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Pettersonska familjefonden

”All övrig kvarlåtenskap, av vad namn och beskaffenhet 
det vara må skall tillfalla Vikens Kyrka för bildandet 
av Sjökapten Albert Peterssons och hans hustru Ida Pe-
terssons familjefond. Årliga avkastningen må användas 
för ett för Kyrkan gagneligt sätt.” Så föreskrev syskonen 
Anna Tyra Cecillia von Ekensteen f. Petersson och 
Carl Albert Ivan Petersson i sina testamenten vilka år 
1977 låg till grund för bildandet av familjefonden och 
som numera är en stiftelse förvaltad av Församlings-
rådet i Viken.

Startkapitalet år 1977 uppgick till 1 miljon kro-
nor.  Kapitalavkastningen hittills har uppgått till 50 
miljoner kronor varav 24 miljoner utdelats till Vikens 
församling. Kapitalbehållningen i stiftelsen är idag 21 
miljoner.

-

HÖGANÄS

22/6 10.00 Gudstjänst firas i Brunnby, 
friluftsgudstjänst 

23/6 10.00 Högmässa M Nordström, 
C Andersen

25/6 18-16 Sommarcafé

BRUNNBY 

22/6 10.00 Friluftsgudstjänst i präst-
gårdsträdgården 
M Kronholm, riksspelman 
Karin Wallin fiol, Suzanne 
Ingvaldson flöjt

23/6 10.00 Högmässa Lars Dahlström, 
R Bråhed, kyrkkaffe

JONSTORP
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

20/6 18.30 Andrum T Bjerle, E Stoll

22/6 11.00 Gudstjänst firas i Vikens 
kyrka

23/6 10.00 Mässa T Bjerle, M Nordberg

26/6 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
22/6 11.00 Gudstjänst midsommar-

dagen
E Gullmo, M Nordberg

23/6 10.00 Mässa firas i Jonstorps kyrka

25/6 19.00 Sommarmusik En doft 
av himmelen Bygdekören, 
Karl-Anders Knutsson

LERBERGET

20/6 14.00 Öppna förskolan 
sommarträff

16.00 Konfirmationsgudstjänst

22/6 11.00 Gudstjänst firas i Vikens 
kyrka

23/6 10.00 Mässa firas i Jonstorps kyrka

VÄSBY 
22/6 11.00 Gudstjänst firas i Vikens 

kyrka
23/6 10.00 Mässa firas i Jonstorps kyrka

ARILDS KAPELL 

25/6 20.00 Sommarandakt Josephine 
Cummings

MÖLLE KAPELL 

26/6 20.00 Musikandakt 
I denna ljuva sommartid 
Brunnby kyrkokör, Kristina 
Eriksson Möller flöjt, Agneta 
Weber Sjöholm dirigent, Jo-
sephine Cummings, aftonbön

Söndagens tema: Den högstes profet - Hur lever vi?
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Stig Nilsson är en person som sätter 
avtryck med sin kompetens, sin värme 
och sitt engagemang. Anledningen till just 
det här samtalet oss emellan är att Stig 
under maj månad avgick som ordförande i 
”Peterssonska familjefonden”, en stiftelse 
som förvaltas av församlingsrådet i Viken. 

Med mångårig erfarenhet som revisor med 
prestigefyllda uppdrag både professionellt 
och ideellt har Stig varit rätt person på rätt 
plats. Det generösa arvet har under åren 
med varsam och skicklig hand förvaltats av 
fondstyrelsen under Stigs ledning.

- Donatorerna hade högt förtroende för 
kyrkan, säger han. Vi fick inga instruktioner 
för användandet av pengarna mer än att 
avkastningen skulle användas på ett för 
kyrkan gagneligt sätt. Arbetet har periodvis 

Guldkant på tillvaron
varit utmanande och bestått i att hitta former, 
formulera stadgar och, såklart, att förvalta. 
Tillsammans med församlingsrådet fungerar 
styrelsen inte bara som en internbank utan 
också som en idébank. 

Att ”fonden” satt guldkant på verksamheten 
i Vikens församling går inte att ta miste på. 

- Det är ju det som är roligast, säger Stig och 
skiner upp. Att god avkastning ger underlag 
till att göra saker! Användandet av medlen 
ger ytterligare utrymme för att kyrkan att 
på olika sätt vara en kärleksfull, skapande 
och positiv kraft i samhället. Jag är stolt 
och glad över hur fonden kunnat bidra 
till att skapa ett rikt och utökat musikliv 
för alla åldrar i församlingen! Och förstås 
att vi med stiftelsemedel kunde finansiera 
tillbyggnaden av kyrkan (”Skeppet”).

Det är tjänandet och servandet som gått som 
en röd tråd genom Stigs liv. Drivkraften har 
handlat om att göra nytta och agera schysst 
i alla situationer vilket givetvis präglat hans 
helhjärtade engagemang och gagnat Vikens 
församling. 

- Ja, det har gått bra med fonden, konstaterar 
Stig både blygsamt och nöjt. Men nu är det 
dags att lämna över! Man ska avgå året 
innan man blir ombedd, det har jag alltid 
sagt. 

                       Text och foto: Stina Hagman


