
HISTORIK ÖVER SVARTTORPS KYRKLIGA SYFÖRENING VID 90-ÅRSJUBILEET. 
1925 samlades 15 damer till symöte under kyrkoherde Johan Petterssons ledning.  
Den första försäljningen hölls i mars 1926 och inbringade 467 kr (en ansenlig summa på den 
tiden). Sedan dess har det hållit c:a 1040 symöten och auktion varje år. 
Symötena har genom åren haft både diakonal och social funktion. Man har samlats i hemmen 
hos medlemmar och under senare år även i Församlingsgården. Antalet medlemmar har genom 
åren varierat. På 70-talet kan man läsa i syföreningens gästbok 18-19 namn, sedan har det 
minskat med åren och det senaste året har vi varit nio stycken. Kyrkoherden är ordförande i 
föreningen enligt gammal tradition. 
Någon gång under våren hålls en auktion då handarbeten av skilda slag säljs. På senare tid har 
mera av ”ätbart” tagit över som tex bröd, kakor, tårtor och inte minst ostkakor. Flera lotteier 
(med skänkta vinster) har också sålts. Räknar man samman va dessa auktioner under 90 år har 
inbringat får vi fram summan: 525 000 kr!!! 
De inkomna medlen har förmedlats till hjälporganisationer såsom Svenska Kyrkans Mission, 
Lutherhjälpen, Stadsmissionerna i Göteborg, Stockholm och Malmö, SKUT samt Hela 
Människan (RIA) i Jönköping. 
Till Svarttorps Kyrka har genom åren skänkts mässhake, predikstolskläde, altardukar, stolor, 
mattor, dopkanna, ljusstakar, processionskors, kalkkläden och bursa. Församlingsgården har 
utrustats med gardiner, porslin, matta, dukar mm samt två stycken textila konstverk av Brittmari 
Hagmarker. 
Från 1976-1984, då det anordnades nyårsvaka i Svarttorps församlingsgård, stod syföreningen 
för serveringen, så även vid församlingsdagar och gudstjänsten 1:a advent. På senare år stod vi 
också för serveringen på allhelgonadagen, då intäkten gått till SKUT. 
Vi har även deltagit i kontraktssymöten på olika platser inom Vista kontrakt.  
Ekumeniska samlingar har också förekommit tillsammans med missionskyrkona i Lekeryd och 
Svarttorp samt kyrkans syföreningar i Lekeryd. Under senare år har en del utflykter gjorts, tex 
till Vadstena, Nydala och Ölmstad-Gränna.  
Den senaste gick till Mjölby där vi guidades av Olof  Söderberg. Mjölby, Högby och Lundby 
kyrkor besågs, tre kyrkor i olika stilar och storlek! Dagen avslutade med kaffe i Lundby 
Prästgård, där Olof  bor, och vi åkte nöjda hem efter en intressant dag. 
Detta var några axplock ur syföreningens 90-åriga historia. 
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