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Jubilaren på Furuhöjden. Foto S Hansen 

20 år som präst 

”It was twenty years ago today…”  

för att citera ett känt rockband från 

Liverpool! 

Jag firade min prästvigningsdag 

den 20 juni med ett hembesök och 

andaktstund på Furuhöjden. Det 

blev lite speciellt med tanke på att 

det var 20 år sedan jag prästvigdes i 

Strängnäs domkyrka av dåvarande 

biskopen Jonas Jonson tillsammans 

med Benjamin Lundqvist som nu-

mera är kyrkoherde i Viby försam-

ling. Vi blev de sista prästvigda  

under statskyrkans regi och vid millennieskiftet blev statskyrkan 

sin egen organisation men har ändå starka historiska kopplingar 

till statsmakten genom vigselrätten, ansvaret för kyrkogårdar 

och kulturminneslagen. 

Den forna statskyrkan hävdar sin existens med att vara en folk-

kyrka. Det går så länge flertalet svenskar har sin tillhörighet till 

Svenska kyrkan. År 2000 var av 8,8 miljoner svenskar ca 83 % 

tillhöriga. Genom migrationen och sekulariseringsprocessen är 

vi 20 år senare 10 miljoner invånare med runt 58 % tillhöriga. 

Det är dramatiska förändringar som skett och fortgår inom kyrk-

liga organisationen med stora utmaningar för alla engagerade 

som anställda, förtroendevalda och lekmän. Kyrkan har blivit 

”kontoriserad” med IT-teknik. Men så har det också varit för 

skolan, vården, polisen och försvarsmakten för att nämna några 

exempel. Jämfört med dessa organisationer har Svenska kyrkan 

klarat sig bra för att vara en organisation med rötter ända ner i 

vikingatiden! 
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Jag gjorde mina första år som präst i Längbro församling i 

Örebro och fortsatte där till våren 2003. Sedan kom jag till 

Knista-Hidinge-Kvistbro kyrkliga samfällighet sommaren 

2003 som kyrkoherde för att leda ett arbetslag med ambitionen 

att få vara  kyrkoherde och utveckla morgondagens kyrka och 

kyrksamhet. Där står jag fortfarande med plogande och har-

vande på Guds åker. Ledorden finns i den uppdaterade  

Församlingsinstruktionen som kommer i höst. En prövosten 

blev sammanslagningen av samfälligheten till det vi idag  

kallar för Knista församling vid årsskiftet 2005/2006. Det är 

inte lätt att smälta ihop tre församlingar till en gemensam or-

ganisation med de olika kulturerna som finns bland anställda 

och församlingsbor. Detsamma gäller hur man ser på fastig-

hetsbestånden och våra kyrkor. Under min tid har fyra tjänste-

bostäder och två församlingshem avyttrats - men på kyrkorna i 

främst Mullhyttan och Hidinge Nya har det satsats stort med 

renoveringar. 

Som präst har jag levt med kyrkoåret, psalmer och ägnat en 

stor del av min tid på gudstjänster, andakter och kyrkliga 

handlingar. Det är precis det jag vill syssla med som präst. 

Med tanke på att jag har fått höra som barn att jag var sen i 

den språkliga utvecklingen har jag ändå till slut erövrat det 

skrivna språket, det teologiska språket och det talade språket. 

De språken använder jag för att ingjuta hopp och mod i en 

värld som är instängd i tid och rum med hot om nedskräpning, 

klimatkris och konflikter. Jag vill peka på en tillvaro som 

finns också utanför denna instängda box som gör det lättare att 

leva. Det handlar om Jesus Kristus som visat oss vägen dit. 

Ordet och sakramenten som dopet och nattvarden pekar på 

detta parallella universum som kallas för himmelriket. Dit är 

vi alla inbjudna till att få komma en dag och det vill jag som 

präst förkunna om när tillfälle ges. 

/Stefan Öberg, kyrkoherde  
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Vill du bli konfirmand? 

Välkommen med din anmälan och/eller kom till  
Kyrkans Hus i Fjugesta kl 18 tisdag den 3 september 

så får du reda på mer! 

Årets konfirmander tillsammans med ledare.  
Foto : Sandra Arvidsson 
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Flera av oss fick följa med våra föräldrar till Kyrkis och Öppen förskola 

redan som små. Sedan har några varit med i kyrkans musikskola och barn-

kör/Angels Voice. Efter konfirmationen har vi fortsatt som Unga ledare. 

