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Reflektioner i en 
fördummande tid

Det är mycket jag inte kan. Jag skulle nog inte säga 
att jag har tummen mitt i handen, men, och även om 

jag tycker det är roligt och i slutändan blir bra, så får 
jag kämpa när jag ska vara händig t ex. Börjar någon 

prata fysik eller kemi så tycker jag det är otroligt intressant, 
men jag glömmer bort och ser inte alltid hur det hänger ihop. Det är 

intressant att gåvorna faller olika. Min bror är fantastiskt händig och fattar mycket 
om det mesta. Det är tur man har någon att ringa när det behövs!

Jag tror inte det var meningen att jag skulle bli snickare eller fysiker. Släkten var 
ganska enig om att jag antingen skulle bli politiker eller radiokommentator. Jag 
hade långa radioprogram där jag intervjuade personer. Fanns det ingen att inter-
vjua så var jag gäst själv med tillgjord röst. Och jag debatterade ofta och gärna med 
de vuxna runtomkring mig, det var roligt att bygga upp sin sak med välgrundade 
argument. Nu så här 35 år senare ser jag en röd tråd. Jag jobbar i och för sig inte 
med radio, inte heller sitter jag på något politiskt uppdrag. Jag blev präst. Det är 
som det ska när det blev som det skulle. Och även om det bara är en liten (men 
viktig) del av tjänsten som präst, så har jag haft nytta av att kunna uttrycka mig, att 
jag ofta haft någon idé har gjort att det sällan känts ansträngande att ta sig an en 
predikan eller något annat som ska sägas i tal eller skrift. Tills nu.

Under året som varit har det på något konstigt sätt känts svårare och svårare. Som 
att ämnen är uttömda, idéerna kommer inte utan ansträngning. Man söker inspi-
ration i böcker. Bara inför den här texten så läste jag mitt i torkan några texter av 
Luther. ”Om den trälbundna viljan” där Luther debatterar med Erasmus av Rot-
terdam huruvida människan har en fri vilja eller om Gud styr allt. Rolig läsning 
där Luthers retoriska och teologiska färdigheter blir tydliga. Jag fortsatte med ”Om 
en kristen människas frihet”. Återigen intressant och givande. Men omöjligt att 
omforma till något mer än det som står. Det är då det slår mig som en blixt var 
inspirationen brukar komma ifrån, det är i mötet med andra människor!

Plötsligt insåg jag en ny sida vad avsaknaden av mänsklig kontakt gör med oss. För-
utom det uppenbara av saknad och längtan, bristen av kramar och närhet, vi tap-
par också inspiration och tankeverksamhet. Det är andras tankar och upplevelser 
som formar mina tankar och idéer. Inte sällan är det någon mening här och någon 
där som jag kan ta till mig, något uppmuntrande eller kritiskt, något nytt som till-
sammans med mina egna erfarenheter blir till något nytt och fräscht. I avsaknaden 
konstaterar jag att det här året har fördummat mig. Och längtan efter framtiden 
blev ännu större. 

I församlingen rustar vi för fysisk gemenskap. En rejäl satsning i Sköllersta kyrka 
i sommar och som ni kan läsa om i Församlings-NYTT. Fem dagar i veckan är hon 
öppen för besök, fika och gudstjänst och andakt. En trygg och andlig samlingsplats 
oavsett restriktioner. Och till hösten räknar vi med att komma igång med barn- och 
ungdomsverksamheten, samtalsgrupper och mycket annat. Vi hoppas på att vi kan 
vara fler än 8 vid våra gudstjänster. Vi hoppas på en smartare kyrkoherde. Förres-
ten, jag ska vara föräldraledig juni och juli. Vi får se hur det blir med allt!

Men glöm inte, i ovissheten finns ändå visshet att få. I Hebreerbrevet kan vi läsa: 
Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. I 
tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte 
har blivit till ur något synligt.

Så välkommen i sommar, vi hjälps åt att tro och hoppas, på Kristus och en 
bra framtid!

