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Kils församlingshem – 40 år i sin nuvarande utformning, utbyggt och förbättrat 

efter tidens krav. Det slog mig, att det kanske kan ha sitt intresse att följa dess 

historia. Snart är det inte så många som minns. 

 

I höstas skrev jag ner mina minnen från våra fem år i Kils prästgård, 

mars 1962 – juni 1967, till våra barn, Åke och Gertrud, och då tog jag fram 

fakta om församlingshemmets tillkomst från vad David Forsner själv berättat i 

”Till Hembygden”, Strängnäs stiftsbok 1924. 

Restaureringen levde de själva intensivt med i. Den var ofta det självklara 

samtalsämnet vid matbordet. Åke byggde olika förslag i Lego! Och de var med 

och följde bygget på plats. Det gjorde ibland också Eigil Forsner, som hörde till 

våra vänner. Han hade ju växt upp med ”Lillkyrkan”, han fars hjärtebarn. 

 

När Kils församlingshem stod färdigt 1927, fanns det inte mer än ett 

tjugotal i stiftet, mycket få av dem på landsbygden. Församlingshem var en 

modern företeelse. Ett av de första i landet hade planerats av J.A. Eklund, när 

han var domprost i Kalmar i början av 1900-talet. Han ville ha lokaler för 

församlingsarbete utöver gudstjänsterna, och för det lämpade sig inte Kalmar 

domkyrka. 

De flesta församlingshem byggdes efter principen: en stor sal för 

föredrag och konserter och en eller ett par mindre salar och ett kök. Olaus Petri 

församlingshem i Örebro var ett pampigt exempel, och efter samma idé 

byggdes Kils. 

 

David Forsner kom som kyrkoherde till Kil 1921, 38 år gammal, men 

ganska nyprästvigd efter ett tidigare yrkesliv och teologiska studier vid mogen 

ålder. Han trivdes! Han talade i en artikel i Till Hembygden 1924 om ”den 

vackra bygden, de välbesuttna bönderna och den kärnfriska ungdomen.” Men 

det fanns smolk i glädjebägaren: 

”Emellertid har det moderna nöjeslivet trängt även hit ut, och Kil har den 

sorgen att hysa tvenne dansbanor, som äro ett allvarligt hot mot vår ungdoms 

fostran till moraliskt och religiöst ansvarstagande män och kvinnor. Dessa 

dansbanor utgöra en avstjälpningsplats för närliggande församlingars men i 

synnerhet den närliggande stadens sämsta drägg, som med de moderna 

motorfordonen föras hit ut. Betänklig är den smitta, som på så sätt söker 

förpesta vår församlings hoppgivande ungdom.” 

I kamp mot dansbanorna bildade Forsner en kyrklig ungdomskrets, som 

efter ett år redan fördubblat medlemsantalet till nästan 50, lika många pojkar 

som flickor! De samlades i hemmen till sy- och arbetsmöten. ”Kyrkobesöken 

ökas, och det ungdomliga inslaget dominerar oftast bland kyrkobesökarna.” 

Det var 40 konfirmander om året, så det var en god rekryteringsbas. 

Inte bara kyrkvärdar och kyrkoråd gynnade ungdomskretsen utan också 

kommunalfullmäktige: 
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”Så har hela nöjesskatten för det förflutna året, över 400 kronor, 

anslagits till den blivande ungdomskretsens egen lokal, som kretsen under 

hänförelse beslutat uppföra…. Ungefär hälften av virket är anskaffat, tomt 

inköpt i närheten av kyrkan och undergrunden redan av medlemmarna lagd, 

utan att kassan ännu är helt tömd. Villigt släpper far till dragare och sönerna 

sin arbetskraft. Senast om två år hoppas vi få flytta in i Lillkyrkan för att i eget 

hem fostras till goda församlingsmedlemmar… Guds andes vingar skola blåsa 

nytt liv in i hans församling…” 

 

Så långt David Forsner i augusti 1924 – samma år som hans efterträdare 

Gösta Skjöldebrand prästvigdes – han blev den siste kyrkoherden i Kil - och 

Bengt Åkesson, den förste komministern – föddes! 