Nu har vi haft förmånen att få göra en studieresa till Truro stift St Keverne 

församling. 

Vi vill säga TACK till kyrkoherde  
och kyrkoråd som satsar på oss unga.  

Varför har vi då varit med i 

Knista församlings verksam-

heter och nu som Unga 

ledare? Jo: 
”Kyrkan skapar nya möjligheter, 

relationer, upplevelser och erfa-

renheter” 

”Ger lärdom, vi får en ny blick 

på livet, nya tankar” 

”Ungdomar hålls borta från 

dumheter” 

”Att tidigt i livet få chansen att medvetet forma det” 

”Det ger ett sammanhang, någonstans man kan och vill komma till. Man är aldrig 

ensam utan har nå’t att se fram emot och känna att man har folk som står en nära, 

trots att de är utanför familjen. Vi är som en stor familj. Villkorslöst men ändå 

med ett uppdrag. Vi tar upp djupa saker som berör. Vi lär känna varandra. Man 

känner sig accepterad” 

”Man lär känna sig själv – får en klarare blick på vad man vill och kan bli, får tro 

på sig själv” 

”Man hittar sidor hos sig själv och lär sig att acceptera sig för den man är (med 

tanke på funktionsvariation eller sexuell läggning)” 

”Roligt och man känner sig glad när vi är tillsammans” 

”En chans att uppleva saker vid ung ålder som man annars inte hade gjort. Alla 

har inte möjlighet att få uppleva nå’t” 

”Kyrkan har räddat mitt liv mer än en gång och jag skulle bara varit sängliggande 

många gånger” 

Foto: Peter Sharpe 

Vi vill säga TACK Vi vill ge DIG ära och pris Det är så det ska vara och evigt förbli 

Vi vill säga TACK Vi vill ge DIG ära och pris (Sång av Bengt Johansson) 
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Sommarvikarier 2019 

Elliot Alice Hanna 

Carl 
Jesper Jonna 

Carina 

Matilda 

Solveig 

Ett hjärtligt tack! Utan er skulle vi inte klara oss. 

Vi frågade våra vikarierande 

vaktmästare hur arbetet har 

varit och här bredvid ser du 

några av svaren vi fick.  

 
Foto: Annette Wisser Boman, Stefan Öberg, Ingalill Ekström 
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”Träffat mycket folk och gjort så många olika saker, rolig blandning”. 

”Skönt att få vara ute varje dag, ensam (är lärare annars)”. 

”Behövt vila från att alltid träffa andra människor, nu kan man klippa 

gräs o lyssna på ljudböcker och radio”.  

”Skönt att få vila hjärnan och göra nå’t annat än det man brukar till 

vardags”. 

”Ensamt ibland, men skönt”. 

”Trevliga möten på kyrkogården med många turister; fransmän, tyskar 

och holländare främst”. 

”Jag lär mig hela tiden, slutar aldrig att växa”. 

Mullhyttemarken varade helgen 13-14 juli och då passade våra 

kyrkvärdar Siw Nilsson och Nils Ove Österman på att visa lite slöjd 

och konstskatter i Kvistbro kyrka.  

Vackra naturmotiv blandades med humoristiska älgar. 

Siw Nilssons blommotiv 

Nils Ove Östermans älgar 
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Rampen som skulle ha kommit för ett år sedan kom äntligen på 

plats i månadsskiftet maj/juni månad som ni ser på bilderna här. 

Nu ska vi satsa vidare på en remake av Kyrkans Hus för att passa 

den service och verksamhet som hör 

till morgondagens kyrksamhet! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Plötsligt händer det! 

En tröttsam klyscha kanske 

men precis innan semesterti-

den började levererades den 

nya kyrkbussen av märket 

Toyota. En silverfärgad buss 

som ska få passande dekaler 

på rutorna. Den ska inför hös-

ten ersätta den vita Ford 

Transitbussen som kommer 

att användas inom vaktmäste-

riet och kyrkogårdsförvalt-

ningen.  

Nya kyrkbussen 

Rampen under slutmontering 

Slutliga resultatet 

Uppslagets foton: Stefan Öberg 

Foto av fotografen: Sofi Lindfors 
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Må Bra Kören 

Sommarkyrkan 

 

Som vanligt hade församlingen 

ett brett musikaliskt utbud un-

der sommaren. Först ut var 

Må Bra kören som sjöng i 

Kvistbro kyrka 2 juni. Därefter 

följde programmet ”Musik i 

sommarkväll” med varierande 

temata på sommarvisor, jazz 

och musikalmusik i våra kyrkor 

från juni till i mitten av augusti. 

