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 Jungfru Maria,

också en del av julen:

Vilken roll har Jungfru
Maria i vår protestantiska
kyrka? Vi träffar Judith
Fagrell som berättar om
den unga flickan, modern,
gudaföderskan. Sid 4.

U

Gud, större än allt

vi anhöriga står kvar med sorg och
saknad, ofta med många minnen. Det blir
tomt. Men när döden drabbar mitt i livet,
med sjukdom, olycka eller till och med
genom våld blir döden något som förändrar
allt. Chockartat vänder den upp och ner på
tillvaron. Vi står med fler frågor än svar och
en djup smärta. Varför, ekar mellan de nu
tomma väggarna som tidigare var rum för
liv. Smärta som vi erfar i livet och som vi
delar med Maria, gudaföderskan som står
kvar ända till slutet och inte viker från Jesu
sida vid korset. Den lidande gudsmodern.
En stark bild av den moder som aldrig viker
från sitt älskade barn oavsett lidande.
ja, döden berör oss alla men det märkliga är att livet ofta framträder tydligare i
närheten av döden. De dagar vi haft syns

tydligare. En god vän som jag fått följa en tid
och som av sjukdom dött för tidigt, sade att
tacksamheten i livet aldrig varit så stor som
i slutet. Han hade aldrig stannat upp och
sett vad han hade, njutit av vad han åstadkommit, vad som getts honom, förrän han
förstod att det skulle ta slut.
Foto: Anna Teander

tanför fönstret får solen de gula
höstlöven att lysa som guld. Hösten
påminner oss om det enda riktigt
givna: att vi alla en dag skall dö. Trots att det
är naturens givna gång att det en dag blir
höst och vi gläntar på dörren till evigheten, så talar vi hellre i termen om jag dör än
när jag dör. När hösten i livet
kommer med ålderdom, trötthet, mättnad och det naturliga
bokslutet blir döden ofta något
vi förstår, rent förnuftsmässigt
kan ta in. När kroppen inte
längre orkar kan döden till och
med komma som en befrielse från lidande, trötthet och
sjukdom.

därför sägeR den kristna
traditionen att vi skall minnas
döden, så att vi lever här och
nu. Tacksamma för att vi får
finnas till och inte jagar efter
det som inte har något evighetsvärde utan stannar upp
och ser det viktigaste, våra
relationer och dem vi har runt
omkring oss. Tar tid för samtal och fördjupad gemenskap. Med varandra men också
med Jesus i bön och nattvarden, det heliga
sakramentet.
Jesus, Immanuel – Gud med oss – som
föds i julnatten för att dela vår tillvaro, vill i
helig Ande fördjupa sin närvaro i oss så att
vi påminns om – och blir trygga i – att han
som funnits i dödens väntrum före oss, gått
rakt igenom smärta och död till uppståndelse, är den som med sin hand för oss in i det
eviga livet. Men redan här och nu får vi ta
den handen Jesus sträcker oss, till fördjupad
gemenskap, förnyat hopp och löfte om evigt
liv och en trotsig glädje som kommer av
Gud, större än allt.
Robert Lorentzon
Kyrkoherde i Skara pastorat och Domprost
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Foto: Magnus Aronson /Ikon

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


Fredagslunch i
domkyrkoförsamlingen
Musik i domkyrkan kl 12.00. Soppa
serveras i Mariasalen kl 12.00 till och med
2 december. Frivillig avgift, lägst 50 kr.
Överskottet går till välgörande ändamål.
Välkommen!
Tid: fredagar kl 12.00
Plats: Domkyrkan samt Mariasalen 


Meditation i adventstid
Låt själen stilla sig under adventsfastan.
Vi träffas i Nikolaigården och mediterar
över några av adventstidens texter och delar
tankar. Inga förkunskaper krävs.
Ledare: Britt-Marie Hjertén
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Tid: 30/11, 7/12, 14/12 och 21/12,
kl 19.00–20.00
Plats: Nikolaigården, Skara 


Första söndagen i advent
I Skara domkyrka firas första söndagen
i advent traditionsenligt med högmässa
klockan 11.00.
Under eftermiddagens julmarknad på
stan finns glögg och pepparkaka utanför
domkyrkan. Inne i domkyrkan finns
information om ACT Svenska Kyrkans
Julinsamling med tema ”Bryt en tradition”.
Som avslutning på dagen fylls
domkyrkan av adventskörsång och musik
klockan 17.00.
Tid: 27/11 kl 11.00 samt kl 17.00
Plats: Skara domkyrka 


