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I Skarabygden är
pilgrimsvandring
en härlig möjlighet
till rekreation.
Vi har träffat
Stina Järvinen,
erfaren pilgrimsvandrare som
delar med sig
av sina tankar.
Sid 4.

J

Kraft och mod
att göra skillnad
Hur situationen är när denna tidning går i
tryck är svårt att sia om. Mest sannolikt är
att konflikten och kriget i Ukraina fortfarande pågår. Flyktingar undan kriget har
troligen kommit hit till oss i Skara. Min
förhoppning är att vi än en
gång har skapat förutsättningar
för hjälp och stöd. Att Skara
blir det skydd och den plats
som på nytt föder liv och hopp.
Foto: Anna Teander

ust nu pågår det krig i Europa. Ett
anfallskrig som egentligen redan
började för åtta år sedan då Ryssland
invaderade och ockuperade Krimhalvön. Nu har Ukraina invaderats på bred
front och hela den europeiska
säkerhetsordningen är under
hot. Det kommer nära. Allt som
vi tagit för givet, vår fred och
frihet, känns inte längre självklart. Som vid alla andra katastrofer och kriser omvärderar
vi vad vi tycker är viktigast.

det vi vet är att om drygt
två veckor är det påsk. Vi firar
själva epicentrum i kristen
den pandemi som vi börjar
tro. Att Jesus dör och uppstår
att ta oss ur, har satt relationerna och närhe- för vår skull. Korset står som ett tecken för
ten till andra i fokus. Påtvingad isolering
det eviga livet, för försoningen mellan oss
och distans har påmint oss om relationernas och Gud, men också som tecken för att Gud
betydelse. Att vi är relationella varelser som aldrig överger. Att Gud som själv känt smärlever i och av relationer. Vår tillvaro är ingen ta, övergivenhet och ondskans verkningar
Robinsonvistelse där den ensamme överlesträcker oss liv och gemenskap som inte vet
varen höjer priset. Nej, vi är tänkta att leva i någon gräns. Dödens gräns finns inte för
en gemenskap där var och en bidrar efter sin Gud. Gud delar vår utsatthet och vill bära
förmåga och efter sina gåvor till det gemen- oss i vår rädsla och oro. Ge oss kraft och
sammas bästa. Därför finns också kyrkan,
mod att handla och bygga en verklighet med
för att som Kristi kropp skapa en gemenskap fred och frihet.
där det finns rum för alla. Där alla, oavsett
var vi befinner oss på vår livsvandring, vad
låt oss än en gång bejaka livets seger
vi än bär i vårt bagage, får känna tillhörighet över döden, uppståndelsens trotsiga hopp
och en bärande gemenskap. Där Gud stänoch glädje och låta bön och handling bli ett
digt kallar oss till sig för att ge kraft, mod
och gå den väg som fördjupar livet.
och hopp för att framtiden skall kunna bli
annorlunda. Som den inkluderande gemenRobert Lorentzon
skapen är vi kallade att vara till välsignelse
på den ort där vi lever och verkar.
Kyrkoherde i Skara pastorat och Domprost
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Predikoturer och kalender
hittar du på webben

Klagomässa

Predikoturer och andra aktiviteter
hittar du på pastoratets hemsida:
www.svenskakyrkan.se/skara. 

En ”klagomur”, en ”skrikhörna”, en vrå för
tårar. Välkommen att mitt i fastetiden låta
livets motigheter få ta plats – Gud lyssnar. 

 Skara domkyrka söndag 3/4 kl 18.00.



Foto: Shutterstock/Paymaster

Orgelkonsert
 Skara domkyrka söndag 10/4 kl. 18.00.

Reibjörn Carlshamre presenterar det fristående spelbordet och orgelns olika stämmor. 

Stilla veckan
Earth hour

 Måndag–Onsdag 11–13/4 kl 18.30 i Skara

Domkyrka. Följ med på vägen ”upp till Jerusalem” i Lukasevangeliets läsningar där vi är med
bland eller hör de olika rösterna i berättelsen. 

 26/3 kl 20.30–21.30. Var med och släck

ned för en upplyst framtid! Välkommen
att i den sena marskvällen lyssna till Skara
kammarkör i Skara domkyrka under Earth
Hour-timmen. 

Förklädd Gud
 Konsert i Skara domkyrka söndag 24/4
Foto: Ingela Hageman

kl 18.00. Med ord av H Gullberg och musik
av L-E Larsson. Även Symfoni nr 40 G-moll
av W A Mozart framförs av Skara oratoriekör, solister och Skarabygdens symfoniorkester. Dirigent Reibjörn Carlshamre. 

