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Församlingsexpedition: 
Folkasbovägen 3, 697 31 Pålsboda 
Tel 0582-414 60

Epost: 
skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/skollersta

Besökstid: Tisdag till fredag kl 10-12 
Telefontid: Tisdag till fredag kl 10-12

Kyrkorådets ordförande: Britt-Marie Lindqvist

Kyrkoherde Magnus Segendorff 
0582-888 71

Komminister Benny Larsson 
0582-888 72

Kyrkogårds- och fastighetsföreståndare Per Sverin 
0582-888 88

Vaktmästare Kyrka/kyrkogård 
Sköllersta: Anders Ringshagen 0582-888 84 
Svennevad/Hjortkvarn: Maria Englund 0582-888 83 
Pålsboda: Cecilia Hedlund 0582-888 81 
 Jenny Bo 0582-888 86
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Församlings-NYTT ges ut av Sköllersta församling och   
utkommer fyra gånger per år.

Redaktionskommitté: Linda Carlsson, Lena Gunnarsson,  
Lars Erik  Holmstrand, Benny Larsson, Sanna Maria Ringshagen 
och Magnus Segendorff. 

Ansvarig utgivare: Magnus Segendorff

Omslagsbild: Sköllersta församlings omfattande verksam-
het kan man ta del av genom ett antal bilder som tillhör 
församlingen.

Tryck: NärkeTryck AB, Hallsberg.

Lotten och Gud
I höst den 19:e september går vi till kyrkoval. Detta 
kanske något bortglömda val är trots allt en viktig 
del i vår demokrati. Det handlar om hur vår kyrka 
ska styras de kommande åren, samt vad vi vill att 

kyrkan ska ha för plats i vårt samhälle. Att få rösta 
på vilka personer som ska få företräda oss i olika sam-

manhang är en förmån som inte är alla förunnat i vår 
värld. Om det här med val är det bästa sättet att bedriva 

demokrati på vet jag inte, men det är väl i alla fall något av de 
bättre systemen som vi nu känner till.

I Bibeln är lottning något som går igen som en röd tråd. Både i Gamla Testamentet 
och i det Nya Testamentet kan vi finna hur lottens roll varit ett sätt att välja fram 
personer till olika uppdrag. Men lotten har även haft sin roll i andra situationer. 
I Lukas Evangeliet 1:9 så kan vi läsa om hur prästen Sakarias, som var gift med 
Elisabet, genom den sedvanliga lottningen fick förmånen att gå in och tända rö-
kelseoffret på altaret och då kunna be om att få bli förälder. Detta ledde till att 
hans hustru Elisabet blev havande och födde så småningom ett litet gossebarn 
vid namn Johannes döparen. Ja tänk vad den lilla lotten kan komma med när man 
minst anar det!

I Apostlagärningarna 1:23-26 kan vi läsa om hur det gick till när den tolfte lär-
jungen skulle väljas som efterträdare till Judas. Här kan vi läsa att två personer 
blev föreslagna som efterträdare, Justus och Mattias. Man bad till Gud; Herre, du 
som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna 
tjänst som apostel efter Judas. Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och 
han upptogs som den tolfte bland apostlarna. Så gick det till när lärjungarna blev 
fulltaliga igen!

I Josua 18:10 kastade Josua lott åt Israeliterna inför Herren i staden Shilo och för-
delade landet åt dem, så att varje stam fick var sin del. Ett mindre smickrande 
ställe där lotten har en viktig roll finner vi också i Josua, närmare bestämt i kapitel 
7:15. Här får lotten avgöra vilka som ska leva eller inte leva.

Men oavsett sammanhang där lotten har en nyckelroll så är alltid Gud med och har 
en ännu större roll. Som en röd tråd ber man alltid till Gud om vägledning för just 
den specifika händelsen.

Alltså är bönen än mer viktig än själva lotten. Man räknade med Gud i det samhälle 
där det mesta är skrivet om i Bibeln, detta var inget konstigt för den tidens män-
niska. I vårt moderna samhälle har vi kommit långt från Gud, för långt eller lagom 
långt, låter jag var och en själv ta ställning till. Jag är hur som helst glad och stolt 
över att ha förmånen att bo i ett land med demokrati. Kanske borde vi be mer för 
de folkvalda, men jag tror att lotten kan vi nog lämna därhän. Om det inte är en 
trisslott förstås, med vinst!