Med önskan om en fin sommar och Guds rika välsignelse! 
Magnus Segendorff
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Vi visar hänsyn och  
omtanke när vi  
håller avstånd

Församlingsverksamhet  under 
 sommar och höst
Vi har under året fått anpassa oss efter restriktioner och råd. Det har drabbat 
hela samhället och kyrkan är inget undantag. Efter några månader av stängda 
kyrkorum så har vi åter igen öppnat upp för besök efter de förutsättningar 
som är. Vi har letat oss fram till ett säkert sätt att fira gudstjänst och att ta 
emot nattvard. Vi har alla ett stort ansvar att hjälpas åt. Men våra kyrkorum 
är stora och för varje dag som går så blir fler vaccinerade. Jag känner mig 
trygg med beslutet.

I Församlings-NYTT kan ni läsa om sommaren där vi har planerat både för 
musikgudstjänster på söndagskvällar, men också för sommarandakter på 
onsdagar, och givetvis också vår sommaröppna kyrka i Sköllersta. Jag är också 
glad över att vi i ekumeniska rådet tagit beslutet att enligt tradition sam-
manlysa våra gudstjänster till varandras församlingar under juli månad. Hem-
bygdsföreningarna i Svennevad och Sköllersta har också sagt ja till att även 
detta år fira de uppskattade friluftsgudstjänsterna under sommaren. Men 
som vanligt i dessa tider, dubbelkolla med predikoturer, vår hemsida och vår 
sida på facebook för eventuella ändringar.

Vad gäller hösten får vi vänta och se. Under våren blev det ingen församlings-
verksamhet såsom barn- och ungdom, dagledigträffar osv. Men vi siktar på 
att vi till hösten kan dra igång igen. Det ser vi fram emot! I nästa Församlings-
NYTT som kommer i augusti kan du läsa mer om hösten, kanske har saker 
klarnat mer till dess.

Magnus Segendorff

För livets skull, låt det inte vänta
Det senaste året ser vi en dramatisk 
minskning av dop och vigslar. Men 
inbjudan och kallelsen till dessa stora 
livhändelser står kvar. Ja, jag vill till och 
med uppmana till det, för livets skull. 
Jag vet att man kan känna sig tvek-
sam över antalet deltagare, att man 
vill dela stunden med de som står en 
nära. Men dopet är ju mer än en väl-
komstrit, det är ju en kallelse till Guds 
rike, en påminnelse om att Gud vand-
rar med oss till tidens slut, ja, det är till 
och med ett löfte. Det är en gåva som 
bär genom livet. Låt det inte vänta!

Och ett äktenskap är mer än en bröl-
lopsfest, det är två människor som tar 
ut en riktning av fördjupad samhörig-
het i ljusa som mörka stunder, och vi 
ber om Guds välsignelse. Låt det inte 
vänta! Festen kan man ta senare oav-
sett om det är dop eller vigsel. Så väl-
kommen att boka tid och plats, och 
har du frågor så är du välkommen att 
höra av dig så ska vi svara på dem så 
gott det går!

Magnus Segendorff

Askgravplatser
Askgravplatserna är avsedda att 
utgöra ett alternativ till minneslun-
den i form av en skötselfri men inte 
anonym gravplats.

När gravplatsen är utnyttjad fästs 
en namnplatta på stenen och 
smyckning får ske med snittblom-
mor i vas, eller vintertid med ljus i 
lykta. Skötsel, borttagning av viss-
na blommor, övrig plantering och 
smyckning av den gemensamma 
ytan ombesörjes av kyrkogårds-
förvaltningen. 

Individuell plantering och minnes-
saker får inte förekomma, vilket 
även står i ordningsreglerna för 
askgravplatsen. Vi ber er därför 
att inte placera sådana föremål på 
askgravplatserna, då dessa kom-
mer att plockas bort fortlöpande.

Vid frågor eller funderingar kon-
takta kyrkogårdsföreståndaren 
 telefon 0582-888 88 eller expedi-
tionen telefon 0582-414 60.

Under år 2021 kommer ytterligare 
askgravplatser att anläggas samt 
även annan typ av askgravar på 
naturmark på gamla delen på Påls-
boda kyrkogård samt eventuellt på 
Sköllersta kyrkogård. 