Att vi aldrig frågade mer om bygget! Många hade naturligtvis varit med. 

Den ende jag minns hade varit med och spikat innertaket för 35 öre i timmen! 

Bygglädjen hade varit stor. Men kraven små, eller rättare sagt den tidens, 

men de blev större med åren, och församlingshemmet upplevdes som 

otidsenligt. Hemtrevligt var det minst av allt, och det var svårt att få varmt. När 

de stora samlingarnas tid var förbi och de små grupperna som studiecirklar och 

samtalsgrupper blev vanliga arbetsformer passade inte de stora ytorna. 

Och de entusiastiska ungdomarna som byggt? De växte väl ifrån 

ungdomskretsen – eller också växte kretsen ifrån ungdomarna. Familjebildning 

och andra föreningar tog tid och intresse: idrott och skytte, Hemvärnet, 

Lottakåren, Röda Korset – ja, det fanns inte folk till allt helt enkelt. Och flykten 

från landsbygden och att barnkullarna blev allt mindre gjorde väl sitt till. 

 

När Bengt hade sin inträdespredikan i Kil Fastlagssöndagen 1962, var 

det Kyrkkaffe i församlingshemmet, likaså Kristi Himmelsfärdsdag samma år, 

när Gösta Skjöldebrand tog avsked och avtackades. 

 

En sommarsöndag hade Bertram Bergman samlat sina 

konfirmationskamrater till 50-årsjubileum. Med mycket sommarblommor 

kunde man trots allt få feststämning.  

Det gick också med girlanger i taket och grankvistar med ljus som 

adventsstakar på borden, när Kvällssyföreningen inbjöd till familjefest någon 

gång i julhelgen 1963. 

Och det var lätt att visa upp syföreningssarbeterna, och värmen hölls 

uppe i tävlan om vem som skulle ta hem vinsten, både i lotterierna och under 

auktionen. När vi fösta gången skulle ha auktion i den nya stora salen var det 

faktiskt lite problem: ”Kom ihåg att ni inte får spika i väggarna!” sa Bengt. Å 

andra sidan var det lättare att koka kaffet och förvara tårtorna när det fanns 

kylskåp. En gång såldes en gräddtårta, och köparen satte den i kylskåpet. 

Någon hittade den och bar in den, så att den såldes en gång till! 
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Någon konfirmationsundervisning hade Bengt aldrig i 

församlingshemmet. Första sommaren gjorde han i ordning på vinden i boden 

vid prästgården. Sedan flyttade han in i matrummet i prästgården. Det var 

sommarläsning de första åren. 

 

När Kvällssyföreningen bildades i februari 1963, drog de en suck av 

lättnad, när jag föreslog, att vi skulle hålla till i prästgården och turas om som 

värdinnor. Men sen såg de med glädje fram mot att få vara i 

församlingshemmet. Vi gick till och med ner en kväll under byggnadstiden med 

ficklampor för att få en uppfattning om hur det skulle bli. Och så syddes ryan till 

fondväggen och festremsor till borden m.m. 

 

Liksom konfirmanderna höll juniorerna till i prästgården. Bordet, som vi 

hade i matrummet bär tydliga spår av deras hobbyverksamhet. Höst och vår 

kunde vi ha tävlingar i Lundsbacken och grilla korv i Bagarstugan. Ett jullov 

hade vi en större samling för skolungdomar med bl.a. trolleriföreställning, och 

då var vi i församlingshemmet. 

 

Några kyrkkaffen där var tradition: Centerkvinnornas på 

Tacksägelsedagen och Husmodersföreningens Alla Helgons dag liksom De 

gamlas dag, då Eigil Forsner en gång medverkade. 

