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När prövningen
kommer
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Ingen människa undkommer prövningar under sin livstid de är en del av själva
tra
nd
livet. Det brukar sägas att det är i mötet med
andra människor som man lär känna sig själv, men
kanske är det så att man lika mycket lär känna sig själv genom
de prövningar man möter på under livet. Så möjligen är det fel
att be Gud om att inte utsätta oss för prövningar, som vi ber i
bönen Fader vår. Vi kanske istället borde be Gud om att inte
pröva oss över vår förmåga så att vi riskerar att gå under, utan
att vi faktiskt lär oss något om oss själva och blir starkare i
vårt inre.
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Man har all rätt att fundera på hur ens liv ska bli efter en större operation,
likväl som efter en skilsmässa eller en nära anhörigs bortgång. Oavsett hur
krisen eller prövningen kan te sig så är det inte konstigt om det uppkommer
tankar om hur morgondagen ska se ut. Överlever jag detta? Hur blir mitt liv
bortom en nära anhörigs död? Vem är jag efter en canceroperation? Detta är
rent mänskliga tankar som det finns all anledning att ta på största allvar, och
som det säkert finns lika många svar på som det finns människor på vår jord.
Vågar man gå på djupet i dessa frågor så är jag övertygad om att man lär sig
mycket om sig själv och vem man i grunden egentligen är. Men man kan
behöva hjälp med att ta sig an dessa frågor om livets allvar. Till och med Jesus bad om att få slippa prövningen på Golgata. Han bad: Gud om det finns
någon möjlighet för mig att slippa ta denna bittra kalk så låt det ske, men
inte som jag vill utan som du vill. Ja vem kunde väl ana att det skulle finnas
ett liv även efter döden, bortom prövningen. Att Guds vilja skulle leda till
ett nytt liv, där tron på Guds son kan ge oss en möjlighet att se nytt på det
egna livet och leva det liv vi var ämnade till.

Församlingsexpedition:
Folkasbovägen 3, 697 31 Pålsboda
Tel 0582-414 60
Epost:
skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/skollersta
Besökstid: Tisdag och 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
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Vår värld behöver människor som vet vem de är i djupet av sina hjärtan.
Personer som vågar vara modiga och påtala orättvisor som finns i vår värld.
Jesus hymlade aldrig med den tidens härskare, det ska inte vi heller göra. En
modig och klok person är Greta Thunberg som vågar tala om för världens
ledare på klimatmötet i Davos att de inte tar klimatfrågan på allvar. I stället
att de är mer mån om att fylla sina egna fickor med ännu mer pengar. En så
klok tjej, som inte ännu slutat skolan, hoppas jag blir till en förebild för oss
alla i vår strävan att lära känna oss själva. Så blir vi klarsynta och modiga
att leva det liv vi var tänkta till att leva.
Ta gärna kontakt med församlingen för att samtala om livets djupaste frågor, vi finns till för detta. Men kom även gärna på våra gudstjänster nu i
påsktid eller när som helst under året.
Väl mött i värme och kärlek!
Benny Larsson präst
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,
Magnus Segendorff och Per-erik Wiktorp.
Ansvarig utgivare: Magnus Segendorff
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Foto: Per-erik Wiktorp

Omslagsbild: Sköllersta kyrka återöppnades efter renovering
första advent 2018 med många gäster närvarande.
Foto: Börje Lindström Arkitektur & byggnadsvård.
Tryck: NärkeTryck AB, Hallsberg.

En alldeles egen bibel!
Bibelutdelning i Pålsboda kyrka
den 24 april kl.17.00.

Alla barn som fyller 6 år under året är varmt välkomna att
få en alldeles egen barnbibel i gåva. Sköllersta församling
delar ut barnbibeln – BIBEL för barn, en bibel med lite
enklare texter och härliga bilder.
Bibelutdelningen sker i en vardagsgudstjänst i Pålsboda
kyrka den 24 april. Vi inleder kvällen kl.17.00 med att äta
kvällsmat tillsammans i Pålsboda församlingshem. Därefter firar vi vardagsgudstjänst med bibelutdelning kl.18.00
i Pålsboda kyrka. I den gudstjänsten medverkar barn från
församlingens verksamhet med sång och teater.