Foto: IKON

Foto: Fotot tillhör Sköllersta församling

Foto: Magnus Segendorff
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En alldeles egen 
bibel
Söndagen den 14/3 hade vi bibelut-
delning i kyrk parken vid Pålsboda 
kyrka.

Alla barn som fyller 6 år under året 
var då varmt välkomna att få en all-
deles egen barnbibel i gåva. Sköller-
sta församling delar ut barnbibeln 
– BIBEL för barn, en bibel med lite 
enklare texter och härliga bilder. Kyr-
kan var öppen för ljuständning och 
andakt.

Hade er familj förhin-
der att komma då är 
det bara att höra av 
er så får ni hämta er 
bibel vid ett annat 
tillfälle.

Församlings
pedagog 

Lena Gunnarsson
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Påskspel
Med stor försiktighet och mycket idé-
rikedom kunde vi på ett tryggt sätt 
genomföra vårt påskspel utomhus 
veckan innan påsk.

Elever från årskurs 3 fick slå sig ner på 
parkbänkar framför en av portarna 
till vårt nybyggda garage i Pålsboda. 
Portarna öppnades och eleverna fick 
uppleva och se vad som hände den 
sista måltiden som Jesus firade med 
sina lärjungar. Vi berättade för elever-
na att vi firar denna måltid än i dag till 
minne av Jesus, när vi firar nattvard.

Garageportarna stängdes och spelet 
fortsatte utomhus i Getsemane träd-
gård och på Jerusa-lems torg. När 
garageportarna öppnades igen fick 
eleverna höra om korsfästelsen. Till 
sist kommer kvinnorna gående till 
Jesu grav och vi får höra ängeln som 
säger ”Var inte rädda. Jag vet att ni 
söker efter Jesus, som blev korsfäst. 
Han är inte här, han har uppstått”.

Vi avslutade spelet med att önska alla 
elever och deras familjer en fin påsk-
helg.

Församlingspedagog 
Lena Gunnarsson

Busiga  kyrkmöss
Nu i vår har ett gäng busiga små 
kyrkmöss flyttat in i Sköllersta 
kyrka! Mössen har blivit experter på 
kyrkans alla spännande ställen och 
föremål och vill hjälpa både barn och 
vuxna att lära känna kyrkan.

I sommar får vi gå på upptäcktsfärd 
tillsammans med mössen, och kan-
ske lär vi oss något på samma gång.

I kyrkan finns det ett häfte med 
bilder på föremål och platser, där 
mössen har gömt sig. Leta reda 
på mössen och utforska  Sköllersta 
kyrka!

Förskollärare, Elin Eugensson

Välkommen till 
vårcafé i  Sköllersta 
församling!
En konsekvens av pandemin förra 
året blev att vi skapade ny verksam-
het. En sådan var vårt Sommarcafé 
som startade förra sommaren. Det 
blev en succé som vi självklart startar 
upp igen denna säsong! 

På ett tryggt och coronasäkert sätt 
bjuder vi in till ett utecafé runt våra 
olika kyrkor i församlingen.

Vi delar en kopp kaffe och lite fika-
bröd och njuter av en stunds gemen-
skap, kanske en frågesport, kanske 
lite musik. Vem vet?

Tisdagar kl. 13.30–15.00 är ni varmt 
välkomna.  
Vid regn får vi tyvärr ställa in.

VÅRCAFÉ TISDAG 13.30–15.00
11 maj,  Kyrkparken Pålsboda
18 maj,  Kyrkparken Pålsboda
25 maj,  Sockenstugan Sköllersta

SOMMARCAFÉ TISDAG 13.30–15.00
1 juni,  Kyrkhaga Hjortkvarn
8 juni,  Kyrkparken Pålsboda
15 juni,  Kyrkhaga Hjortkvarn
22 juni,  Kyrkparken Pålsboda
SOMMARUPPEHÅLL JULI
3 augusti, Kyrkhaga Hjortkvarn
10 augusti, Kyrkparken Pålsboda
17 augusti, Sockenstugan Sköllersta
24 augusti, Kyrkhaga Hjortkvarn
31 augusti, Kyrkparken Pålsboda
Tack för den här sommaren!