Luciakonsert i domkyrkan
Lucia firas 13 december med två
stämningsfulla konserter i Skara domkyrka.
Tid: 13/12 kl 18.00 samt kl 19.30
Plats: Skara domkyrka 


Julvandring för skolan
De första veckorna i advent bjuds Skaras
skolklasser i årskurs 1 in till domkyrkan för
att vandra med i julevangeliets berättelse. De
får möta personerna i berättelsen och själva
vara med i den. 


Gott nytt år!
Nyårsdagen 2023 firas högmässa i Skara
domkyrka med biskop Åke som predikant
och celebrant. Kyrkkaffe i Biskopsgården
efter högmässan.
Tid: 1/1 2023 kl 11.00
Plats: Skara domkyrka 


Böneveckan 18–25 januari
Böneveckan för kristen enhet 2023
firas 18–25 januari. Temat för veckan är
”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja
1:17). Veckan har förberetts av Minnesotas
kristna råd i USA. I Skara inleds veckan
redan söndag den 15 januari med ekumenisk
högmässa i domkyrkan kl 11.00. För veckans
program se hemsida och annonser i januari.
Tid: 15/1 kl 11.00
Plats: Skara domkyrka 
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Jungfru Maria. Gudaföderskan.
Himladrottningen. Eller en orädd
14-årig flicka som trotsar
patriarkat och traditioner? Eller
en mor med skriande sorg som
förlorat sitt älskade barn? Låt
oss i jultider flytta kamerans
fokus till Jesus mamma, Maria.
Text & foto: John Fahlnaes

D

en unga kvinnan har, trots att hon
för tillfället är höggravid, lyckats ta
sig från Nasaret till Betlehem. Troligen har hon och hennes make tillryggalagt
flera dagsmarscher för att avverka de cirka
15 milens vandring. Nu går det mot kvällen och det är dags att söka härbärge. Fullt,
överallt fullt. Kanske är det den omfattande
skattskrivningen som är orsaken? Många
människor är i rörelse och alla de som sägs
ha sitt släktmässiga ursprung i ”Davids stad”
måste ta sig till just Betlehem för att genomföra den romerska skattskrivningen. Så även
Maria och hennes make Josef, som båda
egentligen bor i Nasaret.

Ett stall får duga. Man måste vila och
bland djuren och halmen får man i varje fall
lite värme och tak över huvudet. Det varken
djuren eller stallets ägare vet är att hela
kosmos kraftsamlar. Gud är på väg att låta
en stor plan fullbordas. Människan och Gud
ska försonas och Gud ska själv träda in i sin
värld och just i det här enkla stallet ska det
ske. Allt enligt den stora planen.
När gryningen nalkas har stora mirakler
skett. Det är alltid ett mirakel när en kvinna föder ett barn, men den här natten, i det
enkla stallet, har alla människors räddare, Frälsaren, fötts. Jesus har kommit till
världen.
Framtidstro #4-2022
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Foto: Adobe Stock / katrin_timoff

Jungfru,
mamma,
gudaföderska

En ung kvinna med styrka
När Jesus föds är Maria troligen 13 eller 14
år, vilket var en normal giftasålder i Judéen
vid den tiden. Men trots sin låga ålder finns
en styrka inom den unga kvinnan. Bara nio
månader tidigare har hon upplevt sitt första
mirakel. En budbärare från Gud, en ängel,
kommer till Maria och säger att Herren är
med henne och att hon ska bli mor – utan
en mans medverkan, men genom den Heliga anden. Bara att möta en ängel måste ha
varit chockartat. Att sedan få höra att man
ska vara en del av ett mirakel skulle få vem
som helst ur fattningen.
Men den unga Maria är samlad, stark
och svarar lugnt, utan tvekan: Jag är Herrens
tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.
Maria. Jungfru Maria. Gudaföderskan.
Semper Virgo – alltid jungfru. Många i
Sverige förknippar nog Maria mer med den
katolska kyrkan än den protestantiska. Men
under de senare decennierna har intresset
för Mariagestalten ökat även hos oss.
För att få reda på lite mer om Maria, hur vi
kan se på henne och vilken roll hon kan få
spela i våra liv, träffar jag Judith Fagrell, som
är präst i Skara pastorat. Platsen för vårt
möte är Varnhems klosterkyrka, en gång
en katolsk kyrka där cisterciensermunkar
dagligen lät Maria bära fram deras böner
till Gud. Jag frågar Judith om hennes egen
relation till Maria.

