
Till Dagen, familjesidan       om Birgit Neider, 100 år 
 

Födelsedatum: 1913-05-31 

Postadress:   Karlfeldsgatan 20 lgh 1302, 722 22 Västerås     (Skallbergets Servicehus) 

Telefon:   021-138962 (vissa hörselproblem,  ev prova  via 0768 808 459) 

Birgit - född på Måtteby gård, Frösthult (15 km N Enköping).  1920 flyttade familjen till en ny lantgård 

nära  Grillby. Utbildningen bestod av  folkskola 6 år + 2 perioder fortsättningsskola + en sommar 

sömmerskeelev innan hon 1930 flyttade till Västerås som 17-åring. Här arbetade hon som 

hembiträde och sedan som servitris på Hemgården och Konsum innan Olle dök upp och de gifte sig 

1941 och fick 2 söner.  Hon var hemmafru fram till 1958 då hon började laga lunch åt en familj fram 

till 1965. Då hon fick den stora chansen att under 12 år som husmor medverka till att bygga upp 

sommargården Hjälmargården  (nära Vingåker) till en lägergård och ett konferenscentrum för  

Örebromissionen i Mellansverige (nu Evangeliska Frikyrkan).  Tyvärr avled Olle året därpå, 1978. 

Hennes fritidsintressen har kretsat kring hushåll, värdinneskap i hem och kyrka samt musik och 

litteratur. 

Hennes far predikade i Grillby och bedrev söndagsskola i hemmet.  Birgit döptes i Grillby 

Baptistförsamling 1925. I Västerås blev hon medlem i Baptistförsamlingen 1930 men 1935 lämnade 

hon, efter noggrant övervägande,  och ett 20-tal medlemmar församlingen  och bildade 

Filadelfiaförsamlingen (nuvarande Korskyrkan), tillhörig Örebromissionen (nu Evangeliska Frikyrkan) 

förmodligen p g a olika syn på bl a andedop.  De hade förmånen att både anställa en pastor och 

ordna lokal hos IOGT,  vilken användes  fram tills Korskyrkan byggdes 1967.  I församlingen var hon 

från 1940-talet värdinna i 30 år samt medlem i missionsgruppen och där ansvarig 1973 – 1993. 

Genom att Olle var vice ordförande i församlingen tog familjen ofta emot gästande pastorer och 

missionärer på söndagsmiddag, något  som Birgit trivdes med att skapa.  

Birgit är mycket beläst och gav sina barn en musikalisk fostran genom sina enkla övningar av klassisk 

musik på piano.  Först 2012 flyttade hon efter  52 år i ett radhus  till Skallbergets Servicehus, ett 

säkrare boende när nu hörsel och syn avtar. 
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