Musikaler i Mullhyttan 

Kahjenn i Kvistbro 
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Resan till Varnhem 

I början av juni månad var vi några från församlingen som 

gjorde studiebesök i Varnhem klosterkyrka borta i Väster-

götland. Denna kyrka byggdes ungefär 25 år efter Knista 

kyrka som dateras till 1123. Här i Varnhem begravdes 

många medeltida kungar innan kungariket Sverige ens fanns 

på kartan! Bland annat portalgestalten Birger Jarl (1210-

1266) som ses som grundare av nuvarande huvudstaden 

Stockholm som enligt de isländska sagorna hade det kons-

tiga namnet Agnefit under förhistorisk tid. Det är märkligt 

att denne man ligger begravd just här i Västergötland och 

inte i Stockholm?! Det visar möjligen på platsens viktiga 

betydelse när Västergötland smältes samman med Svealand 

och Östergötland. 

Knista kyrka 1123 Varnhems klosterkyrka 1150 

Foton: Stefan Öberg 
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Varnhems klosterkyrka är daterad till 1150 men det intressanta 

är upptäckten av en äldre gårdskyrka liknande Knista som lig-

ger sydost om klosterkyrkan. Den kallas numer för Katas gård 

därför att man hittade en gravkista 2006 med en påkostad 

gravhäll som det stod Kata på. Givetvis med runinskriptioner. 

Det ger tydliga signaler om att Kata var gårdens härskarinna i 

vikingatidens slutskede. Hon var 160 cm lång, smärt byggd 

och hade fina tänder. Avled runt 1040-talet och hon bör då ha 

varit född omkring år 1000. Stengrunden som grävts fram tror 

man är byggt runt 1040-talet. Det är tidigare än kyrkan i Dalby 

utanför Lund eller Sanct Nicolai i danska Århus som byggdes 

på 1060-talet. Indikationer tyder på att det fanns en tidigare 

stavkyrka på samma ställe från 900-talet. Dessa arkeologiska 

fynd har fått revidera den svenska kyrkhistorian som rör 

missionstiden mellan 830 till 1164! 

/Stefan Öberg, kyrkoherde 

Katas gårdskyrka 1040 

Katas gravsten—notera korset och 

runskriften 

Översiktsbild på kyrkgrunden 
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Knistakören 85 år 1934-2019. Del 3 

 Knistakörens första ledare, Edvard Malmström, kände sig motarbetad av 

skolstyrelsen. I hans anteckningar kan vi fortsättningsvis läsa; 

” Troligen för första gången i senare tid står en kyrklig (-förlåt herr kyrko-

värd!) kör utan övningslokal – utestängd från skolan, som väl får anses stå 

kyrkan närmast. Samtidigt fick kören bevis för, att det inte heller är med 

hänsyn till lärarna, som vi fick NEJ. Kyrkoherden inbjöd oss att öva i 

kyrkskolan. Störes ej dess lärare därav lika mycket som Fjugesta´s? Anbu-

det kunde ej godtagas, ty körmedlemmarna skulle säkert på grund av av-

ståndet utebli från många övningar. 

 Så tog kören allt i egna händer och hyrde lokal på Fjugesta hotell. Så gick 

en tid. Då blev kören beviljad anslag från kommunfullmäktige att betala 

hyran för hotellet. I samma veva togs pianot från hotellet. En körlokal utan 

instrument alltså – inte mycket att tacka för – stod till vårt förfogande. 

Emellertid gick det ännu en tid med övningarna. Mot det att vi sjöng på 

nykterhetsfolkets dag ställdes Ordenshuset till vårt förfogande, men efter 

detta tillfälle måste kören läggas ner.” 

Stackars Edvard! Det verkar som om han måste ge upp till slut. När han 

väl får tag i övningslokal, då tas instrumentet bort! Följ den sista delen av 

hans kamp för kören i nästa nummer. 

/Sara Hansen, körledare med både lokal  

och instrument  

Bild från Knistakörens 

20-års jubileum i Knista kyrka 

Allhelgonadagen 1954. 

