaffebönorna träffas  

Kl 18:00 i Källaren, Kyrkans Hus 

 

 

 

 

 

 

3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december 

Hjärtligt Välkommen! 

Välkommen till Hidinge Träffpunkt 

 

 

 

 

Hösten 2018  
Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00  

om ingen annan tid eller plats avses. 

  5 sept Sofi Lindfors: Innanför murarna 

  3 okt Hardemo Spelmanskapell 

  7 nov Berit och Roland Palmér: Vår resa i Nordkorea 

  12 dec Nobellunch med ”hemlig gäst” OBS kl 13.00 

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 
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, konfirmerade, vigda eller begravda  

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

Vigda 

16 jun Sofia Dahlgren och Dennis Särnholm  Varbergs Kusthotell 

14 jul Helen Ekman och Arto Roininen   Hidinge Nya k:a 

Döpta 

2 jun Tilde Hallberg   Hidinge Nya k:a 

16 jun Lowa Andersson   Hidinge Nya k:a 

8 jul  Casper Wärnqvist Schneider Knista k:a 

21 jul Leon Eskedahl   Fröjels k:a 

4 aug Francis Ceder    Hidinge Gamla k:a 

12 aug Ivy Keeling    Hemma 

Dopets vatten 
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Konfirmerade 

17 mar Christina Torpman  Mosjö k:a 

  Sebastian Ekström  Mosjö k:a 

19 maj Emilia Kandell  Kumla k:a 

20 maj Alva Gustafsson  Olaus Petri k:a 

  Malin Eriksson  Längbro k:a 

27 maj Emelie Karlberg  Längbro k:a 

24 jun Elis Grahn   Hidinge Nya k:a 

  Josefin Holmstrand Hidinge Nya k:a 

  River Gunnarsson  Hidinge Nya k:a 

21 jul Nadine Björk   Adolf Fredriks k:a 

  Ludvig Berglund  Adolf Fredriks k:a 

4 aug Joel Torége   Oscarskyrkan 
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Gravlykta 
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    Begravda 

3 maj Ulla Nilsson   Kvistbro k:a 

4 maj Gerth Gehlin   Vintrosa k:a 

  Aina Rensmo   Kräcklinge k:a 

  Torsten Ericsson  Knista k:a 

1 jun Elvy Johansson  Mullhyttans k:a 

8 jun Elsa Andersson  Knista k:a 

15 jun Sven Erik Olsén  Kvistbro k:a 

28 jun Sigrid Edlund   Hidinge Nya k:a 

5 jul  Ola Stenberg   Kvistbro k:a 

27 jul Ruth Bengtsson  Knista k:a 

2 aug Edith Grahn   Mullhyttans k:a 

3 aug Ingegärd Larsson  Kvistbro k:a 

10 aug Barbro Andersson  Knista k:a  

Veckomässa och sopplunch 2018 

 

 

 

 

 
Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

12 september, 10 oktober, 14 november och 5 december 

Tid: 11:30           

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

Kyrkogårdsförvaltningen informerar 

Askgravplatserna är  ett område för  gravsättning av urnor  i gravplat-

ser med begränsad gravrätt. Det innebär att förvaltningen tillhandahåller 

gravvårdar av naturstenar men ingravering av text bekostas av dödsboet. 

Förvaltningen svarar för vården av gravplatsen och för all plantering av 

blommor och växter inom denna. 

Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor i församlingens vas. 

Gravljus och vinterdekoration under vintertid.  

Vissna blommor, rester av ljus och vinterdekorationer tas bort av förvalt-

ningen. Övriga dekorationer kommer att märkas upp, plockas bort och läg-

gas undan av förvaltningen.  

Gravlyktor som står  kvar  vid gravplatsen efter  vinter tid kommer  att 

märkas upp, plockas bort och läggas undan av förvaltningen. 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 8 november 2018 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 
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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. 

Det glädjer oss att så många skickar in lösningar. Bland alla inkomna lös-
ningar till förra korsordet hade dessa personer tur i dragningen och får 
därför en liten present samt gratulationer därtill. 

Margareta Johanson    Yngve Nilsson   Karin Olsson  
Herrgårdsgatan 12    Vallgatan 54   Alnängsgatan 9  
713 31 NORA    716 31 FJUGESTA    703 62 ÖREBRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Furuhöjden  
Tisdagar kl 14  

Fika 20:- 

Alla är välkomna! 
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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 

Graham Jarvis, komminister     0585-315 49, sms 072-520 28 97 

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

Sara Hansen, kantor       315 48 

Gunnar Staaf, kantor       315 42 

Anna Borglund, församlingsassistent    315 43 

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 

Anna Borglund, lokalvård      315 43 

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 

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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KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: Tage och kyrkoherden på spatser tur    Foto: Sofi Lindfors 

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 8 november 2018. Det nuva-
rande numret har aktualitet fram till och med november månad 2018. 

Mässhakevisning i Knista. Foto: Sofi Lindfors  Foto: Stefan Öberg 


