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Betlehems
stjärna

Jul, nyår och trettonhelgen har nu passerat, 
vi är inne i ett nytt år med nya möjligheter. Ett 

år som vi säkert alla hoppas på ska bli bättre än 
2020, inte minst så hoppas vi väl att ett vaccin ska 

göra livet mer normalt igen.

Vid trettonhelgen hade de vise männen en viktig roll, de kom då med sina 
gåvor till Jesusbarnet i krubban, allt för att visa sin uppskattning för ett barn 
som fötts till denna jord. Lek lite med tanken. Om vi alltid skulle göra så för 
alla barn som föds på vår jord, att det kommer några statsmannaliknande 
personer med gåvor till den nyfödda. Vad skulle detta göra med kärleken 
på vår jord? Samt för kärleken och omtanken för vår jord? Jag tänker på 
vikten av att vårda vår jord till kommande generationer.

De vise männen får en uppenbarelse och följer en stjärna som leder dem 
till Betlehem. Dessa män var förmodligen egentligen kungar. De anses re-
presentera världens då kända folkslag och visar på att Jesus inte föddes 
enbart för sin familjs skull eller endast för de allra närmaste människorna, 
samhället eller ens för det egna landets skull som han bodde i. Den kärlek 
och nåd som kom med det lilla barnet i krubban fick betydelse för hela vår 
värld.

Vi lever i en global värld idag, freden, rättvisa och allt levandes framtid 
kräver idag global samverkan. Vår tro säger att Gud vill livet, vill gemenskap 
mellan människor, samt vill ha ett ekologiskt hållbart samspel mellan allt 
som lever. Då kan vi inte säga som vissa grupper av människor säger, påstå 
att det finns särintressen och särställning att ta hänsyn till. Guds ljus i Jesus 
är synligt för all världens folk, och ska så vara.

Kanske behöver vi nu mer än någonsin se vikten av att vi står i en gemen-
skap med alla folk på jorden. Ett litet virus har visat för oss att stängda 
gränser eller att bygga murar oss emellan inte har det minsta betydelse för 
att hindra en sjukdom från att spridas. Så allt tal om att åter bygga murar 
eller helt stänga gränser borde vi kunna komma bort ifrån i vår tanke. Detta 
är alltid en tanke som enbart skapar ett vi och dem, och som aldrig främjar 
kärleken i vår värld.

Min förhoppning är att vi istället kan se att det lilla barnet i krubban kom 
med ett budskap till alla folk likväl som till oss själva, ett budskap om fred 
på jorden och kärleken till sin nästa. För det är enbart när fred på jorden 
gäller alla folk som det kan bli verklig fred också för oss själva. 

Vi har sett hur en samlad expertis runt om i vår värld har tagit fram ett vac-
cin på rekordfart, när livet självt är hotat så kan människan göra stordåd. 
Vår kyrka har därmed ett ansvar att predika om nåden och öppenheten i 
världen, allt för att visa på Guds rika kärlek till sin skapelse. En kärlek som 
spränger alla gränser och gör alla människor lika viktiga inför Guds ögon. 
Betlehemsstjärna leder ej bort utan hem, hem till den Gud som en gång 
skapade livet, som är livet och som värnar våra liv ända in i evigheten.  

Var rädda om er själva och era nära och kära, så hoppas jag att vi ses så 
småningom i våra kyrkor under våren. 

God fortsättning på det nya året! 
Benny Larsson, komminister Sköllersta församling 

Foto: Lars Erik Holmstrand
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Fasteaktionen
Årets fasteaktion inleds på fastlagssöndagen den 
14  februari och pågår fram till och med palmsöndagen 
den 28 mars.

Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna 
av coronapandemin. När samhällen slagits sönder både 
socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan till-
sammans med partner att arbeta långsiktigt och rättig-
hetsbaserat. De samhällen vi vill vara en del av att bygga 
upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande 
och bättre rustade än tidigare.
Från www.svenskakyrkan.se/act

Traditionen här i Sköllersta församling har i många år va-
rit vår årliga Karneval på fastlagssöndagen i Pålsboda för-
samlingshem som har kickstartat fasteaktionen.