Foto: John Fahlnaes

Till minne av denna i alla avseenden ofattbara händelse firar vi än idag jul och när
du håller denna tidning i din hand så är det
troligen adventstid och julen närmar sig
med stormsteg. Då känns det ju självklart
att fortsätta berättelsen med Jesus. Men låt
oss den här gången i stället prata om Maria.

 Judith Fagrell är präst i Skara pastorat och har i
många år hämtat inspiration hos Jungfru Maria. Här i
Varnhems klosterkyrka, vid skulpturen av Maria med
Jesusbarnet gjord av Lena Lervik. Maria som modern,
en trygg famn, en mamma av kött och blod för en liten
söt bäbis, också han i högsta grad av kött och blod.
Helt vanliga människor, båda två. Ändå, två mirakler,
Jesus Kristus och Jungfru Maria.

Jungfru Maria i Skara pastorat
På flera håll i Skarabygden finns byggnader och föremål som har anknytning till Jungfru Maria. Platser att
besöka för dig som allmänt nyfiken på historia eller för
dig som vill närma dig Jungfru Maria i tanke eller bön.
Domkyrkan är helgad till Maria. Här finns även ett
Mariafönster. I domkyrkan finns också en modern
Mariaikon samt en modern stenrelief föreställande
Jungfru Maria.
Varnhems klosterkyrka har en vacker skulptur med
Maria och Jesusbarnet (se bild ovan). För cisterciensermunkarna som en gång bodde här var Maria viktig.
Norra Lundby kyrka har en Mariastaty i trä från
1200-talet.
Händene kyrka har ett medeltida altarskåp med
Madonnan och barnet.
Västra Gerums kyrka är helgad till Jungfru Marias
mor, S:ta Anna, som alltså var Jesus mormor.
S:ta Annagården i Ardala har fått sitt namn tack
vare detta.
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 Pietà [italienska ’fromhet, ömhet, barmhärtighet’], är ett tema för kristen

konst som avbildar den sörjande Jungfru Maria vid sin döde sons kropp. Här till
höger Michelangelos berömda skulptur från 1499, som står i Peterskyrkan i Rom.
Moderns sorg är outsäglig, där hon sitter med sin älskade sons sargade,
pinade kropp i sina armar. Få som stått inför denna gripande skildring
lämnas oberörda.
Maria är med i Jesus liv från födelsen till döden och
uppståndelsen. Maria står för trofasthet, en som aldrig sviker
eller lämnar, precis som Jesus.

mellan unga och kyrkan. Hon bär även på
rent fysiska erfarenheter som hon delar med
väldigt många människor. Hon är en mor,
Vanlig människa och utvald av Gud
den som får bära och föda ett barn. Men hon
Det är först under de senaste 10–15 åren
är också den som får se sitt barn lida och dö.
som Maria fått en mer framträdande plats i
Maria är dessutom en fattig människa,
Svenska kyrkan och man kan nästan tala om kommer från en liten by, en avkrok långt
ett återupptäckande.
borta från maktens centrum. Som kvinna
– Så var det inte när jag var ung. Då kopp- har hon inte ens en röst i samhället. Hon
lade man samman Maria mer med katolicis- har ingenting – ändå är det just henne Gud
men. Men för mig blev hon en kvinna som
väljer ut.
jag kunde relatera till och där tror jag att
– Och det ser vi ju gång på gång i bibeln,
en viktig roll finns för henne; att hon är en
hur Gud väljer ut människor som inte ”finns
person, en kvinna, en moder – någon vi kan på rätt ställe”, så att säga. Genom dessa
känna samhörighet med.
utvalda personer går det också att säga
– Som ung tonåring är Maria en länk
någonting om vem Gud är.
Framtidstro #4-2022
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Foto: Adobe Stock / ctpaep

– Maria framställs ju gärna som en
mytgestalt, som en slags symbol. Men för
mig är det viktigaste med Maria att hon är
en person. Maria är en person som verkligen har levat, en person med egenskaper. Den personen jag fångades av var en
person i sena tonåren, en ung vuxen. En
ung kvinna som inte lät sig styras av
samhällets normer. Det kände
jag igen mig i, när jag själv
var tonåring och ung
vuxen. Det finns ett slags
trots i hennes utsaga ”Jag
är Herrens tjänarinna”.
Hon är Herrens tjänarinna
och ingen annans. Hon tänker inte foga sig
under samhällets normer i första hand, utan
under det som Gud säger till henne att göra.
Det var min första ”connection” med Maria.

