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När traditionen djupnar
Under hösten kom frågan som legat vilande sen förra julen. ”Det var du som var 
tomte förra julen!”. Min dotter ler och tycker att hon har ett överläge. ”Nej, jag 
var ju över med en julpresent till grannen. Prata med dom så ska du se att det är 
sant. Varför tror du det?”. Vi småskrattar. ”Därför att jag såg ditt skägg, du hade 
mammas sjal, och så hittade jag kläderna och masken i källaren. Ha!”. Jag tycktes 
vara övermannad. Nu skrattade vi så vi kiknade, över det löjliga, över att den up-
penbara lögnen var blottlagd. Men jag fortsatte att hävda att det inte var jag.

Tomten, en tradition och myt som har sina rötter i folktro, men som också har 
kristna förtecken är ju ett trivsamt inslag på julen, ja vad vore julen utan tomten? 
Tidigt fostrar vi våra barn in i julens glädje och tomten är en omistlig del. Jag minns 
själv när jag i 5–6 årsåldern fick reda på att han inte fanns, när min bror berättade. 
Vi rusade runt i huset i jakt efter tomten och min äldre bror vänder sig om i trap-
pen och säger: ”jamen, fattar du inte? Det är ju morfar som är tomten!” Som en 
okunskapens slöja som plötsligt ramlade av mig. Sorg och besvikelse uppstod. Den 
var dock inte långvarig!

Traditioner behöver inte alltid vara sanna eller ha särskilt mycket substans för att 
vara viktiga och bli långvariga. Tomten kommer för att barnen blir glada (eller räd-
da). Vi firar midsommar och dansar kring midsommarstången för att få en känsla 
av gemenskap i ett allt mer splittrat samhälle. Och ofta handlar det om att ”så har 
vi alltid gjort”. Vanans makt är stor.

Maria och det lilla barnet på framsidans bild är från Sköllersta kyrka och har stått 
där i 600 år. När midnattsmässan avslutas på julaftonsnatten (juldagsmorgonen) 
så samlas vi vid statyn, tänder ljus och sjunger psalm 114 Stilla natt. Vi tänker på 
barnet i krubban, men där är också hela Jesu liv, hans död och uppståndelse. Det 
har traditionernas alla förtecken, men där är också något mycket djupare. Det är 
mer än gemenskap med varandra på platsen, det är mer än trygghet och glädje 
för stunden. Det har med hela vårt liv att göra, det har med Guds löften som ekar 
genom historien och som börjar med barnet i krubban. Löften om närvaro i livet 
och evigheten. Och att öppna sitt sinne och hjärta och utforska det går bortom 
tradition och ”så har vi alltid gjort”. När våra traditioner får djupna får ett annars 
tomt tidsflöde återkommande mening. Jul är inte bara tomtar utan är ett menings-
bärande sammanhang som inbjuder till eftertanke om vem Gud är. Påsk är inte 
bara ägg utan framförallt ett budskap om livets seger över döden. Ur det kommer 
relation och ett nytt synsätt på världen, på mig själv och på min nästa. Det håller 
för våra frågor och livets alla känslor. Vi må stå där som min dotter och fnissa eller 
gråta och nyfiket undra. Men, skillnaden från mycket annat i livet: det håller. Gud 
sviker inte!

Jag vill hälsa dig välkommen till advents- och jultidens gudstjänster. 
Jag vill också välkomna dig till att utforska och gå bortom det 
vi ser vid  första anblicken och på riktigt möta det lilla 
barnet i krubban med allt av vad det innebär.

En bön: 
I denna jultid, Herre kom till mig. Mitt hjärta är en 
tom krubba. Kom. Amen

Med önskan om en god jul och  
ett välsignat nytt år. 

Magnus Segendorff, Kyrkoherde.
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Biskopsvisitationens avslutning

Biskop Johans visitationstal
Det var inte vilken visitation som helst och inte vilken 
resa som helst. Det var en tidsresa – en resa ända tillbaka 
till 1200-talet. När kyrkoherde Magnus Segendorff och 
jag på biskopsvisitationens andra morgon klättrade upp 
på Sköllersta kyrkas vind då var det som om tiden stod 
stilla. Att vandra där uppe ovan valven och se den mäktiga 
takkonstruktion som timmermännen åstadkommit för 
700-800 år sedan var hisnande. – Hade vi nu kunnat 
klättra ner till taksparrarnas fästen vid murpartiet, hade vi 
också sett deras bomärken, berättade Magnus. Tecknen 
de skurit in i timret för att visa vem som timrat just den 
bjälken – som ett uttryck för yrkesstolthet och ett slags 
kvitto på vem som i slutänden skulle ha betalt for jobbet. 
Och nu som en slags hälsning från dem till oss. Från 
medeltidens Sköllersta till 2020 års Sköllersta. Det kallar 
jag tidsresa.

