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Kilanda kyrka 

Musikgudstjänst
10 maj kl.18.00
Damkören Vox feminale 
sjunger musik av bl.a. 
J. Rutter, O. di Lasso 
och svenska tonsättare

under ledning av Sabina Nilsson

Ackompanjemang: Peter Corneliusson
Präst: Mikael Nordblom

”…låt oss inte älska 
med tomma ord utan 
med handling och 

sanning…” säger Johannes 
i sitt första brev (1Joh.3:18) 

Hur lätt är det inte 
att med sina ord måla en 
ganska vacker bild av tillva-
ron och våra relationer?!

Lätt att säga: ”jag älskar 
dig, jag tror på dig, du är 
bra, du kan räkna med 
mig…” 

Positivt och gott! Men 
vad menar vi egentligen?

Kanske uttrycker vi 
ibland en önskan om att 
det skulle vara så. Kanske 
menar vi det verkligen i 
stunden, men har svårt att 
stå för det hela vägen. För 
om vi räknar in våra hand-
lingar och inte bara orden 
vi säger, så inser vi att kär-
leken inte alltid räcker för 
dom runt omkring, familj, 
arbetskamrater, släktingar, 
grannar.

Fast å andra sidan – om 
handlingarna räknas lika 
mycket som orden, finns 
ju en befrielse i att kunna 
använda all sin fantasi för 
att visa kärlek! Det jag gör 

betyder något för någon. 
Kanske är det det lilla var-
dagliga som betyder mest, 
inte de påkostade presen-
terna och de vackra talen. 

Det är bara att börja 
– här och nu! Visa nästa 
person du möter idag lite 
extra uppmärksamhet. Ring 
det där samtalet som inte 
blivit av eller låt någon få av 
din tid och uppmärksamhet.

Kristen tro handlar från 
början till slut om kärleken. 
I Bibeln får kärleken ett 
namn – Jesus Kristus. Den 
kärlek han har planterat i 
oss kommer väl till pass. 
För världen behöver hans 
kärlek. Nu! I allt det som 
händer, oroar och utmanar. 
Som ett vapen mot all girig-
het och allt utnyttjande.

”Öppna mig för din 
kärlek. Världen behöver 
mig. Världen behöver din 
kärlek, strömmande genom 
mig.” (Sv.ps. 96:1)

En kärlekens vår och 
sommar önskar jag dig!

Andreas Pervik
Präst i Starrkärr-Kilanda 

församling

Kristen tro handlar 
om kärlek

Betraktelse

Efter 19 års styrelsearbete, 
och därav 8 som ordförande, 
i Hålanda Hembygdsför-
ening lämnade jag mina 
uppdrag i samband med års-
mötet 2009. Av ovanstående 
anledning vill jag härmed 
tacka alla styrelsemedlemmar 
under mina år för att nedlagt 
arbete och önska er fortsatt 
lycka till.

Till ny ordförande för 
Hålanda Hembygdsförening 
valdes Christer Damm vid 
nämnda årsmöte.

Nedan ett axplock av mina 
arbeten under alla åren för 
Hålanda Hembygdsfören-
ing, nedtecknat av mig, Lars 
Jonasson.

Hembygdsföreningen fick 
1978 arrendera en tomt på 
familjen Järnklevs mark på 49 
år för att placera en donerad 
stuga avsedd för Hålanda 
Hembygdsförening, Hålanda 
Hembygdsgård. På hösten 
samma år grävde jag grunden 
till stugan med min traktor-
grävare. Flera medlemmar 
deltog i såväl grundarbetet 
med ditforsling av stenar som 
rivning av den skänkta stugan 
i Skaggata och uppbyggnad 
av densamma på den arren-
derade tomten.

Museet byggdes 1986 på 

tomten invid Hembygdsgår-
den av Sven Johansson och 
Allan Persson, som också 
levererade virket.

Samma år hittade jag en 
dumpad traktorkärra utan 
flak i min skog som jag 
sedermera byggde på med ett 
mindre hus av gammal fjäll-
panel, masonit invändigt och 
tak av plåt. Den ena sidan 
förseddes med en öppnings-
bar lucka. Den påbyggda 
traktorkärran placerades på 
Hembygdsgårdens tomt för 
att användas som lotteribod.

Gick i pension
Efter det att jag gick i pension 
1991 har uppdragen vuxit 
avsevärt motsvarande ungefär 
en halvtidstjänst i 18 år.

• Deltog i renoveringen 
av Drottninggärdets turbin-
drivna ramsåg. Vi började 
med att laga taket som var 
täckt med takspån. Det blev 
plåt som anses hålla längre. 
En ny vattenränna byggdes 
15 meter lång och vattentur-
binen tätades. Balanshjulen 
fick nya lagerbockar och nivå-
justerades, sågbladen slipades 
innan provkörningen. Sågen 
arrenderades 1978 av Bertil 
Gustavsson på 49 år.