Samtliga bilder: John Fahlnaes

Maria fyller ett behov
Att Maria gradvis åter kommer i blickfånget
i Svenska kyrkan tror Judith kan bero på
att Maria fyller ett hål, ett slags tomrum.
Tro kan inte bara vara intellektuell, utan
behöver komma till uttryck på olika sätt.
Ett bra exempel är traditionen att tända ljus
och sätta i en ljusbärare, som numera finns
i väldigt många kyrkor. Men ljusbärare är i
själva verket en ny företeelse som infördes
så sent som 1960-talet, något som vi tycker
tillför något i vårt andliga liv.
– Ljusbäraren. Maria. Även ikonerna kommer tillbaka. Liksom rökelsen.

Foto: Adobe Stock / Mr Korn Flakes

Undanskymd plats inom
protestantismen
Mariagestalten har haft en undanskymd
plats i den protestantiska kyrkan. Vi är
inte vana att sjunga eller be Ave Maria och
det är till och med så att Mariapsalmer har
tagits bort ur psalmboken. Men det handlar
egentligen inte om att man aktivt har städat
bort Maria.
– Vi säger ju ibland lite slarvigt att med
reformationen så rensades helgonkulten
bort och därför försvann Maria som person
att vörda. Men det är inte riktigt sant.
Luther själv högaktade Maria och skrev till
och med en bok om henne. Han lägger ut
texten kring ”Marias lovsång” och såg henne
som en förebild.
– Men reformationen är väldigt centrerad
på Jesus, det är i första hand om honom man
vill prata. Och när väckelsen kommer är den
också väldigt Jesuscentrerad. Inget skulle
skymma evangeliet. Det finns helt enkelt
inte plats för Maria och hon hamnar tillsammans med mycket annat i skuggan och blir
med tiden mer och mer förknippad med den
romersk-katolska kyrkan.

 Jungfru Maria var ungefär 14 år när hon
kallades av Gud. Trots sina unga år visar hon
ingen tvekan. Hade hon redan en relation
till Gud? Troligen. Kanske var den relationen
så ren som Jesus senare säger att barns
relation till Gud är?
"Låt barnen komma till mig och hindra dem
inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag
säger er sanningen: Den som inte tar emot
Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
– Markus 10:13-16

Konkreta föremål och konkreta förebilder. Vi behöver dem som blickpunkt, som
samtalspersoner. Under de senaste decennierna har vi verkligen återerövrat vårt arv.
Maria står ju även för moderskapet. Jesu mor
så klart, men också som kyrkans mor. Även
om Jesus naturligtvis delar varje människas
erfarenheter bortom kön och är komplett i
sig själv, så blir det ändå på något sätt så att
Maria kompletterar Jesus. För den folkliga
fromheten har Maria historiskt varit mycket
viktig. Kanske just i rollen som medlare, en
vänlig, varm och nära modersgestalt.
Judith tror att många upplever att man
genom Maria kan skapa en relation till
Gud, just för att hon är den hon är. Hon är
modern, bär sin erfarenhet av lidande, sorg

Framtidstro #4-2022

7

är på samma gång ett kärl och en medlare. Vi
människor är bundna av föreställningar om
hur saker är. Kanske har vi ibland svårt att få
kontakt med Gud? När vi känner att någonting hindrar oss från att komma nära Gud,
där kan Maria fungera som dörröppnare.
– Kanske har jag
drabbats av svår sorg.
Kanske har jag mist ett
barn? Jag kanske är rasande
på Gud? Men det finns en
till som har lidit – Maria.
Någon som jag kan vända
mig till och som vet precis
hur det känns. Någon som
så småningom också kan
fungera som en länk till
Gud. Många av oss har
krokiga vägar till tron, det
är inte alltid så enkelt som
att man döps och konfirmeras och så är det klart. Jag
får ibland frågan om man
får ”be till Maria”. Då svarar
jag att om du känner en
längtan att göra det, så gör
 Denna Mariastaty från 1200talet i trä finns i Norra Lundby
det, för Maria visar alltid
kyrka. Ett arv från den katolska
vidare mot Gud, avslutar
tiden. Som himladrottning sitter
Judith.
Maria på en tron, med Jesus i knät.