I år kommer vi självklart inte att kunna göra som vanligt 
med en Karneval, men vi kommer ha ett Corona-säkert 
alternativ. Söndag den 14:e februari, på fastlagssönda-
gen, kommer du att kunna gå något som heter Livslop-
pet! Det är en tipspromenad som Act Svenska kyrkan har 
skapat med frågor som kommer att sitta uppe i samhället 
runt kyrkorna i Sköllersta, Pålsboda, Svennevad och Hjort-
kvarn. Kyrkorna kommer vara upplåsta och bemannade 
mellan kl. 13.00 och 16.00.

Då kan man hämta ut en tipstalong vid kyrkan där perso-
nal finns på plats. Startavgiften för varje deltagare är 20 kr 
som går oavkortat till Fasteaktionen!

Passa på och få lite frisk luft, umgås på ett säkert sätt och 
gör en god insats för vår omvärld!

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon UNDER SAMMA

HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.
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Församlingens konfirmander
Hösten 2020 startade vi en ny grupp konfirmander i vår församling. Fulla av 
förväntan drog vi igång våra träffar. Vi lärde känna varandra så smått och vi 
hade även ett lärorikt och värdefullt besök av diakon Helén Tingman. Efter 
hårdare restriktioner har vi fått anpassa våra träffar till att vi ses varannan 
vecka utomhus.

Konfirmanderna får då en påse, en ”goodiebag” med lite smått och gott samt 
ett uppdrag att lösa. Upp dragen har sett lite olika ut, korsord att lösa, slå i 
bibeln, se en film om ACT Svenska kyrkan och skriva en egen bön (se sida 7).

Det har gått bra, men vi ser fram emot och längtar efter att få träffas som 
vanligt. Vår förhoppning är att kunna åka på vår fördjupnings och upplevelse-
resa till Gotland den 12–15 juni.

Konfirmationsgudstjänsten är framflyttad till den 20 juni i Svennevads kyrka. 
Vi hoppas att våra konfirmander trots allt kommer att bära med sig den här 
tiden vi delar tillsammans som ett viktigt och fint minne. Låt gärna våra kon-
firmander finnas med i era tankar och böner.

Lena Gunnarsson, församlingspedagog

Terminsstarter 
 våren 2021
Vi står redo att starta upp vårtermi-
nen utomhus så snart riktlinjerna 
tillåter detta. 

Håll utkik på församlingens Face-
booksida och efter utskick. 

Foto: Elin Eugensson
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Foto: Lena Gunnarsson

Annorlunda jul och nyår
2020 har varit ett annorlunda år på alla tänkbara sätt. 
Även för oss i kyrkan och inte minst i vårt gudstjänstliv.

Tack vare digitala hjälpmedel har vi ändå kunnat filma 
gudstjänster under advent-, jul- och nyårshelgerna för 
att dela på sociala medier och vi har även haft möjlig-
heten att direktsända gudstjänster. Vi är glada över att 
det har fungerat bra. Vi vill säga ett stort tack till alla 
er som har deltagit i våra gudstjänster på internet. Ni 
som har kommenterat, gillat och delat. Tack!

I denna märkliga tid har det digitala forumet blivit en 
viktig plattform för oss att kunna fortsätta vår verksam-
het och nå ut med evangeliet till er som tittar där hem-
ma.

Vi hoppas och ber att vi så snart som möjligt kan gå till-
baka till gudstjänstgemenskapen i våra kyrkor på plats. 
Till dess, fortsätt hålla er uppdaterade på vår hemsida, 
facebook-sida, på affischer och predikoturer.

Sanna Maria Ringshagen, kantor

Julvandring 
 utomhus
Under höstterminen flyttade vi 
mycket av barn och ungdoms-
verksamheten utomhus. 

Veckorna innan jul samt un-
der jullovet fanns det möjlig-
het att gå en julvandring runt 
Pålsboda kyrka och kyrkogård. 
Vandringen handlade om den första julnatten när Je-
sus föddes, änglarna som sjöng för herdarna och de 
vise männen som till slut hittade fram till stallet.