Att jag så här i inledningen av mitt visitationstal väljer att 
börja där istället för på visitationsdagens första morgon, 
beror på hur talande jag tycker att det besöket var för 
förståelsen av församlingens uppdrag idag. För genom 
hela denna fina visitation fanns ett tema: vittnesbörden 
om Svenska kyrkans oerhört djupa förankring i bygd och 
bygdegemenskap. Vart vi än kom, vem vi än mötte, var 
det detta som stod fram: hur mycket Svenska kyrkan 
i Sköllersta, Hjortkvarn, Pålsboda, Svennevad och Bo 
med dess omland har betytt och fortsatt betyder för allt 
och alla. Församlingen förvaltar bygdens arv, inte på ett 
oföränderligt sätt utan på ett levande, dynamiskt sätt. 
Ett sätt som med historien i ryggen pekar mot framtiden. 
Församlingen håller på många sätt samman denna bygd 
och förhindrar den från att brytas isär och bli likt isolerade 
öar i en brokig skärgård. Det såg jag och min fråga blev: 
ser bygden samma sak? Inser de som bor här hur viktigt 
det är för bygdens liv, vars och ens liv, att kyrkan lever och 
frodas?

Men vänta nu … Bäst att ta det hela metodiskt och börja 
från början. Så här vad det ju:

Coronarestriktionerna präglade såklart på många sätt 
årets visitation. De begränsningar och restriktioner som 

Söndagen den 4 oktober avslutade biskop Johan sin 
visitation med att leda söndagens högmässa och därefter 
yttra sin stämma, sitt tal om vad han sett och hört. Det 
blev en festens dag trots restriktioner! Många som ville 
kunde inte vara på plats, så därför publiceras biskopens 
tal här så att alla kan ta del av det.

Magnus Segendorff Kyrkoherde
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gällt sedan mars månad har ju effektivt hindrat mig från att besöka stiftets 
församlingar. Så när adjunkt Magdalena Öhrling och jag äntligen kom iväg till 
Sköllersta kändes det som en stor befrielse. En lyx. Av det varma mottagandet 
att döma kände ni kanske detsamma. Att visitera er var att möta en församling 
med en öppen famn och ordning och reda i och kring fastigheter, på 
kyrkogårdar och grönytor. Här har ni koll. Senast det biskopsvisiterades här var 
2008 då biskop Hans-Erik i sällskap med flera stiftsmedarbetare i september 
och november besökte er. Nu var det dags igen och det på nästan samma 
datum – fast 12 år senare. Allt i enlighet med den modell vi har i stiftet, det vi 
kallar Strängnäsmodellen.

Efter komminister Benny Larssons och kyrkomusiker Per-erik Wiktorps 
morgonandakt i Pålsboda kyrka med välkomstord av kyrkoherde Magnus, 
fortsatte morgonen nere i samlingssalen med presentation av församlingens 
verksamhet. Där kunde vi glädjas över berättelser om goda initiativ och 
framgångsrika satsningar inom flera områden. Pandemins påverkan gick 
naturligtvis inte att bortse från, men medarbetarna kunde ändå berätta 
om fortsatt gott gensvar när det gäller åldersgruppen 0-18 år. Ni pratade 
entusiastiskt om hur den nya kyrkoparken i Pålsboda gjort att fler kan mötas 
trots restriktionerna varvid kyrkogårds- och fastighetsföreståndare Per 
Sverin och hans medarbetare med rätta sträckte lite extra på sig. Så följde 
ett antal enskilda samtalstillfällen dels mellan biskop, respektive präst och 
kyrkorådets ordförande Britt-Marie Lindqvist, dels mellan kontraktsprost 
Jimmy Åkerfeldt, adjunkt Magdalena och övriga medarbetare. Eftersom 
er församlingsinstruktion är så pass ny att den inte behöver revideras kom 
samtalet med de fyra utvalda kyrkorådsledamöterna Monica Hjälm, Anne 
Carlqvist Fors, Sara Folkeson (v ordf) och Anette Boo (kf:s ordf) att fokusera 
på andra frågor. Självklart hade jag gärna mött hela kyrkorådet, men så länge 
Folkhälsomyndigheter och regering rekommenderar och bestämmer som de 
gör, så var det tyvärr inte möjligt. Några fick representera alla – och gjorde det 
med den äran.

Samtalet kom i hög grad att handla om Sköllersta församlings roll i Södra Närkes 
kontrakt och värdet av att aktivt söka samverkan med grannförsamlingar och 
grannpastorat.