Hur närmar man sig
Maria?
Hur kan man då som
svenskkyrklig närma sig
Maria?
– Jag tänker att det är fullt möjligt att
tala med Maria som man gör i bönen. I den
romersk-katolska kyrkan ses Maria som
en förebedjare, en som bär fram våra böner
till Gud. Men även om vi kan ha svårt att
föreställa oss det, så kan man absolut tala
med Maria som en vän, på samma sätt som
jag talar med Jesus som en vän, säger Judith.
Judith liknar Maria vid ett kärl. Dels ett
kärl för våra böner, men också ett kärl för
Jesus själv, som hon ju bar i sin livmoder. Hon

Foto: John Fahlnaes

och död. Men även en mycket trofast person.
Hon lämnade aldrig Jesus sida, utan finns
med i berättelsen hela vägen till slutet.
– Jag tänker att Maria ger språk åt något
människor vill uttrycka. Här möter jag en
like, en människa som bär på erfarenheter.
Maria är också en påminnelse om kvinnans viktiga
ställning i Guds ögon. Ofta
skrivs kyrkans historia som
en patriarkatets historia.
Men de första kristna kvinnorna fick en helt annan
ställning än kvinnor i den
judiska eller grekiska kulturen. Paulus är tydlig med att
vi inte ska delas in i klasser
som ”herre/slav” eller ”man/
kvinna”. Tvärtom – alla
är ett i Kristus. Vi ser att
kvinnor driver och stöttar
de första kristna församlingarna och Paulus hälsar också
till kvinnor i sina brev.

Julen närmar sig och med den många slags
förväntningar. Ska det bli som vi har tänkt
oss? Ska vi lyckas ”leverera”? För många
en tid där förväntningarna kan vara såväl
positiva som negativa. Kanske att vi denna
jul kan fokusera på Jungfru Maria? Att
titta på hur hon så modigt och prestigelöst
tog emot det uppdrag Gud gav henne, utan
andra förväntningar än vetskapen om att
Gud alltid leder oss på de rätta vägarna om
vi följer honom. 
Framtidstro #4-2022
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Foto: True North /Ikon

Bryt en
tradition!
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Mellan första advent och trettondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling – för allas rätt till ett värdigt liv.

T

illsammans kan vi bryta skadliga
med andra religiösa aktörer och förändra
traditioner som tvångsäktenskap,
förtryckande strukturer, oavsett om de
könsstympning och våld mot flickor. finns inom kyrkan eller i övriga delar av
I många länder har människor större
samhället.
förtroende för religiösa ledare
Tillsammans med andra kyrkor,
än för politiker och myndigorganisationer och tusentals
heter. Därför är det avgörande
frivilliga arbetar Act Svenska
att religiösa företrädare tar
kyrkan för mer rättvisa samhällavstånd från orättvisa normer,
en, där flickor och kvinnor kan
Vill du bidra?
värderingar och traditioner.
göra sina egna val i livet. TillsamSwisha din gåva till:
900
1223.
Act Svenska kyrkan har en
mans kan vi göra skillnad. Din
unik möjlighet att samarbeta
gåva gör det möjligt! 

Så kan din gåva göra skillnad:
Utbildning
Utbildning och påverkansarbete gentemot
beslutsfattare inom samhälle och kyrka
kring skadliga effekter av diskriminerande
äktenskapslagstiftningar. Dessa
lagstiftningar reglerar exempelvis ålder för
att ingå äktenskap, vem som har arvsrätt,
vem som myndighetsförklaras, vem som
har rätt till skilsmässa och vem som får
äga mark och egendom.

Information
Informationsinsatser riktade mot barn och
vuxna för att skapa en medvetenhet kring,
samt ge kunskap om, mänskliga rättigheter
och att alla barn har rätt till skydd mot
barnäktenskap.