Sommarskoj!
Varmt välkomna till härliga dagar 
med Sommarskoj! Här möts barn 
från förskoleklass och äldre. Vi har 
uteaktiviteter med lekar, skapande, 
tips promenad och mycket annat 
roligt.

Dagarna är gratis, vi bjuder på fika. 
Kläder efter väder!

Måndag 21 juni kl. 9.30–12.00 
Plats: Trädgården bakom Sockenstu-
gan i Sköllersta

Tisdag 22 juni kl. 9.30–12.00 
Plats: Gräsplanen utanför Kyrkhaga i 
Hjortkvarn

Onsdag 23 juni kl. 9.30–12.00 
Plats: Kyrkparken vid Pålsboda kyrka

Anmälan till Lena på 
lena.v.gunnarsson@ 
svenskakyrkan.se

Foto: Lena Gunnarsson
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Till förmån för Act
Till förmån för Act Svenska kyrkans fasteaktion delade 
vi i år ut påskpysselpåsar från kyrktrappan i Hjort-
kvarn, Sköllersta och Pålsboda.

240 barn fick en välfylld påse med påsk-
pyssel, kort med påskens budskap och 
information om Act. Vi vill passa på att 
tacka alla som varit med och bidragit till 
Act Svenska kyrkans viktiga arbete.

Kristen själavård
Året som gick har visat för oss alla att vikten av att kunna 
umgås med varandra är ett grundläggande behov för oss 
människor, möjligen är detta behov lika viktigt som mat. 
Vi har märkt inom kyrkan att allt fler människor far illa av 
att inte ha någon att umgås med, och detta är något som 
förstärkts av pandemin. Vi kan fortfarande se att det finns 
en känsla av skam att tala om psykisk ohälsa i vårt sam-
hälle. Detta är något som får till följd att allt för många 
håller masken och inte söker hjälp i tid.

Vi kan alla drabbas av psykisk ohälsa, eller själslig nöd 
som är en form av psykisk ohälsa, och det är svårt att 
förutse när något ska hända i vårt liv som utlöser en kris 
i livet. Att vara kristen eller en Guds troende person är 
inte heller det någon garanti för att inte råka in i själs-
ligt lidande, detta är inte ett vaccin som hindrar det svåra 
att komma in i livet. Därför bör vi alltid tänka på att inte 
bedöma människors grad av syndighet utifrån det mått 
av olycka och lidande som drabbar en människa. Vi kan 
ibland luras till att tänka; Vad har jag gjort för att drabbas 
av detta? Eller vad har han eller hon gjort? Job i Bibeln 
drabbades inte av sina lidanden för att han var orättfärdig 
eller en dålig kristen.

Jesus bekämpade sjukdomar av olika slag, såväl fysiska 
som psykiska, Markus 2:3 - 5 visar på ett av exemplen där 
han botar en lam. Denna text visar också på den del som 
är bärande i kristen själavård, nämligen förlåtelsen. Jesus 
uttalar förlåtelse till den lame mannen när han botar ho-
nom. Här skiljer sig den kristna själavården mot den psy-
koterapi som samhället i stort tillhandahåller. Prästen kan 
i den Kristna bikten, ”på vår Herres Jesu Kristi uppdrag” 
förlåta alla synder, ”i Guds, Fadern och Sonens och den 
Helige Andes namn”. I bikten har vi där den avgörande 
skillnaden mellan psykoterapi och den kristna själavår-
den. Den kristna själavården handlar alltså oftast, inte 
alltid, om en människas förhållande till Gud, och om fräls-
ningen av nåd som kommer till oss genom Jesus Kristus.

Både psykoterapi och den kristna själavården behövs i 
vårt samhälle idag som behöver möta människor på flera 
plan när det gäller psykisk ohälsa. Själv tänker jag på att 
vi behöver alla ha medvandrare när livet ställs på ända 

och när krisen är ett 
faktum. Där kan vi alla 
finnas till för varandra 
och här behövs ingen 
avancerad utbildning, 
livserfarenhet räcker 
långt.