Vandringen blev väldigt uppskattad, vi hade bland an-
nat besök från Folkasboskolans förskoleklass och års-
kurs 1.

Lena Gunnarsson, församlingspedagog

Vilket fantastiskt gensvar!
Till förmån för ACT Svenska kyrkans julkampanj delade 
vi i år ut julpysselpåsar från kyrktrappan i Hjortkvarn, 
Sköllersta och Pålsboda.

Vi är överväldigade över det fantastiska gensvar det 
blev. Vi vill passa på att tacka alla som varit med och 
bidragit till detta viktiga arbete.

Bibelutdelning till alla 
6åringar 
Pålsboda kyrka den 14 mars 
Öppen kyrka mellan 
kl. 13.00–16.00
Alla barn som fyller 6 
år under 2021 är varmt 
välkomna att få en allde-
les egen barnbibel i gåva. 
Sköllersta församling delar 
ut barnbibeln -– BIBEL för 
barn, en bibel med lite enk-
lare texter och härliga bilder.

Varmt välkomna att titta förbi Pålsboda kyrka den 14 
mars. Kyrkan är öppen mellan kl. 13.00–16.00, kom 
den tid som passar dig. Elin och Lena finns på plats.

Anmäl gärna om du önskar hämta en bibel till 
Lena  Gunnarsson, mail lena.v.gunnarsson@ 
svenskakyrkan.se eller på telefon 070-251 99 82.

Påskvandring
Sköllersta församling har en lång och fin tradition att 
bjuda in elever från årskurs 3 till påskvandring veckan 
före påsk.

Vi dramatiserar en upplevelsevandring genom Jeru-
salem år 33, i Pålsboda kyrka och församlingshem. 
Eleverna får möta Jesus och hans lärjungar vid den 
sista måltiden, se hur han blir fängslad i Getsemane, 
höra om korsfästelsen på Golgata och hur han blev 
begravd. Till sist får eleverna möta kvinnorna vid den 
tomma graven och ängeln som berättar om att Jesus 
lever! Vi avslutar vandringen med att önska varandra 
glad påsk!

Lena Gunnarsson, församlingspedagog

Foto: Lena Gunnarsson

Foto: Elin Eugensson

Foto: Elin Eugensson
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Foto: Lars Erik Holmstrand

Vårstädning på 
 kyrkogårdarna
Än är det vinter, men snart är det 
dags att förbereda för vår och som-
mar på våra kyrkogårdar.

Vi önskar därför att ris, gravlyktor 
och övriga vinterdekorationer tas 
bort från gravarna före den 15 april.

Av arbetsmiljöskäl kommer alla kvar-
lämnade gravlyktor och glasvaser, 
även bakom stenarna, att plockas 
bort efter detta datum. 

Gravskötsel
På de gravar där skötsel är beställd 
kommer vårplantering av penséer att 
påbörjas i mitten av april om vädret 
tillåter. Sommarblommor kommer 
att planteras runt den 10 juni.

Du som önskar beställa gravskötsel 
och plantering (kostnad 860 till 970 
kr per år) eller trimning runt grav-
stenen (220 kr per år) kan kontakta 
församlingsexpeditionen telefon 
0582-414 60 eller kyrkogårdsföre-
ståndaren telefon 0582-888 88 du 
kan även mejla till  
skollersta.forsamling@ 
svenskakyrkan.se. Där kan du även 
få svar på övriga frågor om gravrätt, 
gravplats, och gravskötsel.

Stentvätt och 
 planteringslådor
Våra vaktmästare hjälper till med 
tvätt av gravstenar. Kostnad från ca 
500 kr beroende på storlek och skick 
på stenen.

Ett bra tips för att få finare blom-
mor på graven och klara vattningen 
lättare: Vi har nya och begagnade 
planteringslådor att sälja och hjälper 
gärna till med nedgrävning av dessa.

