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Tankar inför året 2017 

Nu har vi kommit in en bit på det nya året. I det kyrkliga sammanhanget 

jubilerar man kring Luther och reformationen och vad han har fått betyda 

lokalt och i stort. Luther uppfattas som tidlös och alla har en åsikt om honom. 

Allt från älskad till hatad. En del menar att det inte var en reformation han 

gjorde utan en deformation av kyrkan när 

han spikade upp de 95 teserna på porten i 

Wittenberg 31 oktober 1517. Det håller inte 

jag med om - därför att Luther ville 

myndigförklara den enskilde människan 

inför Gud och i det uppdraget låg upp-

görelsen med kyrkans maktmissbruk att 

använda syndernas förlåtelse som en 

pengamaskin i de s.k. avlatsbreven. 

Vi lever i spåren av reformationen och katekes

-undervisningen kan sägas ha varit så fram-

gångsrik att vi inte vet så mycket om kristen 

kult och trosutövning innan reformationen 

då det fanns dyrbara mässböcker, inbundna 

helgonlegender och reliker i kyrkorna – men vid reformationen kastades 

det mesta av detta på skräphögen. Dock har vi kvar våra medeltida kyrkor 

och helgonskulpturer som viskar fram sitt vittnesbörd från denna tid. 

Knista kyrka och Hidinge Gamla kyrka vittnar om denna missionstid med 

rötter från 1000-talet då stavkyrkor byggdes runt om bygderna här i Närke 

som senare ersattes med sten. Missionstiden avslutades året 1164 när 

mälardalen fick sin första ärkebiskop med det passande namnet Stefan. Det 

Sverige vi känner till fanns inte till vid denna tidpunkt. Det uppkom senare 

under 1200-talet när kyrka och kungamakten samverkade och utmanade 

bygdemakterna i Svealand och Götaland. 

Missionstiden är avslutad men kyrkan behöver ständigt reformeras. Det 

ligger i uppdraget som kristen att se till att Jesus Kristus blir ”känd, ärad 

och älskad” - i våra liv, i kyrkan och i världen. Reformationen är att låta 

Jesus Kristus vara huvudet för kyrkan och ingen jordisk herre som säger 

sig vara kyrkans beskyddare kan ersätta Jesu Kristi plats i kyrkans liv. 

Stefan Öberg, kyrkoherde 
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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. 

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. 

Hör av dig till nomineringsombuden:  

Gun-Britt Grimsell 0585-20147,  

Agneta Gunnarsson 0585-25088   

eller  

Charlotta Englund 070-2203041,  

ordförande i Knista församlings kyrkoråd. 
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Hemma i församlingens rum 

Det är mycket som händer runt om oss i världen nu som gör att vi får tänka 

till, diskutera och argumentera. Vad är viktigt för dig, mig eller oss? Vad vill vi 

tillsammans? Vilka värden är grundläggande? 

Den oro som många av oss känner behöver få chans att komma fram till ytan 

och det behövs platser som är öppna för samtal och möten i en trygg miljö. 

I kyrkorådet läser vi just nu Hemma i heliga rum av Mikael Mogren och 

diskuterar innehållet. Senast pratade vi om olika platser i våra kyrkor och 

vad de betyder för oss, vilket värde de har för oss. Det är alltid spännande 

att höra att vi tänker olika, men det vi kan konstatera tillsammans är att de 

olika platserna behövs. Vi ser att det är viktigt att vår församling skapar rum där 

vi får samlas, be, lyssna, lära oss, leka, fundera, diskutera, bry oss om varandra 

och få komma till ro. I vår församling vill vi skapa rum där det framgår att alla 

är lika mycket värda och att vi är en öppen gemenskap med öppna dörrar. 

Hos oss kan dessa rum finnas i våra olika kyrkor, våra sockengårdar, Kyrkans 

hus eller på någon av våra kyrkogårdar. 

Därför känns det bra att vi försöker att satsa på våra olika rum. På Knista 

kyrkogård har nu murar och gångar gjorts om, träd har planterats och buskar tagits 

bort, nya rum för minnen, eftertänksamhet och ro har skapats. Kyrkorådets 

beslut om att förenkla regler för uthyrning av kyrkolokaler för musikarrangemang 

kan också skapa rum för nya upplevelser. 