Foto: Lena Gunnarsson

Om du vill att ditt barn ska få en bibel så behöver vi veta det senast 10 april.
Kontakta Lena Gunnarsson på telefon 070-251 99 82 e ller mail: lena.v.gunnarsson@svenskakyrkan.se.

Soppluncher under
våren 2019
Tisdagen 26 mars
kl. 12.00 i Pålsboda.

Tisdagen 2 april
kl 12.00 i Svennevad.
Onsdagen 8 maj
kl 12.00 i Hjortkvarn.

TACK!

Till alla våra kyrkobesökare under
december månad 2018. Alla ni som
besökte gudstjänster och musikgudstjänster, och alla barn som kom till
våra julvandringar.

Påskvandring

Under vecka 14 bjuder vi in
Sköllersta skola och Folkasboskolan till påskvandring i
Pålsboda kyrka och församlingshem.
Det är en upplevelsevandring genom Jerusalem år 33.
Eleverna får möta Jesus och
hans lärjungar vid den sista
måltiden, se hur han blir
fängslad, höra om korsfästelsen och hur han blev begravd. Till sist får de möta kvinnorna vid den tomma graven.

Foto: Lena Gunnarsson

I år bjuder vi in årskurs 3 till påskvandringen eftersom vi erbjuder Bibeläventyret till årskurs 4 och 5.

Till våra snälla föräldrar som körde
sina barn till luciaövningar och var
med på luciatågen.

Kyrkparken

Vi som jobbar inom församlingen är så
glada över att ni kom till oss och firade
advent, jul och nyår. Cirka 1 500 besökare under december månad TACK!

Här har våra barn och ungdomsgrupper haft härliga uteaktiviteter under hösten
och vintern. Vår förhoppning är att det ska växa fram en kyrkpark där det ska
finnas gemenskap för alla åldrar.

Julinsamlingen till Svenska kyrkans
internationella arbete gav 14 828 kr
vilket vi också tackar för.

Foto: Linda Carlsson

Utanför Pålsboda kyrka är nu den stora grönytan fint inhägnad med staket.

Kom gärna med idéer och inspiration till detta.

Sköllersta församling
finns naturligtvis på
”Pålsbomarken”
Lördagen den 27 april kan ni
besöka oss på ”Pålsbomarken”
där väntar överraskningar under
dagen t.ex. lotteri, m.m.
VÄLKOMMEN!
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Vilken fest!

Den 1 advent öppnade vi åter dörrarna till Sköllersta kyrka efter ett års
renovering.
Och vilken festlig och glädjerik stund
vi fick dela. Brödet och vinet delades
igen och åter förkunnades Ordet som
det gjorts på platsen i många hundra
år. Gemenskapen var i centrum som
den varit i alla tider och alla 320 som
kom bidrog till den.
Vi kan vara stolta över att vi tagit ansvar för vår kyrka så att framtida generationer kan få dela gemenskapen
även de, i tro på Guds löften, i glädje
och i sorg och allt där i mellan.
Ett stort tack till er som kom. Och
ännu större tack till er medlemmar
som gjort renoveringen- och gör vårt
församlingsarbete möjligt!
Stolt avslutar jag med att hälsa dig
välkommen till gudstjänst och andra
samlingar i Sköllersta kyrka!
Magnus Segendorff kyrkoherde
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Foto: Jan Janzén.
Övriga foton Börje Lindström Arkitektur & byggnadsvård.
Bakgrundsbilden tillhör Sköllersta församling.
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DET VÅRAS FÖR MUSIKEN

”30 ÅR PÅ ORGELPALLEN”

Tisdag 30 april kl. 20.00
HEMBYGDSGÅRDEN SÖRBERG Svennevad
Svennevads kyrkokör och Sköllersta/Pålsboda kyrkokör
sjunger in våren.
nd

Foto: Maria Englu

”KRYDDIGT MUSIKCAFÉ

Måndag 18 mars kl. 19.00
PÅLSBODA FÖRSAMLINGSHEM
Till förmån för fasteinsamlingen inbjuds alla till sång av
Sköllersta/Pålsboda kyrkokör och sånggruppen Kahjenn,
kaffeservering och lotterier.

FÖR FASTEINSAMLINGEN
ANORDNAS FÖLJANDE

Onsdagen den 20 mars kl. 19.00
ADVENTSKYRKAN HJORTKVARN
Passionsandakt med sång av Svennevads kyrkokör.
Därefter blir det Våffelfest i Kyrkhaga med lot
terier till förmån för fasteinsamlingen.