Kontraktsprosten bidrog med många kloka synpunkter och bekräftade sin vilja 
att utifrån sin position stimulera olika former av samarbete och samverkan. 
En viktig slutsats av vårt samtal var påminnelsen om hur oerhört viktigt – ja, 
alldeles avgörande – ett aktivt stöd från kyrkoråd och kyrkofullmäktige är i 
dessa frågor. Som kyrkoherde behöver man veta att de förtroendevalda vill 
driva på denna utveckling och ser det som prioriterat. Närmanden församlingar 
emellan behöver inte sikta på sammangående utan snarare på att utforska 
olika former för kostnadsbesparande samarbeten.

Och det inte bara av kostnadsskäl. Samarbete stimulerar och entusiasmerar 
också. Verksamheten blir både roligare och mindre sårbar om fler drar sitt 
strå till den gemensamma stacken. Så kära kyrkoråd: Gör en stor high five för 
utvecklat samarbete inom kontraktet. Se det som ert ansvar att bereda mark 
för detta. Ge kyrkoherden ert helhjärtade stöd i dessa processer. Ensam är 
inte stark – många kan mer tillsammans.

Så avslutades dagen med en enkel mässa följt av ett synnerligen uppmunt-
rande samtal med några av församlingens unga ledare. Ett samtal jag öns-
kat fler skulle ha fått höra. I dessa engagerade ungdomar har Sköllersta och 
Svenska kyrkan en stor och viktig resurs. Genom ert konfirmandarbete ger ni 
unga människor en fantastisk start på vuxenlivet, och även om många av era 
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ungdomar på grund av studier och annat lämmar er för några år, kan ni nog 
räkna med att flera kommer åter. 

Måtte de då fångas upp igen och hitta tillbaka till församlingen. Av stämningen 
runt bordet i ungdomsvåningen att döma lär de göra det. Här känner de sig 
hemma. Spännande också att se hur snabbt Per-erik, naturligtvis i laglig fart, 
kunde ta sig från Sköllersta till Pålsboda just som kvällsgudstjänsten skulle 
börja. Han trodde vi skulle vara i Sköllersta, vi trodde vi skulle vara i Pålsboda 
– och vi vann. Men Per-erik vann han också för han kom likt skjuten ur en ka-
non in i tid. Proffsigt!

Att visitationens andra dag inleddes i Sköllersta kyrka har jag redan avslöjat. 
Detta var kyrkoturnéns dag. Grattis till er vackra kyrka, nästan katedral, i Sköl-
lersta. Så luftig, mäktig och andäktig – och med en sakristia som verkligen 
signalerar medeltid. Ett rum för stillhet och andakt. Kyrkans många skatter 
påminner om hur rika och fromma dessa bygder historiskt sett varit. Av Fred-
rik Lindström har vi ju nyss lärt att Närke och Rekarnebygden – alltså ända 
upp till trakterna runt Eskilstuna – i grund och botten är samma makt- och 
kultursfär. Det är inte utan att man märker det så lika till karaktären som flera 
kyrkor i Rekarnebygden är dem här i Närke. Lite extra roligt var det såklart för 
mig att få återvända till Svennevads kyrka, den kyrka jag som domprost fick 
det hedrande uppdraget att återinviga i samband med senaste renoveringen. 
Inför den altaruppsatsen står man inte oberörd. Det känns som att vara i en 
kyrka nere på kontinenten – den fullkomligen utstrålar stolt lokalpatriotism.

I Hjortkvarn väntade kyrkvärden och mångåriga församlingsmedarbetaren 
Doris med hembakt kaffebröd. Att även denna fina kyrka är älskad av bygdens 
folk, det känner man. Kyrkorummet är intimt och trivsamt, en byggnad man 
gärna vistas i. Roligt också att se hur välskött kyrkogården här som överallt 
annars var. Sällan eller aldrig har jag väl sett så många välkrattade grusgångar.

Finalen på vår kyrktur utgjordes av Boo kyrka – kulturhistoriskt och konstve-
tenskapligt intressant, elegant i sin karolinska enkelhet. Det vilar en värdig 
stillhet över det fina gamla kyrkorummet. En miljö man önskar fler ville upp-
täcka och utnyttja. Spännande också med kyrkotomtens unika påskliljor, som 
i och för sig höll sig dolda under jorden när vi var där. Jag får se till att komma 
tillbaka någon gång när de tittar upp igen.