Jesus slöt upp med 
vandrarna som var på 
väg till Emmaus  efter 
den fruktansvärda 
händelsen på  Golgata. 
Dessa båda vandrare 
var modfällda och 
nedslagna i sinnet efter att ha sett korsfästelsen, detta 
fruktansvärda. Där kom Jesus till dem, han vandrade med 
dem en bit och de fick berätta allt de sett. Detta räckte för 
att de skulle finna modet på nytt. Kanske behöver vi följa 
detta exempel nu mer än någonsin, i en värld där många 
fått tagit sig igenom en världsomspännande katastrof på 
egen hand.

Vår kyrka finns alltid öppen för den som finner livet svårt, 
och det är inte skamligt att söka hjälp. Vi präster är ut-
bildade till att samtala kring livets svårigheter och förstår 
när det behövs annan vård. Vi har också tillgång till något 
som heter Församlingarnas Rådgivningsbyrå i Örebro, där 
erbjuds man terapi av utbildade terapeuter. Detta kostar 
dock 100 kr per gång för vuxen, men är gratis för ung-
domar under 20 år. Det är alltid gratis att träffa en präst 
för samtal, gäller alla åldrar.

Benny Larsson Präst Sköllersta församling

Rösta  
i kyrkovalet 
19 september

svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta  
i kyrkovalet 
19 september

svenskakyrkan.se/kyrkoval
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MUSIK I SOMMARKVÄLLMUSIK I SOMMARKVÄLL
Vackra toner från orgel & saxofon
Söndag 27 juni kl. 18.00 • SVENNEVADS KYRKA.
Hanna Lindahl & David Ehrlin bjuder på ett varierat program 
för orgel & saxofon. En chans att få höra orgeln på ”ett nytt 
sätt”.

MUSIK I SOMMARKVÄLLMUSIK I SOMMARKVÄLL
Mellan himmel och jord
Söndag 18 juli kl. kl. 18.00 • SKÖLLERSTA KYRKA.
Rasmus Ringborg sång och Samuel Edvardsson på gitarr bjuder 
in till en kväll Mellan himmel och jord. Ett program som bjuder 
på sommarkvällsmusik med älskade sånger ur den svenska 
kyrkorepertoaren, svenska romanser och visor tillsammans med 
klassisk gitarrmusik.

MUSIK I SOMMARKVÄLLMUSIK I SOMMARKVÄLL
En kväll med dragspel och fiol
Söndag 25 juli kl. 18.00 • SVENNEVADS KYRKA.
Peter Burell med vännerna Isak Björklund och Fredrik Anders-
son bjuder på en kväll med folkmusik och klassisk musik med 
dragspel och fiol.

MUSIK I SOMMARKVÄLLMUSIK I SOMMARKVÄLL
Upplev bygdens lokala talanger
Söndag 8 augusti kl. 18.00 • SVENNEVADS KYRKA.
Vi får ett varierat program med allt ifrån klassiska kyrkomelodier 
till pop och rock och även lite klassiskt. Från Sköllersta i norr till 
Hjortkvarn i söder får vi njuta av våra lokala talanger i bygden!

SOMMARORGELSOMMARORGEL
Per-erik Wiktorp vid orgeln
Torsdag 19 augusti kl. 15.00 
ADVENTSKYRKAN HJORTKVARN.
Vår kantor sedan 32 år, Per-erik Wiktorp, gick i pension i våras 
och gör nu en efterlängtad come-back på orgelpallen! En orgel-
turné som skjutits upp flera gånger blir äntligen av!

SOMMARFINAL MUSIK I SOMMARFINAL MUSIK I 
 SOMMARKVÄLL SOMMARKVÄLL
En kväll med irländska toner
Söndag 22 augusti kl. 18.00 • SKÖLLERSTA KYRKA.
Till toner från flöjt och säckpipa bjuder Christy O´leary med 
vänner på ett blandat program med melodier från både Irland 
och Sverige.

SENSOMMARORGELSENSOMMARORGEL
Per-erik Wiktorp vid orgeln
Torsdag 26 augusti kl. 15.00 • SKÖLLERSTA KYRKA.

