
 

 

Björkö Missionsförsamlings syförening 
 

Mycket tidigt i församlingens historia 
började kvinnorna ta sitt ansvar för 
församlingens ekonomi genom att 
starta en syförening. Detta skedde år 
1887 och de första föreståndarinnorna 
var Fina Gustavsson, Skarvik och  
Mina Olsson, Björkö Huvud. Sedan tog 
Martin Gustavssons Josefina (Fina) 
och Johanna Johansson över och 
hade den tjänsten i många år. Sedan 
dess har många, många kronor sytts, 

virkats, och stickats ihop till församlingens verksamhet genom 
syföreningens medlemmar. Tidvis har det varit församlingens största 
inkomstkälla. Syföreningen har inte bara fått fungera till ekonomisk 
välsignelse, utan också till stor gemenskap för dess medlemmar. 
Syföreningen upphörde i början av 1980-talet. 
 
Björkö var den ö inom kommunen där det först bildades en troende grupp 
som då samlades i hemmen. Denna grupp kände ansvar för de andra öarna, 
man seglade många år med predikanter till Hönö, Öckerö, Hälsö, Knippla, 
Rörö och Kalvsund. Man träffades ute i naturen eller i någons hem. Det 
hände inte sällan att de blev förföljda, ibland skedde det t o m stenkastning. 
Motståndet minskade så småningom, människor kom till tro och 
församlingar bildades. Björkö missionsförsamling kände ett särskilt ansvar 
för församlingarna på Rörö, Hälsö och Kalvsund. Våren 1883 påbörjades 
bygget av första missionshuset på Björkö. 1905 revs det och ett nytt tillkom, 
det som finns kvar än idag. Åren 1946-1949 utfördes det reparationer och 
1958, 1976 och 1995 gjordes både reparationer och tillbyggnader, vid sista 
årtalet tillkom Skutan. 
 
Kvinnorna tog tidigt ansvar för församlingens ekonomi genom 
syföreningen men att få vara med och ta ansvar i styrelsen var inte lika 
självklart. I januari 1922, året efter att kvinnlig rösträtt införts i Sverige, 
togs frågan upp om att kunna välja in kvinnor i församlingens styrelse.  
Dess stadgar ändrades dock inte förrän 25 mars 1944. På årsmötet 1945 
utökades styrelsen från 5 till 7 ledamöter, alltså 6 män och 1 kvinna. 
Beda Nilsson valdes in som första kvinna i styrelsen och 1950 valdes 
nästa kvinna, Ester Martinsson in. 
Första kvinnliga pastorn som anställdes var Kerstin Jallén 1973.  
 
Fakta hämtad från ”Björkö Missionsförsamling 100 år” och ”Björkö Missionskyrka 100 år”. 



 

 

 
 
Foto taget vid Björkö Missionsförsamlings syförenings 60-årsjubileum 1947 

 
Övre raden från vänster: Rika Rabe, Elsa Samuelsson, Aina Martinsson,  
Hildur Alexandersson, Greta Alexandersson, Isa Larsson, Ida Nilsson,  
Ester Martinsson, Irma Larsson, Ingegerd Eliasson, Solveig Johansson,  
Birgit Rosengren och Hjördis Johansson. 
Nedre raden: Olga Johansson, Berta Rabe, Katrina Larsson, pastor A.W. Överström,  
Anna Överström, Josefina Alexandersson, Olga Axelsson och Frida Lidebo. 
 

 
 

Björkö Kyrkas syförening 
 
 

Redan 1930-31 hade kvinnor på Björkö startat symöte för kyrkan.  
Under många år träffades de hos Berta Samuelsson (Rolf Samuelssons 
farmor) och sydde för kyrkan. Så kvinnorna stretade på i 27 år för att få 
ihop pengar. Kyrkan blev verklighet, men också med hjälp av privata 
donationer.  
 
Björkö kyrka är byggd på frivillig väg utan skattemedel och ägs idag av 
Föreningen Björkö kyrka. Den färdigställdes och invigdes 1957. Innan kyrkan 
fanns fick församlingsborna från Björkö åka med båt till Öckerö kyrka. Vilken 
båt som skulle tjänstgöra bestämdes genom turordningen på en budkavel.  