Tillgänglighet 
 Pålsboda kyrka
Pålsboda kyrkas fina läge högst 
upp på åsen har en baksida; För-
utom själva backen upp till kyrkan 
så är det svårt att direkt utifrån ta 
sig in i kyrkan med fem trappsteg 
och sluttande mark runt trappan. 
Nu har en ramp byggts så i fort-
sättningen kan alla ta sig in i kyrkan 
även med exempelvis rullstol eller 
rullator. Även själva kyrktrappan 
byggs om med ett större trapplan 
och omläggning av trappstegen. 
Till våren kommer asfaltering att 
ske av marken runt entrén och ett 
räcke ska sättas upp längs rampen.

Tillbakablick 2020
Året som gick blev ett annorlunda år. 
Vi känner alla till denna pandemi som 
ändrat livet för oss alla. Tyvärr har allt 
för många dött av denna sjukdom och 
många har fått långvariga men av sam-
ma sjukdom. Människor har sörjt sina 
nära och kära som lämnat dem. 

Vår verksamhet i kyrkan har blivit 
mycket förändrad av denna pandemi. 
Vi har inte kunnat ses så som vi brukar 
och verksamheter har helt eller delvis 
pausats. Det har varit ett ansträngande 
år som har frestat på. En ansträngning 
som legat i att vi har känt en frustration 
över att inte kunna ses som vi brukar, 
men också av att försöka se hur vi ska 
kunna vara en kyrka i svåra tider. Hur 
ska vi kunna finnas till för de människor 
som behöver vår hjälp? Vilka slags be-
hov ska vi svara upp mot? Samt hur ska 
vi anordna de verksamheter vi trots 
allt kan ha så Corona-säkert som bara 
är möjligt? Detta är några av de frågor 
vi har haft som kyrka att fundera över.

Vi har försökt att inte ställa in verksam-
het utan att istället ställa om verksam-
het. Uppfinningsrikedomen har varit 
stor hos vår personal. Konfirmanderna 
har vi mött utomhus varannan vecka då 
de fått hemuppgifter. Vi har spelat ut-
anför vårt äldreboende Sköllergården 
vid några tillfällen, och under våren 
och sommaren anordnat tisdagscafé i 
det gröna. Vi har allt eftersom börjat 
live-sända gudstjänster och andakter 

via vår facebooksida på nätet. Barn och 
ungdomsgrupperna har varit mycket 
utomhus under förra året, samt delat 
ut pysselpåsar inför jul helgen. Vi har 
fått lära oss att sköta kameran vid live 
sändningar.

Säkert har jag glömt någon förändring 
som skedde under förra året, ett år som 
tidningen Länsposten beskrev som ett 
riktigt skitår och då vi skulle lukta sprit 
(Handsprit) och vara negativa (negativt 
Coronatest). Vi får nu blicka framåt mot 
ett nytt år med nya möjligheter. Ett vac-
cin ska förhoppningsvis göra att vi så 
småningom kan vara fler i våra kyrkor 
och att vi kan öppna upp våra verksam-
heter igen, men vi är inte där än. Det 
kommer säkert att ta fram mot som-
maren innan vi åter kan mötas utan att 
smitta varandra, kanske längre. Men vi 
ber till Gud om en väg framåt och att 
ni som församlingsbor ska få vara friska 
och ha hälsan. 

Vi kommer att ha våra gudstjänster 
sända via internet ytterligare en tid, 
hur länge går inte att säga i skrivande 
stund, men troligen åtminstone under 
hela mars månad. Följ oss gärna via vår 
Facebook-sida eller ring om ni undrar 
över något.

Guds rika välsignelse till er alla!

Vid Pennan! 
Benny Larsson  

präst Sköllersta församling

Fotot tillhör Sköllersta församling
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NU SPELAR KANTORN PÅ SISTA VERSENNU SPELAR KANTORN PÅ SISTA VERSEN
Nu spelar jag på sista versen. Efter 32 år hos 
Er i Sköllersta församling går jag i pension. Jag 
har åkt till jobbet med glädje varje dag. 

