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I gamla julspår
Har du suttit och väntat på soluppgången någon 
gång? Det är som mörkast när man bänkar sig. Inget 
ljus, men man vet att det kommer. Man väntar och 
väntar och så plötsligt händer det, allt förändras. 

Sakta men säkert tar ljuset över och solens strålar 
börjar värma. Det som var dolt i mörker blir blottlagt, 

och ljuset fyller oss och världen med liv och nya möjlig-
heter. Som vi väntat, men nu under hösten har strålarna 

brutit igenom med nya möjligheter till liv och gemenskap.

Den nyvunna glädjen över att vi åter kan samlas är påtaglig. Det är som att det är 
vår fast vi har den långa vintern framför oss. Hjärtat gläds av tanken att vi kanske 
kan fira jul på ett vanligt sätt i år med allt av vad det innebär av gemenskap och 
traditioner. Avstånd som förbyts och blir till närhet. Den stora rädslan och försiktig-
heten som format oss de senaste två åren är närvarande, men inte lika påtaglig. De 
äldre får krama sina barnbarn, och du måste inte titta på en digitalt sänd julnatts-
mässa eller otta, du kan besöka och uppleva det som man ska, IRL. Den nya verk-
ligheten är den finaste julklappen. Rakt ner i de gamla julspåren, härligt! Pandemin 
är ju förvisso dock kvar, vi får vara omsorgsfulla och be så att närheten får bestå.

Adventstiden innan jul är ju en fastetid, där ges utrymme till reflektion, eftertanke 
och självrannsakan. Allt för att när julen sen kommer så finns det inget som stör 
glädjen, utan vi kan hänge oss åt julens glada budskap. Inget hindrar från att låta 
det komma oss nära, upptäcka barnet i krubban, Jesu liv, och låta det drabba oss. 
Så lika härligt som vi kastar oss i de gamla julspåren, utmanas vi att titta på de 
gamla hjulspåren. Hur ofta överskuggar inte stressen över det fulländade julbordet 
eller jakten efter den perfekta julklappen allting? Det är större än nuet och julhög-
tiden vi står inför. Det handlar om hela vårt liv. I avsaknad av allt så fanns det ju sa-
ker vi verkligen saknade, det fanns saker vi kunde vara utan. Samtidigt märker jag 
hur allt bara hamnar där det var. Jag kommer utmana mig själv, och jag utmanar 
dig i adventstiden, att rannsaka livet och våra åtaganden för att inte hamna i gamla 
hjulspår som man själv inte rår på och som leder till platser man inte vill vara på. 

Vi får ha våra hjärtan öppna. För Gud leder oss, fram till soluppgången, fram till 
barnet i krubban. Det är (h)julspår som håller och som leder oss till platser vi be-
höver. Det har varit och är, och kommer vara vårt hopp i alla tider. För oavsett hur 
det går med din och min utmaning i adventstiden, hur ”bra” eller ”dålig” denna jul 
än må bli så vet vi att Gud genom Jesus är oss närmre än vårt eget hjärta. Det bär 
oss i livets mörka och ljusa stunder, oavsett din och min förmåga.

Det är värt att fira! Så, jag vill avsluta med att hälsa välkommen till alla våra guds-
tjänster, men särskilt i jultiden. Det är ett hoppets julspår som verkligen håller!

Med önskan om en fin adventstid och en välsignad och god jul.

Magnus Segendorff 
Kyrkoherde 

Foto: IKON
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Fotot tillhör Sköllersta församling

Nästan som 
 vanligt
Den 29 september lättades det på 
restriktionerna och vi har på många 
sätt kunnat återgå till det normala i 
vår verksamhet. Med glädje kan åter-
igen barn och ungdomar, vuxna och 
äldre frimodigt samlas för gemenskap 
i våra lokaler. Men pandemin är dess-
värre inte helt över. Det krävs att vi 
fortsätter att ta ansvar. Församlingen 
har formellt inte längre något ansvar 
för att människor håller avstånd etc, 
utan ansvaret för det åvilar individen, 
särskilt den som är ovaccinerad. Sköl-
lersta församling vill ge människor 
möjligheten att ta det ansvaret. Det 
gör vi genom att fortsatt ge möjlighet 
till god handhygien, och påminna om 
att visa varandra omsorg. Men också 
att inte maximera antalet besökare.