Efter lunch på fascinerande och välsmakande Vita Krala i Haddebo väntade 
tre engagerade och kunniga herrar på oss i Pålsboda Förr och Nu. Hos Lars-
Göran, Göte och Per-Olof (PO) kunde vi stannat nästan hur länge som helst. 
Säg det som de inte vet om Pålsbodas utveckling! Är man sedan, som jag, 
barnsligt förtjust i modellandskap, ja då förstår ni att den fina utställningen 
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verkligen gick hem. Tänk att ha en sådan lärorik resurs ett stenkast från kyrkan. 
En plats som verkligen sätter in Pålsboda i sitt sammanhang och berättar om 
dess utveckling från en samling bondgårdar, över järnvägseran till dagens 
industrisamhälle. Ett besök där borde vara en given sak för alla Pålsbodabor, 
nyinflyttade som bofasta sedan länge. Dörren stod öppen, så vi passade på att 
titta in till Göran Johansson på Bording – tryckeriet som haft örat till marken 
och framsynt utvecklats i takt med kundernas behov. Det är nyttigt att som 
kyrka spegla sig i andra verksamheter. Vi talar inte om kundfokus men har 
en del att lära av dem som övat upp lyhördheten visavi sin målgrupp. Stekta 
sparvar flyger ju, som bekant, inte direkt in i munnen.

Kaftanen – prästrocken – är ett förnämligt plagg. Enda problemet med det är 
möjligen att det levereras måttbeställt. Växer man sedan man hämtat ut den 
sitter den snart väldigt tight.

Mot bakgrund av detta brukar jag ligga lågt när det bjuds kakor och bullar – 
härligt, härligt, men farligt, farligt. Men jag säger bara en sak: Desiréebullar – 
Desiréebullar. Av livets många goda bullar toppas listan numera av denna un-
derbara skapelse, som i sällskap med en kopp kaffe utgjorde finalen på 2020 
års biskopsvisitation. En visitation, präglad av generositet och värme, förvän-
tansfullhet och engagemang och av den sortens identitet och självförståelse 
som den har som varit en aktiv del av det som hänt i bygden under bortåt 
1000 år. Kyrkan har på många sätt format dessa bygder. Kyrkan ska fortsatt 
forma dessa bygder. Ja, kyrkan är vi – tillsammans. Är människor som krokar 
arm och ställer upp och som bryr sig. Vi är alla länkar i en lång kedja som i ena 
änden sträcker sig tillbaka till Jesu egen tid och den andra in i en för oss okänd 
framtid. En framtid vi möter med tillförsikt – tillsammans – som ett i Kristus.

Foton där ej annat anges: Madelene Aronsson
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Lyckad sångstund i hösttid!
En solig sensommardag i september gick några kollegor 
från pastorsexpeditionen ned till Sköllergårdens 
framsida och bjöd på en liten sångstund för de äldre! 
I strålande sol bjöds det på sånger av bl.a. Evert Taube, 
Ted Gärdestad och Björn & Benny!

Många lyssnare från Sköllergården hade tagit sig ut på 
framsidan med personalens hjälp men också några uti-
från kom och lyssnade.

En lyckad sångstund som vi gärna gör om! Tack till er på 
Sköllergården och andra utifrån som kom och lyssnade!

Ny konfirmandgrupp
Framför oss ligger nu ett nytt läsår med en ny grupp 
konfirmander där vi tillsammans får fundera på det som 
känns viktigt i livet – kärlek och vänskap, tro och tvivel, 
olikheter och respekt, glädje och sorg.

Vi träffas varannan onsdagseftermiddag efter skolan 
i Pålsboda församlingshem. Vi fyller eftermiddagarna 
med mysigt mellis, upplevelser och samtal.

Vi träffas även en söndag i månaden i en av församling-
ens kyrkor. Senare i höst har vi en övernattning med väl-
komstgudstjänst i Pålsboda kyrka. Till våren väntar en 
upplevelseresa till Gotland - de hundra kyrkornas ö.

Låt gärna våra konfirmander få finnas med i era tankar 
och böner.
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Årets Lucia i Svennevad flyttar 
vi fram!
I år är det 50 år sedan första lucian i Svennevad kröntes 
och det skulle vi fira med stort luciatåg genom 50 år.

Men p.g.a. rådande omständigheter så har Svennevads 
idrottsförening och Sköllersta församling enats om att 
inte genomföra detta jubileum detta år, så nu får vi flytta 
fram vårt firande till lucia 2021.

Julbönen i Hjortkvarn flyttar 
vi fram till julafton 2021!
Vår omtyckta och välbesökta julbön i Adventskyrkan 
Hjortkvarn på julaftons förmiddag har nära på blivit en 
”Hemvändardag” för alla som kommer till hembygden 
och samlas för att fira jul. Man besöker kyrkan kl 11.00 
på julafton och sedan önskar man varandra en God Jul.

