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Varje höst ordnas en konsert 
i Hällestads kyrka genom ett 
samarbete mellan Finspångs 
församling, Rotary Finspång, 
Musikgruppen i Hällestad 
samt NBV. I år skedde det i 
slutet av oktober.

Vid detta tillfälle är det tradition 
att dela ut stipendier till Marga-
retha Trägårdhs minne. Marga-
reta Trägårdh var under många 
år vd för Borggårds bruk och hon 
blev den första kvinnan i Rotary 
Sverige. I år kunde Rotarys pre-
sident Patrik Sivesson dela ut två 
stipendier för ungas studier och 
fortbildning. De tilldelades Jen-
nifer Hallqvist och Emilia Creutz. 
Båda studerar på Agronompro-
grammet vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet i Uppsala och de 
båda genomför nu utbytesstudier 
i Kanada. 
   Margaretha Trägårdhs stipen-
dium för osjälviskt tjänande till-
delades Bo Sundkvist för sitt livs-
långa ideella arbete i Sonstorps IK 
och Gösta Johansson för sitt lång-
variga engagemang i Hällestads 
musikgrupp och Gruvspelen.

I ÅR var det många medverkande 
i konserten, nämligen artistpa-
ret Åsa Sjöberg och Claes Lövgren 
samt pianisten Marcus Öster-
lund. Denna trio bjöd på ett upp-
skattat musikkafé i vintras i för-
samlingshemmet och nu är de 
tillbaka i kyrkan. 

Dessutom medverkade Hälle-

stads barnkör, manskör och kyr-
kokör.

Barnkören fick inleda med tre 
sånger under ledning av Yvon-
ne Fransson och Sara Eriksson. 
Himlen i min famn följde med Åsa 
tillsammans med kyrkokören. 
Claes sjöng den vackra Tysta sky-
ar av Dan Andersson. Åsa bjöd på 
ett Ulla Billqvist-medley följt av 
Änglahund där även publiken 
kunde vara med. Så en vacker 
sång Rörs jag av kärleken ur sång-

sagan Gerda av Bo Wastesson. Ef-
ter detta finstämda släppte Mar-
cus loss vid pianon i bästa Robert 
Wells-stil i Root beer rag följt av 
Benny Anderssons lugnare Efter 
regnet. Barnkören och kyrkokö-
ren framförde den mäktiga Stad i 
ljus, där en av körmedlemmarna, 
Leif Fransson, sjöng solo. 

Så följde en stunds paus då kaf-
fe, te, saft och muffins servera-
des vid flera stationer i kyrkan. 
För att samla ihop publiken efter 

pausen tog Claes på sig dragspelet 
och stämde upp Benny Anders-
sons Födelsedagsvals till Mona. 

NÄR PUBLIKEN kommit på plats 
igen bjöd Åsa på svängiga toner 
i Cheek to Cheek och I can’t give 
you… Manskören visade prov på 
barbershopsång i Let me call you 
sweetheart och manskören fort-
satte tillsammans med Claes och 
Marcus i Can’t help falling in love 
with you. Claes bjöd också på ett 

rock-medley med Teddybear och 
några Sven-Ingvarslåtar samt 
den vackra My way. Åsa framför-
de Halleluja och till sist förenade 
sig Åsa, Claes, Marcus och kyr-
kokören i Som en bro över mörka 
vatten. Extranumret blev en hyll-
ning till Lill-Babs med några av 
hennes låtar. 

Kristine Svensson var ledare 
för körerna och höll ihop det hela.

MARGARETA BAGGMAN

Åsa Sjöberg, Claes 
Lövgren och Mar-
cus Österlund hyl-
las efter konser-
ten i Hällestads 
kyrka, tillsammans 
med körerna för-
stås.   
FOTO: EVA JOHANSSON 
HJORTH

Det blir ofta bra när kyrkan 
samarbetar med andra 
aktörer. I Linköping har 
domkyrkopastoratet ordnat 
lunchföreläsningar tillsam-
mans med kommunen vid 
fyra tillfällen i år och totalt 
har cirka 430 personer 
kommit.

Vad händer med skulderna när 
någon dör? Vilka gravskick 
finns? Vad har dödsbodelägare 
för rättigheter? Den 5 november 
i S:t Lars kyrka i Linköping fanns 
det möjlighet att få svar på dessa 
och många andra frågor. Lin-

köpings domkyrkopastorat och 
Linköpings kommun arrangera-
de en lunchföreläsning med rub-
riken ”Viktigt att veta när någon 
dör”.

– Vi vill med dessa föreläs-
ningar höja kunskapsnivån inom 
området, sade Helena Seder-
ström kommunikationschef vid 
Linköpings domkyrkopastorat. 
Gensvaret har varit bra, vilket vi-
sar att det finns ett behov av den 
här typen av information.

– INFORMATIONEN vänder sig till 
alla, sade Carina Brehmer, bud-
get- och skuldrådgivare i Linkö-
pings kommun. Men den är kan-

ske främst aktuell om man har 
äldre föräldrar eller om man fun-
derar över hur ekonomin skulle 
se ut ifall man blir ensam.

PUBLIKEN HAR varit blandad, både 
män och kvinnor i olika åldrar. 
Det är inte bara privatpersoner 
som har kommit, utan flera yr-
kesgrupper som möter dessa frå-
gor i vardagen, såsom kuratorer. 

Efter föreläsningen fanns det 
möjlighet att ställa frågor till fö-
reläsarna, och även till perso-
nal från griftegårdsexpeditionen 
samt kommunens dödsbohand-
läggare.

– Det var informativt och bra, 

mycket känner vi igen för det är 
frågeställningar som vi funderat 
kring, sade Bjarne Petersson som 
besökte föreläsningen tillsam-
mans med sin fru.

– Vi bor i ett stort hus och fun-
derar på att växla ner som man 
talade om i dag. Vi sitter i gamla 
låneregler på nästan ingenting 
och så ska vi in i något nytt. Det är 
en helt ny värld. 

– DET här med gravar och grav-
platser var också väldigt bra in-
formation, instämde Majlis Pe-
tersson.

– Vi känner till en del, men jag 
visste inte att det fanns askgrav-

lundar eller kolumbarium.
Ann-Marie Eeg-Olofsson var 

också nöjd:
– Jag tyckte detta var mycket 

informativt. Det som är spännan-
de med den här informationen är 
att den leder till fler frågor som 
man behöver svar på. Och då går 
man vidare själv och det går bra 
för att man fått ledning i informa-
tionen vart man ska vända sig. Jag 
är jätteglad för att jag kom hit. Det 
var massor av saker som jag inte 
visste. Det var mycket nytt och 
många aha-upplevelser. 

ROYNE MERCURIO

Samarbete gav klarhet om döden 

Maxat musikkafé med många körer  
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LINKÖPINGS STIFT
Denna vecka blir det ett par nedslag i församlingar med konsert i Finspång och föreläsning i Linkö-
ping. Om vi skulle hålla församlingsbevakningen på denna veckas detaljerade nivå skulle vi kunna fylla 
hela Kyrkans Tidning med material. Det går förstås inte, men det är ändå fint att kunna titta  
till evenemang av detta slag ibland.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle
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