Försörjning
Försörjningsåtgärder så att familjer har
råd att låta alla sina barn gå i skolan i
stället för att gifta bort sina döttrar.
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Första söndagen i advent 27/11

Första
advent

27/11

Adventsmässa
Skara domkyrka kl 11.00
Adventsgudstjänst
Bjärklunda kyrka kl 11.00
Adventsmässa
Varnhems klosterkyrka kl 11.00
Adventsmusik
Skara domkyrka kl 17.00

Julens musik
Adventsmusik
Skara domkyrka söndag 27/11 kl 17.00
Orgelmaraton - César Franck 200 år
Skara domkyrka lördag 10/12 kl 14.00 och 17.00
Julkonsert
Vinköls kyrka söndag 11/12 kl 18.00
Luciakonsert
Skara domkyrka tisdag 13/12 kl 18.00 och 19.30
Julkonsert: ”Musik i vintertid” – ES musik
Varnhems klosterkyrka tisdag 20/12 kl 19.00

Julens
musik

Olinsgymnasiets julkonsert
Skara domkyrka onsdag 14/12 kl 19.00
Sjung upp inför julen
Skara domkyrka tisdag 20/12 kl 8.00 och kl 18.00
Musikskolans julkonsert
Skara domkyrka onsdag 21/12 kl 18.00
Musikgudstjänst ”A Festival of
Nine Lessons and Carols”
Skara domkyrka onsdag 28/12 kl 18.00
Foto: Shutterstock/ Ramil Gibadullin

Julmusik
Varnhems klosterkyrka torsdag 29/12 kl 19.00
Julens sånger och psalmer
S:ta Annagården fredag 6/1 kl 17.00
Julkonsert med Skara manskör
Varnhems klosterkyrka söndag 8/1 kl 18.00
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Julafton 24/12
Gudstjänst vid julkrubban
Varnhems klosterkyrka kl 10.00
Gudstjänst vid julkrubban
Axvalls församlingshem kl 11.00

Julafton

24/12

Gudstjänst med levande julkrubba
Skara domkyrka kl 11.00
Julbön vid julkrubban
S:ta Annagården kl 11.00
Julbön
Skara domkyrka kl 17.00
Julnattsgudstjänst
Händene kyrka kl 22.00
Julnattsmässa
Skara domkyrka kl 23.00
Julnattsmässa
Varnhems klosterkyrka kl 23.00

Juldagen 25/12
Julotta
Skara domkyrka kl 7.00
Julotta
Varnhems klosterkyrka kl 7.00

Juldagen

25/12

Julotta
S:ta Annagården kl 8.00
Högmässa
Skara domkyrka kl 11.00

Annandag jul

26/12

Framtidstro #4-2022

Annandag jul 26/12
Högmässa
Skara domkyrka kl 11.00
Högmässa
Varnhems klosterkyrka kl 11.00
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i domkyrkans ägo. Den är helt i guld och
smyckad med emalj och inte mindre än
sextio diamanter. Kalken är tillverkad i
Amsterdam och väger 772 gram.

Gyllene
kärl
Den 28 och 29 januari blir det en
hyllning till kärl i kulturkvarteren i
Skara. I högmässan i domkyrkan
kommer bland annat Soopska
kalken och Adalvardskalken att
användas.
Text & foto: John Fahlnaes

 Nattvardskalken,

calix, är det viktigaste
föremålet bland
nattvardskärlen. En
kalk består av en fot,
en nod (nodus) och
en skål, en så kallad
cuppa. De flesta
kalkar har även ett
skaft mellan fot och
cuppa.

I

januari 2022 firades en uppskattad och
välbesökt högmässa där Skaramissalet
fick stå i centrum. Ett samverkansprojekt mellan kyrkan och kommunen som
gav mersmak. Många tyckte att det var en
trevlig idé att lyfta fram Skaras magnifika
historiska arv genom att ta fram just ett
äldre föremål.
Den 28 och 29 januari är det på nytt dags
att låta historiska föremål stå i rampljuset
och den här gången blir temat kärl.
Brita Planck är historiker och arbetar som
projektutvecklare på Västergötlands museum i Skara. Hon berättar med stor inlevelse
om hur viktiga kärl är för människan.
– Kärl har bidragit till att göra oss till
människor. Med kärlens hjälp har vi kunnat
bära med oss saker. När arkeologer gräver är
krukskärvor bland det äldsta de hittar.
Hon berättar om det som ibland kallas
kulturkvarteret. I centrala Skara har det
samlats en mängd kulturella institutioner.
Framtidstro #4-2022
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Foto: Skara pastorat / Adobe Stock / Elles Rijsdijk