Jag har dragit vinstlotten i mitt liv, det är min fru och min dotter, samt när jag änd-
rade inriktning på mitt yrkesliv och blev präst, något av det roligaste uppdrag jag 
haft i livet. Jag hoppas att ni som läser detta också har dragit vinstlotter i era liv, 
eller att ni kommer att göra det i framtiden. För förr eller senare så kommer vinst-
lotten till oss, så som det gjorde för Sakarias och hans fru Elisabet.

Guds rika välsignelse till er alla och en god fortsättning på hösten!

Benny Larsson 
präst i Sköllersta församling 

Foto: IKON
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Kyrkoval den 19 september!
Den 19 september är det kyrkoval och du som tillhör 
Svenska kyrkan och fyllt 16 år får rösta i tre olika val. Den 
lokala valnämndens ordförande Hans Bengtsson och kyr-
koherde Magnus Segendorff berättar här hur det går till.

I ”Lagen om Svenska kyrkan” står att Svenska kyrkan är 
ett evangelisk-lutherskt trossamfund, en öppen folkkyrka, 
har en demokratisk uppbyggnad och att den är rikstäck-
ande. I lagen står också att vår kyrka organisatoriskt ska 
vara uppbyggd av församling, stift och riksenhet.

Genom ditt medlemskap är du med och bidrar till kyrkans 
verksamhet. Lokalt handlar det om gudstjänstens gemen-
skap, om en bred och uppskattad barn- och ungdoms-
verksamhet, men också om ett rikt musikliv och insatser 
för dem som har det svårt. Men kyrkan verkar också glo-
balt och har ett stort internationellt arbete med fokus på 
en rättvis värld för alla. All verksamhet sker med Kristus 
som förebild, i tro och hopp på hans löften.

Val vart fjärde år
Staten säger alltså att Svenska kyrkan ska vara demokra-
tisk och att kyrkan själv beslutar hur man ska göra för att 
verka demokratiskt. I kyrkoordningen (KO) är fastställt att 
ordinarie kyrkoval hålls vart fjärde år den tredje sönda-
gen i september. Den 19 september i år är det alltså dags 
igen! Dags för oss medlemmar att se till att demokratin 
upprätthålls i kyrkan.

2001 var första året som kyrkan ansvarade själv för valet 
och i år är det alltså 20-årsjubileum.

Så här går det till
Det är tre val som förrättas samtidigt: Val till församling-
ens kyrkofullmäktige, val till stiftets stiftsfullmäktige och 
val till kyrkomöte på riksplan.

Vi är en församling – Sköllersta församling. Däremot har 
vi fyra valdistrikt: ett där man röstar i Sockenstugan, 

 Sköllersta, ett där man röstar i Pålsboda församlingshem, 
ett med röstlokal i Svennevads församlingshem samt en 
röstlokal i Kyrkhaga, Hjortkvarn. Samtliga vallokaler är 
öppna kl. 9.00–11.00 samt 15.00–20.00 på valdagen. 
Man får rösta om man är medlem och har fyllt sexton år 
senast på valdagen. Röstkort med angiven röstlokal delas 
ut genom Posten under augusti.

Rösta i förväg
Det finns också möjlighet att rösta i förväg. Hos oss sker 
det på församlingsexpeditionen i Pålsboda vardagar 
från den 6 september till och med den 17 september kl. 
13.00–15.00. Den 8 och 15 september kan man också 
rösta klockan kl. 17.00–20.00. Du kan också förtidsrösta 
lördagarna den 11 september och den 18 september kl. 
10.00–12.00 samt på valdagen klockan kl. 9.00–11.00 och 
kl. 15.00–20.00. Man kan också rösta med bud eller brev.

Vid förra valet 2017 röstade 21 % av de röstberättigade 
i Sköllersta församling. Valnämnden hoppas på ett minst 
lika stort valdeltagande även i år.