Men så i år har detta otäcka virus slagit till och vi kan inte 
ta emot det 100-talet besökare, som brukar komma, 
i vår ”fina, lilla” kyrka. Därför måste vi p.g.a. rådande 
omständigheter flytta fram julbönen till julafton 2021.

Verksamhetsstarter för 
 vårterminen 2021
10 januari Konfirmander

11 januari Öppen förskola i Pålsboda

12 januari Chilla åk.3 – åk.5

 Änglakören åk.2 – åk.5

13 januari PAX åk.6 – gymnasiet

14 januari Barnvagnspromenad Sköllersta

 Kyrkis förskoleklass – åk.2

Vi visar hänsyn och  
omtanke när vi  
håller avstånd



8

Julkrubba  
den 24 december
Varmt välkomna till en stämnings-
full stund i Pålsboda kyrka kl. 10.00 
på julafton.

Här får vi samlas och tillsammans 
bygga upp vår fina julkrubba med 
Josef, Maria, det lilla Jesusbarnet, 
änglar och alla herdarna. Vi sjunger 
de allra finaste julpsalmerna. Alla 
barn får en liten julgåva.

Barnens julfest 
med Haddebo 
kyrkliga syförening
Söndagen den 10 jan 2021 kl 14.00 
är det fest i Svennevad.

Vi startar i kyrkan med ett härligt 
julspel av konfirmanderna. Där-
efter traditionsenligt barnens 
julfest utomhus med dans kring 
granen och tomtebesök.

Upplevelse- 
vandring i juletid
Tänk att du är 6 år och får vara 
med på en upplevelsevandring 
som handlar om vad som hände 
den natten då Jesus föddes. Du får 
träffa änglar, herdar, Jesusbarnet, 
Josef och Maria.

I december bjuder vi in till just 
detta för alla förskoleklassbarn 
och alla barn i årskurs 1 i vår 
församling. Barnen får kliva in i 
julevange liets berättelse medan vi 
förflyttar oss mellan olika scener. 
Upplevelsevandringen avslutas i 
”stallet i Betlehem” där vi sjunger 
en av våra mest älskade julpsalmer: 
Stilla natt, heliga natt!

Vandringarna genomförs i Sköllersta 
kyrka och Pålsboda kyrka.
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Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Genom dopet  upptagna  
i Sköllersta  församling
Namn Dopdag

Liam Nilsson 29 augusti

Ludvig Palm 19 september

Märta Tjäderbäck 10 oktober

William Palm 7 november

Vi välkomnar er i Guds familj och tar 
emot er med kärlek och förväntan.
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MUSIKGUDSTJÄNSTMUSIKGUDSTJÄNST
Söndagen den 22 november kl. 16.00
SVENNEVADS KYRKA
Musikgudstjänst MQ Blåsarkvintett från 
Godegård spelar.

MUSIK I ADVENTMUSIK I ADVENT
Söndagen den 29 november 
Första Advent kl. 16.00
ADVENTSKYRKAN HJORTKVARN
”Musik i Advent” Sång Torbjörn Hart-
man, orgel/piano Per-erik Wiktorp.

ÄNGLAKÖRENÄNGLAKÖREN
Söndagen den 6 december kl. 14.30 
Andra Advent
UTANFÖR SKÖLLERGÅRDEN
Sång Kyrkans barnkör ”Änglakören”.

STÄMNINGSFULL MUSIK STÄMNINGSFULL MUSIK 
JULEN OCH VINTERNJULEN OCH VINTERN

MUSIK I HÖST – ADVENT – JUL – VINTER 2020 – 2021

Höstorgel –  Adventsorgel 
– Julorgel – Vinterorgel

Orgelmusik i våra kyrkor 
torsdagar kl. 15.00.
Vid orgeln: Per-erik Wiktorp.
• Pålsboda kyrka 28 jan.
• Sköllersta kyrka 3 dec och 

4 feb.
• Adventskyrkan, Hjortkvarn 

10 dec och 21 jan.
• Svennevads kyrka 26 nov, 

17 dec och 11 feb.

Stämningsfull julmusik vid Sköllergården!
Söndagen den 6:e december, 2:a advent, kl. 14.30 kommer församling-
ens barnkör, Änglakören, att sjunga stämningsfulla advents- och jul-
sånger!

Vi kommer att pälsa på oss och stå utanför Sköllergårdens framsida så 
vi håller ett Corona-säkert avstånd till lyssnarna.

Vi hoppas att vi har vädret med oss och får en eftermiddag med uppe-
håll. Blir det regn eller snöslask blir vi tvungna att ställa in.