 Den Soopska kalken är en verklig klenod

Här finns bland annat domkyrkan, biblioteket, Skara skolscen, Veterinärhistoriska
museet och Västergötlands museum samt
flera föreningar. Med så mycket kulturkompetens på samma plats blir det möjligt att
ordna spännande och roliga aktiviteter, men
utan att det blir så betungande.
– Det här blir en verklig festhelg för
kulturkvarteret. Varje aktör gör vad de
vill och sen sätter vi ihop ett paket. Det är
dessutom roligt att ha ett smalt ämne att
jobba kring. Säger man ”medeltid” så blir
det ju jättestort. Men säger man ”kärl”, då
måste man börja tänka. Man kan bygga en
hel världshistoria utifrån en otroligt liten
företeelse, som till exempel kärl.
Att använda gamla kulturföremål ”på
riktigt” är Brita mycket positiv till.
– Det är bra att låta föremål fylla den
funktion de en gång hade, inte bara låsa in
dem i en monter för att titta på. De var ju
tänkta att användas, då ska de ju användas

Foto: John Fahlnaes

Foto: John Fahlnaes

 Adalvard den äldre var
biskop i Skara från 1060 till
sin död 1064. Det var då
domkyrkan grundlades och
helgades till Jungfru Maria.
Stiftets centrum var nu
definitivt flyttat från Husaby
till Skara. Han begravdes i
domkyrkans romanska krypta
och i hans grav har man
funnit två gravkalkar. En av
dem hittades på 1700-talet
och bär texten ADALVARDUS
PECCATOR, vilket betyder
”Adalvard, syndaren”. På
1700-talet tycks man inte ha
satt något värde på den gamla
kalken eftersom den användes
som ”särkalk” för stadens
bödel.

 Brita Planck är fil dr i historia
och projektutvecklare på
Västergötlands museum. Här
framför skåpet med kalkar och
kärl i Skara domkyrka.

någon gång. Det är kulturarv på riktigt.
På museet kommer det att bli specialutställning och lördagen blir en symposiedag.
Programmet är inte fastställt i skrivande
stund, men tanken är längre och kortare
föredrag på temat ”kärl”.
Under söndagens mässa i domkyrkan
kommer flera olika typer av kärl att användas. Det blir äldre rökelsekar och inte minst
de berömda nattvardskalkarna, Soopska
kalken och Adalvardskalken. 

Program för festhelgen
Programmet uppdateras löpande fram till början av
december. Du hittar programmet genom att scanna
qr-koden intill med mobilen eller via följande länk:
www.vastsverige.com/skara/evenemang/
kulturkvarteret

Framtidstro #4-2022
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Foto: Wikipedia / Nasko

Foto: Pernilla Ericsson

En natt i Betlehem
 Välkommen med på vandring! Upplev

julens budskap med alla sinnen! En ny grupp
med en medvandrare startar var 20:e minut.
Ingen kostnad eller anmälan.
Tid: 14/12 och 15/12 kl 17.00–19.00
Plats: S:ta Annagården, Ardala 

Meditativa gudstjänster i
Bjärklunda kyrka
Foto: Magnus Lundberg

Välkommen till en rofylld stund med
musik, text och förbön.
Tid: 26/2, 26/3, 23/4 kl 18.00
Plats: Bjärklunda kyrka 


Hämta ditt kalendarium i våra
informationslådor
Vid kyrkorna i Ardala församling:
Skallmeja, Synnerby, Händene, Västra
Gerum, Vinköl, Marum, Bjärklunda och
S:ta Annagården finns informationslådor
där bland annat Ardala församlingsblad med
kalendarium finns att hämta. 


Flygelafton i S:ta Annagården
Vid flygeln: Mauricio de Carvalho
Tid: Lördag 11/2 2023 kl 17.00
Plats: S:ta Annagården, Ardala 


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: Fotograf, John Fahlnaes
Kontakt: Skara pastorat, Malmgatan 3, 532 31 Skara. Tel: 0511-265 00. E-post: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
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 #4-2022
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Foto: Emanuel Carlsson

Julmarknad i Varnhem
Högmässa i klosterkyrkan kl 11.00,
därefter sopplunch. Damkören medverkar
med sång i högmässan och på julmarknaden.
Utomhusmarknad i Ryttaregårdens och
klostercaféets trädgårdar.
Kom och köp hantverk, julkärvar, honung,
fårskinn, hembakt bröd, marsipan, keramik,
plädar, dörrkransar och mycket mer!
Tid: 4/12 kl 12.00–16.00
Plats: I trädgården vid Ryttaregården och
klostercaféet. 