DÅ – HISTORIADÅ – HISTORIA
I fjärde klass tog jag piano-
lektioner för Inga-Lill Karls-
son på hennes piano med 
röda tangenter som egent-
ligen ska vara svarta.

En stor erfarenhet var åren när jag 
spelade till psalmerna i söndagssko-
lan i Missionskyrkan. Föreståndaren 
i söndagsskolan sjöng en takt före 
och de övriga en halv takt efter – lä-
rorikt. Där lärde jag mig att hålla mitt 
tempo!

1973, efter gymnasiet, så blev det 
sjukvården i 7 år som sjukvårdsbiträde. Under denna tid bör-
jade jag vikariera som kantor i bl.a. Stora Mellösa/Norrbyås, 
Askersund och Mosjö/Täby. Jag tog orgellektioner av Arne 
Rohdin som då var organist i Hallsberg.

1979 blev det kantorsexamen i Linköping.

1980 blev jag vikarie i Hallsberg i 7 år med två barnkörer och 
en ungdomskör. Jag sjöng bas i Hallsbergs kyrkokör som då 
hade cirka 35 sångare under ledning av Lillemor Ohlsson. Det 
är hon jag kan tacka för när det gäller körledning och körar-
bete. 1988 tog jag kyrkokantorsexamen i Hjo (den pedago-
giska biten).

NU – 100%NU – 100%
1 mars 1989 tillträdde jag tjänsten som kyrkokantor i vad som 
då hette Bo/Svennevads församling, nu Sköllersta församling. 
Under 1990-talet fanns det en damkör, en barnkör och en 
tonårskör i Hjortkvarn.

I Svennevad fanns en barnkör och framför allt ”pärlan”, Sven-
nevads kyrkokör. En trevlig, trogen skara som ville sjunga i tid 
och otid. Vi har haft så roligt under åren, inte bara sång utan 
också skratt. En kul grej var att så fort jag skulle vara ledig så 
drog jag till med att åka till Maldiverna bara så där över en 
helg. 

Sista året 2020 året som gått, har väl inte varit vad jag hade 
tänkt mig att sluta en ”kantorskarriär” med. 

De sista stora höjdpunkterna 
vi gjorde var bl.a. hösten 2017 
Svennevads kyrkokör firade 
140-årsjubuleum, vi sjöng till-
sammans med opera sångaren 
William Baker och julkon-
serten 2019 i Sköllersta kyrka med Kalle Sjögren på sång och 
 Daniel Jarl på piano och båda kyrkokörerna. Det sista jag gjorde 
med körerna var Musikcafeét i Pålsboda med Andreas Gyllan-
der och Erik Oldberg den 3 mars 2020.

SEN – DÅ?SEN – DÅ?
Vad ska du göra nu då, undrar 
många? 

Jag får väl damma av min 
tomtesamling (därav orgel-
nisse). Tycker om att gå på 
loppis och titta efter lämpliga 
fynd. Så kanske en loppisbod 
nånstans där jag säljer ut 
mina fynd och därmed dryga 
ut pensionen. Har en gång 
varit i blomsterbranschen 
där jag planterade julgrupper 
(och därav mossnisse). Det 
finns två arbetsskador, dels 
kantorsnacken och sen kollar 
jag alltid bilar vilket nummer 
de har på registreringsskylten 
på det sättet lärde man sig 
psalmnumren. 

T A C K !T A C K !
Från Er ”Läktarörn” vill jag säga ett stort tack till alla körsånga-
re i kyrkokörerna, barnkörerna, ekumeniska kören, Sköllersta-
kvartetten, FLIX och Team Glad Jul samt alla solister och mu-
siker som jag har anlitat under åren.

Och inte att förglömma mina snälla och rara arbetskamrater 
under åren. Alla dessa jag räknat upp har känts som min fa-
milj. 

Jag kommer att sakna er, men: ”Ring så spelar jag”. 

Per-erik Wiktorp

Samtliga foton tillhör Per-erik Wiktorp
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SKÖLLERSTA FÖRSAMLING  
FASTAN & PÅSKEN 2021

Med reservation för 
tillägg och ändringar.