Kom gärna du också och lyssna till församlingens barnkör och ta del av 
jul- och adventsstämningen!

Sanna Maria Ringshagen, kantor

VI SJUNGER IN JULENVI SJUNGER IN JULEN
Söndagen den 20 december kl. 16.00 
Fjärde Advent 
SVENNEVADS KYRKA
”Vi sjunger in julen” med sång av 
 Andreas Gyllander, piano Erik Oldberg 
och orgel Sanna Maria Ringshagen.

MUSIKGUDSTJÄNSTMUSIKGUDSTJÄNST
Lördagen den 26 december kl. 16.00 
Annandag jul
PÅLSBODA KYRKA
Musikgudstjänst ”Vi sjunger julens 
psalmer och sånger”.

NYÅRSBÖNNYÅRSBÖN
Torsdagen den 31 december 
kl. 16.00 Nyårsafton 
SKÖLLERSTA KYRKA
Nyårsbön med orgelmusik vid orgeln 
Per-erik Wiktorp.

Fo
to

t ti
llh

ör
 S

kö
lle

rs
ta

 fö
rs

am
lin

g

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

På grund av rådande 
 omständigheter kan våra 

 evenemang  komma att ändras, 
flyttas eller ställas in.

9
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Foto: Lars Erik Holmstrand
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Om Guds närvaro...
... visste Karmelitermunken Broder Lorens mycket 
om, han levde mellan 1614-1691. Denne Broder 
hette från början Nicolas Herman och var född i 
östra Frankrike. Fattigdom gjorde att han som ung 
sökte sig till armén, för där skulle han åtminstone 
få ett mål mat om dagen. Under hans tid i armén 
hände något som inledde hans andliga resa i livet.

Genom en vardaglig händelse upplevde han 
hur Gud talade till honom när han en vinterdag 
betraktade ett naket träd. Trädet som inte hade 
några löv eller någon frukt blev trots det till ett 
hoppets tecken för denne unge man. Likt trädet 
kände han sig död inombords, men kunde ändå 
hoppas att vårens förnyelse skulle nå även hans liv. 
I den stunden väcktes inom Herman en kärlek till 
Gud som aldrig skulle slockna.

Den unge Herman blev tvungen att sluta i 
armén på grund av en skada och sökte sig till 
ett Karmelitkloster i Paris. Där levde han resten 
av sitt liv och fick ha hand om kökstjänsterna i 
klostret. I klostret tog han sig namnet Lorens av 
Uppståndelsen.

Många drogs till denne broder trots 
hans ringa utbildning samt ställning 

i klostret. De drogs till honom 
genom den person han var och 

den frid han utstrålade. Hans 
insikter om livet blev till den 
bok som kom att bli en av de 
senare århundrades andliga 
klassiker: Att öva sig i att 
leva i Guds närvaro. Boken 
kom till först efter Broder 
Lorens död.

I sitt arbete i klostrets kök utvecklade han en enkel 
andlig regel: ”Att öva sig i att vara uppmärksam på 
Guds närvaro i allt han gjorde”. Vardagliga sysslor, 
hur monotona och trista de än var så, blev de till 
något som utfördes till Guds ära och kärlek. ”Jag 
började att leva som om bara Gud och jag fanns”, 
skrev han.

I ett avsnitt i boken skriver han; ”För mig är det 
ingen skillnad mellan tiden för arbetet och tiden för 
bönen. I stöket och tjattret i mitt kök, där människor 
ropar efter olika saker i mun på varandra, äger jag 
samma stillhet i Gud som när jag står på knä inför 
det välsignade sakramentet”.

Han skrev vidare; ”Jag vänder min omelett i 
stekpannan av kärlek till Gud. När den är färdig 
och om jag inte har något annat att göra, böjer jag 
mig till jorden och tillber Gud som gett mig nåden 
att få tillaga den, därefter reser jag mig lyckligare 
än någon kung. När jag inte kan göra annat, är 
det tillräckligt för mig att ha lyft upp ett strå från 
marken av kärlek till Gud”.

Denne munk visste att det inte var enkelt att finna 
denna förening med Gud. Hans liv blev till en lång 
övning i att leva i Guds närvaro, och var ofta en 
kamp för honom. Med tiden blev han dock varse 
hur själen funnit sitt hem, platsen där den kunde 
vila ut. En sådan frid tror jag vi är många som 
behöver i vårt västerländska samhälle där saker och 
ting snurrar på allt fortare i våra liv.