Orgelkonsert
 Skara domkyrka söndag 8/5 kl 18.00.

Utställning i Skara domkyrka
 Ingela Hageman ställer bl a ut bilder

av Jesusansikten, statyer av Maria och en
törnekrans. Välkommen till vernissage
i anslutning till högmässans kyrkkaffe
söndag 27/3 i Skara domkyrka. 

Musikalen Jona
 Barnkörer från Skara domkyrkoförsamling

och Valle församling framför musikalen Jona
med text och musik av Mikael Ryde. Skara
domkyrka lördag 2/4 kl 15.00 och Skärvs
kyrka söndag 3/4 i mässan kl 11.00. 

En orgelkonsert för två organister. Åsa och
Erik Nyberg sitter vid en orgel. 

Körkonsert
 Skara domkyrka 29/5 kl 18.00. Camerata

InCantus från Västerås framför musik av
bland andra Palestrina, Gjeilo, MacMillan,
Mendelssohn och Lindberg. Dirigent Håkan
Olsson Reising. 

Nationaldagen i Skara domkyrka
 6/6 kl 10.00 – Nationaldagsandakt. Däref-

ter olika möjligheter under dagen, program
kommer att finnas på hemsidan.
6/6 kl 18.00 – Mässa på Annandag Pingst 
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Foto: John Fahlnaes

För dig som bor i Skarabygden
är pilgrimsvandring en härlig
möjlighet till rekreation för
både kropp och själ. Vi har
träffat Stina Järvinen, en
erfaren pilgrimsvandrare som
gärna delar med sig av sina
erfarenheter och berättar om
hur en vandring kan gå till.

Att
vandra

A

inåt

tt vara utomhus, att upptäcka vår
vackra natur och att vandra ligger
helt rätt i tiden. Vandring är trendigt, inte minst i tider av pandemi, när efterfrågan ökar på utomhusaktiviteter där man
kan få en chans att träffa människor.
Människor med en andlig inriktning i
livet har utforskat vandringen som andlig
metod i hundratals år om inte längre. När
vi vandrar händer det något med oss. Vi
lyfts ur vårt vardagliga sammanhang och

Text & foto: John Fahlnaes

placerar oss själva i en alternativ situation.
Vi lämnar miljöerna där vi är bekväma och
låter våra fötter föra oss ut på ofta okända
vägar på väg mot obekanta mål, platser där
vi inte är hemma, där vi är främlingar.
Vi väljer detta, att för ett ögonblick få vara
främlingen, den som söker. Vi blir pilgrimer.
Ordet har sitt ursprung i latinets peregrinus,
som ofta översätts som ”främling”, men som
ordagrant betyder ”över fälten”, alltså någon
som förflyttar sig, gör en resa.
Framtidstro #1-2022
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Gammal tradition
Pilgrimsvandring är en mycket gammal
kulturell företeelse som förekommer redan
under antiken. I flera av de stora världsreligionerna är pilgrimsvandring eller vallfärder
ett naturligt inslag. Många känner säkert
till Islams pilgrimsvandring till Mecka, hadj,
och även inom till exempel Hinduismen
förekommer olika typer av vallfärder.
Inom kristendomen förekommer pilgrimsvandring som företeelse från 300-talet. Den
första pilgrimsresan sägs ha gjorts av kejsar
Konstantins mor, Helena, år 324 efter Kristus. Anledningarna att göra en pilgrimsresa
kunde vara flera. Dels som en form av andlig
hängivelse för att få utvecklas som andlig
människa, men också som botgöring, för att
komma närmare nåd och salighet.
Under medeltiden blev pilgrimsfärderna
något av en folkrörelse. Pilgrimer reste till
heliga platser som kunde förknippas med
Jesus eller apostlarna. Med sig fick man ett
pilgrimspass från den lokale prästen, för