Se affischer, annonser, 
facebook, instagram och 

 predikoturer.

Fo
to

: I
KO

N

FEBRUARI
Söndag 14 Fastlagssöndagen
11.00 Familjegudstjänst filmad.
13.00– Sköllersta kyrka, Pålsboda kyrka, 

Svennevads kyrka och Advents-
kyrkan Hjortkvarn: Öppen kyrka 
med uteaktiviteten Livsloppet! 
En tipspromenad till förmån för 
Fasteaktionen. Kyrkorna upplåsta 
och bemannade kl 13.00–16.00.

Onsdag 17
18.00 Pålsboda kyrka: Askonsdags-

mässa, filmad.

Söndag 21
11.00 Svennevads kyrka: Gudstjänst 

med avtackning av Per-erik 
 Wiktorp, filmad.

Söndag 28
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst, 

filmad.

MARS
Söndag 7
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst, filmad.

Söndag 14
11.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst, 

filmad.
13.00– Pålsboda kyrka: Öppen kyrka 

med drop-in bibelutdelning till 
6-åringar.

Söndag 21 Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Sköllersta kyrka: Musikguds-

tjänst med Mariasånger, filmad.

Söndag 28 Palmsöndagen
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst, filmad.

Onsdag 31 Dymmelonsdagen
18.00 Pålsboda kyrka: Passionsandakt.

APRIL
Torsdag 1 Skärtorsdagen
18.00 Sköllersta kyrka: Skärtorsdags-

mässa.

Fredag 2 Långfredagen
11.00 Svennevads kyrka: Långfredags-

gudstjänst
15.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Långfredagsgudstjänst.

Söndag 4 Påskdagen
11.00 Sköllersta kyrka: Påskdagsmässa.

Måndag 5 Annandag påsk
16.00 Boo kyrkskola Hjortkvarn: 

 Ekumenisk friluftsgudstjänst.

Söndag 11
11.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Söndag 18
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Söndag 25
11.00 Adventskyrkan, Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

MAJ
Söndag 2
11.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Söndag 9
11.00 Svennevads kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 13 Kristi himmelsfärds dag
08.00 Pålsboda kyrka: Andakt kyrk-

trappan.
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Söndag 16
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.
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I Coronatider
På vår hemsida kan du hålla dig 
uppdaterad om hur vi förhåller oss 
till folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.

www.svenskakyrkan.se/skollersta

Vi fortsätter att filma våra guds-
tjänster och sänder via vår Face-
book-sida. Vi håller vår hemsida, 
Facebook-sida, affischer och 
predikoturer uppdaterade med 
aktuell information. Håll gärna ett 
öga där. Förändringar kan ske med 
kort varsel.

16.00

16.00

Bön från en av våra konfirmander

”Tack Gud för varje dag som jag får mat, 

som jag får andas, som jag får skratta,

som jag får tillbringa med dom jag bryr mig om.

Tack Gud för att varje dag är ett minne och en längtan efter nästa dag.

Amen”

www.facebook.com/ 
Skollerstaforsamling



Besök oss även på: www.svenskakyrkan.se/skollersta 
eller www.facebook.com/Skollerstaforsamling

Besök oss även på: instagram 
skollerstaforsamling

Faktaruta
Namn Maud Nimheim Ottosson.
Ålder 74 år.
Familj Maken Ulf.
Yrke Präst numera med titeln kyrkoherde emerita.
Bor Asker.
Fritidsintressen Gammalt hus med trädgård i Asker. 

Läser facklitteratur (gärna om historia) 
såväl som romaner.

Favoritprogram Musik på radio och program om historia 
på TV.

Älsklingspsalm 766 Jag tror på en Gud som är helig och 
varm.

Läser just nu Under Londons broar av Jojo Moyes, 
engelsk författare, en publikfavorit, men 
även en text varje dag ur Idag är Guds 
dag av Wilfrid Stinissen.

