Ulf Björkdahl

SVEN BJÖRKDAHLS TJÄNSTGÖRINGAR
Sven kom att tjänstgöra inom Linköpings stift. De första sju åren vikarierade han på vakantsatta eller tjänstlediga komminister- och
kyrkoherdebefattningar tills han förordnades som komminister 1910. Karriären kan sammanfattas enligt följande: Pastorsadjunkt 1903,
Vice komminister 1904, Vice pastor 1905, Komminister 1910 och Tillförordnad kyrkoherde 1920.
PASTORAT [1]
(moder- resp annexförsamling)

TJÄNST [2]

Hult och Edshult
(Södra Vedbo kontrakt)
Eksjö
(Södra Vedbo kontrakt)
Skällvik och Sankt Anna
(Hammarkinds kontrakt)
Normlösa och Herrberga
(Vifolka och Valkebo kontrakt)
Fornåsa och Lönsås
(Gullbergs och Bobergs kontrakt)

Pastorsadjunkt

24 nov 1903

Inhyrd på Edshults säteri

Vice komminister

14 mars 1904

Inhyrd på orten

Pastorsadjunkt
Vice pastor
Vice pastor och vice komminister

1 maj 1904
1 apr 1905
10 okt 1906

Prästgården i Korsnäs

Vice komminister
- Jämte egen tjänst pastorsadjunkt
i Vallerstad
- Jämte egen tjänst
t f kyrkoherde i Vallerstad
Komminister i Gusum
- Jämte egen tjänst
komminister i Mogata
- Jämte egen tjänst
pastorsadjunkt i Valdemarsvik
- Jämte egen tjänst
vik predikant i Valdemarsvik
Vice pastor
T f kyrkoherde
- Jämte egen tjänst
vice pastor i Skeda
Komminister i Gusum

1 maj 1908
1 maj 1908

Komministerbostället i Råå

Ringarum
(Hammarkinds kontrakt)

Slaka
(Hanekinds och Åkerbo kontrakt)

Ringarum

TILLTRÄDESDATUM

BOSTÄLLE

[3]

Prästgården i Normlösa

9 juli - 8 aug 1909
25 juni 1910
11 sep - 1 nov 1910

Prästgården i Stora Gusum

1 nov 1910 - 31 aug 1911
20 mars - 7 juni 1918
10 sep 1919
1 maj 1920
1 okt 1919

Prästgården i Skeda

1 maj 1922

Nya prästgården i Stora Gusum

1

Ulf Björkdahl
(Hammarkinds kontrakt)
En eller flera församlingar inom ett område bildar ett pastorat, vilket leds av kyrkoherden. Den största församlingen, där kyrkoherden bodde,
kallades moderförsamling och de övriga annexförsamlingar. Flera pastorat bildar ett kontrakt, vilket leds av kontraktsprosten (en av kyrkoherdarna).
Flera kontrakt bildar ett stift, vilket leds av biskopen.
[2]Kyrkoherde (pastor) kallas ordinarie innehavare av ett pastorat. Vice pastor är kyrkoherdens vikarie. Komminister är ordinarie präst i annexförsamling.
Pastorsadjunkt är den första tjänsten som en nyvigd präst får, handleds av en mer erfaren kollega.
[1]

[3] 1 maj var normalt tillträdesdag eftersom det kyrkliga året började då.
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