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Men verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en
katastrof. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Swisha din
gåva till 900 1223. Tack!

Humanitärt stöd som ser hela människan.
Krig, våld och naturkatastrofer slår
sönder miljoner människors tillvaro
varje dag. Varje person som drabbas
har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda
liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. De
som drabbas hårdast är de som från
början har minst resurser eller saknar
skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser
över hela världen. Det ger människor
möjlighet att:
Känna trygghet.
Tak över huvudet, mat och rent vat-

Genom dopet upptagna
i Sköllersta församling
Namn
Dopdatum
Alice Karlsson
6 december 2018
Irma Karlsson
6 december 2018
Alexis Axelsson Stenström 12 januari 2019
Marion Wennerlund
16 februari 2019
Vi välkomnar dig i Guds familj och tar
emot dig med kärlek och förväntan.

6

ten gör att människor överlever. Det
ger också kraft att våga tro på tillvaron
igen.
Få möjlighet att utvecklas.
Utbildning, självhjälpsgrupper och spar
och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och
bygger självständighet.
Hitta ett sammanhang.
När människor kan påverka sina liv
minskar stress, oro och psykisk ohälsa.
Delaktighet, möjlighet att organisera
sig och vara aktiv gör det lättare att
bygga en ny vardag.

Resa sig starkare.
När människors behov står i fokus och
humanitärt stöd utformas med respekt
för individen växer tron på framtiden.
Text www.svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsarbetare sökes
Gillar du att jobba utomhus, pyssla med blommor, rensa och hålla snyggt,
klippa gräs m m? Är du positiv och serviceinriktad och har B-körkort?
Vi söker dig för säsongsanställning maj till oktober och eventuellt juni
till augusti.
För upplysningar kontakta kyrkogårdsföreståndare Per Sverin på
tel 0582-888 88 eller mejla till
skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se

Foto: Per-erik Wiktorp

Söndag 10 mars kl. 16.00
SVENNEVADS KYRKA
Svennevads kyrkokör, orgel,
psalmer och blandad kör
musik under ledning av Per-erik
Wiktorp efteråt ”Afternoon tea”
i församlingshemmet.

”VINTERN RASAT UT”...
ÄNTLIGEN!

SKÖLLERSTA FÖRSAMLING
FASTAN & PÅSKEN 2019
Fredag 1
19.00
Värdsböndagen i Pingstkyrkan,
Pålsboda.
Söndag 3 Fastlagssöndagen
11.00
Pålsboda kyrka: Familjemässa
med karneval och festfika.
Onsdag 6
18.00
Pålsboda kyrka: Askonsdags
mässa.
Söndag 10
16.00
Svennevads kyrka: ”30 år på
orgelpallen”. Musikgudstjänst med
Svennevads kyrkokör. orgel/psalmsång under ledning av P-e Wiktorp.
Efteråt ”afternoon Tea” i församlingshemmet.
Onsdag 13
18.00
Pålsboda kyrka: Veckomässa.
Söndag 17
11.00
Sköllersta kyrka: Mässa, enkelt
kyrkkaffe.
Måndag 18
19.00
Pålsboda församlingshem:
Musikcafé med Sköllersta/
Pålsboda kyrkokör och Sånggruppen Kahjenn kaffeservering
och lotterier till förmån för årets
fasteinsamling.
Onsdag 20
18.00
Pålsboda kyrka: Veckomässa.
19.00
Adventskyrkan Hjortkvarn:
Passionsgudstjänst. Svennevads
kyrkokör sjunger i kyrkan. Därefter Våffelfest i Kyrkhaga med
lotterier m.m. till förmån för faste
insamlingen.
Söndag 24
11.00
Adventskyrkan Hjortkvarn:
Mässa, enkelt kyrkkaffe.
14.30
Sköllergården Pålsboda:
Gudstjänst.

Tisdag 26
12.00
Pålsboda församlingshem:
Sopplunch 40 kr.
Onsdag 27
18.00
Pålsboda kyrka: Veckomässa.
Söndag 31
11.00
(äntligen sommartid)
Pålsboda kyrka: Mässa.
14.30
Sköllergården Pålsboda:
Gudstjänst.