FINAL – HÖSTORGELFINAL – HÖSTORGEL
Per-erik Wiktorp vid orgeln
Torsdag 2 september kl. 15.00 • SVENNEVADS KYRKA.

NJUT AV MUSIKEN I SOMMAR!NJUT AV MUSIKEN I SOMMAR!

Sommarkyrka i 
 Sköllersta
I sommar ger vi möjligheten till både ortsbor och 
långväga gäster att besöka vår vackra medeltidskyrka 
i Sköllersta.

Välkommen in i kyrkan för en stunds stillhet, tänd 
ett ljus och be en bön. Sköllersta kyrka är även värd 
ett besök för dess unika historia: en dopfunt från 
1100- talet, medeltida glasmålningar, triumfkruci-
fixet från 1300-talet, Örebro läns äldsta predikstol, 
en träskulptur av Jungfru Maria och Jesusbarnet från 
1400-talet och mycket, mycket mer att se och upp-
leva.

Under juli månad är kyrkan öppen med våra sommar-
värdar på plats, Filippa och Elina. De visar gärna runt 
i kyrkan och håller en enkel andakt för besökare. Där 
finns också kaffe med tilltugg för den som vill. Och på 
onsdagar har vi som vanligt våra sommargudstjänster 
kl 14.00. Varmt välkomna!

Magnus Segendorff och Lena Gunnarsson

Mer om våra 
 sommarvärdar
Elina Djus och Filippa Isgren bor 
i trakten, fyller snart 18 år och är 
Unga ledare i församlingens kon-
firmandgrupper.

Elina går naturvetenskapspro-
grammet i Hallsberg, är en riktig 
hästtjej och hennes favoritglass på 
sommaren är Ananas  split. Filippa 
går samhällsvetenskapsprogram-
met i Hallsberg, favoritsysselsätt-
ning är att simma och får hon välja 
en glass blir det en Sandwich.

De ser verkligen fram emot att få 
vara sommarvärdar. Elina är ivrig 
att få lära sig mer om kyrkan och 
att få förmedla det till besökarna 
och Filippa utbrister ”Tänk va här-
ligt att få träffa alla som vill besöka 
vår fina kyrka, bjuda på fika och få 
sprida ett leende”.

Församlingspedagog 
Lena Gunnarsson

Öppettider sommaren 2021
Vi öppnar tisdagen den 
29 juni och har öppet till 
och med den 30 juli.

Vi reserverar oss för att 
vi tillfälligt kan behöva 
stänga kyrkan såsom vid 
dop eller begravning.

Tisdag–fredag 
kl. 11.00–17.00
Söndag 
kl. 11.00–17.00

Fotoutställning av 
 Sandor Veldman i 
 Sköllersta kyrka
Under sommarkyrkans öppettider 
är vi också glada att kunna erbjuda 
en fotoutställning. Sandor Veld-
man är boende i församlingen och 
har gjort sig ett namn genom sina 
vackra och prisbelönta natur- och 
landskapsskildringar varav många 
är fotograferade från just våra 
trakter.

Vill ni ha ett smakprov så titta bara 
på detta nummers framsidesbild 
som är just ett av hans prisbelönta 
foton ”Averby allé”. Skapelsens alla 
färger och former är i centrum, vil-
ket inbjuder till reflektion och olika 
sinnesstämningar.

Välkommen!

FRI ENTRÉ! FRI ENTRÉ! 
 VÄLKOMNA! VÄLKOMNA!
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SKÖLLERSTA FÖRSAMLING
SOMMAREN 2021

Med reservation för 
tillägg och ändringar.

Se affischer, annonser, 
facebook, instagram och 

 predikoturer.

Fo
to

: I
KO

N

MAJ
Torsdag 13 Kristi himmelsfärds dag
8.00 Kyrkvandring: Andakt och 

Pilgrimsvandring från Pålsboda 
kyrka till Sköllersta kyrka. För 
mer information om tider och 
detaljer, se vår hemsida.  
Ta med eget fika.