Det är inget jätteproblem, det mesta 
är som vanligt, men det händer då 
och då att vi har riktigt stora sam-
lingar. Vi kommer göra vårt yttersta 
för att lösa det på andra sätt. Allt är 
beroende av vilken kyrka och vilket 
sammanhang. Håll er uppdaterade 
via vår hemsida och vår sida på face-
book. Men för att nämna något så är 
vi jätteglada att vi får låna Filadelfia
kyrkans lokaler i Hjortkvarn till att ha 
julbön på julafton, det blir luftigare 
och därför bättre. Vi är också glada 
över att Luciatåget med 50årsjubi-
leum i Svennevad kan genomföras, 
men vi får begränsa antalet besökare 
till 250 personer. Vi gläds och glöm-
mer inte att förra året fick vi bara 
vara 8 personer vid samma tid.

Magnus Segendorff 
Kyrkoherde 

Dopet, vårt fundament

Dopet är en gåva som följer med ge-
nom hela livet. Dopet är en källa till 
liv som ständigt rinner som en flod 
med livgivande och renande vatten 
längs hela vägen genom livet. Denna 
källa gör det möjligt att dag för dag 
hämta kraft ur för att möta allt som 
sker på livets väg.

Inte kan jag säga vad som exakt 
händer i ens liv efter dopet. Men vad 
som än händer så står man aldrig 
ensam, Gud kommer alltid vara med 
på den vandring som för oss genom 
livet. Jesus säger i dopbefallningen: 
Åt mig har getts all makt i himlen 
och på jorden. Gå därför ut och gör 
alla folk till lärjungar: döp dem i 
Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn och lär dem att hålla 
alla de bud jag har gett er. Och jag 
är med er alla dagar till tidens slut. 

Paulus ord förstärker det ytterligare: 
”Ty jag är viss om att varken död 
eller liv, varken änglar eller ande-
makter, varken krafter i höjden eller 
krafter i djupet eller något annat 
i skapelsen skall kunna skilja oss 
från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 
Herre”. Gud är alltså med oss, och 
inget kan skilja oss från Gud.

Paulus var även tydlig med att dopet 
inte skulle bygga några murar mellan 
människor. Paulus hänvisar gång på 
gång att dopet pekar på människors 
likhet inför Gud och inför andra 
människor. Dopet skall lära oss att 
inte göra skillnad på jude eller grek, 
slav eller fri, man eller kvinna. Dopet 
är alltså ett hoppets och gemenska-
pens tecken i en splittrad värld.

Dopet är ett tillhörighetstecken i 
dubbel bemärkelse. Dels så talar 
dopet om att det finns en andlig 
samhörighet mellan alla döpta 
genom alla tider, sen talar dopet 
om vad som tillhör mig, vad just jag 
har fått som gåva från Gud i form av 
gemenskap, glädje, förlåtelse och 
ett evighetens hopp. Dopet ger oss 
alltså en tydlig relation med Gud. 
Och det är en god relation som byg-
ger på en stark tillit från Gud, för 
även om inte vi alltid orkar upprätt-
hålla den relationen så gör alltid Gud 
det. Denna relation tål slitningar, 
konflikter och tider av stiltje.

Vi alla behöver stå i en sådan 
relation, vi behöver alla känna en 
samhörighet för att må bra. Som 
människa har vi ett starkt behov av 
gemenskap, och har vi åtminstone 
den gemenskapen med något större 
än mig själv, så finns förutsättningar 
för ett gott liv. 

Pandemin gjorde att det mesta fick 
vänta. Men med glädje ser vi hur 
förfrågningar om dop ökar. Det är 
ju verkligen en livets fest! Har man 
nyss fått barn så är det ju också en 
välkomstfest där vi alla får hälsa väl-
kommen till livet och fascineras över 
livet och tacka för Guds skaparkraft. 
Det är aldrig för sent, vi fortsätter 
att uppmuntra och inbjuda till denna 
rit som är kyrkans fundament och 
centrum av vår tro. Är du vuxen är 
du välkommen att kontakta oss präs-
ter för ett samtal innan dop. Är du 
förälder så ta kontakt med oss om 
du har några frågor. Väl mött!