Kom gärna till våra rum. Kom och lyssna på texter och predikningar som 

får oss att tänka till och vilja diskutera. Lyssna på musiken i våra kyrkor. 

Tänd ett ljus i någon av våra ljusbärare för dem som behöver stöd. Ät 

tillsammans i Kyrkans hus och diskutera det som du tycker är viktigt. Det 

finns plats för dig och dina funderingar! 

Som Knista församling vill vi att människor i olika åldrar ska få ta plats i 

våra rum och känna sig hemma.  

Charlotta Englund, ordförande i kyrkorådet 
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Hej! 

Jag heter Vera Wallenius och går sista året på högstadiet. Under hösten 

praktiserade jag två veckor i församlingen. Jag har varit med och hjälpt till  

i barngrupper, haft barnkörer och en dag var jag i Axberg på ett kontrakts-

konvent då alla präster och diakoner i kontraktet träffades. Jag har även 

varit med på ett dopsamtal. Något som jag tyckte var extra roligt var mötet 

med alla barn som jag fick träffa och leka med. Jag kommer fortsätta att 

finnas i församlingen som ung ledare i konfirmandarbetet och som ledare 

för den äldre ungdomsgruppen! 

Vera Wallenius 

Praktikant i Knista församling v. 45-46 2016 

Årsmöte SKUL 
Svenska Kyrkans Unga i Lekeberg inbjuder till årsmöte 

 

PLATS: KNISTA SOCKENGÅRD 

TID: 26 FEBRUARI KL 16.00 
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Hej! 

Gunnar Staaf heter jag som är nyanställd 

kantor i Knista församling. Jag bor  

i villa i Närkes Kil och är gift med Elisabet 

som är bibliotekarie och jobbar i Lindesberg. 

Jag vikarierade för 9 år sedan för Kristina 

Folker och trivdes väldigt bra i Knista 

församling. Nu känns det skönt att vara 

tillbaka och pendlaravståndet är överkomligt. 

De senaste 7,5 åren har jag jobbat som kantor i 

Asker, Brevens bruk, Lännäs och Vinön. 

Mina fritidsintressen är musik, böcker och trädgård. Vi har alldeles för många 

guldfiskar i dammen hemma så är det någon som vill ha glänsande fiskar  

är det bara att säga till. 

Jag kommer ansvara för Kyrkans musikskola och ha piano/orgelelever. 

Dessutom kommer Ni möta mej på gudstjänster, förrättningar, dagledigträffar 

och på Linden och Oxelgården. 

Musik berör. Den skapar ingångar och minnen i våra hjärnor. Även när minnet 

sviktar finns sjungna toner och ord kvar. Ingemar Bergman frågade i sitt sista 

sommarprogram ”Varifrån kommer musiken”. Det undrar jag också ibland. 

Vi omger oss med musik. Vi tar ofta musiken för given, den skall bara finnas 

där. När vi skapar musik händer saker och ting. När vi lyssnar händer också 

saker i oss. Ibland vill vi sluta ögonen och bara lyssna. Ibland vill vi röra på oss. 

Trivselhormonerna börjar flöda och må bra-symptomen uppstår. 

 

Gunnar Staaf 

Vår nya kantor 
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Psalmer i jazztappning - Olle Norberg med vänner 26/11 2016 

Maria Bild sång, Niklas Lindström piano,  

Olle Norberg saxofon, David Nylander bas. 

Veckomässa 

 

   

Välkommen att fira veckomässa i Kyrkans Hus följande onsdagar: 

1 mars, 5 april, 3 maj Tid: 11:30           

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

samt bibelstudier kl 13.00. 
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I början av adventstiden gjorde Stora Boken-gruppen en utflykt till Vintrosa 

kyrka. Kyrkoherden i Tysslinge församling, Johan Bremer, tog emot gruppen 

och berättade om branden efter askonsdagen 2014 och hur församlingen 

arbetat med återuppbyggnaden av sin kyrka. Vi fick titta på de nya föremål 

som finns i kyrkorummet som exempelvis den fantastiska altartavlan som 

syns på bilden ovan. Vi fick också se hur föremål restaurerats och återskapats. 