Vid pennan 
Benny Larsson 

Präst Sköllersta församling

10
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SKÖLLERSTA FÖRSAMLING  SKÖLLERSTA FÖRSAMLING  
JULEN 2020 & VINTERN 2021JULEN 2020 & VINTERN 2021

Med reservation för tillägg och ändringar. 
Se affischer, annonser, facebook, instagram och  predikoturer.
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NOVEMBER
Söndag 22
16.00 Svennevads kyrka: Musikguds-

tjänst. MQ Blåsarkvintett från 
Godegård med Jan Selim.

Onsdag 25
18.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 26
15.00 Svennevads kyrka: ”Höstorgel”, 

vid orgeln: Per-erik Wiktorp.

Söndag 29 Första advent
10.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst, 

sång: Torbjörn Hartman.
14.00 Svennevads kyrka: Gudstjänst, 

sång: Torbjörn Hartman.
16.00 Advenskyrkan Hjortkvarn: 

”Musik i Advent”, Sång: Torbjörn 
Hartman, orgel/piano: Per-erik 
Wiktorp.

DECEMBER
Onsdag 2
18.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 3
15.00 Sköllersta kyrka: ”Adventsorgel,” 

vid orgeln: Per-erik Wiktorp.

Söndag 6 Andra advent
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Onsdag 9
18.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 10
15.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

”Julorgel” vid orgeln: Per-erik 
Wiktorp.

Söndag 13 Tredje advent
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 17
15.00 Svennevads kyrka: ”Julorgel” vid 

orgeln: Per-erik Wiktorp.

Söndag 20 Fjärde advent
16.00 Svennevads kyrka: Julkonsert, 

sång: Andreas Gyllander, piano 
Erik Oldberg och orgel Sanna 
Maria Ringshagen.

Torsdag 24 Julafton
10.00 Pålsboda kyrka: Samling vid 

julkrubban.
23.00 Sköllersta kyrka: Midnattsmässa.

Fredag 25 Juldagen
07.00 Svennevads kyrka: Julotta. 

Sång: sånggruppen FLIX.

Lördag 26 Annandag jul
16.00 Pålsboda kyrka: Vi sjunger julens 

psalmer och sånger.

Söndag 27
10.00 Sammanlyst till Hallsbergs 

 sockenkyrka.

Torsdag 31 Nyårsafton
16.00 Sköllersta kyrka: Nyårsbön med 

orgelmusik.

JANUARI
Fredag 1 Nyårsdagen
16.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Nyårsgudstjänst.

Söndag 3
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Onsdag 6 Trettondedag jul
18.00 Pålsboda kyrka: Kvällsgudstjänst.

Söndag 10
14.00 Svennevads kyrka: Familjeguds-

tjänst, konfirmanderna framför 
ett julspel i kyrkan. Därefter 
Haddebo kyrkliga syförening och 
barnens julfest utomhus med 
dans kring granen och tomte-
besök.

Onsdag 13
18.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Söndag 17
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Onsdag 20
18.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 21
15.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

”Vinterorgel” vid orgeln: Per-erik 
Wiktorp.

Söndag 24
11.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Onsdag 27
18.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 28
15.00 Pålsboda kyrka: ”Vinterorgel” vid 

orgeln: Per-erik Wiktorp.

Söndag 31
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

FEBRUARI
Onsdag 3
18.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 4
15.00 Sköllersta kyrka: ”Vinterorgel” 

vid orgeln: Per-erik Wiktorp.

Söndag 7 Kyndelsmässodagen
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.
14.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst för 

stora och små och DOPFEST.

Onsdag 10
18.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Torsdag 11
15.00 Svennevads kyrka: ”Åren som 

gått – kantorns bästa favoriter 
genom 32 år” Vid orgeln: Per-erik 
Wiktorp.

Söndag 14 Fastlagssöndagen
11.00 Pålsboda kyrka: Famlijeguds-

tjänst karneval med faste-
vandring utomhus.

Onsdag 17
18.00 Pålsboda kyrka: Askonsdags-

mässa.

Söndag 21
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Onsdag 24
18.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Söndag 28
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.
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Med reservation för tillägg och ändringar. Se affischer, annonser, facebook, instagram och  predikoturer.

I Coronatider
På vår hemsida kan du hålla dig 
uppdaterad om hur vi förhåller 
oss till folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

www.svenskakyrkan.se/skollersta



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

Besök oss även på: instagram 
skollerstaforsamling

Faktaruta
Namn Sanna Maria Ringshagen
Ålder 34 år
Familj Maken Anders, sönerna Gustav 4 år och Alfred 1 år.
Yrke Kyrkomusiker
Bor Hallsberg
Fritidsintressen Just nu tar barn och familj mycket tid, men 

om tillfälle ges motionerar och promene-
rar hon, med eller utan barnvagn. Hon ser 
också gärna på film.

