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Avslöjandets tid
Nu klättrar solen en liten bit högre upp på vinterhimlen för varje dag
och dess sken avslöjar glåmiga ansikten, grustunga istrottoarer och
nakna träd. Nu, i avslöjandets tid, inleds kyrkans förberedelsetid för
påsken. Förberedelsetiden kallas för fasta. Det är en tid då kyrkan
blickar inåt för att kunna vända sig utåt, en tid då solen får lysa rakt in
i dammiga, undangömda vrår och lämna plats för det som är sant och
rätt.
Fastetiden är en uppmaning och en utmaning: vad i ditt liv får ta mest
tid och uppmärksamhet? Är det gott? Är det rätt? Vad skulle du behöva få in mer av i ditt liv? Vad skulle du må bättre
av att ta bort? Det är ingen enkel utmaning,
men det är inte meningen heller.
Den kristna tron visar på en väg som blir särskilt
tydlig i fastetiden: kärlekens väg, den väg som
Jesus gått först och som vi får följa. Kärlekens
väg, den som leder inåt för att vi ska kunna gå
utåt, ut i solljuset.
judith fagrell, präst i ardala församling

Välkommen till kyrkan i påsk
Skärtorsdagen 24 mars

Påskdagen 27 mars

Skara domkyrka
9.00 Skärtorsdagsmässa, biskop Åke Bonnier, Carl Sjögren,
Per Larsson, Britt-Marie Hjertén, Anna Thyr
18.30 Skärtorsdagsmässa, Anna Thyr, Carl Sjögren
Marums kyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa, Judith Fagrell
Skärvs kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa, Leif Tiström
Varnhems klosterkyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa, Markus Hagberg

Skara domkyrka
11.00 Påskdagsmässa, Församlingens körer, Carl Sjögren,
Per Larsson, Britt-Marie Hjertén, Anna Thyr
S:ta Annagården, Ardala
11.00 Påskdagsmässa, Judith Fagrell
Norra Vings kyrka
18.00 Påskens psalmer, Leif Tiström
Varnhems klosterkyrka
11.00 Påskdagsmässa, Kyrkokören, Leif Tiström

Långfredagen 25 mars
Skara domkyrka
15.00 Långfredagsgudstjänst, Domkyrkokören, Per Larsson
18.00 Vesper vid graven, Per Larsson
Västra Gerums kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst, Judith Fagrell
Norra Vings kyrka
15.00 Långfredagsgudstjänst, Leif Tiström
Varnhems klosterkyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst, Kyrkokören, Markus Hagberg

Annandag påsk 28 mars
Skara domkyrka
18.00 Emmausmässa, Per Larsson
Händene kyrka
18.00 Påskens sånger och psalmer, Judith Fagrell
Skånings-Åsaka kyrka
11.00 Mässa, Leif Tiström
Varnhems klosterkyrka
16.00 Tranmusik, Leif Tiström

Påskafton 26 mars
Skara domkyrka
23.00 Påsknattsmässa, Carl Sjögren, Britt-Marie Hjertén
Varnhems klosterkyrka
23.00 Påsknattsmässa, Markus Hagberg
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Malte Holm Jakobsson döptes i Händene
kyrka av prästen
Britt-Marie Hjertén
den 3 januari och
blev del av något stort:
Guds familj och den
världsvida kyrkan.

4

Ett barn i Guds familj
Malte är på plats. Hela släkten är på plats. En del har rest långt för att dela det stora
ögonblicket.
När prästen Britt-Marie Hjertén döper Malte Christer Stefan blir familjen ännu
större. I samma ögonblick som dopvattnet rinner över hans lilla huvud och dopljuset
tänds blir han en del av Guds stora familj. Han är döpt.

I Händene kyrka brinner julens ljus längs hela altargången. Det är några dagar in på det alldeles nya året. För två
människor i Händene förändrades livet för alltid för några
månader sedan. En liten pojke kom in i Sandra Holms och
Tobias Jakobssons liv. De blev föräldrar, en familj.
Idag är dagen då Malte ska döpas. Släkt och vänner har
rest hit och bygdegården ett stenkast bort har dukats till
fest. Malte är klädd i en vit dopdräkt. Färgen symboliserar
renhet och den långa dräkten visar att han genom dopet får
växa i tro, att han inte alls är ”färdig” utan att dopet är en
början på ett liv med Gud. Men dräkten symboliserar också
en samhörighet med den egna lilla familjen. Pappa Tobias
döptes själv i samma dopklänning en gång. Släkten följa
släktens gång.
En dryg vecka innan den stora dagen är inne är det dags
för dopsamtal. Sandra och Tobias ska träffa prästen som ska
döpa Malte och få tillfälle att prata om den dopgudstjänst
som väntar. Britt-Marie har med sig psalmböcker och ord-