Ett exempel är altarmosaiken som var heraldikern och konstnären Bengt 

Olof Käldes sista verk. Ur högarna av sönderbrända rester efter branden 

lyckades man hitta de små mosaikbitarna och tack vare att man fotograferat 

inventarierna innan branden så lyckades man återskapa mosaiken som nu 

återigen pryder altaret. Tittar man riktigt noga så ser man spår av branden, 

men kanske är det också så det ska vara. Som en bild av att det som är brustet 

och sårat kan bli helt igen. 

Ett stort tack till Johan Bremer som tog emot oss och visade oss runt! 

Stora Boken-gruppen genom Simon Åberg. 

Stora Boken-gruppen besökte Vintrosa kyrka 



 10 

 

I slutet av januari firades ekumenisk bönevecka 

Från Kyrkans Hus Musikgarage 
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Öppen förskola 

Måndag 09.30-12.00 Kyrkans Hus, Fjugesta 

Familjecentral med öppen förskola  

Samarbete mellan Svenska kyrkan,  

Capio Närsjukvård och Lekebergs kommun 

Tisdag 09.30-12.00 Mullhyttans kyrka 

Öppen förskola, Svenska kyrkan 

Onsdag 13.30-16.00 Kyrkans Hus, Fjugesta 

Öppen förskola, Svenska kyrkan 

Torsdag 09.30-12.00 Hidinge Nya kyrka 

Öppen förskola, Svenska kyrkan 

Välkomna ni som är hemma med era barn! Vi träffas och sjunger, pysslar, 

busar, degar, fikar och leker tillsammans. 

Välkomna!  

Maria och Christin 

Vårbrasa 

2/5 vid Hidinge Nya kyrka kl 17.30 

Kom och fira in våren med oss, Kyrkis håller vårtal. 

Vi sjunger, leker, grillar och har roligt tillsammans!  

Medtag egen fikakorg. 

Vårfest 

27/5 kl 11.00 i Hidinge Nya kyrka 

Gudstjänst med små och stora där alla kyrkans barngrupper medverkar! 

Efter gudstjänsten äter vi vår medhavda matsäck, möjlighet att grilla finns. 

Välkomna! 
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Grattis och stort lycka till! Säger vi till: Vera Wallenius, Izabella Zutic, 

Josefin Björk, Julia Gustafsson och Emma Håkansson som söndagen den  

5 februari fick sina kursintyg och i och med sändningsmässan fick bäras av 

förbön och Guds rika välsignelse ut i världen för att bära frukt som består.  

Unga ledare är oerhört viktiga för vår konfirmandverksamhet, och fyller 

även en stor funktion som grupp i sig själv. Vi värdesätter högt att Unga 

ledare avsätter tid och engagemang, både till utbildningen och till planering 

och genomförande av konfirmandträffar och läger. 

Utbildningen för Unga ledare heter ”Ikon” och består av tre delar. Den 

första delen är en grundutbildning som hålls på förmiddagarna i samband 

med det stora ungdomslägret ”Life” på Stjärnholm i augusti. Sedan följer 

två veckoslutskurser fred-sönd också på Stjärnholm, där den första på höst-

terminen är en fördjupning i undervisning och gudstjänst. Den andra helgen 

i början av vårterminen är en fördjupning i diakoni och mission. Därutöver 

flikas olika pass in med t.ex. första hjälpen, leketik och uppföljning av hem-

uppgifter. Det är Strängnäs stift och stiftspedagog Helen Tingman som ansvarar 

för utbildningen av Unga ledare.  

Med som handledare från Knista församling under utbildningen var vid de 

första två tillfällena undertecknad, och vid den avslutande utbildningshelg-

en var det Claes Karlsson. 

Vi ser fram emot att se dessa Unga ledare ta för sig allt mer i vår församling 

och ge oss inspiration till att fortsätta vårt arbete med konfirmandverksamheten. 

Anna Karlsson  

Församlingspedagog 

Nya, färdigutbildade och utsända Unga ledare! 
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Fastlagssöndagen 26/2 Fastekampanjen inleds! Högmässa kl.10 i 

Mullhyttans kyrka. Knistakören medverkar. 

Kvällsgudstjänst kl.18 i Knista kyrka. SKUL 

medverkar. 

Lördagen den 4/3 Musikandakt kl.15 i Kvistbro kyrka.  