För mer information – kontakta valnämndens ordföran-
de Hans Bengtsson, 070-529 49 49, kyrkoherde Magnus 
Segendorff, 0582-888 71 eller församlingens expedition 
0582-414 60.

Välkommen med din röst! Vi har en demokratisk rättig-
het och ett demokratiskt ansvar att säga vår mening!

Hans Bengtsson och Magnus Segendorff

Kyrkoval den 19 septem
ber!

Kyrkoval den 19 septem
ber!

Kyrkoval den 19 septem
ber!

Öpettider förtidsröstning försam-
lingsexpeditionen Pålsboda
13.00–15.00.......................... mån 6 och tis 7 sept
13.00–15.00, 17.00–20.00 .... ons 8 sept
13.00–15.00.......................... tors 9 och fre 10 sept
10.00–12.00.......................... lör 11 sept
13.00–15.00.......................... mån 13 och tis 14 sept
13.00–15.00, 17.00–20.00 .... ons 15 sept
13.00–15.00.......................... tors 16 och fre 17 sept
10.00–12.00.......................... lör 18 sept
9.00–11.00, 15.00–20.00 ...... sön 19 sept

Öppettider valdagen 19 september
(Vallokaler finns i församlingshemmen i  Sockenstugan 
Sköllersta, Pålsboda församlingshem, Svennevads 
 församlingshem och Kyrkhaga Hjortkvarn.)

9.00–11.00 samt 15.00–20.00

Valsedlar finns i samtliga vallokaler.
Foto: IKON



4

Genom dopet  upptagna i Sköllersta  församling
Namn Dopdag

Sam Danielssson 5 maj

Liam Lundmark 5 maj

Filip Vörde 19 maj

Vi välkomnar er i Guds familj och tar emot er med kärlek och förväntan.

Kyrkoval den 19 septem
ber!

Kyrkoval den 19 septem
ber!

Tre snabba frågor till nominerings-
grupperna i kyrkofullmäktigevalet

Rösta  
i kyrkovalet 
19 september

svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta  
i kyrkovalet 
19 september

svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta  
i kyrkovalet 
19 september

svenskakyrkan.se/kyrkoval

Arbetarpartiet 
 Socialdemokraterna
Vad är er grupps profil och vilket är 
målet för arbetet i kyrkofullmäktige?
Vi vill värna Svenska kyrkans sociala ar-
bete och kyrkans roll som kulturbärare.

Vad tycker gruppen att församlingen 
ska arbeta med?
För oss är Svenska kyrkans roll som folkkyrka viktig. 
Svenska kyrkan ska vara en kyrka av folket för folket. Det 
finns mycket man kan utveckla när det gäller det ideella 
engagemanget. Ska kyrkan överleva på sikt måste vi som 
kyrka bli mycket bättre på att bejaka människors engage-
mang och skapa förutsättningar för ideellt engagemang 
på helt andra sätt än idag. Detta gäller särskilt i en lands-
bygdsförsamling som vår.

Varför är det angeläget att vi röstar i kyrkovalet den 19 
september?
Svenska Kyrkan ska styras av dess medlemmar och med 
evangeliet som kompass. Därför är det viktig att med-
lemmarna lokalt lägger sin röst på det alternativ de vill 
ska få störst inflytande på i Sköllersta församling de kom-
mande fyra åren.

Kyrklig samverkan i 
 Sköllersta församling
Vad är er grupps profil och vilket är 
målet för arbetet i kyrkofullmäktige?
Att verka för en levande gudstjänst-
firande församling, en viktig del är 
musiken. Att ha en god ekonomisk håll-
ning och väl genomtänkta beslut. Att arbeta utifrån 
de grundläggande uppgifterna, fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission.

Vad tycker gruppen att församlingen ska arbeta med?
Barn och ungdomsverksamhet. Skapa mötesplatser för 
alla åldrar. Förvalta våra byggnader och kyrkogårdar 
på ett ansvarsfullt sätt. Skapa en god arbetsmiljö för 
anställda.