Söndag 16
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Onsdag 19
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 23 Pingstdagen
11.00 Kyrkparken Pålsboda: 

 Gudstjänst.

Onsdag 26
18.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Söndag 30 Heliga Trefaldighets dag
11.00 Sköllersta kyrka: Söndagsmässa.

JUNI
Söndag 6 Nationaldagen
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst vid flaggan.

Söndag 13
11.00 Kyrkparken Pålsboda: 

 Gudstjänst.

Söndag 20
11.00 Svennevads kyrka: 

 Konfirmationsmässa. 
Ej öppen för besökare.

Lördag 26 Midsommardagen
14.00 Hembygdsgården Sörberg: 

 Friluftsgudstjänst.

Söndag 27 Den Heliga Johannes 
 döparens dag

18.00 Svennevads kyrka: START Musik 
i Sommarkväll Hanna Lindahl, 
orgel & David Ehrlin, saxofon.

Tisdag 29
 Sköllersta kyrka: START Sommar-

öppen kyrka, se sid. 6.

Onsdag 30
14.00 Sköllersta kyrka: Sommarandakt 

med fika.

JULI
Söndag 4
11.00 Sköllersta kyrka: Söndagsmässa, 

sammanlyst. Trumpet Björn 
 Hansen.

Onsdag 7
14.00 Sköllersta kyrka: Sommarandakt 

med fika.

Söndag 11
10.00 Larslundskyrkan Sköllersta: 

Ekumenisk gudstjänst.

Onsdag 14
14.00 Sköllersta kyrka: Sommarandakt 

med fika.

Söndag 18
10.00 Filadelfiakyrkan Hjortkvarn: 

Ekumenisk gudstjänst.
18.00 Sköllersta kyrka: Musik i Som-

markväll Rasmus Ringborg sång 
& Samuel Edvardsson gitarr.

Onsdag 21
14.00 Sköllersta kyrka: Sommarandakt 

med fika.

Söndag 25
10.00 Pingstkyrkan Pålsboda: 

 Ekumenisk gudstjänst.
18.00 Svennevads kyrka: Musik i 

Sommarkväll Peter Burell med 
vänner, dragspel & fiol.

Onsdag 28
14.00 Sköllersta kyrka: Sommarandakt 

med fika.

AUGUSTI
Söndag 1
14.00 Åkerby skola Sköllersta: 

 Ekumenisk gudstjänst, Linde-
blecket spelar sånger och 
 psalmer.

Söndag 8
18.00 Svennevads kyrka: Musik i 

 Sommarkväll. En kväll med 
 bygdens lokala talanger.

Söndag 15
11.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 19
15.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Sommarorgel, Orgelkonsert med 
Per-erik Wiktorp.

Söndag 22
18.00 Sköllersta kyrka: FINAL Musik i 

Sommarkväll Christy O´leary med 
vänner.

Torsdag 26
15.00 Sköllersta kyrka: Sensommar-

orgel, Orgelkonsert med Per-erik 
Wiktorp.

Söndag 29
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Söndagsmässa.

SEPTEMBER
Torsdag 2
15.00 Svennevads kyrka: FINAL Höst-

orgel, Orgelkonsert med Per-erik 
Wiktorp.
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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.

Vi öppnar upp våra gudstjänster 
för besök, max 8 deltagare.

Välkommen till 

 Sommarandakt i 

 Sköllersta kyrka!

Onsdagar kl. 14.00 
30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli, 

28 juli
Tyvärr kommer vi inte heller detta 

år kunna samlas i Socken stugan 

för vårt traditionella Sommarcafé. 

Det kommer 
däremot ser-
veras fika inne 
i kyrkan efter 
 and akterna.

www.facebook.com/ 
Skollerstaforsamling

Fotot tillhör 
Sköllersta församling



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

Besök oss även på: instagram 
skollerstaforsamling

Faktaruta
Namn Maria Englund
Ålder 41 år.
Familj Maken Marcus och sonen Elias.
Yrke Kyrkvaktmästare.
Bor Gryts bruk.
Fritidsintressen Trädgården och mountainbikecykling i 

terrängen.
Favoritprogram Tunna blå linjen som nyss gått på Sveri-

ges television var intressant. Vintertid 
gärna längdskidor på TV.