Benny Larsson  
Komminister Genom dopet  upptagna  

i Sköllersta  församling

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

Namn Dopdag
Kenny Johansson Brander 15 augusti
Linnéa Arnshelm 15 augusti
Lovie Wennerlund 5 september
Elenore Sundström 12 september
Frida Örnéus 18 september
Tove Örnéus 18 september
Aron Strindberg 23 oktober
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Luciafirande i 
Svennevad som 
funnits i 50 år
Luciafirandet i Svennevad startade redan 1970, då helt i 
Svennevads IFs regi.

Man använde församlingshemmets lokaler till en Lucia
tablå och en efterföljande ”lussefest”. Med levande ljus 
och mycket folk blev det varmt och många drog nog en 
lättnadens suck när alla ljus blåstes ut. 

Luciatågen växte i omfattning då alla bygdens barn och 
ungdomar ville vara med, därför sökte man samarbe-
te med församlingen för att ha Luciatablån i kyrkan. Så 
fr.o.m 1987 har Luciafirandet varit i Svennevads kyrka, 
utom ett år då kyrkan restaurerades, då fick vi använda 
församlingshemmet igen.

Den efterföljande ”lussefesten” har däremot varit i för-
samlingshemmet varje år.

Luciafirandet i kyrkan brukar vara mycket välbesökt, vid 
flera tillfällen har det varit över 250 besökare. 50års 
 jubileumet var planerat till fjolåret, men pandemin kom 
i vägen så allt blev inställt. Till jubileumet hälsar vi alla 
tidigare Lucior välkomna att deltaga i Luciatablån. Den 
femtionde Lucian kan komma att ha det största följet som 
varit när hon tågar in i kyrkan kl. 18.00 den 11 december.

Det bör framhållas att här har aldrig någon blivit bortrös-
tad, utan alla som ville har fått vara Lucia, allt har gått i 
åldersordning. Man började längst bak med batteriljus i 
handen, efter några år hade man ett levande ljus i han-
den, för att till slut bära Luciakronan.

Eber Ingvarsson

Maylis Jansson och Conny  Rudolfsson, 
två trotjänare som betytt väldigt 
mycket för Sköllersta församling, som 
Öppet Hus verksamheten i Kyrkhaga 
och Hjortkvarns kyrka. De finns ej 
längre bland oss.

Jag hade förmånen att lära känna 
Conny under den tid som han hade 
ansvar för kyrkans fastigheter, som då 
var i stort behov av underhåll. Svenne
vads kyrka blev ett riktigt stort jobb 

som vi ej hade klarat utan Connys 
kunskap och engagemang.

Den hängivenheten som både Maylis 
och Conny visade under många år för 
kyrkans verksamhet var mycket starkt.

Vi känner idag stor tacksamhet för det 
samarbete som vi har haft. 
Saknaden är stor.

Britt-Marie Lindqvist, 
Kyrkorådets ordförande

Minnesord
Öppet Hus-träffar 
hösten 2021
Välkommen till Öppet Hus i Kyrk-
haga, Hjortkvarn. Har ni vänner och 
bekanta som är ensamma hemma 
och har svårt att ta sig någonstans, 
ta med dem. Vi kan hämta om ni 
behöver hjälp. Kontaktperson: Ingvar 
 Gustafsson, 070-609 73 76 

1 december, kl. 14.0016.00 
Sista träffen för året, mer info  kommer 
om innehåll.

Vi önskar er alla en skön jul. 
Vi ses igen 2022.
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Fotot tillhör 
Sköllersta församling

Tomteverkstad och 
Luciatåg
Söndagen den 12 december kl. 14.30 
är alla pysselsugna varmt välkomna till 
tomteverkstad både utomhus och inne 
i Pålsboda församlingshem, kyrka och 
vårt nybyggda garage.