 

Ett par vackra vårkvällar, då solen flödade in genom de stora fönstren 

mot Falla minns jag också: Röda Korsets årsmöte med musikunderhållning och 

dragning på alla lotterier med verkligt högklassiska handarbeten i slutet av april 

och Hemmets dag en majsöndag. På den riktiga Marie Bebådelsedag, den 25 

mars 1963, hade vi en Maria-afton, då vi fick följa Marias liv. 

 

1963 firade Maja och David Sundström konfirmandjubileum. 

 

Begravningskaffe tror jag knappast förekom. De var oftast på Konditori 

Tre Hjärtan i Örebro. 

 

När biskop Gösta Lundström bestämde visitation i Kil och Ervalla till april 

1964 var förberedelserna till ombyggnad av församlingshemmet långt 

framskridna, och besvikelsen var stor, att han inte väntade tills det stod färdigt. 

Nu fick det gamla användas till samkvämet efter vespern i kyrkan på 

fredagskvällen, och syföreningen fick göra det bästa av situationen under 

ledning av Anna Persson i Hällebytorp. 

Syföreningsauktionen hösten 1964 fick göras om till kyrkkaffe med 

lotteridragningar och försäljning av julpynt, fiskdamm m.m. i prästgården 

liksom den stora lottafesten. 
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”En församlingshemsstiftelse har bildats, benämnd Stiftelsen Kils 

Församlingshem Lillkyrkan, vars närmaste uppgift är församlingshemmets 

restaurering. Stiftelsen är ställd under tillsyn av Strängnäs Domkapitel, som 

också fastställt dess stadgar” rapporteras det i Till Hembygden, Stiftboken, 

1961. 

Det kan förvåna, att man behöll namnet Lillkyrkan. Det var väl inarbetat. 

Kanske var det i vördnad för byggaren och hans medhjälpare. Syftet var ju inte 

längre att skapa en kyrka utan användbara församlingslokaler efter tidens krav. 

Att man valde att bilda en stiftelse var nog en säkerhetsåtgärd. Man ville 

hindra att världsliga myndigheter tog över. Kyrkans skiljande från staten 

började anas som en möjlighet inom en inte alltför avlägsen framtid. Man var 

kanske till och med rädd att kyrkliga myndigheter skulle kunna upplåta 

församlingshem till icke önskade aktiviteter. 

Det förvånar också, att Gösta Skjöldebrand dröjt så länge med att ta itu 

med församlingshemmet. Han blev kyrkoherde 1938, men han hade kanske 

haft tillräckligt att göra med att restaurera sina båda kyrkor, Kil och Gräve. 

När Bengt tog itu med förberedelserna vet jag inte, men i 

församlingsbladet till Advent 1963 står det: 

”Arbetskommittén, som tillsattes förra årsmötet, vill nu redovisa sitt förslag. 

Nybyggnad har ställt mot reparation, och byggnadskommittén arbetar efter 

långt och moget övervägande med det senare alternativet…Årsmötet den 6 

december får definitivt sätta igång såg och hammare…” 

 Ritningar, både exteriör och interiör, fanns också med, som arbetats fram 

under många sammanträden under hösten med arkitekt Åke Rehnberg, Örebro. 

En sympatisk, lågmäld man – och inte dyr heller! 

 Fredagen den 6 december 1963 hade församlingshemsstiftelsen 

årsmöte. Först ett inspirerande föredrag av Lars Ridderstedt från 

Kyrkfrämjandet. Han började med några uppskattande ord om Kils kyrka som 

en typisk 1700-talskyrka. När det gällde församlingshemsbygget hade han en 

del praktiska råd att ge, om lånemöjligheter m.m. 

 Vi som svarade för kaffet hade dukat i bortre delen av salen. Men folk 

ville ogärna flytta, när de nu hade värmt upp sina stolar! 

 

 Det var inte bara att sätta igång bygget, när beslutet hade tagits om om- 

och tillbyggnad. Såg och hammare fick vänta till hösten. Det var väl även då en 

massa formaliteter som måste ordnas, inte minst finansieringen. Forsner hade 

startat med 400 kronor 40 år tidigare. Nu fanns 50 000 i gåvomedel. 