Körledare Sigurd Paulsson 

nr 9 från vänster. 
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Kvällsro 
en stunds stillhet  

Välkommen till en stund av reflektion och eftertanke.  
Vi får lyssna till levande musik och några tankar i våra vackra 
kyrkorum. Här finns en möjlighet att varva ner, från den stress 
och de krav som ofta fyller vår vardag, en källa att hämta kraft 
ur inför veckan som ligger framför.  

Under hösten kan du komma till Kvällsro 

1 september i Kvistbro kyrka kl.18 
20 oktober i Hidinge nya kyrka kl.18 

17 november i Hidinge nya kyrka kl.18 

I Guds tystnad får jag vara,  

ordlös 

stilla 

utan krav 

Klara rymder, öppna dagar: 

här en strand vid nådens hav 

                    J. Jonson 
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∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

September  = kyrkbuss går,  se info sidan 28 

1 sep 11:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
18.00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro k:a 

Högmässa   
Kvällsrogudstjänst 

7 sep Lördag 18.00 Hidinge Nya k:a Helgmålsbön 
Sicken blås medverkar 
Kl 17 kyrkogårdsvandring  

8 sep 12:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
16.00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 

Högmässa   
Gudstjänst 

15 sep 13:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Kvistbro k:a Högmässa 
Konfirmandinskrivning 

22 sep 14:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
18.00 

Mullhyttans k:a 
Knista k:a 

Högmässa 
Musikgudstjänst 
Knistakören och Espresso 

24 sep Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsgudstjänst 

25 sep Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Efter mässan  
sopplunch och bibelstudier 

28 sep Lördag 17.00 Hidinge Nya k:a Världens Barnkonsert 

29 sep Den Helige 
Mikaels dag 

11.00 
 

Kvistbro k:a 
 

Upplevelsevandring med dopfest 
Kl 13 Drop-in-dop 

30 sep Måndag 18.00 Kyrkans Hus Världens Barnbio 

Oktober    

6 okt 16:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
16.00 

Hidinge Nya k:a 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 
Världens Minikonsert 
Kyrkans Musikskola medverkar 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 28 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

Oktober  = kyrkbuss går,  se info sidan 28 

13 okt Tacksägelse-
dagen 

10.00 
 
16.00 

Knista k:a 
 
Mullhyttans k:a 

Mässa med små och stora 
Försäljning av skördegåvor 
Gudstjänst 
Espresso 

20 okt 18:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
18.00 

Kvistbro k:a 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
Kvällsrogudstjänst 

23 okt Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Efter mässan  
sopplunch och bibelstudier 

27 okt 19:e efter 
Trefaldighet 

10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 

November    

1 nov Fredag 9-17 
9-17 
9-17 
9-17 

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

Öppen kyrka 
 

2 nov Alla Helgons 
dag 

11-18 
13-16 
13-18 
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 
Musikgudstjänst 
Körer medverkar 

3 nov Söndag efter 
Alla Helgons 

dag 

10.00 
10.00 
18.00 

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

Minnesmässa 
Minnesgudstjänst 
Minnesgudstjänst 

10 nov 21:e efter 
Trefaldighet 

10.00 
16.00 

Knista k:a 
Mullhyttans k:a 

Högmässa 
Gudstjänst 

17 nov Söndagen 
före 

Domsöndagen 

10.00 
 
18.00 

Kvistbro k:a 
 
Hidinge Nya k:a 

Högmässa 
Kyrkvärdsträff 
Kvällsrogudstjänst 
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Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser! 

November  = kyrkbuss går,  se info sidan 28 

24 nov Domsöndagen 10.00 Mullhyttans k:a Högmässa 

26 nov Tisdag 16.30 Hidinge Nya k:a Vardagsgudstjänst 

27 nov Onsdag 11.30 Kyrkans Hus Veckomässa 
Efter mässan  
sopplunch och bibelstudier. 

December    

1 dec 1:a Advent 10.00 
 
16.00 

Knista k:a 
 
Kvistbro k:a 

Högmässa 
Knistakören medverkar 
Adventsgudstjänst 

8 dec 2:a Advent 16.00 
18.00 

Mullhyttans k:a 
Hidinge Nya k:a 

Luciaandakt 
Julens sånger 
Espresso 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 28 

Kaffebönorna 

Foto: Annette Wisser Boman 

Måndagar kl 18:00 i Källaren på Kyrkans hus 

9 september, 7 oktober, 4 november och decembermys 

Välkommen till vårt gäng, du också! 
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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  

 

 

 

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.  