Här kan du pyssla allt från tomtar och 
änglar till lyktor och smällkarameller. Du 
lägger en frivillig gåva som går oavkortat 
till Svenska  kyrkans julinsamling.

Vi avslutar kvällen gemensamt med att 
samlas utanför kyrkan kl.17.00. Då får 
vi njuta av ett stämningsfullt Luciatåg 
framfört av barnen i våra grupper. Har 
vi tur så tittar även tomten förbi med 
något gott till alla barn.

Varmt välkomna!

Församlingspedagog Lena Gunnarsson

Julkrubban 
24 december
Både stora och 
små är varmt 
välkomna till en 
stämningsfull 
stund i Pålsboda 
kyrka kl. 10.00 
på julafton. Här 
får vi tillsam-
mans samlas 
och återigen 
uppleva julens 
mirakel.

Vi ställer upp vår fina julkrubba med det 
lilla Jesusbarnet, Maria, Josef, änglarna 
och alla herdar och vi sjunger de allra 
finaste julpsalmerna. Alla barn får en 
liten julgåva med sig hem.

Varmt välkomna!

Församlingspedagog 
Lena Gunnarsson

Trettondagsspel 
med  efterföljande 
julfest
Söndagen den 9 
januari kl. 14.00 
är alla varmt 
välkomna på 
familjegudstjänst 
med trettondags-
spel i Svenne
vads kyrka. 
Konfirmander 
och Unga ledare 
framför ett julspel där ett par busiga 
kyrkmöss får höra om julens budskap. Vi 
får träffa Josef, Maria och det nyfödda 
Jesusbarnet som får besök i stallet av 
herdar och vise män.

Därefter bjuder Haddebo kyrkliga sy-
förening in till julfest i församlingshem-
met. Trevlig gemenskap vid fikaborden, 
dans kring granen och besök av tomten 
utlovas!

Församlingspedagog Lena Gunnarsson

Gruppstarter 
 vårterminen 2022
Barn & familj – ungdom – konfirmand

17 jan Öppen förskola i Sköllersta

18 jan Chilla: åk.3 – åk.5 
Änglakören: åk.2 – åk.5

19 jan Konfirmand

20 jan Öppen förskola Pålsboda 
Kyrkis: förskoleklass – åk.2

26 jan PAX: åk.6 – gymnasiet

Karneval
Fastlagsöndagen den 27 
februari firar vi guds-
tjänst med efterföljande 
karneval för alla åldrar. 
Vi startar kl. 11.00 med 
gudstjänst i Pålsboda 
kyrka som är pyntad till 
fest med ballonger och 
vimplar. 

Barnen från våra 
 grupper medverkar. 
Efter gudstjänsten fortsätter gemen
skapen i församlingshemmet med godis 
och brödlotterier, trolleri med Frank 
 Phoenix, pyssel och fiskdamm.

Vi serverar korv med bröd och semmel-
tårta till alla fikasugna.

Kyrkovalet – Kyrkofullmäktige i Sköllersta församling.
Resultatet från Kyrkovalet söndagen den 17 september 
finns nu när rösterna är sammanräknade.

Det betyder att följande förtroendevalda kommer att 
utgöra Kyrkofullmäktige i Sköllersta församling under de 
kommande fyra åren.

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna: Conny Larsson, 
Susanne Bergkvist Sädbom, Thomas Larsson och Berit 
Larsson med ersättare Anne Karlkvist Fors.

Kyrklig samverkan i Sköllersta församling: Sara Folke-
son, Anette Boo, BrittMarie Lindqvist, Eber Ingvarsson, 
Lars Erik Holmstrand, Anette Björlin Lundahl, Helen Ryd, 
Yvonne Gustavsson, Jenny Kraftling, Yngve Lindholm och 
Sonja Vörde med ersättare Maria Brånn, Doris Anders-
son, Svenolof Karlsson och Yngve Strömberg.

Alla intäkter under dagen går  oavkortat 
till Svenska kyrkans fastekampanj. 
Mer information kommer på affischer, 
 annonser och Facebook.

Varmt välkomna!