att kunna bevisa att man verkligen var en
pilgrim och inte en lösdrivare. Visade man
upp pilgrimspasset kunde man få mat och
härbärge på olika pilgrimshärbärgen som
växte upp längs vandringslederna. Det var
en kristen plikt att erbjuda mat och husrum
till en pilgrim.
Många pilgrimer i Norden vandrade
till Nidarosdomen i Norge. Men andra
vanliga mål var Jerusalem eller Santiago
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Yttre och inre resa
När vi vandrar ger vi oss själva tid. Tid att
tänka, tid att möta de oförutsedda tankarna,
tid att vara tyst, tid att möta våra medvandrare. Att gå några timmar i tystnad kan bli
en stark andlig upplevelse som sätter oss i
kontakt med vårt inre och ger oss en möjlighet att upptäcka det som i våra vardagsliv
döljs av plikter, stress, måsten och tillvarons
allmänna buller och brus.
Att vandra som pilgrim är som att göra
två vandringar samtidigt: en yttre och en
inre. Den yttre förflyttningen öppnar upp
vårt inre, så att även en inre förflyttning kan
ske. Pilgrimen når på det fysiska planet så
småningom sitt mål. Men för den inre resan
går slutdestinationen inte alltid att förutse.

 Långt eller kort, en dag eller en vecka. I Sverige eller
i utlandet. En pilgrimsvandring kan gå till på många
olika sätt. Trakten runt Skara är klassisk mark för
pilgrimer och här finns flera mycket fina pilgrimsleder
som passar även för den som vandrar första gången.

de Compostela, dit bland annat den heliga
Birgitta kom som pilgrim. Just pilgrimsvandringarna till Santiago de Compostela
är ett bra exempel på hur pilgrimsvandring
växer i popularitet. År 1985 var det 690
pilgrimer som fullbordade sista vandringsetappen. År 2019 var antalet pilgrimer uppe i
drygt 347.000!

Att mötas och att dela
En person som har stor erfarenhet av att
pilgrimsvandra är Stina Järvinen, som är
pensionerad diakon och bosatt i Skövde.
Stinas vandringar har fört henne på spännande vägar både i Sverige och utomlands.

Framtidstro #1-2022
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Foto: John Fahlnaes

 I Stina Järvinens ryggsäck finns lite av varje.
Vattenflaska och termos. Hon rekommenderar även
termos för mjölk på sommaren. Smörgåslåda och
ett fodral för små föremål, bland annat plåster.
Pilgrimsstaven ligger på ett sittunderlag och
vantarna är bra om man pilgrimsvandrar på vintern.
Notera S:t Olofsmärket på vantarna.

”Gåendet” inte i centrum
När Stina pratar om sitt liv som pilgrim
märker jag att det är något annat än själva
vandrandet – ”att gå” – som står i centrum.
Under en pilgrimsvandring kommer gruppens medlemmar ofta nära varandra och
Stina återkommer ofta till tankar som handlar just om att mötas och att dela.
– Under dagarna som en vandring pågår
delar vi som vandrar många tankar med
varandra. Om det är något som är svårt så
är det att peka på var Gud finns, men just i
delandet, talandet, lyssnandet, där tror jag
att Gud finns.
Samtidigt som gemenskap, samtal och
möten är viktiga är det inte ovanligt att
vissa etapper under en vandring görs under

tystnad. Det ger en chans att i lugn och ro få
lyssna till sina egna tankar och i egen takt få
upptäcka sådant som finns på insidan.
Resan som pilgrimen gör går alltså inte
bara bortåt, utåt, mot ett mål, utan också
inåt. Man går visserligen som grupp, men
också som individ, på väg mot inre mål som
kanske är okända när vandringen börjar
men som kan klarna under vägen.
– Jag tänker att vi alla har frågor och
söker svar på något som är större, säger Stina

Rörelse, vila och reflektion
– Pilgrimsvandring är någonting för alla och
en pilgrimsvandring kan vara både kort och
lång. Om vandringen pågår mellan klockan
nio på morgonen och fem på eftermiddagen
går vi ungefär två mil, berättar Stina.
– När vi planerar pilgrimsvandringar,
provgår vi den tänkta sträckan för att kunna
räkna ut hur lång sträckan är och var det
kan finnas fina platser att rasta vid. Då kan
vi ungefärligen räkna ut när vi kan tänkas
komma fram till målet på vandringsdagen.
Vi handlar och kör ut livsmedel till våra
övernattningsplatser så att allt finns på plats
när vi kommit hem till dagens pilgrimsmål.
På själva vandringsdagen samlas gruppen
i en ring så att alla kan se varandra och
presenterar sig sedan kort för varandra,
berättar Stina.
– Vi ledare berättar om temat för vandringen och lite om våra tankar kring det
temat och bjuder in gruppen att dela tankar
kring temat med varandra och gruppen
under dagen. Vi fortsätter med att beskriva vilken väg vi ska vandra och upplägget
under dagen. Innan vi vandrar iväg ber vi
Birgittas bön: Herre, visa mig din väg och gör
mig villig att vandra den. Amen.
Framtidstro #1-2022
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 Sankt Olofsmärket
används för att
markera många
svenska pilgrimsleder.