Varför är det angeläget att vi röstar i kyrkovalet den 19 
september?
Som medlem i kyrkan visa intresse för kyrkans framtid 
och arbete. Stödja dem som nominerats i det arbete 
som ska bedrivas. Att finnas för alla i församlingen, i 
livets olika skeden.

Samtalsgruppen,  
samtal om Livet!
Den 23 september börjar samtalsgruppen.  
Här samtalar vi om livet ur ett Bibliskt perspektiv. 
Våra träffar sker cirka en gång per månad, och är 
oftast på tors dagar kl. 15 00.
Välkommen till samtal om livet! 
Benny Larsson präst

För information om dagar vi ses
Telefon: 0582-888 72
Mail: benny.a.larsson@svenskakyrkan.seFoto: Lars Erik Holmstrand

Conny Larsson
Britt-Marie Lindqvist

Namn Dopdag

Vince Lindholm 3 juli

Dethy Refónd 7 augusti

Melvin Brander Jansson 15 augusti
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TACK!
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till årets konfirman-
der, de som konfirmerades söndagen den 20 juni i Sven-
nevads kyrka.

Den här konfirmandgruppen har tillsammans skapat en 
stor Frälsarkrans och ett vackert kors som nu smyckar vår 
Kyrkpark i Pålsboda. Denna Frälsarkrans och kors kom-
mer för lång tid att påminna oss om just er.

Vi hoppas att er konfirmationstid har fått vara en fin 
upplevelse att bära med sig vidare i livet.

Vi önskar er alla Guds rika välsignelse. 
Församlingspedagog Lena Gunnarsson 

KONFA – en upplevelse för livet!
Tonårstiden – en spännande tid, fullt av möjligheter som väntar på att upp-
levas och ibland tuffa erfarenheter att få.

Mitt i tonårstiden erbjuder vi i Svenska kyrkan möjlighet att vara med i en 
konfagrupp, nu är det dags för er födda 2007 eller tidigare att anmäla er.

Hela konfatiden med träffar, läger, upplevelser och konfirmation är 
 kostnadsfri. Anmäl dig gärna så snart om möjligt.

Onsdagen den 29 september kl. 17.00–18.30 har vi informationsmöte för 
alla blivande konfirmander och föräldrar i Pålsboda församlingshem.

För mer information, frågor och anmälan: 
Lena Gunnarsson församlingspedagog  
Mobil: 070-251 99 82 
Mail: lena.v.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Gruppstarter hösten 2021 
Barn och ungdom
Vecka 36, utomhus

Måndag 6 september
Kl. 9.30–12.00 Öppen förskola Sköllersta.

Tisdag 7 september 
Kl. 9.30–12.00 Öppen förskola Pålsboda.
Kl. 14.00–15.30 Chilla åk 3–åk 5.
Kl. 15.30–16.15 Änglakören åk 2–åk 5.  
Obs startar vecka 37, 14 september.

Onsdag 8 september
Kl. 15.00–17.00 PAX från åk 6, jämna veckor.
Kl. 15.00–18.30 Konfa. 
Obs startar vecka 39, 29 september.

Torsdag 9 september
Kl. 9.30–11.30 Öppen förskola Pålsboda.
Kl. 14.00–15.30 Kyrkis förskoleklass åk 2.

Varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor 
eller funderingar: 
Förskollärare Elin Eugensson: 070-252 13 55  
Kantor Sanna Maria Ringshagen: 070-39 888 42  
Församlingspedagog Lena Gunnarsson: 070-251 99 82 

Gruppstarter hösten 2021 
Vuxna
Onsdag 1 september
Kl. 14.00–16.00, Stickcafé i Sockenstugan Sköllersta 
Varannan onsdag, udda veckor

Onsdag 8 september
Kl. 14.00–16.00, Öppet hus i Kyrkhaga Hjortkvarn 
Varannan onsdag, jämna veckor

Tisdag 21 september
Kl. 19.00–21.30, Svennevads kyrkokör Församlings-
hemmet Pålsboda 
Varje tisdag

Torsdag 23 september
Kl. 15.00–17.00, samtalsgrupp Pålsboda församlingshem, 
cirka en gång i månaden.