ningen för gudstjänsten. Det blir ett samtal om vad dopet
innebär, om hur det praktiskt kommer att gå till och om det
nya livet som småbarnsfamilj. Sandra och Tobias får möjlighet att titta på texter som ska läsas och välja psalmer till
dopgudstjänsten.
Att Malte skulle döpas var inget stort eller svårt beslut.
Tobias berättar att det snarare kändes som en självklarhet.
- Jag är själv döpt och mina syskon också. Det var liksom
givet att Malte också skulle bli det.
Sandra håller med.
- Jag har alltid tyckt att det har känts bra att vara döpt. När
jag sedan skulle konfirmeras i tonåren så var ju dopet redan
avklarat. Och när jag blev tillfrågad om att vara fadder vid
ett dop så var jag döpt, som man ju måste vara för att bli
fadder. Det känns helt enkelt bra att Malte är döpt den
dagen han kanske väljer att konfirmeras, om han vill det,
konstaterar hon.
Stunden i kyrkan ser de fram emot med förväntan. Det är
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något speciellt ändå, menar de. Det blir också första
gången som parets familjer träffas. Sandras släkt reser
från Bollnäs och de nyblivna föräldrarna gläds åt att
så många väljer att åka långt för att vara med vid Maltes dop.
- Dopet känns också litegrann som en bekräftelse på
att Malte finns, att han är här hos oss nu, säger Sandra.
I Händene kyrka får Sandra och Tobias frågan om
vilka namn de gett sitt barn och den nyblivna pappan
svarar högtidligt:
- Malte Christer Stefan Holm Jakobsson.
Sina namn har Malte alltså redan fått. Det är inget
som sker vid dopet. Men namnen är ändå viktiga att
nämna tillsammans med Guds namn. Föräldrarna
får också svara på frågan om de vill att deras barn ska
döpas och vara en del av den världsvida kyrkan. När
frågan besvarats med ett ja är det dags. Korstecknet
har redan tecknats på Maltes panna, på hans mun och
på hans hjärta som en inbjudan att låta Gud inspirera
det han tänker, säger och ger genom livet - och som
en påminnelse om att Guds kärlek är närvarande i
både tal, tanke och kärlek.
Dopvattnet har en av faddrarna, Maltes farbror Mikael, hällt i den lilla dopskålen av glas som står på
den medeltida dopfunt där människor döpts i nästan
1000 år. Tillsammans med Sandras systerdotter Angelica har Mikael fått uppdraget att vara Maltes fadder.
Tre gånger öser Britt-Marie vatten över Maltes huvud.
I Faderns, Sonens och Den heliga Andens namn. Förundrad ser han på vattnet och på Britt-Marie, blinkar
bort några vattendroppar och blir sedan upplyft så att
alla ska se den nydöpte. ”Tryggare kan ingen vara än
Guds lilla barnaskara” sjunger släkt och vänner i kyrkbänkarna. Guds barnaskara tillhör han nu. Ingen kan
vara tryggare än Malte i detta ögonblick. Hans namn
är för alltid inskrivet i Livets bok.
text och foto: anna theander
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Projekt med dopet i fokus
Inspirationsdagar, fördjupning och dopmusikal. Det är några av
inslagen i det dopprojekt som just nu pågår i bland annat Skara.
Lena Sjögren leder arbetet.
- Vi behöver prata mer om dopet. Det är där vi har vår identitet
som kristna, menar hon.
Tillsammans med grannpastoraten
Vara, Essunga och Grästorp arbetar
Skara pastorat med att på olika sätt
synliggöra dopet hos såväl anställda
och förtroendevalda som hos församlingsmedlemmarna.
Dopet är centralt i den kristna
tron.
- Den dagen du döptes fick du
din kristna ”id-handling”. Vi behöver som kyrka bli tydligare med att
prata om vad det faktiskt innebär.
Det är inte bara en enskild händelse
utan något som bär genom hela
livet, och till och med bortanför
döden, understryker Lena.
I Svenska kyrkan döps människor
i alla åldrar. De flesta är små barn,
men samtidigt är Svenska kyrkan
det samfund i Sverige som döper
flest vuxna. Det är också viktigt att
poängtera, menar Lena.
- Och oavsett ålder så är dopet
aldrig förknippat med någon prestation. Det är som ett paket, något vi
får ta emot.
Det handlar om att reflektera över
sitt eget dop – men också om hur
man rent praktiskt arbetar kring
dopet. Hur genomförs dopsamtalen? Vad händer i gudstjänsten? Hur
följs dopet upp efteråt? Det är inte

bara prästerna som är involverade i
frågan.
- Det handlar förstås om andra
grupper också. Några av kyrkomusikerna arbetar till exempel med att
sätta samman ett ”knippe” enkla
sånger och psalmer som kan användas vid dop men också i till exempel
barngrupperna. Vi kommer även att
bilda en ”dopgrupp” i varje pastorat
med olika representanter som kontinuerligt ska arbeta med detta även
när projektet har avslutats.
Barnen i området har också möjlighet att vara med och synliggöra
dopet. Den 5 mars har alla barnkörer och barngrupper bjudits in
till en barnmusikaldag som avslutas
med musikalgudstjänst i domkyrkan klockan 14.00.
Lena Sjögren
är pedagog och
diakon och
leder arbetet
med att synliggöra och
fundera över
dopet i både
Skara och
närliggande
pastorat.