Forshem

Husaby

Götene

 Här är några vandringsleder du
hittar i närområdet. Gå in på länkarna
nedan för att se mer detaljerade kartor
och få mer information.

Skara

Varnhem

Skövde

Tips: följ med på
pilgrimsvandring
den 7 maj
En dagsvandring från Skara
till Götene med pilgrimens sju
nyckelord. Snöra på dig bra
skor, ta med egen matsäck
och något att sitta på.
Samling kl 8.45 vid Skara
domkyrka. Ankomst i Götene
mellan kl. 16.00 och 17.00.

Gudhem

Kungslena

Falköping

Pilgrimsled Skaraborg
Hemsida med presentation
av pilgrimsalternativ
i Skaraborgstrakten.
Översiktskartor och information.

Ledare är Stina Järvinen och
Britt-Marie Hjertén.
Ingen kostnad.
Ingen anmälan.
Har du plats i bilen från Götene
till Skara? Hör av dig till Stina.
Frågor: Stina Järvinen
tel 073-665 10 35

Pilgrimsled Falköping-Varnhem
Hemsida för pilgrimsleden FalköpingVarnhem. Här hittar du beskrivning
av ledens sevärdheter och
nedladdningsbara kartor.

Svenska kyrkans pilgrimssida

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hemsida på svenskakyrkan.se
med utförlig information om
pilgrimsleder i hela Sverige.
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När gruppen stannar till under dagen ställer
sig alla i ringen igen och delar något.
– Kanske har någon tanke kommit till
någon av oss. Och innan vi går vidare ber vi
Birgittas bön igen.

 Pilgrimspass är inget man måste ha när man
vandrar, men det kan vara ett trevligt inslag. Vid
varje mål på vandringen får man en stämpel i passet
och till slut blir passet fullt av härliga minnen.

– Den sista etappen innan vi når dagens
mål går vi ofta i tystnad med denna uppmaning; är det något som jag sett som jag vill
dela med mig, någon tanke jag fått, något
jag upplevt, något som jag kan klä i ett ord
som jag vill dela med mig av när vi kommer
fram? Väl framme har vi en delning och
lyssnar på varandra. Vi säger ”tack och vi ses
igen” till de som ska åka hem, ofta sjunger vi
”adjö” till varandra med psalm nr 730 från
psalmboken: Må din väg gå dig till mötes…

Delar på alla sysslor
– Vi som ska övernatta går till vårt tillfälliga hem, som ofta är församlingshem, där vi
gör våra sysslor. En del börjar med matlagningen, andra letar reda på sitt sovställe
och lägger ut liggunderlag och sovsäck. Det
finns ofta en förväntan över hur vårt ”hem”
kommer att vara när vi kommer fram. Ingen
plats är den andra lik och samtidigt är de
lika. Det är inte mycket vi behöver, våra
personliga tillhörigheter ryms i ryggsäcken

och maten som ska tillagas är redan utkörd
och finns i kyl och skafferi. Att få sitta ner
och äta tillsammans uppskattas av oss alla!
Efter maten kan vi dra oss tillbaka för en
stund och smälta dagens upplevelser. Ibland
erbjuds också möjligheter till fotbad som är
svårt att tacka nej till!
– När kvällen nalkas samlas vi för en
delningsstund innan kvällsbönen. Där får
vi, i lugn och ro, dela våra tankar och upplevelser med varandra, en i taget, utan att bli
störd av andras frågor eller kommentarer. Vi
får ta del av varandras vandring vilket är en
gåva till oss alla.