Kyrkans Musikskola medverkar. 

Torsdagen den 16/3 Dagledigträff kl.14-16 i Kyrkans Hus, Fjugesta. 

Kaffebönorna medverkar med försäljning och 

lotterier. 

Söndag 26/3                       Musikgudstjänst kl.18 i Knista kyrka med  

Jungfru Marie beb.dag.      våffelservering i Sockengården efteråt.    

                                           Knistakören, Angels Vocie och Unga ledare    

                                           medverkar. 

Lördagen den 1/4 Livsloppet kl.11-14 i Kyrkans Hus, Fjugesta. 

Startkort till tipspromenaden 50 kr. Barn gratis. 

Sopplunch till självkostnadspris. 

Torsdagen den 6/4 Upplevelsevandring kl.10 i påskens tecken i 

Hidinge Nya kyrka. 

Fastekampanjen 2017 ”Maträtten – för allas rätt till mat” 
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Lördagen den 8/4 Livsloppet kl.11-14 i Mullhyttans kyrka och i 

Lannamässen. Se anslag och hemsida. 

Palmsöndagen 9/4 Högmässa kl.10 i Knista kyrka.  

Ta med pappbössan med pengar! 

Insamlingskampanjen avslutas. 

Utöver dessa aktiviteter kan du lämna din gåva till fastekampanjen i samband 

med vår övriga vardagsverksamhet där det finns bössor utställda, eller swisha.  

Tack för din gåva! 

/Anna Karlsson, Agneta Gunnarsson, Annette Wisser och Birgitta Olsson 
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26 
Februari ∗ Fastlagssöndag ∗ 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

Knistakören medverkar 

Fasteinsamlingen startar 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

Kvällsgudstjänst kl 18.00, Stefan Öberg 

SKUL medverkar 

Knista kyrka 

∗ Askonsdagen ∗ 

Veckomässa kl 19.00, Simon Åberg 

Hidinge Gamla kyrka 

∼ KALENDER FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER ∽ 

∗ Lördag ∗ 

Musikandakt kl 15.00, Simon Åberg 

Kyrkans Musikskola 

Kvistbro kyrka 

Veckomässa kl 11.30, Simon Åberg 

Sopplunch efter mässan 

Kyrkans Hus 

1 
Mars 

4 
Mars 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

∗ 1:a söndagen i fastan ∗ 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

Konfirmander medverkar 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

Kvällsgudstjänst kl 18.00, Stefan Öberg 

SKUL medverkar 

Kvistbro kyrka 

∗ 2:a söndagen i fastan ∗ 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00, Simon Åberg 

Barnkören medverkar 

Mullhyttans kyrka 

5 
Mars 

12 
Mars 

19 
Mars ∗ 3:e söndagen i fastan ∗ 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

Kvällsgudstjänst kl 18.00, Stefan Öberg 

Hidinge Nya kyrka 



 18 

 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

Klassiska Mariasånger med Anna Englund och Alice Wallenius 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

Musikgudstjänst kl 18.00, Simon Åberg 

Knistakören, Angels Voice och SKUL medverkar 

Våffelservering mm efteråt i Sockengården 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

∗ Lördag ∗ 

Gudstjänst med mässa kl 18.00, Simon Åberg 

Manuell klockringning och endast levande ljus och akustisk musik 

Mullhyttans kyrka 

∗ 5:e söndagen i fastan ∗ 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

Gudstjänst kl 14.00, Simon Åberg 

Emanuel Sjöberg, violin 

Kyrkans Hus 

25 
Mars 

∗ Jungfru Marie bebådelsedag ∗ 
26 

Mars 

2 
April 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

∗ Onsdag ∗ 

Veckomässa kl 11.30, Simon Åberg 

Sopplunch efter mässan 

Kyrkans Hus 

5 
April 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

∗ Palmsöndagen ∗ 
9 

April 

10 
April ∗ Måndag ∗ 

11 
April ∗ Tisdag ∗ 

12 
April ∗ Onsdag ∗ 

Passionsandakt kl 19.00, Annette Wisser 

Mullhyttans kyrka 

Passionsandakt kl 19.00, Simon Åberg 

Knista kyrka 

Passionsandakt kl 19.00, Stefan Öberg 

Hidinge Nya kyrka 
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∗ Skärtorsdag ∗ 