Älsklingspsalm 730 Må din väg gå dig till mötes.
Läser just nu Pärlan som sprängde sitt skal av Nadia 

Hashimi, om en afghansk familj och en 
kvinnas kamp för sin frihet.

 

Maria är uppvuxen i Gryts bruk strax utanför Hjortkvarn 
och hon har gått i grundskolan där i den nu avvecklade 
skolan. När hon redan i unga år var intresserad av träd-
gårdsskötsel var hennes önskan en gymnasieutbildning 
på Kvinnerstagymnasiet. Av praktiska skäl blev det gym-
nasiet i Hallsberg och senare en ettårig trädgårdsutbild-
ning på Naturbruksgymnasiet i Tenhult i Småland.

I trädgårdskursen ingick praktikarbete som hon bl. a. fick 
möjlighet att göra på kyrkogården i Hjortkvarn. Där fick 
hon också tillfälle att redan då arbeta under en sommar.

I anställningen som kyrkvaktmästare, till att börja med i 
Svennevad, blev det arbete med trädgård som hon öns-
kade. Det var nära hemmet i Gryts bruk och så kom hon in 
i församlingens verksamhet. Detta är ett arbete som hon 
trivs med och som hon tycker innebär frihet under ansvar. 

För arbetet har hon dessutom fått lära sig om kyrkan, 
hur det fungerar i kyrkan och i församlingen och om den 
kristna tron. På senare tid, inte minst p g a Coronan har 
tekniken utvecklats och det har medfört nya behov och 
har varit något nytt. Tekniken fungerar under de digitala 

sändningarna tack vare gott samarbete. Det har också va-
rit värdefullt för Maria att hon kunnat öka sina kunskaper 
om växter och trädgård genom erfarenheterna i arbetet.

Det här arbetet är bra eftersom det innebär jobb både 
inom- och utomhus. Det är viktigt för henne att kyrkan 
är vackert smyckad, att lokalerna är i prydligt skick och 
kyrkogården är vacker.

Under de arton år som Maria varit vaktmästare i försam-
lingen har också en annan utveckling skett. I början arbe-
tade hon ganska ensam i sin roll i Svennevad. Nu samar-
betar man mycket mera i kyrkorna och på kyrkogårdarna. 
Hon tycker det är roligt att jobba tillsammans, att det blir 
mindre ensamt och att det är stimulerande att ingå i ett 
trivsamt gäng med samma arbetsuppgifter. Den utveck-
lingen har fört med sig mera positivt än negativt.

Maria är också hemmavid aktiv och styrelsemedlem i 
Hjortkvarns IF. Hon leder tillsammans med maken och 
två andra föräldrapar en ungdomsgårdsaktivitet i den nu 
nedlagda skolan.

Text Lars Erik Holmstrand

Maria Englund är en av 
vår församlings kyrkvakt
mästare

Sedan 18 år arbetar Maria  Englund 
som kyrkvaktmästare i  Sköllersta 

församling. I sin anställning i 
församlingen arbetar hon med 
skötsel av kyrkogårdar, trivsel 
i kyrkor och församlingshem 
samt att smycka kyrkorum och 

att sköta teknik vid gudstjänster 
och andra förrättningar.

Välkommen tillbaka Peter Burell
Sedan i mars i år är 
Peter Burell åter i 
tjänst som kyrko-
musiker i Sköllersta 

församling.

Peter har vikarierat tidigare i 
församlingen. Denna gång arbetar 
han deltid då han också jobbar 
som musiklärare på Alléskolan 
i Hallsberg. Vi är överens med 
 Peter om att han är kvar till och 
med augusti, sen får vi se hur det 
blir.

Oavsett är vi glada åt att han är 
med oss våren och sommaren, på 
samma sätt som vi är tacksamma 
över att vi får ta del av hans 
 musikalitet.

Välkommen tillbaka Peter!

Magnus Segendorff 
Kyrkoherde

Foto: Maria Englund

Foto: Peter Burell