Varför dop?
Det finns många skäl att låta döpa sig eller
sitt barn. Några av dem kan sammanfattas
i orden tro, tradition och fest.
Tro: Dopet erbjuds oss alldeles gratis. Det
är en gåva från Gud. I dopet visar Gud sin
villkorslösa kärlek. Dopet gäller livet ut.
Det går inte att ta bort eller göra om. Men
dopet innebär inte heller något ”tvång”.
Även ett mycket litet barn kan ta emot
Guds kärlek och får senare i livet möjlighet
att på olika sätt bekräfta sitt dop och sin
tro, till exempel vid konfirmationen, som
betyder just ”bekräftelse”.
Tradition: För många är dopet en självklar
släkttradition. Men traditionen sträcker
sig längre tillbaka och mycket vidare än till
den egna familjen! Allt sedan Jesus själv
döptes och uppmanade sina lärjungar att
gå ut och döpa andra har denna tradition
levt vidare. Genom att döpas blir vi en del
av denna långa tradition.
Fest: När ett litet barn döps är det i
många familjer kanske första gången som
släkt och vänner samlas till en gemensam
fest. Det är ett tillfälle att hälsa det nya
lilla livet välkommet till världen. Dopet är
också en fest för församlingen. Den som
döps blir medlem i Svenska kyrkan och i
den församling där hon eller han bor.

Vill du veta mer?
På www.svenskakyrkan.se/skara finns
information om dop i Skara pastorat.
Du hittar också mycket att läsa på
www.dopsajten.se
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Bara ett ljus tänt
Vid min kista skall det bara stå ett ljus tänt, påskljuset. Jag var
odöpt i fem veckor fram till första söndagen i advent 1959. Sedan
den dagen är jag döpt, ett Guds barn, en del av Guds familj. Den
vita dopdräkten jag bar vid dopet skymtade förbi vid konfirmationen i Borgholms kyrka sommaren 1973 och ska tas fram igen när
livet är slut. Svepningen är dopdräkten. Det som hände i dopet är
starkare än allt annat. Jag är döpt i Jesu namn. Vid kistan räcker
det med ett ljus, påskljuset.
Den som är döpt behöver erinra sig det oerhörda som hände
och gärna göra det fysiskt, hörbart och tydligt. Runt hela jorden
är påsken just tillfället för detta. I påsknattens mässa firar vi Jesu
seger över döden och påminns om de väldiga konsekvenser denna
enda historiska händelse fått för mänskligheten: Döden är besegrad, livet är starkare, kyrkogården är inte slutstationen.
När du döptes kopplades du samman med denna historiska
händelse. Ditt liv har alltså en direktuppkoppling mot Jesu uppståndelse. Djupare och mer bestående än hur du just nu tänker,
känner eller tror. Är du döpt så är du döpt. Ingen kan ta det ifrån
dig. Ditt dopljus tändes på påskljuset.
I påsknattens mässa står dopfunten och påskljuset mitt på golvet. När du passerar kan du ta lite vatten på tummen och teckna
tre kors: ett över pannan, ett över munnen och ett över hjärtat.
Jesus Kristus, han som besegrade döden, befriar dig och kallar
dig att vara hans lärjunge. Och snart är det påsk igen, och du får
erinra dig denna väldiga skatt: Jag är döpt. Allt vad jag tänker
(pannan), allt vad jag säger (munnen) och allt vad jag ger (hjärtat)
är ljuvligt inneslutet i hans kärlek.
Och allt skräp som inte alls hör ihop med detta goda får jag
hålla ned, länge, i dopvattnet. Egoismen, likgiltigheten, högmodet
behöver dränkas och dö. Det goda, det sköna och rätta, det kärleksfulla får växa fram mer och mer för varje dag. Med pånyttfödda krafter från dopet.
Välkommen att fira påsknattens mässa i din kyrka. Välkommen
till det enda tända ljuset i kyrkan: påskljuset.
carl sjögren, domprost i skara
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foto: anneli johansson
Gud, vi tackar dig för att du i tidens början lät din Ande svepa
fram över vattnet. Genom ditt ord skapade du världen och älskade
fram livet på vår jord.
Genom vattenmassorna räddade du människor och djur. Genom
havet ledde du ditt folk från slaveri till frihet. I floden döptes din
Son av Johannes och smordes med den heliga Anden. Genom vatten
och Ande blir vi dina döttrar och söner och skapelsens tjänare med
Kristus som förebild.
Vi prisar dig för det vatten som ger världen liv, framför allt tackar
vi dig för det nya livet i Jesus Kristus. Låt din heliga Ande flöda över
oss och förnya våra liv med din förlåtelse, nåd och kärlek.
Dig, Fader, Son och helig Ande, tillhör all ära och allt lov nu och i
evighet. Amen.

Vad har ägg och tuppar med påsken att göra?
Påsktuppen

Tuppen och kycklingarna har förstås en
särskild koppling till påskens äggätande!
Men tuppen finns också med i Bibelns
påskberättelse. När Jesus hade ätit med
sina lärjungar på skärtorsdagens kväll, den
måltid vi minns när vi firar nattvard, visste
han att Petrus skulle förneka honom:
Men Jesus sade: ”Sannerligen, i natt innan
tuppen gal skall du ha förnekat mig tre
gånger.” (Matteus 26:34)

Fastlagsris och påskris

Påskriset har sin bakgrund i berättelsen
om hur Jesus torterades.
Fastlagsrisets ursprung har diskuterats.
En del menar att det är ett lån från
Centraleuropa där palmsöndagen firas
med palmblad. Andra menar att påskriset helt enkelt hamnat på två ställen,
både i fastan och i påsktiden.
Förr piskade man varandra med björkris
för att påminnas om Jesu smärta. Idag
används riset istället som dekoration
- ofta med fjädrar, ägg eller pappersblommor som en påminnelse om livets
återkomst.