Ett gott ”beroende”
Nästa morgon när gruppen lagat och ätit sin
frukost gör alla sin egen matsäck för dagens
vandring. Sedan väntar städ och disk och
ungefär vid niotiden är det dags för morgonbön och vandring mot den här dagens mål.
Då har också andra pilgrimer slutit upp, dels
de som vandrade med dagen innan och nya
pilgrimer som kommit till, berättar Stina.
– Så startar vår nya vandringsdag med
Birgittas bön. Vi går mot nya mål med nya
och gamla vänner. Ibland går vi den första
etappen i tystnad för att få tid till sig själv
och sina tankar. Den stunden brukar vara
uppskattad. Att vandra tillsammans i tystnad
är ett gott sätt att knyta band till varandra.
– Många som vandrar upplever att det
blir som ett gott ”beroende”; vi vet vad som
väntar… nya och gamla vänner, gemenskap,
skratt, minnen och även möjlighet att få dela
med sig av djupare tankar till någon annan.
Vädret går inte att påverka. Det är det väder
som är. Ibland kan det regna en hel dag,
vilket ger många minnen av hur blött det
kan bli för oss alla! Att få dela en hel dags
regnväder tillsammans kan också stärka vår
Framtidstro #1-2022
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Pilgrimsorden – tips!
Just ordet frihet är ett av de sju så kallade
pilgrimsorden: frihet, enkelhet, tystnad,
bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet
och delande. Orden kan vara en hjälp att
öppna upp vårt inre för tankar och sinneslägen som vi kanske inte hinner med i vår
ofta ganska stressiga vardag. Stina tipsar
om minnesordet hon själv använder för att
komma ihåg vilka pilgrimsorden är: fetblad
– varje bokstav är första bokstaven i vart
och ett av pilgrimsorden.
Enkel utrustning räcker långt
Pilgrimsvandring kräver relativt lite

utrustning och på det viset är det enkelt att
komma igång, förklarar Stina.
– Det behövs en ryggsäck. Det är bra
med bra skor och strumpor. Plåster är bra
att ha med. Att hjälpa en medvandrare som
fått skoskav uppskattas. Och just det där,
själva delandet, att dela med sig av det man
Foto: Fredrik Wikman

gemenskap, det blir roliga minnen efteråt!
– Som pilgrimsvandrare möter vi andra
vandrare som nyfiket frågar vilka vi är, hur
långt vi har gått, hur långt vi ska gå och
varför vi går? Det är härligt att då få dela
med sig av tankar och lyssna på andra och
igen få tillfälle att få nya vänner. Många
bilister vinkar gärna till oss och det piggar
upp och gör vägen lättare att gå!
– Under vandringsdagen har vi fikarast
på förmiddagen och eftermiddagen då vi
får njuta av vårt fika. Lunchrasten brukar
vara längre, den inleds ofta av mässa eller
middagsbön, sedan äter vi vår medhavda
lunch och efter det blir det tillfälle att vila sig.
Det händer ofta att flera av oss slumrar till.
– Då och då under vandringsdagen har vi
”delningsrundor” där var och en har möjlighet att dela med sig av något. Ibland kan
vandringen ha ett tema och då kan delandet
handla om det. Att säga något i en grupp
är alltid frivilligt, att dela en tanke med en
grupp kan vara ett sätt att ”provtänka” eller
”provsäga” och det vi säger kommenteras
inte av någon annan i gruppen.

 Skara pastorat ordnar regelbundet pilgrimsvandringar,
som här på bilden ovan, från i höstas. Trots att det
regnade hela dagen tyckte flera deltagare att det var en
mycket fin pilgrimsvandring. ”Hoppas det regnar nästa
gång också”, vad det någon som sade efteråt.

har, det är något man gör hela tiden under
en vandring. Det som jag behöver kanske
någon annan har. Delandet är ett viktigt
inslag, eftersom det pekar på just det att vi
är beroende av varandra.

Nytta i vardagen
När vår intervju nästan är slut frågar jag
Stina om det går att ta med sig någonting
från sin pilgrimsvandring in i vardagen?
– Ja det tror jag. Kanske var det någonting
man gillade under vandringen? Om man
till exempel gillade tystnaden så kanske
man kan få med sig lite mer tystnad in i sin
vardag. Kan jag gå ut själv och vara tyst?
Inte ta med mig min mobil? Att i sin vardag
tänka tillbaka på pilgrimsvandringen och
påminna sig själv om att ”När jag vandrade,
då klarade jag mig på så här lite saker”. Hur
kan jag få in det enkla sättet som fungerade
under vandringen i mitt liv, är en fråga
som jag ofta ställt och ställer till mig själv,
avslutar Stina. 
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Foto: Gunnel Rosenquist

 Orgeln i Varnhems klosterkyrka,
här inplastad för att skydda pipor och
känslig mekanism från byggdamm.

 Syftet med rengöringen av kyrkan är att
få bort det mögel som
funnits på alla ytor. På
väggarna har det suttit
mögelludd som varit
upp till ett par millimeter tjock.