Jordbrukskassan beviljade ett lån på 60 000, men krävde godkänd borgen. 

Samtliga i arbetskommittén skrev på: Hemmansägarna Hugo Larsson, David 

Sundström, Fruarna Anna Persson, Märta Andersson, Kantor Gunnar Wargert, 

Komminister Bengt Åkesson. 

 Bengt kom skrattande hem och berättade, att någon sagt: Det räcker 

med Hugo, som kontrade med: Det räcker med David osv. Fyra hade ju egen 
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gård att ställa som garanti, kantorn och prästen bara sina löner. Men borgen 

blev godkänd, och ingen behövde förlora något. 

 Mycket detaljarbete med ritningar återstod också. Det skulle bli elektrisk 

uppvärmning. Det ansågs bäst och antagligen billigast just då, och det passade 

ju bra, eftersom Forsner var den som skaffat Kil elektriskt ljus på 1930-talet. 

På själva Lucia-dagen 1935 släpptes strömmen på! 

 För att inte frosten skulle hindra grävningen för den nya delen täcktes 

marken med halm. Det var Ellert Persson i Broby, som var förutseende. 

 På höstkanten 1964 var bygget igång. Entreprenör var byggmästare Sven 

Andersson i Ervalla. De som arbetade var kilsbor, bland andra Valter 

Johansson. Det var roligt att ibland gå ner och överraska dem med 

eftermiddagskaffe eller som på luciadagen bjuda upp dem till prästgården, där 

Gertrud och ett par av hennes kamrater lussade för dem. 

 Många var intresserade av att följa arbetet. Efter gudstjänsten på 

söndagen tog man sig gärna en titt och försökte föreställa sig hur det skulle 

komma att se ut. 

 

 Den stora salen skulle i stort sett vara oförändrad, men takhöjden blev 

lägre genom ett nytt innertak. En reservutgång hörde väl till försäkringskraven. 

Det nytillkomna rummet skulle fylla många funktioner, som konfirmandsal, 

sammanträdesrum m.m. Vid ena gavelväggen placerades skåpinredning, 

skrivtavla, filmduk och flanoutrustning. De stabila borden kunde också 

användas att dricka kaffe vid. Vid den andra kortsidan blev det en trivsam plats 

med en soffgrupp och öppen spis, och i mitten ett stort ovalt bord som gjort för 

en studiecirkel eller samtalsgrupp. 

 Jag hade visserligen planerat att börja med Kyrkans barntimmar, men 

något särskilt rum för det räknade vi inte med. Varje kvadratmeter kostade 

pengar! Material hade man med sig i en korg. Barnmöbler fanns knappast. Den 

långa soffan blev sagosoffa, och så hade man ju golvet. För gymnastiken och 

lekarna var den så gott som omöblerade hallen perfekt. På ritningen kallade 

arkitekten den för servering, men den kom mera att fungera som en plats att 

umgås i på stående fot och som pingisrum. 

 Det blev en avvägning mellan att använda gammalt och köpa nytt. Stora 

salen fick nya stolar, men de gamla hopfällbara borden användes när det 

behövdes. Till det nya rummet köptes handvävda gardiner från Hålahult, men i 

stora salen användes de gamla storrutiga, avkortade för att inte hänga framför 

de elektriska elementen. Med tyget som blev över klädde vi dynor till några 

gamla kyrkbänkar, som fick bli sittplatser i hallen. 

 Nya kaffekoppar i de nya köksskåpen blev det och trivsamma 

kopparkaffekittlar att servera ur. Till de nya borden köptes vita linnedukar och 

malmljusstakar. 
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 Syföreningen hade drygt 12 000 kronor undanlagda och bekostade 

möbleringen. Kilsbon Åke Påhlson blev hovleverantör av möbler och mattor och 

bistod med goda råd. 