Varmt välkomna att höra av er till församlings-
expeditionen om ni har några frågor eller funderingar: 
Telefon 0582-414 60.

Foto: Lena Gunnarsson
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MUSIK I HÖSTTID!MUSIK I HÖSTTID!

ALLHELGONAHELGEN I SKÖLLERSTA FÖRSAMLING
I år vågar vi bjuda in till Minnesgudstjänster igen där 
vi får minnas och tända ett ljus för dem som gått bort 
under året. Var uppmärksam på att förändringar kan 
komma att ske under hösten och vi håller oss noga upp-
daterade om rådande läge gällande restriktioner kring 
Covid-19.

FREDAG 5 NOVEMBER KL. 10.00–16.00
Kyrkogårdsdag på våra kyrkogårdar. Där kan du smycka 
graven med ljus, krans och ris. Servering sker i anslutning 
till kyrkogårdarna med korv med bröd och fika.

Stilla orgelmusik kommer spelas i våra kyrkor under 
dagen för den som vill komma in i kyrkan och sitta ned 
en stund i stillhet.

Kl. 10.00 Adventskyrkan, 
Hjortkvarn 
Kl. 11.30 Svennevads kyrka 
Kl. 13.30 Pålsboda kyrka 
Kl. 15.00 Sköllersta kyrka.

LÖRDAG 6 NOVEMBER ALLA HELGONS DAG
Kyrkogårdsdag på våra kyrkogårdar mellan kl. 10.00–
16.00. Enkel servering. 
Minnesgudstjänst i Svennevads kyrka kl. 16.00. 
Minnesgudstjänst i Adventskyrkan, Hjortkvarn kl. 18.00. 
Andreas Gyllander, sång och Erik Oldberg, piano framför 
stämningsfyllda och eftertänksamma stycken vid båda 
gudstjänsterna.

SÖNDAG 7 NOVEMBER ALLA SJÄLARS DAG
Minnesgudstjänst i Pålsboda kyrka kl. 16.00  
Minnesgudstjänst i Sköllersta kyrka kl. 18.00 
Församlingens kyrkokörer medverkar i båda kyrkorna 
under ledning av Sanna Maria Ringshagen. 

Ur Den svenska Psalmboken, psalm 798 vers 4
Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner 
går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. 
Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår 
och vad som sås i ringhet här du ger sin blomning där.

HÖSTORGELHÖSTORGEL
Torsdag 2 september kl. 15.00
SVENNEVADS KYRKA
Per-erik Wiktorp vid orgeln

TACKSÄGELSEDAGENTACKSÄGELSEDAGEN
Konsert med andakt och avtackning av Per-erik Wiktorp
Söndag 10 oktober kl. 15.00 
SVENNEVADS KYRKA
Efter 32 år som kantor i Sköllersta församling gick Per-erik i 
pension i våras. Lite i det tysta på grund av pandemin. Nu bjuder 
Per-erik och församlingen in till en härlig konsert med körsång-
are och musiker från bygden som medverkar. Efter konserten 
serveras Afternoon-tea i församlingshemmet.

SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGENSÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN
Vackra toner i hösttid – Musikgudstjänst
Söndag 14 november kl. 18.00
SVENNEVADS KYRKA
Elain Olsson, piano. Åsa Strid, cello
Vi bjuds på klassisk musik. Bl.a. Beethovens cellosonat nr 2 i 
 g-moll och även musik av Rachmaninov.

FÖRSTA ADVENTFÖRSTA ADVENT
Toner i adventstid
Söndag 28 november kl. 16.00
ADVENTSKYRKAN, HJORTKVARN
Vi välkomnar tillbaka Rasmus Ringborg på sång och Samuel 
 Edvardsson på gitarr till Adventskyrkan när dom bjuder på 
vackra toner i adventstid.

FRI ENTRÉ! FRI ENTRÉ! 
 VÄLKOMNA! VÄLKOMNA!

66
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SKÖLLERSSKÖLLERSTA FÖRSAMLINGTA FÖRSAMLING
HÖSTHÖSTEN 2021EN 2021

Med reservation för 
tillägg och ändringar.