Stängt
för

städning
(men snart öppet igen)
Text & foto: John Fahlnaes
Till påsk öppnar Varnhems klosterkyrka igen efter
ett omfattande rengöringsarbete. Men under
en decemberkväll fick Framtidstro möjlighet att
komma in i kyrkan under pågående renovering.
Det blev en hisnande resa med kameran in i en
spännande värld med tonvis av byggställningar
och orgel och takkronor täckta av skyddsplast.
Målerikonservator Gunnel Rosenquist guidar oss
genom bilderna.
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Fler bilder
finns på vår
hemsida

 Ställningen är på väg ned i södra korsarmen.
Gravkor och statyer är rengjorda, liksom alla
andra ytor.
– Det viktigaste är att vara väldigt noggrann
och inte glömma någon yta. Mögelsporer finns
på alla ytor där damm samlas, säger målerikonservator Gunnel Rosenquist.

 Även malmkronorna har
gnuggats rena från damm
med latexsvampar.

 Många meter upp kom
möjligheten till en närbild
på skulpturen man tror
föreställer Birger jarl.
– Det kändes lite högtidligt att göra rent Birger
jarl. I kronan finns färgspår
kvar, antingen från
1600-talet eller medeltiden, berättar Gunnel.
 Med latexsvampar
som liknar vanliga
disksvampar har alla
ytor, från högsta
punkten till den
lägsta, rengjorts för
hand av arbetslaget.

 Som mest har 150 ton byggställningar fyllt
hela kyrkorummet. Det är 14 meter upp till
taket. Skickliga ställningsbyggare har byggt runt
föremål utan att en enda sak skadats.
– Även för ställningsbyggarna är detta ett roligt
uppdrag som kräver mycket goda kunskaper
inom planering, förklarar Gunnel.

 Rengjorda vapensköldar i gravkoren.
På dessa satt färgen mycket löst, som
lösa fjäll, efter alla år på väggen. Nu är
all färg fixerad och vapnen har tack vare
rengöringen både räddats för framtiden
och fått klarare färger.

11

 Stora bilden: biskop Åke Bonnier och domprost Robert Lorentzon lägger Skaramissalet på Skara domkyrkas
högaltare. Överst till höger: en av missalets två delar, nu på samma plats (dock inte på samma altare) som för
800 år sedan. Nederst till vänster: delar av kören Ars Veritas som framförde musik ur Skaramissalet.

Missalet i
domkyrkan

psalmsången till orgel. När biskop Åke
Bonnier och domprost Robert Lorentzon
i procession förde fram missalet till högaltaret, var det nästan som att förflyttas till
medeltiden. Missalet är idag uppdelat i två
Text & foto: John Fahlnaes
separata böcker, där den ena finns i gamla
Gregoriansk sång genljöd under de gotiska biblioteket i Skara och den andra i Västergötlands museum. Men just denna dag fick
medeltidsvalven i Skara domkyrka när
de två delarna alltså mötas och tillsammans
Skaramissalet bars in i domkyrkan.
ligga på högaltaret, på samma plats (dock
ed hänsyn tagen till läget för
inte på samma altare) där de en gång låg.
pandemin den siste januari var
Mässans övriga psalmer, där församlingen
det många på plats för att fira
sjöng med, var utvalda för att passa ihop
mässa och se när Skaramissalet bars in i
med den gregorianska körsången och för
kyrkorummet. Redan inledningsvis blev
många var det nog ovant att sjunga alla psaldet tydligt att detta skulle bli en annorlunmer helt utan stöd av orgelmusik. Ett mycket
da mässa, när medeltida musik – hämtad
fint och värdigt sätt att knyta ihop dåtid och
från Skaramissalet – ersatte den vanliga
nutid i Skaras katedral. 

M
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Skärtorsdag 14/4

Skärtorsdag

14/4

Skara domkyrka
9.00 Stiftets Skärtorsdagsmässa
18.30 Skärtorsdagsmässa
Marums kyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa
Norra Lundby kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa

Långfredag 15/4
Skara domkyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
på teckenspråk
15.00 Långfredagsgudstjänst
18.00 Långfredagsandakt
Västra Gerums kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Skärvs kyrka
9.00 Morgonbön

Norra Lundby kyrka
15.00 Korsandakt
Varnhems klosterruin
18.00 Gravläggningsgudstjänst
Långfredagsvandring
i Valle församling
Pilgrimsvandring mellan
församlingens kyrkor.
Se notis på sidan 15.