Församlingspedagog Lena Gunnarsson
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FÖRSTA ADVENTFÖRSTA ADVENT
Söndag 28 november kl. 10.00 
SKÖLLERSTA KYRKA
Mässa Sång Svennevads kyrkokör

Söndag 28 november kl. 16.00
ADVENTSKYRKAN HJORTKVARN
Musikgudstjänst ”Gören portarna höga” sång 
Rasmus Ringborg och gitarr Samuel Edvardsson.

LUCIA-HELGENLUCIA-HELGEN
Lördag 11 december kl. 18.00
SVENNEVADS KYRKA
Luciakröning samt 50-årsjubileum av Svennevads 
lucia,  arrangör Svennevads IF och Sköllersta för-
samling  begränsat antal besökare 250 personer.

Söndag 12 december kl. 17.00
Utanför PÅLSBODA KYRKA
Luciafirande utomhus med terminsavslutning för 
 församlingens barn- och ungdomsgrupper.

VI SJUNGER IN JULENVI SJUNGER IN JULEN
Söndag 19 december kl. 17.00
SVENNEVADS KYRKA
Körkonsert med julens sånger och psalmer 
Sång  Svennevads kyrkokör, solist Matilda Lund-
ström och pianist Daniel Jarl.

JULAFTONJULAFTON
Fredag 24 december kl. 11.00
FILADELFIAKYRKAN HJORTKVARN
Julbön Sång ”Team GLAD JUL!” orgel Per-erik 
Wiktorp.

Fredag 24 december kl. 23.00
SKÖLLERSTA KYRKA
Julnattsmässa Sång Svennevads kyrkokör, trumpet 
Björn Hansen.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

:  


/ 

BRYT EN 
TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

FRI ENTRÉ! FRI ENTRÉ! 
 VÄLKOMNA! VÄLKOMNA!

MUSIK I JUL- OCH VINTERTIDMUSIK I JUL- OCH VINTERTID
JULDAGENJULDAGEN
Lördag 25 december kl. 7.00
SVENNEVADS KYRKA
Julotta sång Sånggruppen FLIX och orgel Erik 
Andersson.

ANNANDAG JULANNANDAG JUL
Söndag 26 december kl. 16.00
PÅLSBODA KYRKA
Musikgudstjänst Sång Svennevads kyrkokör.

NYÅRSAFTONNYÅRSAFTON
Fredag 31 december kl. 16.00
SKÖLLERSTA KYRKA
Nyårsbön Musik Peter Burell med vänner.

TRETTONDEDAG JULTRETTONDEDAG JUL
Torsdag 6 januari kl. 18.00
PÅLSBODA KYRKA
Mässa med musik, sång och spel Magnus 
S egendorff, Sanna Maria Ringshagen.

FESTLIG AVSLUTNING PÅ FESTLIG AVSLUTNING PÅ 
 EKUMENISKA  BÖNEVECKAN EKUMENISKA  BÖNEVECKAN
Söndag 23 januari kl. 11.00
SVENNEVADS KYRKA
Ekumenisk festmässa Sång Ekumeniska kören.

TONER FRÅN GITARR OCH PIANO TONER FRÅN GITARR OCH PIANO 
I  VINTERTIDI  VINTERTID
Söndag 20 februari kl. 16.00
SVENNEVADS KYRKA
Musikgudstjänst Piano och sång Erik Harrström, 
gitarr Andreas Bjurström.

FAMILJEMÄSSA MED KARNEVALFAMILJEMÄSSA MED KARNEVAL
Söndag 27 februari kl. 11.00
PÅLSBODA KYRKA
Familjemässa med Karneval Sång Änglakören.
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SKÖLLERSTA FÖRSAMLINGSKÖLLERSTA FÖRSAMLING
JULEN 2021 & VINTERN 2022JULEN 2021 & VINTERN 2022

Med reservation för 
tillägg och ändringar.

Se affischer, annonser, 
facebook, instagram och 

 predikoturer.
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NOVEMBER
Söndag 28 Första advent
10.00 Sköllersta kyrka: Söndagsmässa 

Svennevads kyrkokör sjunger.
16.00 Adventskyrkan, Hjortkvarn: 

 Musikgudstjänst, ”Gören 
 port arna höga” Rasmus Ringborg 
sång, Samuel Edvardsson gitarr

DECEMBER
Onsdag 1
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 5 Andra advent
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Söndagsmässa.

