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”Nämen vad fint! Och vilket 
bra foto de har hittat på 
mig” utbrister Ulla-Britta 
Ragnarsdotter och slår sig 
ner i en av de tre fåtöljerna 
inne i Ulla-Brittas rum. Hon 
höjer glaset och skålar i 
alkoholfritt bubbel med 
församlingsherde Kjerstin 
Petrelius Allard och förra 
kyrkoherden Lillemor Eriks-
son (1999-2007).

Vi befinner oss i Skäggetorps kyr-
ka och Ulla-Britta har just invigt 
samtalsrummet som bär hennes 
namn genom att högtidligt klip-
pa av ett blågult band. Barn och 
vuxna sorlar runt – vi har just fi-
rat mässa och nu blir det lite an-
genäm förtäring för det hundra-
tal personer som finns på plats.

Det är inte alla tidigare an-
ställda som får sitt eget rum, men 
den tidigare diakonen Ulla-Britta 
Ragnarsdotters insats för Skägge-
torp har varit unik. Hon är i dag 78 
år gammal och hela yrkeslivet, 40 
år, tillbringade hon i Skäggetorp. 
Lillemor Eriksson berättar:

– ULLA-BRITTA började som diakon 
här, hennes första tjänst, 1966. 
Hon tillhörde domkyrkopasto-
ratet men hade tjänst i Skägge-
torp. Man hade precis börjat byg-
ga Skäggetorp och också börjat 
bygga en församling. Det fanns 
ingen kyrka, man hade verksam-
het i källarlokaler och hyrde in sig 
i Nygårdsskolan för gudstjänster. 
På den tiden fanns Skäggetorps 
gård på den tomten där kyrkan 
finns nu, ett stort gammalt hus i 
tveksamt skick... hon bodde där 
och det fanns många anekdoter 

om hur råttorna sprang omkring 
samtidigt som hon hade sina kö-
rer där.

– Sen revs gården och kyrkan 
byggdes, den stod klar 1975. Ul-

la-Britta fortsatte sin verksam-
het som diakon. Hon var alltid en 
person som tog ansvar för helhe-
ten. Hon ledde en barnkör med 
som mest 40 barn, engagerade 
föräldrarna, körmammorna. Vid 
det här laget hade hon flyttat till 
höghuset i Skäggetorp centrum 
och hade då körmammeträffar en 
gång per månad där de fick um-
gås och träffas. 

– Under hela tiden som hon 
jobbat hade hon alltid en myck-
et bra relation till alla i arbetsla-
get. Samtidigt som hon var driftig 
så var hon inte egensinnig, utan 
kompromissade bra. Hon var 
aldrig rädd för förändingar – det 
skulle kunna leda till utveckling, 
sade hon.

– När jag var kyrkoherde kän-
de jag alltid stöd från henne, ald-
rig konkurrens. Hon hade alltid 
församlingens bästa för ögonen. 
Totalt sett fick jag glädjen att job-
ba med henne i 15 år från det att 
jag började som pastorsadjunkt 
1992.

I ULLA-BRITTAS rum ska det vara 
möjligt att ha själavårdande sam-
tal. Idén kom från Lillemor som 
tog upp frågan med nuvarande 
församlingsherden Kjerstin Pet-
relius Allard.

– Jag pratade med Kjerstin att 
vi skulle göra något för att Ul-
la-Britta skulle bli ihågkommen. 
Hon har haft en sådan otrolig be-
tydelse för församlingen. Om vi 

skulle ha en studiecirkel till ex-
empel fick hon alltid ihop folk, 
hon hade ju en fantastisk kontakt 
med församlingsborna. Därför 
vore det jättetråkigt om det inte 
fanns något kvar som påminde 
om henne. Då tänkte vi först på 
att sätta upp ett fotografi, och se-
dan på ett rum. Nu blev det både 
och!

–  När det blev klart att det 
skulle bli just den här dagen bör-
jade jag ringa runt och säga åt 
våra gamla arbetskamrater att 
komma. De svarade: ”Du behö-
ver inte argumentera, är det Ul-
la-Britta kommer vi, självklart!”

MAX WAHLUND

Lillemor Eriksson,  
Ulla-Britta Ragnars-
dotter och Kjerstin 
Petrelius Allard prövar 
stolarna i Ulla-Brittas 
rum.
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Kvinnor och flickors rättighe-
ter stod i centrum när 70 
engagerade person för det 
internationella arbetet från 
hela stiftet träffades i 
Tannefors församlingsloka-
ler i Linköping. 

Dagen var ett startskott i stiftet 
inför den kommande julkam-
panjen inom ACT Svenska kyrkan 

som i år lyfter fram flickors rät-
tigheter. Alla kvinnor och flickor 
har rätt till att bestämma och väl-
ja vad de själva vill göra med sina 
liv. Erfarenheten om hur stöd till 
andra länder och organisationer 
bäst fungerar, visar dessutom på 
att om kvinnor finns med i ledan-
de positioner, minskar risken för 
korruption och missriktade sam-
arbeten. 

Vi fick höra om villkoren för 

kvinnor från många olika områ-
den och länder. Linda Larsson, 
Vikingstad, som sitter med som 
representant i det internationella 
rådet på nationell nivå, berättade 
om villkoren för kvinnor i Indien. 

BOEL FACKS, Linköping, Kerstin 
Elg, Söderköping och Anna-Ka-
rin Östling, Norrköping, berätta-
de om besök de gjort i Israel/Pa-
lestina och om möjligheterna för 

kvinnors rättigheter där. 
Cecilia Öberg gav exempel på 

hur livet för kvinnor är i Sydafri-
ka och Sara Olofsson om hur det 
gick till när den första kvinnan 
vigdes till biskop i den oberoen-
de filippinska kyrkan tidigare i år. 

HELENA ALM Norberg och Helena 
Frankson, Internationella avdel-
ningen i Uppsala, berättade om 
ACT Svenska kyrkan och om den 

kommande julkampanjen. Av-
slutningsvis gav deltagarna var-
andra tips på hur vi kan planera 
klokt och smart inför den stun-
dande kampanjen som börjar 
första advent och sträcker sig till 
Trettondedag jul. 

Många glada miner och positi-
va bilder denna vackra höstdag i 
Tannefors.

FREDRIK OLOFSSON

Flickors rättigheter i fokus för ACT

»Jag pratade med 
Kjerstin att vi skulle 
göra något för att 
Ulla-Britta skulle bli 
ihågkommen. Hon 
har haft en sådan 
otrolig betydelse för 
församlingen.

Lillemor Eriksson, initiativtagare 
till Ulla-Brittas rum
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LINKÖPINGS STIFT
Alla människor är kallade att bli helgon, säger den katolska kyrkan. Nu har vi ju inte helgon i den 
lutherska kyrkan, men å andra sidan lär Dietrich Bonhoeffer ha sagt att ”om Luther fanns i dag hade 
han sagt motsatsen till vad han sade då” (visserligen inte om helgon, men ändå). Jag tycker det är 
ganska uppenbart att det finns helgon här i stiftet – läs själva.
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