• Våren 1991 erbjöds 
Hembygdsföreningen att 
avverka skog i Långentorp 
hos Astrid Nilsson. Jag körde 
fem lass timmer på traktor-
kärran till sågen. Därefter 
sågades och staplades timret 
för att hinna torka till våren 
av Karl Lennart Johansson, 
Harry Sjöholm och mig.

• Året därpå, 1992, gjordes 
en tillbyggnad till museet i 
form av en kaffeservering.

Skänkta inventarier
• Under 90-talet inredde jag 
också vinden i hembygdsgår-
den och var med och märkte 
upp alla skänkta inventarier 
i såväl hembygdsgården som 
museet.

• 1993 fick Hembygdsför-
eningen Skaggata kvarn som 
gåva. Kvarnen höll dock på att 
förfalla och taket höll på att 
ramla in. Av den anledningen 
sattes nya takstolar på plats 
och taket förseddes med plåt. 
Året därpå kördes uppsågat 

virke till ”Sven i berget” för 
att hyvlas och spåntas. Virket 
användes därefter till att byta 
ut det ruttnade golvet i kvar-
nens tre våningar. De gamla 
golvbrädorna hade ruttnat på 
grund av det trasiga taket på 
kvarnen.

Målas om
• 1994 behövde bland annat 
kvarnens södergavel bytas ut, 
fönster lagas och hela kvar-
nen målas om. Virket räckte 
även till dessa åtgärder. Ställ-
ning lånades dock för arbetet.

• Den gamla sågen kördes 
på de årliga hembygdsda-
garna, där vi bland annat 
visade hur klyvning av 
stockar, hyvling av takspån, 
tillverkning av hängrännor i 
trä. Sågen kördes också vid 
andra speciella tillfällen för 
besökare.

• 1996 började Henry Sjö-
holm och jag med torpinven-
tering. Vi letade efter gamla 
boplatser och husgrunder 
gör att sedan söka vidare 
i kyrkobokföringen efter 
namn och årtal på de sist 
boende. Uppgifterna på de 
sist boende (namn och årtal) 
graverades sedan på rostfria 
plåtar som monterades på 
tryckimpregnerade trästol-
par. Detta arbete pågick i 
flera år.

• Turbinhuset var 
1999/2000 i behov av en 
genomgående ombyggnad. 
Under dessa år avverkades 
ekar som ”Sven i berget” 
sågade i lämpliga dimensio-

ner.
2001 

fick Hem-

bygdsföreningen bidrag till 
ombyggnaden av turbinhuset 
av Länsmuseet. Turbinen 
skulle byggas om enligt den 
gamla modellen, av fyrtums 
spontat virke. Länsmuseet 
rekommenderade två tim-
mermän att bygga om 
turbinen från botten. Dessa 
timmermän hade dock endast 
en vecka att tillgå i tid och till 
en kostnad av 24 000 kronor. 
Resterande arbete utfördes av 
Allan Persson, Bror Anders-
son och undertecknad. Vi tre 
höll på med ombyggnaden 
av turbinhuset i flera veckor. 
I augusti samma år invigdes 
den nyombyggda turbinen.

• År 2001 valdes jag till 
ordförande för Hålanda 
Hembygdsförening.

150 torp
• Torpinventeringen fort-
satte, år 2005 utökades 
inventeringen till att också 
omfatta sågar och kvarnar. 
I dagsläget (2009) finns det 
150 torp, 30 kvarnar, 15 sågar 
och 9 dansbanor kartlagda 
och utmärkta med skyltar.

• Under år 2003 renove-
rades sågdämmet med hjälp 
av formplyfa som lånades av 
Kobergs intresseförening. 
Reglar köptes av ”Sven i 
berget” och en form sattes 
upp framför dämmet. Håkan 
Jonasson tillverkade en ny 
lucka och cirka sju kubik 
betong sprutades ner från 
smedjans gårdsplan. Stig 
Johansson, Allan Persson, 
Bror Andersson och jag 
utförde arbetet.

Lars Jonasson
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Församlingen lämnar de ”vanliga” telefonerna och går över till 
mobil telefoni. 
Du som ringer 0303-numret betalar bara vanlig samtalstaxa.

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

STORCAFÉ
Onsdag 13 maj kl 10-12

i Skepplanda församlingshem
Dagens gäst: ”egna förmågor”

Välkomna

Christer Damm.

Hålanda Hembygdsförening har bytt ordförandeng har bytt ordförande
– Christer Damm tar över efter Lars JonassonLars Jonasson


