
Diakoni 
Diakoner har vid ett par tillfällen verkat i samhället. Första gången var ett par år i början av 1910-
talet. Det var Hellekis Aktiebolag, som då anställde en diakon. Andra gången var 1940-1943. Då 
anställde Skånska Cementaktiebolaget en diakon Gunnar Svedlund och efter honom Axel 
Johansson. De verkade särskilt som ungdomsledare. En scoutkår bildades. Den var rätt livaktig 
under några år. Syster Karin verkade några år som ledare för en kvinnlig scoutrörelse. 

Frikyrkor 
I Hällekis finns två livaktiga frikyrkoförsamlingar. Den äldsta är baptisterna tillhörande den s.k. 
Örebromissionen. Senare kom pingströrelsen, närmast som en utbrytning ur baptistförsamlingen. 
Båda ägde fastigheter med predikolokaler i Sjösäters egnahemsområde. 

Hushållsskola 
Redan 1904 väcktes förslag om inrättande av skolkök och hemslöjd med konstvävnad. 
Bolagsstyrelsen fann förslagen beaktansvärda. Beträffande vävskola har tidigare nämnts, att det 
1901 uppförda bageriet i Stakeklev inte rönt någon uppskattning. Byggnaden omändrades nu till 
vävskola med anställd vävlärarinna. Angående skolköket så uppsköts denna fråga. 

Bolagsförvaltningen anmälde för styrelsen att det under hösten 1911 i gamla småskolelokalen vid 
Hönsäter pågått en kurs i ett vandrande skolkök, som omfattats med intresse av arbetarna. 
Styrelsen beslöt samma år att inrätta en hushållsskola och för ändamålet uppföra en byggnad 
enligt uppgjord ritning. Byggmästare J. Svensson i Skara åtog sig uppförandet för 19 500 kronor. 
Byggnaden togs i bruk 1912. Efter några år övergick verksamheten till matbespisning för bolagets 
anställda ungkarlar. Denna verksamhet pågår ännu. 

Sjukstuga 
Under åren 1906 och 1907 grasserade en omfattande difteriepidemi vi Hönsäter och trakten 
däromkring. Under vintern hade inträffat 40 fall. Då 22 st. låg sjuka på en gång, hade den stora 
samlingslokalen måst användas som sjuksal och ett par sjuksköterskor samt läkare anskaffades. 
Medan difteriepidemin fortfarande grasserade 1907 räknade man till 1136 fall, varav 11 med 
dödlig utgång. I detta läge beslöt bolagsstyrelsen att anställa en sjuksköterska i bolagets tjänst 
samt att vid Hönsäter under året uppföra en sjukstuga. 

Sjukstugan är ännu i bruk. Förutom brukssköterskans dagliga mottaggningar har under flera 
decennier även funnits läkarmottagning en gång i veckan. Bruksläkare har varit dr. Lindencrona i 
Mariestad, provinsialläkare Fritiof Bergsten, Götene och f.n. doktor Helge Schirmer, Götene. 
Närmast efter dr. Bergsten tjänstgjorde dr. Kreuger, Götene. 

Några år i början av 1940-talet hade tandläkare Erik Nykvist mottagning i sjukstugan en gång i 
veckan. 

Barnmorska 
En kommitté hade bildats 1907 för ordnande av gemensam barnmorska för socknarna 
Österplana, Medelplana och Västerplana. Efter många funderingar kom man till att bostaden för 
denna borde läggas i närheten av Hönsäter, där större delen av befolkningen bodde. 
Kommittérande vände sig därför till Hellekisbolaget med anhållan att bolaget ville uppföra en 
lämplig bostadsbyggnad vid skogvaktarebostället Kråkelund. Styrelsen beslöt att uppföra en dylik 
byggnad där under nästa år. Byggnaden skulle kallas Kråkebo men folkhumorn förnekade sig 
inte, när den ändrade namnet till ”Storkebo”. Den sista barnmorskan, fru Aronsson, flyttade 1936 
och då blev bostaden upplåten åt en förman vid fabriken 

 