 

 

Den användes i början av 1900-talet och hänger nu i kyrksalen i 
Björkö kyrka, alldeles vid golvuret. Fiskebåtarna var Svea, 
Lärkan, Fram, Göta, Snar, Aina, Oden, Willy, Stanley, Nordland, 
Wally och Orano. 
Under medeltiden var Öckerö socken annexförsamling under 
Björlanda. Senare blev Torslanda huvudkyrka för öarnas folk 
ända in på 1900-talet. Gudstjänster hölls på Öckerö, men när 
barnen från öarna skulle konfirmera sig fick man ro eller segla in 
till fastlandet.  
Innan Björkö kyrka byggdes gjordes husförhör i hemmen av 
prästen och bibelförklaringar hölls 1 gång/månad i Gamla 
skolan. Björköborna längtade efter en egen kyrka och började 
finansieringen med symöten i hemmen och i prästbostäderna på 
Mossvägen 17 och Skarviksvägen 25. 
 
Kyrkan hade två syföreningar, en för äldre kvinnor på dagen och en för 
yngre kvinnor på kvällen. Kvinnorna köpte, sydde och skänkte sina 
handarbeten för att senare auktioneras ut. Förutom inköpen av 
handarbeten bestämdes det att vid varje symöte skulle kvinnorna lägga 
5 kr i en sparbössa. Denna handling togs senare bort.  
 

Auktioner hölls i juli och 
december och många gånger 
ropades handarbetena in av 
kvinnorna själva som sytt 
handarbetet eller deras män.  
Under dessa auktioner var 
Lennart Svensson 
auktionsförrättare, Fröken 
Bengtsson kassör och 
prästfrun Margareta Karlsson 
visade runt handarbetena.  

 
För gemenskapens skull anordnades 
också bussutfärder till olika 
intressanta resmål. 
Då fick även männen följa med. 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
Röda Korsets syförening 

 
Röda Korset startades på Björkö 1940-41 i en allmän önskan att göra en 
humanitär insats. Bland initiativtagarna fanns fröken Agnes Bengtsson, 
Sofia Hansson, Ester Martinsson m fl.  
Man hade symöten där det man tillverkade sedan såldes på auktion. 
Pengarna gick till hjälpverksamhet. Man stickade även vantar, 
halsdukar, sockor och ansiktsskydd till bl.a. Finlandshjälpen och våra 
egna mannar. 
 
Röda Korset samlade även ihop pengar till en bastu på Björkö, som byggdes 
1946. Där fanns också karbad. En kväll i veckan var bastu för damer och en 
kväll för karlar. Skolbarn badade på skoltid. Badrum var inte vanligt under 
1950-talet. 
 
Under åren 1980-1990 tillverkades mycket barnkläder som sorterades i 
barn- och babypaket. Kvinnorna stickade tröjor, byxor, mössor och 
sockar. Under pandemin har inga transporter kunnat gå över gränserna, 
men ett antal kvinnor håller fortfarande på och stickar barnkläder och 
filtar till behövande i Rumänien. 
 
Idag finns inte Björkö Röda Kors utan avdelningen har införlivats i Öckerö 
Röda Kors. 
  

Övre raden från vänster: 
Ester Martinsson, Agnes 
Bengtsson, Karin Axelsson, 
Karin Johansson, Maria 
Gillholm, Ester Norin, Gullan 
Barlind, Olga Eriksson, Ester 
Bengtsson, Ester Olsson 
Mellersta raden: Maja 
Olsson, Ester Karlsson, Tekla 
Axelsson, Elin Bengtsson, 
Ulla Nodesjö 
Nedre raden: Maja Lemel, 
Maj Svensson, Elsbet 
Eliasson, Rut Andreasson, 
Gerda Johansson 
 

Foto tagit i början av 1950-talet 
 

 Sammanställt av Björkö Hembygdsförening den 16 mars 2021