Skärtorsdagsmässa kl 19.00, Simon Åberg 

Espresso och konfirmander medverkar 

KYRKBUSS    

Kvistbro kyrka 

Långfredagsgudstjänst kl 10.00, Stefan Öberg 

Knistakören medverkar 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

Långfredagsgudstjänst kl 15.00, Stefan Öberg 

Alice Wallenius & Sara Hansen sång 

Mullhyttans kyrka 

∗ Påskafton ∗ 

Påsknattsmässa kl 23.30, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Hidinge Gamla kyrka 

För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

13 
April 

Mässa kl 14.00, Simon Åberg   

Lindens samlingsal 

∗ Långfredag ∗ 14 
April 

15 
April 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

∗ Påskdagen ∗ 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

Knistakören, Espresso och konfirmander medverkar 

Påsklunch 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

∗ Annandag påsk ∗ 

Samling kl 9.40 Hidingebro för gemensam vandring till kyrkan 

Gudstjänst med små och stora kl 10.00, Stefan Öberg 

Musikskolans blåsare  medverkar 

Kyrkkafffe 

KYRKBUSS 

Hidinge Gamla kyrka 

Kontraktsgudstjänst kl 16.00, Johan Dalman, Sören Dalevi och Mikael Mogren 

KOM OCH SJUNG PÅSKENS PSALMER! 

Närkes Kil 

16 
April 

17 
April 

23 
April ∗ 2:a söndagen i påsktiden ∗ 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

Kvällsgudstjänst kl 18.00, Stefan Öberg 

Hidinge Nya kyrka 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

∗ Lördag ∗ 

Helgmålsbön kl 18.00, Simon Åberg 

Knista kyrka 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

∗ 3:e söndagen i påsktiden ∗ 

29 
April 

30 
April 

∗ Onsdag ∗ 

Veckomässa kl 11.30, Simon Åberg 

Sopplunch efter mässan 

Kyrkans Hus 

∗ 4:e söndagen i påsktiden ∗ 

Kvällsmässa kl 18.00, Stefan Öberg 

Konfirmander medverkar 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

Gudstjänst kl 14.00, Stefan Öberg 

Kyrkans Hus 

3 
Maj 

7 
Maj 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

∗ Lördag ∗ 

Musikal kl 16.00 

Musikalen ”Festen” av Karin Runow framförs av Angels Voice och 

Barnkören 

Knista kyrka 

13 
Maj 

∗ 5:e söndagen i påsktiden  ∗ 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Knista kyrka 

Kyrkkaffe kl 15.00 

Gudstjänst kl 16.00, Simon Åberg 

Carl Falk, violin 

Mullhyttans kyrka 

14 
Maj 

Högmässa kl 10.00, Stefan Öberg 

KYRKBUSS 

Kvistbro kyrka 

Kvällsgudstjänst kl 18.00, Stefan Öberg 

Hidinge Gamla kyrka 

∗ Bönsöndagen ∗ 21 
Maj 
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För uppgifter om KYRKBUSS se sidan 35 

∗ Lördag ∗ 

Gudstjänst med små och stora kl 11.00, Simon Åberg 

Musikskolans blåsare, orgel/pianoelever och Barnkören medverkar 

Vårfest 

KYRKBUSS 

Hidinge Nya kyrka 

∗  Söndagen före pingst ∗ 

Högmässa kl 10.00, Simon Åberg 

KYRKBUSS 

Mullhyttans kyrka 

Musikgudstjänst kl 18.00, Simon Åberg 

Förbön för de som vigts under året 

Knistakören och musikskolans stråkar medverkar 

Knista kyrka 

∗ Torsdag ∗ 

Ekumenisk gudstjänst kl 10.00, Stefan Öberg 

Berget 

25 
Maj 

27 
Maj 

28 
Maj 
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Här presenteras församlingsbor som blivit döpta, vigda eller begravda enligt Svenska 

kyrkans ordning. Det gäller bara medlemmar i Svenska kyrkan. 