 

Det var när hon fick möjlighet att 
välja att lämna ansvaret som kyr-
koherde vidare till en efterträdare 
som hon började ta uppdrag i oli-
ka församlingar. Nu kunde hon på 
ett annat och nytt sätt fullgöra de 
olika uppgifter som hon har som 
präst och som hon trivs med.

Det är alltså flera församlingar som sedan ett antal år och fort-
farande har glädjen att få del av Mauds hjälp vid olika tillfällen 
under året. Förutom Sköllersta har hon som exempel också haft 
uppdrag i församlingar som Asker, Västra Vingåker, Kvismare, 
Edsberg och Kumla. Under cirka två år var hon också fängelse-
präst på deltid. Att verka i flera församlingar ger en utvecklande 
omväxling och tillfälle till möten med många människor.

Vid uppgifterna i dessa församlingar får hon tillfälle att kom-
binera det goda av pensionärslivet med de uppgifter som är 
viktiga för henne som präst. Det som hon har att göra i sin roll 
i prästyrket och som hon valde när hon skaffade sig sin teolo-
giska utbildning. Hon vill sprida evangelium genom mässor och 
andra gudstjänster men även vid möten med människor. Hon 
får tillfälle att fortfarande träffa många människor och uppleva 
mötet med dem i livets olika skeden.

Hon är uppvuxen i Örebro och så småningom har hon hamnat i 
Asker, där hon sedan det tidiga 1990-talet bor tillsammans med 
sin make Ulf. Det är en naturlig plats för dem båda eftersom 
hon som barn och ung då och då vistades på familjens som-

marställe i Ham-
petorp och han är 
uppvuxen i Lännäs.

Maud blev redan 
under konfirmatio-
nen intresserad av 
att bli präst, men 
det var ju när prä-
styrket var öppet 
endast för män. 
Därför skaffade 
hon sig en handelsutbildning och arbetade under en tid på kon-
tor. När det så blev möjligt för kvinnor att söka sig till prästyrket 
valde hon den utmaningen och studerade teologi i Uppsala. 
Hon minns debatten runt de första kvinnorna som blev präster, 
men hon har själv aldrig blivit illa bemött som kvinna och präst.

Hon har spritt evangelium under sin tid som präst i Almby för-
samling i Örebro, Finspångs församling och i Längbro försam-
ling i Örebro och i den senare var hon också ledare och admi-
nistratör som kyrkoherde under en 20-årsperiod.

Text och foto Lars Erik Holmstrand

Maud Nimheim Ottosson 
en präst som är värdefull 
för vår församling
Maud Nimheim Ottosson är en av de präster som 
vid behov arbetar hos oss i Sköllersta församling. Vi 
får hjälp med gudstjänster och andra förrättningar 
som dop, bröllop eller begravning.

Orden räcker inte till…
...för att riktigt uttrycka vad Per-erik Wiktorp har 
betytt för Sköllersta församling och dess arbete 
för att göra Kristus känd.

När han nu går i pension den sista februari är det 
32 år sen han började. Det i sig lämnar ingen obe-
rörd! Han har bidragit med sitt vackra orgelspel på ett 
oräkneligt antal gudstjänster och därigenom också mött 
de flesta i vår bygd vid livets högtider. Han har med åren fått en 
fin kunskap om bygden och dess människor, och med det har 
många relationer växt fram. Inte minst bland körmedlemmarna 
i Svennevads kyrkokör som under hans ledning bibehållit sin 
klassiska klang. Toner och relationer till Guds ära! I arbetslaget 

har Per-erik varit en mycket uppskattad kollega 
som med sin omsorg fått alla att trivas.

Hans närvaro kommer givetvis att saknas av alla. 
Den långa och hedervärda tjänsten byts nu mot 

välförtjänt ledighet. Vi gläds med honom och öns-
kar honom många fina dagar och Guds rika välsignel-

se. Vi hoppas att vi kan få tacka av Per-erik ordentligt när 
livet har återgått till det normala. Håll utkik!

Sköllersta församling genom 
Magnus Segendorff

Foto: Börje Lindström Arkitektur & byggnadsvård
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