APRIL

Tisdag 2
12.00
Svennevads församlingshem:
Sopplunch 40 kr.
Onsdag 3
18.00
Pålsboda kyrka: Veckomässa.
Söndag 7
11.00
Sköllersta kyrka: Mässa, enkelt
kyrkkaffe.
Onsdag 10
18.00
Pålsboda kyrka: Veckomässa.
Söndag 14 Palmsöndagen
11.00
Adventskyrkan, Hjortkvarn:
Mässa, enkelt kyrkkaffe, faste
insamlingen avslutas.
14.30
Sköllergården Pålsboda:
Gudstjänst.
PÅSKEN I VÅRA KYRKOR
Onsdag 17 Dymmelonsdagen
18.00
Pålsboda kyrka: Passionsandakt.
Torsdag 18 Skärtorsdagen
18.00
Sköllersta kyrka: Skärtorsdagsmässa.
Fredag 19 Långfredagen
11.00
Svennevads kyrka: Gudstjänst,
sång Svennevads kyrkokör.
16.00
Adventskyrkan Hjortkvarn:
Gudstjänst, sång.
Lördag 20 Påskafton
23.00
Pålsboda kyrka: Påsknattsmässa.

Söndag 21 Påskdagen
11.00
Sköllersta kyrka: Påskdagsmässa,
enkelt påskkaffe.
Måndag 22 Annandag påsk
16.00
Adventskyrkan Hjortkvarn:
Ekumenisk gudstjänst,
ekumenisk kör.
Onsdag 24
18.00
Pålsboda kyrka: Vardagsgudstjänst.
Söndag 28
11.00
Pålsboda kyrka: Mässa, enkelt
kyrkkaffe.
Tisdag 30
20.00
Sörberg Svennevad: Valborgsmässofirande med sång av kyrkans
körer.

MAJ

Söndag 5
11.00
Adventskyrkan Hjortkvarn:
Mässa, enkelt kyrkkaffe.
Onsdag 8
12.00
Kyrkhaga Hjortkvarn:
Sopplunch 40 kr.
18.00
Pålsboda kyrka: Veckomässa.
Söndag 12
11.00
Sköllersta kyrka: Mässa, enkelt
kyrkkaffe.
Onsdag 15
18.00
Pålsboda kyrka: Veckomässa.
Söndag 19
11.00
Svennevads kyrka: Konfirmationsmässa.

Med reservation för tillägg och
ändringar. Se affischer, a
 nnonser,
facebook, instagram och
predikoturer.

På kyrkogården inför vår och sommar
Vårstädning på kyrkogårdarna
Snart är det dags att förbereda för vår och sommar på våra
kyrkogårdar. Vi önskar därför att ris, gravlyktor och övriga
vinterdekorationer tas bort från gravarna före den 15 april.
Av arbetsmiljöskäl kommer alla kvarlämnade gravlyktor
och glasvaser, även bakom stenarna, att plockas bort efter
detta datum.

Gravskötsel
På de gravar där skötsel är beställd kommer vårplantering
av penséer att påbörjas i mitten av april om vädret til�låter. Sommarblommor kommer att planteras runt den
10 juni. Du som önskar beställa gravskötsel och plantering
(kostnad 760 till 870 kr per år) eller trimning runt grav

stenen (210 kr per år) kan kontakta församlingsexpedi
tionen telefon 0582-414 60 eller kyrkogårdsföreståndaren
telefon 0582-888 88. Du kan även mejla till skollersta.
forsamling@svenskakyrkan.se. Där kan du även få svar på
övriga frågor om gravrätt, gravplats, och gravskötsel.

Stentvätt och planteringslådor
Våra vaktmästare hjälper till med tvätt av gravstenar.
Kostnad från cirka 500 kr beroende på storlek och skick på
stenen.
Ett bra tips för att få finare blommor på graven och klara
vattningen lättare: Vi har nya och begagnade planteringslådor att sälja (från 200 kr/st) och hjälper gärna till med
nedgrävning av dessa.
Bakgrundsbilden tillhör Sköllersta församling.
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Foto: Per-erik Wiktorp

MARS

Faktaruta

Namn Estrid Esbjörnson.
Ålder 70+.
Familj Man och sedan länge utflugna,
barn och barnbarn.
Yrke
Antikvarie.
Bor
Vintrosa.
Fritidsintressen Att läsa, natur och
blommar samt att resa.
Favoritprogram P1 i radio och Kunskapskanalen på TV.
Älsklingspsalm 297 Härlig är jorden.
Läser just nu Mannen i skogen en biografi
över Vilhelm Moberg av
Jens Liljestrand.