Varför heter det skärtorsdag?

Skärtorsdagen har fått sitt namn eftersom det var denna dag,
före nattvardens instiftande, som Jesus tvättade lärjungarnas
fötter. Ordet skär är fornnordiska och betyder helt enkelt ren.

Ägg

Ägget är en symbol för Jesu uppståndelse och har
blivit en internationell tradition. Genom ett hårt skal
- en symbol för graven - bryter Jesu nya liv fram. Det
godisfyllda påskägget har alltså i själva verket en djup
betydelse!
Förmodligen är det äggen, eller snarare kycklingarna
som kommer ur dem, som gör att vi förknippar påsken
med färgen gul.
Ägg betyder alltså nytt liv men är också
ett resultat av att när den 40 dagar
långa fastan tog slut i det gamla bondesamhället fick man äta allt man avstått ifrån, däribland ägg. Och hönorna
började, efter en lång vinter, ofta att
värpa igen lagom till påsk.

Askonsdag och dymmelonsdag
- är det samma onsdag?
De där onsdagarna på vårkanten kan vara lätt att blanda
ihop. Men det handlar om två helt olika dagar.
Askonsdagen inleder fastan. Det är dagen efter fettisdagen. I gamla tider beströddes syndare med aska
på huvudet innan de drevs ut ur kyrkan för att göra
bot fram till skärtorsdagen. Svenska kyrkan har återupptagit traditionen med aska genom att deltagarna
vid askonsdagsmässan får korstecknet ritat med aska i
pannan. I år infaller askonsdagen den 10 februari.
Dymmelonsdagen återfinns i påskveckan och har fått
sitt namn eftersom kyrkklockans kläpp förr ersattes med
en träklubba, så kallad dymmel. Än idag förekommer att
kyrkklockor dämpas för att allt ska vara stilla och till och
med kyrkklockan ska klinga med dämpad klang.

text: anna theander illustrationer: susanne engman
källor: Tradition och liv (Martin Modéus, Verbum 2000) och www.svenskakyrkan.se
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VÅRENS

musikgudstjänster och konserter
Söndag 7 februari 18.00 Skara domkyrka
Musik runt Frälsarkransen

Pärlorna talar, lyssna till din inre röst, låt musiken stödja dig på
färden.
Duo Audire: Magnus Lundberg, flöjt, Gloria Joyce Burt, harpa.

Fettisdagen 9 februari 19.00Varnhemsgården
Fettisdagscafé med melodikryss
Husbandet, körer, semlor m.m.

Söndag 28 februari 17.00 Skara domkyrka
Messias av G F Händel

Skara Oratoriekör
Instrumentalister och solister ur Göteborg Baroque
Dirigent: Reibjörn Carlshamre
Onumrerade platser, entréavgift: 150 kr.
Skolungdom fri entré.
Biljettförsäljning vid entrén från 16.00 konsertdagen.
Förköp: Expeditionen/Kyrkans Hus, tel: 0511- 265 00.

Söndag 20 mars 18.00 Skara domkyrka
Orgelkonsert
Lasse Hagström, orgel.

Annandag påsk 28 mars 16.00 Varnhems klosterkyrka
Tranmusik.

Söndag 17 april 18.00 Skara domkyrka
Körkonsert: ”Unga sjunga”
Domkyrkans Flick- Goss- o Ungdomskörer
under ledning av Åsa Nyberg.
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lördag 23 april 18.00 Varnhems klosterkyrka
Jubileumskonsert
Eidsvoll Mannskor och Skara Manskör.

Söndag 24 april 18.00 Skara domkyrka
Musikgudstjänst

Guds vackraste tanke - en bukett körsånger med text av Atle
Burman och musik av Reibjörn Carlshamre.
Brynolfskören, Kören Optimisterna, Skövde under ledning av
Brita Söderberg, Reibjörn Carlshamre.
Liturg: Per Larsson.

onsdag 4 maj 19.00 Skara domkyrka
Musikgudstjänst

Vitality Gospel Choir från gospellinjen på Glimåkra folkhögskola tillsammans med pastoratets konfirmander.

Söndag 8 maj 18.00 Skara domkyrka
Orkesterkonsert
Skarabygdens symfoniorkester
Dirigent: Finn Rosengren.

Söndag 22 maj 18.00 Varnhems klosterkyrka
Konsert

Peoria Jazzband, Frösve och Varnhems kyrkokörer m.fl.

Arbetet med att hantera återlämnade gravstenar fortsätter i Skara pastorat. Nu planeras för nästa steg för att
få till en klok och miljövänlig återvinning.
Kyrkogårdschef Erik Tornstierna berättar om förvaltningens planer på att återanvända krossade gravstenar i
en ny kyrkogårdsmur.

Ungefär så här skulle det kunna se ut i Skara. Bilderna är tagna på Dingtuna
kyrkogård i Västerås, där Stefan Svensson och Bitte Andersson från kyrkogårdsförvaltningen i Skara varit på studiebesök.
foto: stefan svensson

gabion

är en teknik där en ståltrådsbur
fylls med sten, cement eller sand.
Ordet gabion kommer från italienskans gabbione som betyder
just ”stor bur”.