Se affischer, annonser, 
facebook, instagram och 

 predikoturer.
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AUGUSTI
Söndag 29
11.00 Adventskyrkan, Hjortkvarn: 

Mässa.

SEPTEMBER
Torsdag 2
15.00 Svennevads kyrka: Höstorgel 

Orgelkonsert final med Per-erik 
Wiktorp.

Söndag 5
11.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 12
11.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Söndag 19
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Mässa, KYRKOVAL.

Onsdag 22
 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 26
11.00 Pålsboda kyrka: Familjemässa 

med fest.

Onsdag 29
18.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

OKTOBER
Söndag 3 Den helige Mikaels dag
11.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Onsdag 6
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 10 Tacksägelsedagen
15.00 Svennevads kyrka: Konsert 

med andakt och avtackning av 
Per-erik Wiktorp. Körsångare och 
musiker från bygden med verkar. 
Efter konserten serveras After-
noon-tea i församlings hemmet.

Onsdag 13
18.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Söndag 17
11.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Onsdag 20
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 24
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Mässa.

Onsdag 27
17.00 Pålsboda församlingshem: 

Kvällsmat för alla åldrar.
18.00 Pålsboda kyrka: Vardagsguds-

tjänst. Änglakören och barn-
grupperna medverkar.

Söndag 31
11.00 Larslundskyrkan Sköllersta: 

Ekumenisk mässa.

NOVEMBER
Onsdag 3
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Fredag 5
10.00– Kyrkokgårdsdag på Sköllersta, 

Pålsboda, Svennevads och Hjort-
kvarns kyrkogårdar. Servering. 
Stillsam orgelmusik spelas i 
kyrkorna under dagen.

10.00 Adventskyrkan, Hjortkvarn
11.30 Svennevads kyrka
13.30 Pålsboda kyrka
15.00 Sköllersta kyrka.

Lördag 6 Alla helgons dag
10.00– Kyrkokgårdsdag på Sköllersta, 

Pålsboda, Svennevads och 
 Hjortkvarns kyrkogårdar.

16.00 Svennevads kyrka: Minnes-
gudstjänst.

18.00 Adventskyrkan, Hjortkvarn. 
 Minnesgudstjänst.

Söndag 7
16.00 Pålsboda kyrka: Minnesguds-

tjänst Svennevads kyrkokör 
sjunger.

18.00 Sköllersta kyrka: Minnesguds-
tjänst Svennevads kyrkokör 
sjunger.

Onsdag 10
18.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Söndag 14
18.00 Svennevads kyrka: Musik-

gudstjänst Elain Olsson piano och 
Åsa Strid cello.

Onsdag 17
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 21 Domssöndagen
11.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Onsdag 24
17.00 Pålsboda församlingshem: 

Kvällsmat för alla åldrar.
18.00 Pålsboda kyrka: Vardagsguds-

tjänst, Änglakören och barn-
grupperna medverkar.

Söndag 28 Första advent
10.00 Sköllersta kyrka: Mässa, 

 Svennevads kyrkokör sjunger.
16.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

 Musikgudstjänst, musik med 
 Rasmus Ringborg sång och 
Samuel Edvardsson gitarr.
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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 håller vår hemsida, Facebook-
sida, affischer och predikoturer 
uppdaterade med aktuell informa-
tion. Håll gärna ett öga där. För-
ändringar kan ske med kort varsel.

www.facebook.com/ 
Skollerstaforsamling

16.00

16.00



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

Besök oss även på: instagram 
skollerstaforsamling

Faktaruta
Namn Hans Bengtsson.
Ålder 72 år.
Familj Sambo.
Yrke Pensionerad industriarbetare.
Bor Bo.
Fritidsintressen Musikintresse och som mest att lyssna 

på 50-tals rock och samlar vinylskivor.
Favoritprogram Brittiska kriminalserier på TV.
Älsklingspsalm Älskar av kristna sånger mest ”Jag har 

hört om en stad ovan molnen”, rysk 
folkmelodi, svensk text av Lydia Lithell.