Långfredag

15/4

Norra Vings kyrka
12.00 Långfredagsgudstjänst

Påskafton 16/4

Påskafton

16/4

Skara domkyrka
23.00 Påsknattsmässa
Öglunda kyrka
23.00 Påsknattsmässa

Påskdagen 17/4
Skara domkyrka
11.00 Påskdagsmässa
S:ta Annagården
11.00 Påskdagsmässa
Varnhems klosterkyrka
11.00 Påskdagsmässa, återöppnande
av klosterkyrkan. Se notis på sidan 15.

Annandag påsk

18/4

Påskdagen

17/4

Annandag påsk 18/4
Skara domkyrka
18.00 Emmausmässa
Öglunda kyrka
18.00 Påskens psalmer

Kvällsmat för alla

Stilla dag i S:ta Annagården

 Kvällar med andakt, kvällsmat och

 Dagen börjar med frukost kl 9.00 och vi

pyssel. Välkomna!
Tid: Torsdagarna 24/3, 21/4,
19/5, 16/6 kl 18.00 Plats: S:ta Annagården
Pris: 25 kr för vuxna, gratis för barn. 

inleder tystnaden med en andakt kl 9.30.
Lunch serveras kl 12.00 och dagen avslutas
med mässa kl 14.30.
Under dagen finns möjlighet till meditationer, läsning, vila, skaparverkstad, en kortare
Café till förmån för
pilgrimsvandring och enskilt samtal för den
fasteaktionen
som önskar. Ta gärna med innetofflor och
 Ardeo-Händenekören bjuder på musikquiz. kläder för promenad.
Tid: Söndag 20/3 kl 15.00
Tid: lördag 2/4 med start kl 09.00
Plats: S:ta Annagården 
Plats: S:ta Annagården
Kostnad: 100 kr, betalas på plats.
Psalmgudstjänst
Info och anmälan: senast 28 mars till
 Vi sjunger församlingens önskepsalmer.
Pernilla Ericson, präst, tel. 0511-265 61
Tid: söndag 24/4 kl 18.00
pernilla.ericson@svenskakyrkan.se eller
Plats: Bjärklunda kyrka 
Ingela Tidqvist Karlén, diakon, tel. 0511-265 20,
Välgörenhetskonsert
ingela.karlen@svenskakyrkan.se 
 Till förmån för Gracious School,
En stunds stillhet
Ardala församlings insamlingsprojekt.
 Välkommen till helgmålsbön i Bjärklunda
Tid: söndag 8/5 kl 18.00
kyrka varje lördag kl 18.00 och till bön i S:ta
Plats: Vinköls kyrka 
Annagården varje torsdag kl 9.00 

Kristi Himmelsfärds dag

 Gökotta med efterföljande servering.

Våffelcafé

Tid: Torsdag 26/5 kl 8.00
Plats: S:ta Annagården
Tid: Torsdag 26/5 kl 10.00
Plats: Händene Fredsborg

 På Palmsöndagen uppmärksammas årets
fasteaktion med våffelcafé i SkåningsÅsaka bygdegård. Förutom våfflor och kaffe

vankas det tipspromenad. All behållning
Sommarmusik i Ardala församling tillfaller fasteaktionen.
Tid: Söndag 10/4 . Drop-in från kl 15.00.
 Skallmeja kyrka söndag 5/6 kl 18.00
Plats: Skånings-Åsaka bygdegård 
Marums kyrka söndag 3/7 kl 18.00
Händene kyrka söndag 31/7 kl 18.00
Västra Gerums kyrka söndag 7/8 kl 18.00 
Tidningen Framtidstro distribueras som ODR samhällsinformation till alla hushåll i Skara pastorat.
Ansvarig utgivare: Robert Lorentzon, domprost, robert.lorentzon@svenskakyrkan.se
Projektkoordinator/redaktör: John Fahlnaes, Åttonde Huset AB, john.fahlnaes@svenskakyrkan.se
Bild omslag: Bilden föreställer Stina Järvinen, se reportage i tidningen. Fotograf, John Fahlnaes
Kontakt, pastoratet: Skara pastorat, Malmgatan 3, 532 31 Skara. Telefon, expedition: 0511-265 00
Hemsida: Ibland ändras tider och platser i pastoratets gudstjänster, konserter, möten och andra evenemang.
För aktuell information, se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/skara
Framtidstro #1-2022
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Foto: Alva Emanuelsson

Långfredagsvandring
i Valle församling
 Kom med på långfredagens pilgrimsvand-

Messy church
 Välkommen till Messy church i Axvalls

församlingshem.
Tid: fredag 22/4, drop in från kl 17.00
(sista gången för terminen)
Plats: Axvalls församlingshem
Anmälan: För matens skull behöver du
anmäla dig till Sara Kivimäe på tel 0511-265 18
eller sara.kivimae@svenskakyrkan.se 