Efter överenskommelse med föräldrar hämtar vi barnen vid Hidinge skola.  

För mer information och anmälan kontakta:  

anna.borglund@svenskakyrkan.se  

Våra verksamheter startar v 35! 

Välkomna ni som är hemma 

med era barn!  

Vi träffas och sjunger, 

pysslar, busar, degar, fikar 

och leker tillsammans.  
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Ungdomsgruppen   

För barn/ungdom i 4:an och uppåt . 

Vi planerar terminen tillsammans och brukar baka, laga mat, spela spel, 

pyssla, åka på utflykter och ha andakter, allt efter kyrkoåret.  

Varje termin medverkar vi i någon större gudstjänst tillsammans med 

flera andra barn och ungdomsgrupper.  

Kyrkans Hus, källaren, tisdagar kl. 18:00-20:00   

 
Barnkören 

Kör för barn 6-9 år. Vi övar och sjunger sånger på ett lekfullt sätt.  

Rörelse och rytmik är en viktig del i våra körövningar. Vi sjunger  

bl.a. upp vid Gudstjänster, medverkar i musikaler och luciatåg. 

Kyrkans Hus, lilla salen, torsdagar kl. 16.00-16.45 

Angels voice 

Kör för barn och unga 9-15 år. Vi övar på att sjunga i flera stämmor. 

Kyrkan bjuder på fika i källaren från 14.30. Vi har bl.a. luciatåg och 

musikaler. Intagning sker företrädelsevis vid terminsstarterna. 

Kyrkans Hus, lilla salen, torsdagar kl.15.00-15.45   

Espresso 

Vi är en blandad kör från 13 år som sjunger i gudstjänsterna ca en gång 

i månaden. Körvana krävs. Knista sockengård, tisdagar kl 18.30-20.00 

Knistakören 

Vi är en blandad kör från 15 år som sjunger i gudstjänsterna ca en gång 

i månaden. Knista sockengård, torsdagar kl 19.00-21.00 
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Välkommen till Torsdagsträff 
 

 

 

 

 

 

Hösten 2019 

Torsdagar kl. 14  

29/8 Fjugesta Cenneth Lundholm o Stefan Öberg med vänner  

     rockar loss 

5/9  Mullhyttan Ingvar ”Viiiibygubben” Björck berättar skrönor  

     från Sydnärke och om Den Blyge 

12/9 Fjugesta Lotta Martinsson  från 50-tal till 70-tal 

19/9 Hidinge Birgitte o Lars Thaning ”Vad växter kan berätta  om” 
  f d Hidinge Träffpunkt   

26/9 Fjugesta Melodikryss med Bättre Begagnat 

3/10 Mullhyttan Kajsa Henricson och Wivianne Högman  

     “Reserapport från klosterbesök i Belgien” 

10/10 Fjugesta Andréas Andersson berättar om sitt missionsupp 

     drag i Afrika 

17/10 Hidinge Gammalt och nytt med Håkan Isacsson 
  f d Hidinge Träffpunkt 

24/10 Fjugesta Ingrid och Bengt Trensing  

     ”Violin och Sång” 

31/10 Mullhyttan Glory Lundgren och Annmargret Runheim 

7/11 Fjugesta Gunilla Gustafson ”Mitt liv i Senegal, Västafrika”  

14/11 Hidinge Hässleby-Anders 
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21/11 Fjugesta ACT Svenska kyrkan Lisbet Boberg  

28/11 Mullhyttan Hardemo Spelmanskapell 

5/12 Lekebergskyrkan  Sanna Gård sjunger in Advent 

12/12 Hidinge Arbetslaget sjunger in julen 
  f d Hidinge Träffpunkt 

 Välkommen! 
Om du vill åka med bussen, ring senast onsdagen före 0585-312 55 

Välkommen till Furuhöjden  

Varannan tisdag kl 10  

Hösten 2019  Ansvarig 

10 september  Britt-Marie o Louise 

24 september  Ingvor 

  8 oktober   Britt-Marie o Louise 

22 oktober    Ingvor 

 5  november  Britt-Marie o Louise 

19 november  Ingvor 

 3  december   Britt-Marie o Louise 

17 december   Ingvor (Jultallrik) 

Gunnar Staaf, kantor och Annette Wisser Boman, diakon kommer ibland 
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Andlig vägledning 

Vi människor är alla olika och unika – såsom det är 

tänkt att vi ska vara. Samtidigt är vi på många sätt 

lika och kan känna igen oss i varandras erfarenheter. 