 Kvällssyföreningen fick glädjen att pryda fondväggen i stora salen med 

sina händers verk: en rya, ”Livets träd”. Den vandrade mellan gårdarna så att 

alla som ville kunde hjälpa till. Hemslöjdskonsultenten försökte avråda oss 

med motiveringen, att en rya skall ligga på golvet och slitas, inte hänga på 

väggen som prydnad. Men vi envisades! Vi sydde också festremsor med träd 

och fåglar, mest i blått. Och så köpte vi gästhanddukar på Hålahult och 

handfållade: rejält skulle det vara, till och med på toaletterna! 

 Gåvor strömmade in. Röda Korset skänkte 500 kronor som grundplåt till 

ett piano. Allt emellanåt ordnades lotterier, t.ex. på symötena. Bara under den 

sista månaden kom det in 5 000 kronor. Vid invigningen blev kollekten 841 

kronor. 

 Församlingsdelegerade i Axbergs pastorat uppvaktade med ett 

ordförandebord med uppfällbar talarstol, som vi själva fått välja ut. Lika flexibel 

blev scenen: fyrkantiga bitar, som kunde grupperas efter behov, till och med 

rakt ut i salen för t.ex. mannekänguppvisning. 

 

 Några religiösa symboler skulle inte finnas kom vi överens om. Nu skulle 

det inte vara någon lillkyrka utan lokaler, som stod öppna för alla och kunde 

fungera i olika sammanhang. 

 

 Oturligt nog var Bengt inkallad i februari och början av mars och kunde 

bara följa arbetet genom mina brev. ”…Efter högmässan idag gick David, Hugo, 

Maj-Britt, Anna, Svea, Sara, Gunnar och jag och tittade på församlingshemmet. 

Målarna hade bett om det. Väggarna är grundade, men inte rätta färgen än. Jag 

ringer väl Rehnberg, när det blir aktuellt…” 

 

 Invigningen hade länge varit bestämd till Marie bebådelsedag, den 28 

mars 1965. Som vanligt blev det bråttom mot slutet – men färdigt! Jag minns 

att Bengt hade svårt att få tid att samla sig till redogörelsen och invigningstalet. 

Utvändigt återstod en hel del att göra: putsning, parkeringsplats, belysning, 

men för det måste man invänta lämpligt väder. 

 Invigningen förrättades i två etapper: på lördagen i samband med 

församlingshemsstiftelsens årsmöte och på söndagen vid stort kyrkkaffe med 

över 200 personer, både unga och gamla. Och pressen fotograferade och 

refererade. 

 

 Redan första veckan användes församlingshemmet så gott som varje 

kväll. Ibland missbedömde vi hur lång tid det behövdes för att få det varmt. En 

del nackdelar upptäckte vi också. Entrén med klädutrymmet var på tok för liten. 
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Det gick inte tillräckligt fort att slussa folk in i den större hallen, när alla kom på 

en gång och skulle spegla sig och stå i kö för toaletterna. 

 Köket var också för litet, när alla ville hjälpa till med disken. Och i skåpen 

mot ytterväggen kunde det bli så kallt, att de tunna kaffekopparna sprack av 

det varma kaffet. 

 

 Städning och kaffekokning fortsatte Rut Olsson (gift med John Olsson) att 

ta hand om liksom uthyrningen. Hyran var 25 kronor för vardera salen med kök, 

alltså 50 kronor för hela huset. 

 David Forsner och hans ungdomskrets hade byggt för att få ”flytta in i 

eget hem”. Hemmet hade med åren blivit slitet och omodernt och allt mindre 

använt. Nu hade det större möjligheter att bli ett hem för församlingens olika 

aktiviteter. 

 Syföreningsauktionen förlades till lördagseftermiddagen före Första 

Advent och blev en verklig familjefest, inte minst tack vare Kvällssyföreningens 

barnbod i hallen, där Barbie- och Skipperkreationer beundrades och lockade till 

köp. Och det blev nya försäljningsrekord. 

 Kyrkans Ungdom samlades på fredagskvällarna och ibland till 

kyrksöndag. En gång svarade de för en kontraktsungdomsdag. 

 En kurs i körkortsteori ordnades för dem som hade åldern inne. 