Stor & liten
 Svenska kyrkans öppna förskola i Axvall

och Varnhem är en öppen mötesplats för
vuxna med små barn. Här sker ofta det
första mötet mellan blivande klasskamrater
och nya möten mellan småbarnsföräldrar.
Stor & liten träffas i Axvalls församlingshem
torsdagar kl 9–12 och i Varnhemsgården
tisdagar kl 9–12. Vid frågor kontakta Sara
0511-265 18 eller Pernilla 0511-265 53. 

Pilgrimsmässa
 Varje onsdag kl 08.00 firas pilgrimsmässa

i Varnhemsgården. Från och med 20/4 firas
den i klosterkyrkan igen. 

Sopplunch i Valle
 Onsdagar jämna veckor kl 12.30 serveras

sopplunch i Varnhemsgården.
Pris: 50 kr för soppa, kaffe och kaka. Överskottet går till välgörande ändamål.
Frivilliga: Vill du vara med i ett av våra
härliga sopplag? Här finns god gemenskap
och många olika uppgifter - duka, koka
soppa, baka, diska mm. Välkommen att
kontakta Ann-Mari Engh tel 0511-265 59 

ring mellan fyra av församlingens kyrkor
då vi reflekterar och mediterar över påskens
händelser och våra liv. Här följer programmet:
9.00 Morgonbön i Skärvs kyrka
Etapp 1: medelsvår vandring. 7,5 km
med stopp för kaffe.
12.00 Långfredagsgudstjänst i Norra Vings kyrka
Lunch i Axvalls församlingshem, ingen kostnad
eller anmälan.
Etapp 2: lättare vandring. 3,6 km utan stopp.
15.00 Korsandakt i Norra Lundby kyrka
Etapp 3: svårare vandring. 5,5 km med
stopp för kaffe.
18.00 Gravläggningsgudstjänst i klosterruinen
utanför Varnhems klosterkyrka (vid regn i
Ryttaregården).

Välkommen att vandra en eller flera sträckor!
Ingen anmälan. Medtag kaffetermos och eget
fika till etapp 1 och 3. Möjlighet finns att fylla
på kaffetermosen vid lunchen.
Frågor? Kontakta Carl Eric Ericsson tel
0511-265 26, carleric.ericsson@svenskakyrkan.se eller Emanuel Carlsson tel. 0511-265 51,
emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se 

Påskdagen i Varnhem
 Hållpunkter under dagen:

11.00 Högmässa med återöppnande av
klosterkyrkan. Söndagsskola för barnen
Kyrklunch efter högmässan
14. 00 Invigning av bokhandeln i klostermuseet
14.30 Föredrag om städningen av klosterkyrkan
17.00 Föredrag om städningen av klosterkyrkan
18.00 Musikgudstjänst

Framtidstro #1-2022
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Act Svenska kyrkans fasteaktion

Dela lika under
samma himmel
Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat är mänskliga rättigheter.
Ändå är 45 miljoner människor i akut hungersnöd. Act Svenska kyrkan arbetar med
partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.
Dela lika under samma himmel, swisha halva matkassen till 900 1223.

D

e senaste åren har den
positiva utvecklingen i världen gått tillbaka till följd
av vidgad ekonomisk ojämlikhet,
konflikter och klimatförändringar.
Coronapandemin har förstärkt den
negativa utvecklingen och allt fler
människor drabbas av hunger och
matosäkerhet. Act Svenska kyrkan
vill främja människors möjligheter
att delta i ekonomin på rättvisa och
hållbara villkor för en hållbar och
rättvis matförsörjning. En viktig del
i arbetet är att utbilda människor
om deras rättigheter och informera
om hur de kan samarbeta och få
hjälp av myndigheter.

16

Fasteaktionen är ett tillfälle att
samla alla goda krafter i stift och
församlingar för människors rätt
till en värld utan hunger, fattigdom och förtryck.
Fastan påminner oss om att
solidariskt avstå för att fördela och
förvalta skapelsens gåvor så att de
räcker till alla.
Fastetiden bjuder in till reflektion och omprövning för hur var
och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling för alla människor,
så att framtida generationer får
förutsättningar att leva andligt,
socialt och ekonomiskt hållbart
inom skapelsens gränser. 

Vill du bidra?
Swisha din gåva till:
900 1223.