Favoritprogram På spåret eller en spännande serie på TV.
Älsklingspsalm 297 Härlig är jorden.
Läser just nu Främlingen av Diana Gabaldon, en berät-

telse som också är underlag för en TV-
serie som kan streamas.

 

Sanna Marias intresse för 
kyrkan finns med henne se-
dan barndomen. Det kommer 
från miljön när hon växte upp 
i en prästfamilj, med pappa 
som var präst. Det förde 
henne på ett naturligt sätt 
vidare till en utbildning med 
inriktning mot kyrkomusik 
och till arbete i en församling 
i  Svenska kyrkan.

Nu är hon sedan 2012 en av 
musikerna i vår församling 
och det är något som hon 
trivs med och att det innebär 
varierande arbetsuppgifter uppskattar hon. Den trivsel och 
den gemenskap i samarbetet med arbetskamraterna som 
behövs, där mycket händer när man har olika roller i arbetet, är 
verkligen uppskattat av henne.

Att vara musiker innebär ju att svara för musiken vid gudstjäns-
ter och andra samlingar i kyrkan så att det betyder något för 
besökarna. Särskilt fint tycker hon att det är att få vara med och 
möta människor i stora och viktiga skeenden i deras liv och göra 
stunden till ett minne för dem. Det kan vara i glädje eller sorg, 
som vid dop, bröllop eller begravning.

En uppgift som också betyder mycket för henne är församlingens 
barnkör som hon övar, leder och stöder när de sjunger 

inför församlingen. Just nu är det tråkigt att de, på grund av 
Coronapandemin inte får sjunga upp på gudstjänster i samma 
utsträckning som tidigare. Hon är också aktiv i undervisningen 
av konfirmander och andra grupper med barn och ungdomar.

Musiken är en stor del i Sanna Marias liv och så har det i stort 
sett alltid varit. Hon började spela piano i sju-årsåldern och gick 
på gymnasieutbildning på estetiska programmet med inrikt-
ning musik. Efter en utbildning på musiklinjen på folkhögskolan 
i Rimforsa kom hon in på musiklärarprogrammet på musikhög-
skolan i Örebro. Där fanns ett samarbete med Hjo folkhögskola 
och kantorsutbildningen där. Dessa utbildningar kunde hon 
kombinera så att hon blev musiklärare och kyrkomusiker.

När hon växte upp som barn i prästfamiljen gällde att prästens 
bostad var i prästgården och hon har därför fått flytta med fa-
miljen till flera orter och olika prästgårdar. Den mesta tiden som 
barn och ung har familjen ändå bott i Askersund och det är där 
hon gått i skola och där som hon växte upp. Hon är ”lite hem-
makär” det passar henne bra att bo och arbeta som hon gör nu.

Text Lars Erik Holmstrand

Sanna Maria Ringshagen 
har starkt engagemang för 
musiken i församlingen
Sedan flera år är Sanna Maria Ringshagen en av våra 
kyrkomusiker och hon arbetar aktivt och med stort 
engagemang för ett bra musikliv i församlingen.

Foto: Lena Gunnarsson

”MELLAN HIMMEL OCH JORD”
1 X 2

1 Hur många evangelier finns det i nya testamentet? Sex Fyra 12

2 Med vilket ord börjar bergspredikan? Saliga Frid Hej

3 Vilket år stod Svennevads kyrka färdig? 1886 1721 1786

4 Vad föreställer altartavlan i Bo kyrka? Uppståndelsen Himmelsfärden Jesu gravläggning

5 När blev Pålsboda församlingshem sammanbyggt med kyrkan? 1969 1979 1989

6 Vad heter Amaryllis på latin? Hippeastrum Poinsettia Dianthus

7 Vilket år dog Johan Sebastian Bach? 1685 1901 1750

8 Vilken är Sveriges minsta fågel? Gärdsmygen Minigöken Kungsfågel

9 I vilket landskap är knölsvanen landskapsdjur? Östergötland Södermanland Värmland

10 Vem har skrivit ”Nu går sista visan”? Lasse Berghagen Carl Anton Kalle Moraeus

Skicka ditt svar – gärna på ett vykort –  
med namn, adress och telefon.

Vill vi ha ditt svar senast den 1 februari 2021.

Adress: Sköllersta församling 
Folkasbovägen 3, 697 31 Pålsboda

E-post: per-erik.wiktorp@svenskakyrkan.se
Vinnare i ”Antikrundan” i senaste 
Församlingsnytt är Sonja Thamm 
Kullberg Svennevad, Pålsboda

GRATTIS!