Onsdag 8
18.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Lördag 11
18.00 Svennevads kyrka: Luciakröning 

med 50årsjubileum av Svenne
vads Lucia, begränsat antal 
besökare 250 personer.  
Arrangörer Svennevads IF och 
Sköllersta församling.

Söndag 12 Tredje advent
Utanför Pålsboda kyrka:
14.30 Pyssel i och runt Pålsboda 

 församlingshem.
17.00 Luciatåg och terminsavslutning 

för församlingens barn och 
ungdomsgrupper.

Söndag 19 Fjärde advent
17.00 Svennevads kyrka: 

Vi sjunger in julen. Julkonsert 
med Svennevads kyrkokör, solist 
Matilda Lundström och piano 
Daniel Jarl.

Fredag 24 Julafton
10.00 Pålsboda kyrka: Samling vid 

krubban.
11.00  Filadelfiakyrkan Hjortkvarn: 

Julbön Sång ”Team GladJUL”.
23.00 Sköllersta kyrka: Julnattsmässa 

Sång Svennevads kyrkokör och 
trumpet Björn Hansen.

Lördag 25 Juldagen
07.00 Svennevads kyrka: Julotta  

Sång FLIX.

Söndag 26 Annandag jul
16.00 Pålsboda kyrka: Musikgudstjänst 

Sång Svennevads kyrkokör.

Fredag 31 Nyårsafton
16.00 Sköllersta kyrka: Nyårsbön Musik 

med Peter Burell och gäst.

JANUARI
Lördag 1 Nyårsdagen
16.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Mässa.

Söndag 2
Sammanlyst gudstjänst i annan kyrka. 
Se mer info på vår hemsida.

Torsdag 6 Trettondedag jul
18.00 Pålsboda kyrka: Mässa med 

musik.

Söndag 9
14.00 Svennevads kyrka: Familjeguds-

tjänst med julspel av konfirman-
der. Haddebo syförening bjuder 
in till fest med julgransplundring 
efteråt i församlingshemmet.

Söndag 16
11.00 Sköllersta kyrka: Söndagsmässa.

Tisdag 18 Ekumeniska böneveckan
19.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Onsdag 19
19.00 Filadelfiakyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Torsdag 20
19.00 Pingstkyrkan Pålsboda: 

 Gudstjänst.

Lördag 22
18.00 Larslundskyrkan Sköllersta: 

Gudstjänst.

Söndag 23
11.00 Svennevads kyrka: Ekumenisk 

festmässa och avslutning av 
Ekumeniska böneveckan Sång 
Ekumeniska kören.

Onsdag 26
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 30
11.00 Pålsboda kyrka: Söndagsmässa.
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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

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

:  


/ 

BRYT EN 
TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

FEBRUARI
Onsdag 2
18.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Söndag 6 Kyndelsmässodagen
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Söndagsmässa.
14.00 Pålsboda kyrka: Dopfest.

Onsdag 9
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 13
11.00 Sköllersta kyrka: Söndagsmässa.

Onsdag 16
18.00 Pålsboda kyrka: Mässa.

Söndag 20
16.00 Svennevads kyrka: Musikguds-

tjänst, piano och sång Erik Harr-
ström, gitarr Andreas Bjurström.

Onsdag 23
18.00 Sköllersta kyrka: Mässa.

Söndag 27
11.00 Pålsboda kyrka: Familjemässa 

med Karneval. Festligheter i för-
samlingshemmet efter gudstjäns-
ten med insamlingsaktiviteter till 
förmån för ACT Svenska kyrkans 
Fastekampanj.



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

Besök oss även på: instagram 
skollerstaforsamling

Faktaruta
Namn Eber Ingvarsson.
Ålder 73 år.
Familj Frun Elisabeth, tre barn och fyra barnbarn.
Yrke Pensionerad platschef vid Vägverket.
Bor Lund Glottra i Svennevad.
Fritidsintressen Jakt, skogspromenader med labradoren 

Elvis, idrott i Svennevads IF och stöd till 
barnbarnens idrottsutövande.