 

 En ödets ironi var det att Bengt inte omedelbart fick ta den omsorgsfullt 

inredda konfirmandsalen i bruk. Läsningen flyttades just 1965 från sjuan till 

åttan. Men ett år hann han pröva om den fungerade som han hade tänkt. 

 Söndagsskolan fick använda den. Flano och bildband blev allt vanligare i 

undervisningen och utrustningen fanns. 

 Kyrkans Barntimmar startade omedelbart för förskoleåldern. 

 

 Vi hade redan från första året haft juniorarbete, men nu ville vi arbeta 

med också de yngre skolbarnen. I församlingsbladet 1965 står det om pojk- 

och flickgrupper med gymnastik och annan fritidssysselsättning. Det blev en 

blandad grupp på lördagseftermiddagen, den så kallade Lördagsgruppen, där 

pingpongbordet i hallen fick bli ”gymnastiken”. Hela huset användes, till och 

med köket, där ett par varje gång fick baka, koka knäck, göra fruktsallad eller 

apelsinris för de övriga 25-30, som under tiden hade tävlingar, lekte, såg på 

film eller spelade teater. Det var roligt, även om det naturligtvis var arbetsamt 

både att förbereda programmet och genomföra det. Valborgsmäss 1967 åkte 

nästan alla på vårläger på stiftets lägergård i Gryt. I snö! 

 

 Begravningskaffe kunde nu ordnas på gångavstånd från kyrkan. Tidigare 

hade de flesta nog varit på Konditori Tre Hjärtan i Örebro. Det började bli allt 

vanligare med gåvor till församlingshemmet i stället för blommor. Marianne 

Nordström i Alsike utformade en vacker minnesblankett och ett tackkort att 
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skicka till givarna. Det kunde bli stora summor – redan våren 1967 omkring     

3 000 kronor – som stiftelsens kassör, David Sundström, tacksamt tog hand 

om och förvaltade. 

 

  

 
 

 

 Ekonomin med de årliga amorteringarna tryggades genom ett årligt 

anslag från pastoratet som ersättning för lokalerna i församlingsarbetet. 

 Det var naturligtvis roligt att kunna erbjuda bygdens föreningar: Röda 

Korset, Föreläsningsföreningen, studiecirklar med flera – ändamålsenliga 

lokaler. Det spelades till och med teater av både skolbarn och äldre, t.ex. Pippi 

Långstrump och Ruskaby skola. Reservdörren fick tjänstgöra som sceningång. 

 

 Hela Hålahult, ett par bussar fulla, inböjds till högmässan och kyrkkaffet 

Trettondedag Jul 1967. 

 

 Och visst var det roligt att få visa upp vårt nya församlingshem för 

grupper från andra församlingar, som gick i byggtankar och för t.ex. 

Kommunalfullmäktige och Församlingsdelegerade, som förlade sammanträden 

dit. Några av de största samlingarna var årsmöte med Föreningen Hem och 
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Skola i Axberg och kyrkodag för Glanshammars kontrakt med pastor primarius 

Åke Zetterberg som talare. 

Att planera och bygga hör nog till det roligaste man kan göra i en församling. 

Arbetet svetsar samman. Idéer kläcks och diskuteras. Fördelar och nackdelar 

vägs mot varandra. Efter många kompromisser når man fram till en lösning, 

som alla kan acceptera och som man hoppas skall fungera. Alltför högtflygande 

planer måste stå tillbaka för de ekonomiska realiteterna, och allt blir kanske 

inte så bra som man skulle ha önskat. Men roligt var det att vara med! 

 

Med varma tankar 

och goda önskningar inför framtiden 

vid Kils Församlingshems 40-årsdag! 

  

 Kalmar i mars 2005 

 Eivor Åkesson 
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Kils Församlingshem 1965 – Hallen 

 

 
Kils Församlingshem 1965 – Köket 
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Kils Församlingshem 1965 – Den nybyggda delen 

 

 
Kils Församlingshem 1965 – Lilla Salen 
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Kils Församlingshem 1965 – Stora Salen 
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