Foto: Adobe Stock / Oleg

Sopplunch i Varnhemsgården
Soppa, smörgås, kaffe och kaka 50 kr.
Hösten avslutas med julbord 14 december.
Anmälan för julbord till:
ann-mari.engh@svenskakyrkan.se.
Välkommen!
Tid: Varannan onsdag
(jämna veckor) kl 12.30
Plats: Varnhemsgården 


Vinterstängda kyrkor sparar el
 Med anledning av energikrisen har Skara

pastorat beslutat att tillfälligt kallställa elva
kyrkor av pastoratets sammanlagt sexton
kyrkor. Med denna åtgärd förväntas vi
minska energianvändningen med ca 300
000 kWh under vinterperioden. Vi vill
förvalta intäkterna från medlemmarna som
vi får via kyrkoavgiften på bästa vis för att
kunna behålla verksamhet och personal.
Kyrkorna kommer att vara stängda från
Allhelgonahelgen till 1 april. Öppningen
kan tidigare- eller senareläggas beroende
på vintersäsongens längd samt då gällande
elpriser. Kyrkorna förväntas öppnas igen
när vårvärmen kommer.
Gudstjänster och kyrkliga handlingar,
det vill säga begravningar, dop och vigslar
kommer att hållas i de fem öppna kyrkorna
samt Marie Kapell på nya kyrkogården i
Skara. Sex kyrkorum kommer således att
vara tillgängliga i vinter.
De öppna kyrkorna är: Skara domkyrka,
Varnhems klosterkyrka, S:ta Annagården,
Händene kyrka och Bjärklunda kyrka samt
Marie begravningskapell.
De som kallställs är kyrkorna i Synnerby,
Skallmeja, Västra Gerum, Vinköl, Marum,
Stenum, Norra Ving, Norra Lundby, Eggby,
Skärv, Öglunda samt Skånings-Åsaka.
I samtliga kyrkor kommer avfuktare
finnas för att bibehålla en bra miljö för
inventarier.
Utöver denna åtgärd kommer övriga
lokaler sänka sina temperaturer med
ca två grader. Dessa två åtgärder
förväntas innebära en besparing på
cirka 15–17 procent av pastoratets totala
energianvändning vilket motsvarar
energiförbrukningen av cirka 17–20
normala villor. 

Framtidstro #4-2022
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Vill du veta mer om vad som händer i kyrkan? Hela vårt program hittar du på www.svenskakyrkan.se/skara

Sjung adventspsalmerna i domkyrkan
I Skara domkyrka firas första söndagen
i advent traditionsenligt med högmässa
klockan 11.00.

Första advent
i domkyrkan

27/11

Under eftermiddagens julmarknad på
stan finns glögg och pepparkaka utanför
domkyrkan. Inne i domkyrkan finns
information om ACT Svenska Kyrkans
Julinsamling med tema ”Bryt en tradition”.
Som avslutning på dagen fylls domkyrkan av
advents körsång och musik klockan 17.00.
Plats: Skara domkyrka
Tid: 27/11 kl 11.00 samt kl 17.00

Julmarknad i Varnhem
Högmässa i klosterkyrkan kl 11.00,
därefter sopplunch och julmarknad.
Kom och köp hantverk, julkärvar,
honung, fårskinn, hembakt
bröd, marsipan, keramik, plädar,
dörrkransar och mycket mer!
Plats: Trädgården vid Ryttaregården
och klostercaféet.
Tid: 4/12 kl 12.00–16.00

Julmarknad i Varnhem

4/12

En natt i Betlehem

En natt i Betlehem

14 & 15/12

Välkommen med på vandring!
Upplev julens budskap med alla sinnen!
En ny grupp med en medvandrare
startar var 20:e minut.
Ingen kostnad eller anmälan.
Plats: S:ta Annagården, Ardala
Tid: 14/12 och 15/12 kl 17.00–19.00