Favoritprogram På TV Sport och vissa dokumentärer 
som Över Atlanten som visats under 
hösten.

Älsklingspsalm 249 Blott en dag.
Läser just nu En dokumentär om Bruce Springsteen, 

den artist som många år varit favoriten.

 

Det var under ett av de första åren på 
1990talet som Eber blev tillfrågad om att 

kandidera till församlingens Kyrkofullmäktige. På så sätt blev 
han invald som en av Svenska kyrkans förtroendevalda för att 
ta vara på det som var viktigt i kyrkan för de boende i hans 
hembygd i Svennevad och där omkring.

Det fortsatta arbetet för hans del i församlingen utveckla-
des när han ganska tidigt, efter beslut i Kyrkofullmäktige blev 
vald att ingå i Kyrkogårds och fastighetsnämnden. Det var en 
nämnd i församlingens organisation som fungerade tidigare 
men som nu är avvecklad. Som man kan förstå av namnet pla-
nerade den nämnden för åtgärder angående kyrkogårdar och 
för fastigheter. Frågorna om fastigheter var det som då blev det 
som kom att fängsla hans intresse mest. Genom beslut i Kyrko-
fullmäktigen har han också under flera perioder varit vald som 
ledamot i Kyrkorådet.

I sitt frivilligarbete för församlingen fick han också uppgiften att 
vid söndagens gudstjänst då och då fungera som gudstjänst-
värd.

Genom sina uppgifter som förtroendevald har han fått lära sig 
en hel del om kyrkan och dess verksamhet. Han har också upp-
levt sammanläggning, att flera församlingar blivit en, och han 
förstår att det i den utveckling som nu sker är oundvikligt med 
större enheter.

Eber är uppvuxen i ett lantbrukarhem i Glottra i Svennevad och 
han har gjort sina skolår i Glottra skola, en skola som inte längre 
finns kvar. Efter att han slutade sina skolår började han arbeta 
vid Vägverket. Det var den organisation som svarade för drift 
och underhåll av våra vägar. Det blev hans arbetsgivare och ar-
betet med vägarna blev hans yrkesidentitet under hela hans ar-
betsliv. Där har han kört lastbil och olika arbetsfordon, fungerat 
som arbetsledare och slutade som platschef bl.a. i Sköllersta 
och i Askersund.

I Svennevad finns ett mycket aktivt samarbete mellan Sköllersta 
församling, Svennevads IF och Svennevads Hembygdsförening. 
Eber medverkar och utför frivilligt arbete i någon form i samt-
liga dessa tre organisationer. Han är därför väldigt nöjd med 
att kyrkan nu är med i genomförandet av Luciafirandet i Sven-
nevad tillsammans med idrottsföreningen. Han nämner också 
uppskattande att vår kantor Pererik Wiktorp spelade många år 
på Lucia i Svennevad, även flera år innan församlingen blev en 
del av arrangemanget.

Text och foto Lars Erik Holmstrand

Eber Ingvarsson har nu under 
flera år varit en av församling-
ens förtroendevalda.

Vid Sköllersta församlings samman-
träden med Kyrkofullmäktige och 
Kyrkoråd är Eber Ingvarsson 
som regel en av de närvarande 
och han har ett stort intresse 
för det som finns på agendan.

Tack!
Linda Carlsson har arbetat som förvaltningsassisten i Sköllersta församling 
i tre år. Många har nog haft kontakt med henne när det gäller frågor kring 
 gravar och service, men också när det bokats dop, vigslar och begravningar.

Linda har sagt upp sig från sin tjänst med nya mål i sikte och gör sin sista 
 arbetsdag den 1 december.

Linda har bidragit i arbetslaget med sin iver, glädje och nyfikenhet. Vi kommer 
naturligtvis att sakna henne i arbetslaget, men vi är också glada för hennes 
skull när hon nu går vidare mot nya utmaningar i livet.

Vi säger tack till Linda och önskar henne lycka till och Guds rika välsignelse.

Magnus Segendorff 
Kyrkoherde Foto: Lars Erik Holmstrand