Läser just nu Läser sällan romaner men är flitig 
läsare av flera dagstidningar för nyhets-
intresset.

 

När Svenska kyrkan skildes från staten för-
ändrades flera förutsättningar för kyrkovalet. 

Valdagen skulle inte längre som tidigare vara en söndag i okto-
ber, några veckor senare än de allmänna valen. Det flyttades till 
tredje söndagen i september och året före de allmänna valen. 
Svenska kyrkan blev ansvarig för att genomföra valen och inrät-
tade valnämnder för kyrkovalet.

Det första kyrkovalet som genomfördes efter Svenska kyrkans 
skiljande från staten var år 2001. Inför det valet blev Hans till-
förfrågad om att bli ordförande i valnämnden i församlingen. 
Så blev det ”första nya kyrkovalet” den första gången som han 
fungerade i rollen och han har fortsatt det uppdraget kvar se-
dan 20 år. Han har varit valnämndsordförande alla år sedan 
dess och arbetat så att församlingens val har kunnat genom-
föras på ett korrekt och bra sätt i vår bygd.

Hans engagemang för den här typen av arbete med valen bör-
jade med att han i Hallsbergs kommun blev engagerad som 
valarbetare med röstmottagning, både vid allmänna val och 
kyrkoval 1979. Det var så han skaffade sig den erfarenhet av 
valarbete som behövs. Han trivs med mötet med människor i 
samband med valen. Vid allmänna val är han fortfarande aktiv 
som vice ordförande i Pålsboda valdistrikt.

Arbetet i valnämnden år spännande men också ganska mycket 
koncentrerat till valåren. Ett omfattande praktiskt arbete är att 
fördela materiel på rätt sätt till de olika vallokalerna. Allt ska 
finns på plats så att val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet kan genomföras korrekt. Det är viktigt att ar-
beta med noggrannhet och vara övertygad om att det inte upp-
står fel som kan få negativ betydelse för valprocessen. När alla 
röster är överlämnade till valkansliet i Strängnäs känner Hans 
sig nöjd.

Hans är uppvuxen i Gryt och när han lämnade den skola som 
då fanns för honom, började han arbeta på industrin vid Gryts 
bruk. Den arbetsgivaren blev han trogen under hela sin yrkes-
tid. Senare har han kompletterat sin utbildning med gymnasie-
kompetens vid Kävesta folkhögskola.

Hans har också haft flera uppdrag som kommunalpolitiker för 
Socialdemokraterna bl a som nämndeman vid Örebro tingsrätt. 
Nu för tiden har han bara uppdraget som valarbetare kvar. Se-
dan drygt 25 år är han ordförande i Bo hembygdsförening och 
ledamot i Sköllerstabygdens forskarfond. Han var också försäk-
ringsombud med verksamhet för försäkringsbolaget i södra 
Närke, i runt 25 år.

Text och foto Lars Erik Holmstrand

Hans Bengtsson, valnämndens 
ordförande, arbetar nu med 
uppgifter inför kyrkovalet.

I varje församling finns en valnämnd 
med uppgift att ansvara för ge-
nomförandet av kyrkovalet. I vår 
valnämnd i Sköllersta församling 
är Hans Bengtsson den nämn-
dens ordförande.

Från Sommarkyrkan i Sköllersta
Under sommaren 2021 har Sköller-
sta kyrka varit öppen för besök med 
oss som sommarvärdar.

Det har varit kul att få träffa besö-
kare från spridda delar av landet.

Varje onsdag har vi haft sommar-
andakter som varit uppskattade av 
både oss och besökare.

Vissa har kommit för att ta del av 
våra andakter, medan andra endast 

ville se sig omkring i kyrkan eller 
 kanske ta en kik på fotoutställningen.

Det har varit ett roligt sommarjobb 
och vi tackar alla som kommit och 
besökt oss.

Elina och Filippa 
Sommarvärdar i Sköllersta kyrka

Rösta  
i kyrkovalet 
19 september

svenskakyrkan.se/kyrkoval

Foto: Lars Erik Holmstrand