Därför kan vi också hämta inspiration och lära oss 

av andra. 

I en liten grupp träffas vi för reflektion och delande 

om livet. Som utgångspunkt använder vi bibelordet, 

vår fantasi och bönen. Det är ett sätt att utveckla en 

personlig relation till Gud, genom reflektion kring 

de dagliga erfarenheterna. En andlighet för varda-

gen, som kan ge redskap i livets valsituationer, stora 

som små.  Foto: Ann-Christin Olsson 

 

En av de som fungerat som vägvisare i den 

kristna kyrkan är Ignatius av Loyola  

(1491-1556). 

Idag kan man märka ett växande intresse för 

ignatiansk spiritualitet som verkar kunna vara 

till stor hjälp också för oss på 2000-talet. 

Man får tid 

att tänka 

Positiva 

effekter för 

övriga livet 

En oas 

Lär känna 

Jesus och det 

känns åt alla 

håll och kanter 

Vänskap Man behöver 

reflektera och få 

olika perspektiv 

Delgivningens 

kraft 

Accepterad—i 

befintligt skick 
Accepterad—i befintligt skick 



 23 

 

Veckomässa, sopplunch och bibelstudier 

 

 

 

 

28 augusti, 25 september, 23 oktober och 27 november 

Kl 11:30 firas mässa 

Därefter serveras soppa med hembakat bröd + kaffe och kaka  för 40 kr. 

Kl 12:45 bibelstudier 

Graham Jarvis leder samtal om ”Samtal i Bibeln”. 
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Vår ambition i år är att kunna hålla två grupper för andlig vägledning, 

en för kvinnor som Annette leder och en för män som Graham leder. 

Vi inleder gärna med en 3-dagars retreat 30/9-2/10 på Vekhyttegården. 

Därefter träffas vi en gång i månaden (tider bestämmer vi tillsammans) 

och avslutar för de som vill med en pilgrimsvandring nästkommande 

höst.  

Kontakta gärna och/eller anmäl dig senast den 15/9 till 

Annette Wisser Boman, diakon tel 0585 315 64, 

anette.wisser@svenskakyrkan.se 

eller Graham Jarvis, präst tel 0585 315 49, 

graham.jarvis@svenskakyrkan.se 

mailto:annette.wisser@svenskakyrkan.se
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, konfirmerade, vigda eller begravda  

enligt Svenska kyrkans ordning. Endast medlemmar i Svenska kyrkan. 

Döpta 

11 maj Colin Gustavsson Carlsson  Knista kyrka 

 Vera Björnlund Sandberg Hidinge Nya kyrka 

19 maj Leiah Persson Hidinge Nya kyrka 

8 juni Fabian Igelström Kvistbro kyrka 

15 juni Tage Pantzar Hidinge Nya kyrka 

 Isabelle Orest Pantzar Hidinge Nya kyrka 

6 juli Mio Strömbäck Edsbergs kyrka 

20 juli Lhion Nilsson Bygdén Hemma 

3 aug Liam Johnson Hidinge Nya kyrka 

Konfirmerade 

12 maj Alicia Frisk S:t Nikolai kyrka 

 Juline Michaelsen S:t Nikolai kyrka 

 Emma Nyström S:t Nikolai kyrka 

 Emilia Agartsson S:t Nikolai kyrka 

 Ebba Hagberg S:t Nikolai kyrka 

 Anni Edlund S:t Nikolai kyrka 

19 maj Maria Hagberg Längbro kyrka 

 Tilda Savefalk Längbro kyrka 

 Medina Tulic Längbro kyrka 

26 maj Gustav Wreth Hidinge Nya kyrka 

 Emmanuel Edlund Hidinge Nya kyrka 

 Rasmus Falk Hidinge Nya kyrka 

 Lucas Borglund Hidinge Nya kyrka 

 Ronja Gunnarsson Hidinge Nya kyrka 

7 jul Agnes Backman Adolfsbergs kyrka 
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Begravda 