Gamla gravstenar
kan bli ny mur på
kyrkogården
Skara pastorat hanterar årligen stora mängder
återlämnade gravstenar. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder begagnade gravstenar till försäljning. Vi erbjuder även avnamnade gravstenar
i olika miljöer på kyrkogården där syftet är att
återanvända både gravmark och sten. Gravanordningar återanvänds i sin befintliga miljö som
minneslundar och askgravar.
I nuläget finns ungefär 1000 återlämnade
gravstenar som vi önskar att återanvända till
byggmaterial i en så kallad gabionmur. Gravstenarna kommer att delas i mindre delar, lagom
för att passa som byggmaterial i de nätkassar
som utgör stommen i muren. Ur resurshushållningsperspektiv ser vi detta som ett vällovligt alternativ att ta vara på gravstenarna och
gravstenarna stannar där de hör hemma, på
kyrkogården.
Muren är tänkt att uppföras mot väg 2680
på Marie kyrkogård - en kyrkogård med ett
modernt kapell och en kyrkogårdsgestaltning
av nyare snitt där vi tror att den väl kommer att
smälta in i miljön.
Alla stenar som kommer att återanvändas
utgörs av stenar från gravanordningar som inte
klassats som kulturhistoriskt värdefulla och är
återlämnade av anhöriga.
Stenarna kommer inte att kunna identifieras
efter att de krossats.
erik tornstierna
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På gång
MATRÄTTEN
för allas rätt till mat

Sinnesrogudstjänsten är en plats …

… där vi tar vår längtan på allvar
… där vi delar våra erfarenheter
… där vi söker och finner de källsprång som ger oss kraft att
vandra vidare.
Till sinnesrogudstjänsten kommer man inte för att dölja sina
sår och ärr utan för att kännas vid dem. Drivkraften är ett
personligt behov av inre helande och tillfrisknande: att våga se
ärligt på sitt liv. Det man då behöver möta är en själavårdande
atmosfär med texter och sånger som man känner igen, med
personer som man har förtroende för och med ord som speglar
den verklighet där man lever.
Sinnesrogudstjänsten är ett slags tvåspråkig gudstjänst, här
finns erfarenhet av att leva i tolvstegsprogrammet och i evangeliet. Men det är inte en gudstjänst bara för Anonyma Alkoholister. Det är en gudstjänst för alla som vill se sig själva i ljuset av evangeliet och för alla som vill vandra vägen tillsammans.
I vår firas sinnesrogudstjänst i Skara domkyrka en gång i
månaden, 18.00 den 14 februari,13 mars, 10 april och 22
maj. Nytt för i vår är att varannan gång (13 mars och 22 maj)
kommer det vara en mässa med nattvard, vinet kommer då att
vara alkoholfri druvjuice. Som alltid i Skara domkyrka finns
möjlighet att få glutenfritt bröd.
åsa wikman, diakon
britt-marie hjertén, präst

Sopplunch
i Mariasalen
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Fredagar i februari-april
(ej långfredagen)
12.00-13.00, 50 kr.

Välkommen!

Maträtten är tema för årets fastekampanj, som har underrubriken ”för allas rätt till mat”.
Kan du tänka dig 795 miljoner människor? Det är ofattbart många och alla dessa kan inte äta tillräckligt.
Fastekampanjen fokuserar på rätten till mat och försörjning. Utbildning, jämställdhet och bättre förutsättningar
för småskaligt jordbruk måste få större möjligheter.
Det i sin tur kräver att annat runt omkring i livet fungerar.
Du kan vara med och ge för att ge möjligheter till ”allas
rätt till mat”. Från fastlagssöndagen till palmsöndagen
pågår insamlingen. Flera sätt att ge finns, till exempel
swish nr 12 31 05 32 22 - skriv ”Fastekampanjen” som
meddelande.
Vill du gå tipspromenad på Fastekampanjens tema har du
chansen 14 februari 13.00-15.00, start vid Korpens kansli
i Skara.
Du är också särskilt välkommen till domkyrkan på
Midfastosöndagen, 6 mars 11.00. Söndagens tema är
”Livets bröd”. Efter högmässan planeras för brödauktion i
samband med kyrkkaffet. Skänk nybakat bröd, eller annat
bröd till auktionen. Tag med till domkyrkan samma dag.

skara domkyrkoförsamling

Stilla veckan och påsk
- kyrkoårets stora vecka och helg

Med palmsöndagen då Jesus rider in i Jerusalem inleds kyrkoårets stora vecka med högmässa 11.00 och passionsmusik 18.00.
Passionsandakterna måndag till tisdag kväll 18.30 handlar om
Jesu väg till Golgota. Deltagare ur församlingen ger röst åt personerna i berättelsen.
På skärtorsdagen dukas nattvardsbordet till fest 9.00 och 18.30,
som inledning till de heliga dagarna i påsk. Men festbordet
18.30 dukas också av till slut, för att förbereda långfredagen.
I påsknatten vid mässan 23.00 tänds Livets ljus på nytt. Ropet
”Jesus Kristus är uppstånden” ljuder under valven, doplöften
förnyas, festen dukas på nytt på altaret.
Påskdagshögmässan 11.00 ekar av uppståndelseropet som under
natten ljudit från öster till väster runt hela jorden. Dramat blir
levande igen – Han lever!
På annandagens kväll 18.00 är det vandringen med några vilsna
lärjungar på väg till Emmaus som fördjupar en kristens ”Möte
med den uppståndne”.