Dopets vatten 

Begravda 
11 november  Hildur Pettersson   Kvistbro k:a 

24 november  Pertti Taito Tynkhynen Längbro k:a 

 2 december  Eleonora Norén   Edsbergs k:a 

 9 december  Leif Gustafsson  Knista k:a 

   Ewa Rapp   Hidinge Nya k:a 

  Kerstin Rickardsson   Edsbergs k:a 

16 december  Birgit Buhr   Knista k:a 

22 december  Kåre Sundberg   Hidinge Nya k:a  

  5 januari Anna-Greta Larsson  Knista k:a 

13 januari Ingrid Medler  Hidinge Gamla k:a  

27 januari  Britt Larsson   Hidinge Nya k:a  

Döpta 
12 november  Olof Örtgård   Hidinge Nya k:a 

   Philip Andershed  Knista k:a 

17 november  Hanna Skoglund   St Josefs kapell 

19 november  Wilton Helander   Hidinge Nya k:a 

20 november  William Persson  Mullhyttan k:a 

 3 december  Aston Roseman   Karlskoga k:a 

10 december  Emilia Henriksson  Knista k:a 

   Juni Josefsson   Mullhyttan k:a 

14 januari Filip Cullbrand   Knista k:a 

15 januari Elly Ek    Edsbergs k:a 

Gravlykta 

 Vigda 

10 december Erik Lennartsson & Kräcklinge k:a   

  Katarina Holmström   

30 december Lars Henriksson & Hemma  

  Anna-Karin Skarp Henriksson  
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Våra unga ledare reser till Barcelona under sommaren 2017 

I början av augusti kommer vi att genomföra en fördjupningsresa för 

församlingens nio ungdomar som är ledare i konfirmandverksamheten. 

Resan är en del i ledet för utveckling av våra unga ledare och syftar till 

fördjupning i sin egen tro, möte med andra delar av den världsvida 

kristenheten och sammanhållning i ledargruppen. 

År 2014 genomfördes en fördjupningsresa med de dåvarande Unga ledarna 

till koncentrationslägret Auschwitz i Polen.  

Att vi nu väljer just Barcelona beror på flera saker. I och runt omkring 

Barcelona finns flera intressanta platser ur både kulturellt och religiöst 

perspektiv. Bland annat finns det möjlighet till pilgrimsvandring i bergen 

utanför Barcelona vid klostret Santa Maria de Montserrat. Det är lätt att ta 

sig runt i staden eftersom det finns tunnelbana. Det finns goda möjligheter att 

fira gudstjänster och andakter utomhus och vi tror dessutom att Barcelona  

är ett resmål som ungdomarna själva tycker är intressant! 

Komminister Simon Åberg och församlingsassistent Maria From deltar som 

ledare på resan. 

Vy från klostret Santa Maria de Montserrat 
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El-mobilstrålningsfri mässa i Mullhyttans kyrka  

Mässan firas den 25 mars på Earth Hour kl 18.00 i skenet av levande 

ljus och till akustisk musik. Enkelt fika serveras efter gudstjänsten. 

Hjärtligt välkommen! 

Gudstjänst 

Välkommen till gudstjänst  

i Kyrkans Hus: 

Söndag 2 april kl. 14.00 

Söndag 7 maj kl. 14.00 

Måndag 5 juni kl. 19.00 
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El-mobilstrålningsfri mässa i Mullhyttans kyrka 2016  
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Torsdagar kl 14.00  

 2 mars  Fjugesta En resa i ord och ton med Håkan Isacsson 

 9 mars  Mullhyttan Kajsa och P-O underhåller med glad musik 

16 mars  Fjugesta Lennart Lundström  Kaffebönorna fasteinsamling  

23 mars  Mullhyttan  Strömtorparna sjunger och spelar 

30 mars Fjugesta   Hässleby-Anders 

 6 april  Mullhyttan Anki Ohlsson och Anna Bladh 

13 april      Skärtorsdag 

20 april  Mullhyttan Ghlenn W Lindqvisth IngaMajs blandning 

27 april  Fjugesta Kea o Birgitta Arnlund EMUURIAKIN – den        

       bortglömda byn, hantverksförsäljning från Kenya 

 4 maj  Mullhyttan   Leif Bertilsson berättar om Pilgrimsfalkar 

11 maj  Fjugesta       Arne Cederblad 

18 maj  Mullhyttan   Cenneth Lundholm med vänner 

25 maj       Kristi Himmelfärdsdag 

 1 juni  Mullhyttan   Christer Folkesson Från Lapp-Lisa till Beatles 

 8 juni               Vårutflykt till Nora 

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

Välkommen till Dagledigträffar  
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Onsdagar kl 18:00 

 1 mars  Förberedelse av fasteinsamling/Pyssel 

15 mars  Förberedelse av fasteinsamling/Pyssel 

26 april  Öppet program/Samtal + Handarbete 

  8 juni  Vårutflykt till Nora 

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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Väntjänsten i Mullhyttan bjuder in till fika. Välkommen till en trevlig stund 

tillsammans. Sitt inte hemma utan kom och var med oss.  