Estrid Esbjörnson
antikvarien som hjälpt oss
säkra Sköllersta kyrkas
kulturhistoriska värde.

Foto: Magnus Segendorff.

När Sköllersta kyrka renoverades medverkade antikvarien Estrid Esbjörnson för att
hjälpa församlingen att säkra och bevara
kyrkans kulturhistoriska värde. Hon har
hjälpt till vid många kyrkorenoveringar,
bl. a. vid renoveringen av Svennevads kyrka
för sex år sedan.
Estrid är från början skånska och uppväxt i trakten av Landskrona. Sitt teoretiska kunnande för att fungera som antikvarie
har hon fått genom studier vid universitetet i Lund. Där studerade hon konsthistoria, arkeologi och etnologi som resulterade
i en examen till filosofie kandidat. Relativt tidigt i sitt yrkesliv
kom hon till Örebro län för att arbeta som antikvarie bl. a. med
uppdrag vid renoveringar av kyrkor och andra historiskt värdefulla byggnader. Det har nu blivit drygt 25 år som hon varit
antikvarie vid kyrkorenoveringar i länet, mesta tiden anställd
vid Örebro läns museum.
När en kyrka ska renoveras, som har den ålder och det kulturhistoriska värde som Sköllersta kyrka, reglerar Kulturmiljölagen
att en antikvarie med expertkunskaper ska anlitas. Det är för att
övervaka och ge råd så kyrkans kulturhistoriska värde bevaras.
Det är Länsstyrelsen som har ansvaret för att renoveringsarbetet
sker på det sätt som lagen föreskriver och som också godkänner
förändringar.
Vid ett nytt uppdrag, t.ex. i en kyrka, brukar hon börja med att
läsa in vad som har skett tidigare i kyrkan. Det gör hon genom
att läsa i litteratur som finns om kyrkan och ta del av handlingar
som kan finnas i arkiv. Det är naturligtvis för att kunna bistå
med så bra hjälp som möjligt under renoveringen, dvs. så bra
arbete som möjligt. Hon upptäcker då och då kulturhistoriska

lämningar som inte är kända eller dokumenterade tidigare, t.ex.
de tidigare färglagren i sakristian och ett äldre kalkstensgolv
längst bak i Sköllersta kyrka.
Under tiden som uppdraget pågår sker rapportering till Länsstyrelsen och för Estrid är det viktigt att rapporten är väl dokumenterad till nytta för kunskaper vid framtida renoveringar. Arbetet
sker också genom dialoger med Länsstyrelsen, men även, som
nu i Sköllersta, med Strängnäs stift. Det är respektive stift som
svarar för att pengar från staten för bevarande av kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader fördelas rätt.
Hon intygar att Sköllersta kyrka är en kyrka av högt kulturhistoriskt värde och förhållandevis oförändrad och att där nu har
genomförts en skonsam renovering. Hon menar att det var bra
att väggarna kunde rengöras utan att de behövde kalkas om. Den
finns nu tillgänglig för församlingens verksamhet och det är värdefullt att den används i verksamheten i tiden. Användningen är
ett bra skydd för kulturarvet om det sker på ett normalt sätt som
inte förstör det värdefulla.
För Estrid har detta varit ett trevligt arbete i en trevlig process
här i Sköllersta. Hon har trivts bra med den arbetsgrupp från församlingen som medverkat. Det var också många duktiga hantverkare och konsulter som genom sitt arbete bidrog till att det
Text Lars Erik Holmstrand
blev ett lyckat resultat.

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

Besök oss även på: instagram
skollerstaforsamling
Vi säger GRATTIS
till Elvy Folkeson i
Pålsboda som vann
”Hitta rätt julpsalm”
rätt svar är
ps 109 ”Det susar
genom livets strid”,
ps 115 ”O Betlehem du lilla stad”,
ps 427 ”Ringen i
klockor”.

Hitta rätt bland våra kyrkor!
Vad föreställer bilderna och var är de tagna?
2
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Ditt svar med namn, adress och telefon vill vi ha senast
den 30 april 2019 på ett vykort till:
Sköllersta Församling, Folkasbovägen 3, 697 31 PÅLSBODA
eller mailat till skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se.
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