9 maj Tomas Gustavsson Kvistbro kyrka 

10 maj Bengt Calberg Mullhyttans kyrka 

31 maj Rune Karlsson Mullhyttans kyrka 

7 juni Ulla Torége Tysslinge kyrka 

27 juni Herbert Larsson Hidinge Nya kyrka 

28 juni Roland Lod Kvistbro kyrka 

5 juli Sonja Björlin Vidgren Kvistbro kyrka 

12 juli Siv Karlsson Hidinge Nya kyrka 

18 juli Birgitta Sjölin Kvistbro kyrka 

2 aug Erik Svensson Mullhyttans kyrka 

8 aug Bern Söderberg Knista kyrka 

Vigda 

7 maj Anna-Lena Rudin och Per-Axel Åberg Chania, Kreta 

18 maj Melanie Nilsson och Tobias Boström Knista kyrka 

18 maj Kim Kareliussen och Mattias Karlsson Kvistbro kyrka 

1 juni Jessica Nyströmer och Robert Olausson Riseberga amfiteater 

6 juli Emma Andersson och Daniel Freij  Järnboås kyrka 

20 juli Marina Fallgren och Jari Ruuska Hidinge Nya kyrka 

27 juli Erika Larsson och Ulf Larsson Kvistbro kyrka 
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Information från  

kyrkogårdsförvaltningen 

Vår serviceverksamhet kan erbjuda följande tjänster 2019: 

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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Kyrkogårdsvandring 
Hidinge Nya kyrka 
7 september kl 17 

I samarbete med 

 

 

Leds av Claes Karlsson 

Västernärkes  
Hembygdsförening 

Var med och stöd Lekebergs Musiksällskap! 

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

Begravningsavgift 

Alla betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska 

kyrkan eller inte. Avgiften år 2019 är 0,253 öre per skattekrona, lika i 

hela Sverige och täcker de enligt begravningslagen nödvändigaste 

kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.  

Församlingsverksamheten är den verksamhet som finansieras av med-

lemmar via kyrkoavgiften. Kopplingen till begravningsverksamheten 

rör exempelvis begravningsgudstjänsten och processionsbärning. Det 

är även med församlingen som enskilda kan teckna gravskötselavtal, 

se priser vidstående sida.    

I kulturarrangemang och studiecirklar sam-

arbetar församlingen med studieförbundet 

Kyrkguiden leder 
dig rätt med karta 
och kalender 
Med appen Kyrkguiden 

kan du hitta till Svenska 

kyrkan med hjälp av mo-

biltelefonen. Du kan 

också se vad som händer i 

kyrkan och planera guds-

tjänster och annat som du 

inte vill missa. Appen är 

gratis och finns för både 

iPhone och Android. 
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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. 

Vår nya buss! 

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. Vid frågor, ring  0585-312 55 

Hälsningar kyrkbusschaufförerna som vill bli flera. 
Kanske att just DU har tid och lust att köra vår nya buss?! 
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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 

Linda Englund, lokalvård     315 41 

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

Britt Wallin     Birgit Nilsson   C och A Sjöberg  
Östra Långgatan 23   Basvägen 5    Carlsforsvägen 38  
716 30 FJUGESTA  716 30 FJUGESTA 716 94 MULLHYTTAN 

Världens Barn 
För alla barns rätt till hälsa, 

skola och trygghet 

Insaml ingsupptakt  

Torget  i  F jugesta den 30/8 k l  17.00  

Lotter i försä l jn ing  

pågår t i l l  fö rmån för  insaml ingen  

Världens  Barn konsert 

Hid inge nya kyrka den 28/9 k l  17.00  
Stor  och glad konsert  för  vär ldens barn  
Entré  100kr  som oavkorta t  går  t i l l  Vär ldens Barn  

Världens Barn  Bio  

Bio i  Kyrkans Hus den 30/9 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  

Kvistbro kyrka den 6/10 k l  16.00  
Kyrkans musiksko la  medverkar .  

 

Swisha 9019506  
Ange BARN1814  
i  meddelandefäl tet  
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 7 november 2019 till 

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA 

Namn:……………………………………………………………… 

Adress:...…………………………………………………………… 
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KORSORDET 
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40 

Redaktör: Ingalill Ekström, 0585-312 56 

E-post: stefan.oberg@svenskakyrkan.se 

Framsidan: Guide berättar  i Varnhem  Foto: Stefan Öberg 
Baksidan: Unga ledare på pilgr imsvandr ing till S.t Pirans kyrka, Cornvall 
                   Foto: Annette Wisser Boman 

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 kommer ut med 4 nr 
per år. Stoppdatum för nästa nr är torsdag 7 november 2019. 
Det nuvarande numret har aktualitet fram till och med november månad 2019. 

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

4429 st 
Antal medlemmar i församlingen 2019-08-08. 