Dopet finns för alla åldrar
Skara domkyrka ska under våren skaffa en
dopklänning i större barnstorlek för spädbarn
som hunnit bli lite äldre. Men du kan vara
ännu större, ja vuxen och till åren, när du
döps. Kanske har det inte blivit av än? Kontakta någon av prästerna, eller församlingsexpeditionen.

Välkommen till Skara domkyrka
Domkyrkan är öppen måndag-onsdag, fredag 8.00-18.00.
Torsdagar 8.00-19.00. Lördagar, söndagar och helgdagar 9.30-18.00.
Varje söndag och helgdag högmässa 11.00
Helgfri onsdag mässa 8.00
Helgfri torsdag mässa 18.30
Påskens gudstjänsttider och innehåll, se artikel ovan eller sidan 3.
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På gång
Mat och lek tillsammans

Välkommen att besöka

Varnhems klosterkyrka
Klosterkyrkan öppnar för säsongen

lördag 19 mars

Öppettider under säsongen:
19 mars - 31 maj, dagligen 11.00-16.00
1 juni - 31 augusti, dagligen 10.00-17.00
September: lördag, söndag 11.00-16.00

Välkommen till familjekväll
i Axvalls församlingshem
den 2 februari 17.00
Ta med dig barnen och
slipp middagsbestyr. Vi äter
tillsammans , har en mysig
stund i kapellet och sedan
är det lek innan hemfärd!
Har du funderingar så ring
Ing-Marie 0511-26504
eller ing-marie.hedenfalk@
svenskakyrkan.se.

Stor & Liten

Stor och liten har startat måndagar 10.00-12.00 för
dig som är hemma med barn upp till skolåldern! Platsen är
Axvalls församlingshem. Ingen anmälan, kom när du kan!

Kul på sportlovet

Kaféet i Varnhem har öppet:
Från 6 februari:
helgöppet 11.00-17.00
Skärtorsdagen - 30 april:
tisdag-söndag 11.00-17.00
1 maj - 30 september:
dagligen 10.00-18.00
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I Axvalls församlingshem
ordnas en sportlovsaktivitet
den 16 februari 13.0016.00 - för dig som går i ettan till sexan. Anmälan görs
till Ing-Marie, 0511-26504
eller ing-marie.hedenfalk@
svenskakyrkan.se.

varnhems, eggby-öglunda och axvalls församlingar

KALENDERN I VÅR
Församlingsfest på Fastlagssöndagen

Den 7 februari inbjuds till församlingsfest. Det blir gemensam familjemässa för hela Valle i Varnhems klosterkyrka
11.00, Klosterkören och brass-trio medverkar.
Församlingarna bjuder på sopplunch efteråt.

Mässa på askonsdagen

Askonsdagsmässa firas i Varnhems klosterkyrka den
10 februari 18.00.

Våffeldag i Skånings-Åsaka

På Jungfru Marie Bebådelsedag, söndagen den 13 mars, firas
våffeldagen med fasteinsamling i Skånings-Åsaka bygdegård
14.00.

Internationell kväll i Eggby

Den 16 mars 18.30 är det internationell kväll i Eggby,
Klockaretomten. Sören Eklund medverkar med musik och
berättelser.

Sopplunch
i Varnhem
och Axvall

Soppluncherna är
tillbaka igen!
Onsdagar jämn vecka
12.30 är det sopplunch i Varnhem.
I Axvall serveras
soppa på onsdagar
ojämn vecka 12.00.

Palmsöndag med familjegudstjänst

20 mars 11.00 firas palmsöndagen med familjegudstjänst i
Varnhems klosterkyrka. Klosterkören och barntimmebarnen
medverkar.

Var med och fira gudstjänst i påsk

Alla påskhelgens gudstjänster hittar du på sidan 3.

Gregoriansk mässa och föredrag

På bönsöndagen, den 1 maj, har Varnhems klosters vänner sitt årsmöte. Då är det gregoriansk mässa i Varnhems
klosterkyrka 11.00 med medverkan av kyrkokören och
predikan av tidigare biskopen och hovpredikanten LarsGöran Lönnermark. Det bjuds in till församlingslunch efter
gudstjänsten och därefter håller Lars-Göran Lönnermark
föredrag om biskop Osmund.

Friluftsgudstjänst i Öglunda

Söndag före pingst, den 8 maj 14.00, firas friluftsgudstjänst vid offerkällan i Öglunda.

Bibeln med nya glasögon?
Vill du vara med och läsa Bibeln på ett annorlunda sätt?
Lectio Divina är ett sätt att tillsammans i grupp utforska
och titta närmare på olika bibeltexter. I Axvalls församlingshem följer vi kyrkoårets texter, med början tisdag
9 februari 18.0019.30. Intresserad?
Hör av dig till
Ing-Marie, 0511265 04, ing-marie.
hedenfalk@
svenskakyrkan.se.
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På gång
Stilla dag i fastetid
Lördagen den 5 mars blir återigen en möjlighet för
dig som vill tillbringa en dag i tystnad tillsammans
med andra under en Stilla dag i S:ta Annagården.
Under dagen finns möjlighet till: bibelmeditationer, bön,
läsning, vila, skaparverkstad, kort vandring.
Anmälan till diakon Ingela Tidqvist Karlén (051126520) eller präst Judith Fagrell (0511-26561) senast
måndag 29 februari.
PROGRAM
09.00 Frukost
10.00 Andakt, inledning till tystnaden
12.00 Lunch
15.00 Dagen avslutas