Tisdagar kl 14.00 - 15.30 Fika 20:- Alla är välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Britt-Marie Åkerblad, Ingvor Ericson och Berith Palmér. 

Louise Arvidsson saknas på bilden. 

Välkommen till Furuhöjden 
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Våren 2017 

Träffarna sker i Hidinge Nya kyrka kl 14.00 om ingen annan tid eller plats avses. 

22 mars  Kantor Gunnar Staaf: Klurigheter 

19 april  OBS tiden! kl 13.00 Påsklunch. 

   Kyrkoherde Stefan Öberg: Sedvanlig bildkavalkad 

17 maj  Kerstin Pettersson: Min önskemusik, små godbitar 

14 juni  Ghlenn Lindquisths: Musikaliska lustigheter eller… 

8 juni  Bussresa till Nora, information och besked senare 

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

Kontakter:  Kerstin Pettersson:  0585-43071 eller 076-1743071 

   Annette Wisser:  0585-31564 eller 0706-465564 

Välkommen till Hidinge Träffpunkt 
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Mycket kommer att hända under 2017 på våra fastigheter och 

kyrkogårdar. Här är några axplock. 

Parkeringen vid Hidinge Nya kyrka räcker inte alltid till vid exempelvis 

konserter. Därför kommer vi att anlägga en hårdgjord gräsparkering på del 

av gräsplan framför kyrkan. 

Våra anslagstavlor vid kyrkorna 

kommer att bytas ut mot större för 

att få plats med det vi vill affischera.  

De kommer även att få belysning 

och Knista församlings logga. 

Församlingsdelen i Hidinge Nya 

kyrka upplevs som bullrig. Vi 

kommer bland annat att lägga en 

matta i trappen upp till läktaren och 

hänga upp ljuddämpande skärmar 

på väggarna i församlingsdelen. 

Målning av fönster i Knista kyrka. 

Kyrkogårdsinventering. 

Länsmuséet kommer att göra inventering av alla gravar på Hidinge och 

Kvistbro kyrkogård. Vi kommer även att påbörja arbetet med digitala 

gravkartor. 

Ny minitraktor till Knista ska köpas in. 

Nya häckar ska planteras i Mullhyttan och Hidinge Nya. 

 

Agneta Sigbjörnsson 

Kyrkogårds- och fastighetschef 
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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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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 

Thomas Dahl, kanslist     312 55 

Agneta Sigbjörnsson, kyrkogårdsförvaltning 312 57 

Ingalill Ekström, kyrkokamrer    312 56 

Annie Ennefors, lokalvård    315 49 

KNISTA KYRKA 

Jörgen Carlsson, vaktmästare    363 82 

HIDINGE NYA och GAMLA KYRKA 

Claes Karlsson, vaktmästare    363 81 

KVISTBRO KYRKA 

Karin Nilsson, vaktmästare    363 85 

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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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 4 maj 2017. Det nuvarande numret har aktualitet fram till och 

med maj månad 2017. 
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Som vanligt kom det glädjande många svar till korsordet och som vanligt 

tämligen ofta även långväga ifrån. Den här gången drogs lösningar bara 

från Fjugesta. GRATTIS Ni! 

    Ragnhild Sunesson Anna-Maria Pettersson  Elly Eleholt 

    Solåsen Magria     Östra Långgatan 4  Skolgatan 39     

 716 92 FJUGESTA 716 30 FJUGESTA  716 31 FJUGESTA 

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. 

Stipendiat Julia Kankaanpää 
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Lös korsordet i Korsordet! 

Lösningen sänds senast torsdag 4 maj 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:  

Martin Luther - bild från Wikimedia Commons  
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