Vårens bibelkvällar

Kanske är du en van bibelläsare, kanske är
du nyfiken på att öppna Bibeln för första
gången. Till bibelkvällarna i S:ta Annagården kan du komma oavsett vilket! Torsdagar
en gång i månaden, 18.30 till ca 20.00.
Vi tränger djupt in i dagens tema eller
bibelbok och gemenskapen öppnar för
frågor och samtal om allt från hebreiska
språket till meningen med livet.
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Kom och ät!
Torsdag 11 februari
Torsdag 10 mars
Torsdag 14 april
Torsdag 12 maj
18.30-20.00

Kvällsmat i gemenskap i
S:ta Annagården.
20 kr per person, 50 kr per familj.
Start med drop-in 17.00-17.30
Tisdag 2 februari
Tisdag 23 februari

Välkommen! Ingen anmälan.

Tisdag 29 mars

ardala församling

Fasteinsamlingen 2016
Svenska kyrkans fastekampanj pågår som vanligt under fastan och avslutas på palmsöndagen. I år handlar kampanjen
om allas rätt till mat. Välkommen att vara med!

7 februari

S:ta Annagården 11.00
Mässa, Ardeo-Händenekören, söndagsskola.
Fasteupptakt med semlor till kyrkkaffet.

Vill du veta mer om fasteinsamlingen?
Att hjälpa medmänniskor i nöd är en av kyrkans viktiga
uppgifter, oavsett om det handlar om människor i vår närhet - eller på andra sidan jordklotet!
Har du inte möjlighet att delta i fasteaktiviteterna i din
församling kan du bidra på andra sätt. Läs mer på sidan 12
eller gå in på på www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
Där finns mycket information om kampanjen och om hur
du kan ge din gåva.

20 mars

S:ta Annagården 11.00
Gudstjänst med konfirmandernas påskspel, kyrkkaffe.
Avslutning av fasteinsamlingen.

Välkommen till bön och gudstjänst
Helgmålsbön i Bjärklunda kyrka
varje lördag 18.00 (ej påskafton)
Aktuell information om fler evenemang,
gudstjänster, verksamhet och annat
hittar du alltid på hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/skara

Morgonbön i S:ta Annagården
måndag – torsdag 09.00

Gudstjänst i S:ta Annagården söndagar 11.00
alltid med söndagsskola och kyrkkaffe.
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Vill du ha en uppgift?
Alla människor behöver få känna sig behövda, få utföra meningsfulla uppgifter och finnas till för andra
människor.

Vill du veta mer? Kontakta:
Skara:

Vad är du bra på? Du behövs i din församling!
I nästa nummer av För livets skull, som utkommer
den 19 maj, kan du läsa mer om uppgifter som finns
i Svenska kyrkan och om människor som valt att
bidra med sin tid, kunskap och kreativitet.

Ardala: Judith Fagrell
Tfn 0511-265 61
Ingela Tidqvist Karlén
Tfn 0511-265 20

Vet du redan nu att du har lite tid över för någon
uppgift, hör av dig till kontaktpersonerna här intill.

Valle:

Hemsidan får nytt
utseende i vår
För bara ett år sedan lanserade Svenska
kyrkan i Skara en ny webbplats, enligt
det verktyg som de flesta av landets församlingar och pastorat använder. Redan
nu förändras designen. Anledningen är
den snabba utvecklingen och behovet
av att anpassa webben för framtiden.
Den nya webbplatsen kommer således
att vara helt anpassad och rentav utgå
ifrån det kraftigt ökande användandet
av mobiltelefoner och läsplattor.
Det ”utseende” som Skara pastorat
bytte till förra året har hängt med i
Svenska kyrkan sedan 2009.
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Åsa Wikman
Tfn 0511-265 21

Ing-Marie Hedenfalk
Tfn 0511-265 04

Engagerad
i församlingen?

Skara stifts intranät finns till för dig.
Här hittar du inspiration för din uppgift.
Här finns info om:

kurser och arrangemang
internationellt arbete
n kyrkans inventarier
n flykting och asyl
n barnkonsekvensanalys
n gemensamma administrativa
funktioner – och mycket annat ...
n
n

Eftersom intranätet inte går att googla fram behöver du hela adressen:

internwww.svenskakyrkan.se/skarastift

tankar om att mörker vänds till ljus
Fastetid och påsk - förvirring, hopplöshet och rädsla byts till förtröstan, mod, glädje och tro. Påsknattens
budskap ger förvissning att ljuset segrar över mörkret och att tro bokstavligen kan försätta berg. Men nu,
liksom då på Golgata, tvivlar vi människor på att godheten till slut ska segra över ondskan. Detta tvivel
innebär att vi är aningslösa offer för lättköpta budskap som vare sig kräver eftertanke eller mod.
Enligt mitt sätt att se det visar Jesu mod och slutliga offer att vi människor hela livet måste försöka behålla
barnets öppna blick och kämpa mot vår egen rädsla. Reagera över orättvisor, våga agera även om vår egen
bekvämlighet då riskeras. Jesu död och uppståndelse sammanfattar den mänskliga svagheten men öppnar
fram för allt vägen till en ny himmel, en ny jord. Jesu lidande och död representerar alla människors
kamp och död och visar att vägen till uppståndelse och liv är öppnad. Inseglet är brutet.
Andra versen i psalm 147 (Upp min tunga) sammanfattar på ett tidlöst sätt påskens budskap:
Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.
Han avvände vårt elände för båd tid och evighet.
Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet.
Det under som påsknatten innebär är svårt för oss människor att greppa. Men det under som vårdagjämning och jordens pånyttfödelse innebär – det ligger den svenska folksjälen nära. Ljusets seger över mörkret
symboliseras i våra dagar genom ivriga mediarapporter om tranornas ankomst till Hornborgasjön och det
hörs en samfälld suck: Vi har överlevt ännu en mörk vinter! Symboliken är nära nog övertydlig.
Den glädje och livslust som en blommande blåsippebacke skänker innebär att jag tackar Gud för livet. Att
just jag får leva här och nu. Får älska och bli älskad. Tacksamhet som också kräver eftertanke och ödmjukhet. En kamp med mina sämre sidor där jag allt som oftast ser grandet i min broders eller systers öga men
inte bjälken i mitt eget. Kampen mellan ljus och mörker pågår hela tiden. Men genom påsknattens under
finns vissheten om att min svaghet har förlåtits. Att godheten till slut segrar över ondskan.
Avslutningsvis Bo Setterlinds dikt, Till fjärilens minne, som tolkar förhållandet liv och död på följande sätt:
Säg inte, att ingenting blir kvar
av den vackraste fjärilen livet gav.
Säg inte att vingarnas färg bleknar bort
och försvinner i vinden som stoft, som stoft.
Om fjärilens kropp måste gömmas i grav,
är ändå den svindlande flykten kvar!

Elisabet Stålarm är
bosatt i Norra Lundby,
vid Himmelsberget
precis vid gränsen till
Varnhem. Hon är
oppositionsråd i Skara
kommun, förtroendevald i Västra Götalandsregionen och i
Skara pastorat.
Hon sitter i Varnhems församlingsråd,
kyrkorådet i Skara
pastorat och i stiftsfullmäktige.

kontakt

elisabet stålarm
Svenska kyrkan i Skara
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Expeditionen Kyrkans Hus
Besöksadress: Malmgatan 3B, Skara
Telefon: 0511-265 00
skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Helgfri måndag-fredag kl. 10-12

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefon 0511-265 40, Fax 0511-108 83
skara.kgf@svenskakyrkan.se
Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara
Kyrkogårdsförvaltningens expedition:
Marie kyrkogård, Axvallagatan,
532 37 Skara
Helgfri måndag-fredag kl. 8.00-12.00

Helgpräst
Du kan nå pastoratets helgpräst dagtid
lördagar och söndagar på tfn 265 08.
Vid storhelger når du helgpräst via
tfn 265 00. Övriga tider hänvisas till
jourhavande präst via 112.
Mer information och telefonnummer
till anställda hittar du på
www.svenskakyrkan.se/skara
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kyrkorna berättar

Dopdräkten
– kläder

att växa i

Dopdräkten har inte alltid sett ut som vi är vana
att se den, som en lång klänning med ärmar och
liv.
Men redan i den allra tidigaste kyrkan döptes
många människor klädda i vitt – festens och renhetens färg.
Att dopdräkten är just vit är alltså ingen tillfällighet. Och
inte heller att den är lång. Det lilla barnet som döps kläs
ofta i en alldeles för lång ”klänning”. Och den ska vara
lång: det är ett tydligt tecken på att dopet är en början på
ett liv tillsammans med Gud. Det ska finnas utrymme att
växa i dopets dräkt.
Och det finns en fortsättning: Vid konfirmationen passar
den vita kåpan ganska bra – även om det fortfarande finns
vidd i den och plats att växa i tron! När vi tagit det sista
andetaget svepts vi åter i dopets vita färg.
På medeltiden döptes de nyfödda barnen nakna. Tre
gånger sänktes de ner i dopvattnet innan dopdräkten togs
på. Den ersattes under en period på många håll av ett vitt
tygstycke, ett så kallat kristningakläde, som gudmor hade
som uppgift att hålla medan dopet pågick och som barnet
sedan sveptes in i.
Under 1600-talets svulstiga barockperiod var dopdräkten
inte sällan sydd i praktfullt utsmyckade och färgade tyger.

Lång och vit var
dräkten när Arvid
Mojahad döptes i
Skara domkyrka
första söndagen
i advent. Såväl
färgen som längden
har sina speciella
betydelser.

En period, medan små barn fortfarande lindades, användes också ibland en så kallad ”doppåse”, inte sällan
tillverkad av barnets lakan som anpassats efter barnets
mått och sytts ihop vid fotändan.
På 1700- och 1800-talen blev den numera traditionella
dopdräkten vanlig: en klänning med ärmar, liv och
kjol. Ofta gick den i arv i släkten och om så inte var
fallet kunde en dopklänning lånas hos barnmorskan.
Än idag är det ganska vanligt att en dopdräkt finns i
familjen. Skara pastorat har också flera dopklänningar
till utlåning.
text: anna theander
foto: anneli johansson

