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FASTEAKTIONEN 2022

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
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SWISHA HALVA
MATKASSEN
Tillgång till näringsriktig mat är en 
mänsklig rättighet som vi människor 
i hela världen delar.

45 MILJONER
MÄNNISKOR RISKERAR
NU AKUT HUNGERSNÖD*

Dela med dig genom att swisha halva 
beloppet för något du köper. Det kan
vara kostnaden för en halv ka� e, 
en halv lunch eller varför inte halva 
matkassen. En gåva som gör skillnad. 
Tillsammans gör vi världen hel. Vi delar 
lika under samma himmel. 

PG 90 01 22-3    BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

*Källa: FN (nov 2021)
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Kyrkoherde Lovisa

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

Sommarmånaderna ligger framför oss. Hur det ser 
ut i världen i augusti vet vi inte. Vi vet ju inte ens 

hur det kommer att vara när denna dag är slut. Kriget 
i Ukraina och Coronapandemin är två händelser som 
satt spår hos oss och gör det än. Vi förstår att våra 
liv kan förändras snabbt för oss människor. Ondskan 
är en realitet på alla platser på vår jord i mer eller 
mindre utsträckning och på olika sätt. Några blir sju-
ka, mobbade eller känner sig ensamma. Andra bor i 
områden där svält, krig och naturkatastrofer härjar. 

Skapade till Guds avbild

Vi får känslan av att det i stort sett bara är elände på 
vår jord, men så är det ju inte! Varje människa kan 
alltid berätta något hoppfullt, hur än livet ser ut. Och 
är detta svårt att se, så hjälper Gud oss med det. 

Han ser på sin skapelse med stor kärlek och har 
skapat oss till sin avbild. Det ger oss hopp och en 
möjlighet att tänka efter, att få tro, att se att du och 
jag har en uppgift att fylla här på jorden. Vi ska älska 
såsom Gud älskar oss! 

I Psaltarpsalm 8 vers 4 - 10 målas vår plats i ska-
pelsen upp och den platsen är väldigt nära Gud i ett 
stort och ansvarsfullt uppdrag vi bara klarar med 
hans hjälp: 

”När jag ser din himmel, som dina fingrar for-
mat, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då 
en människa att du tänker på henne, en dödlig att du 

tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en 
gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du 
lät honom härska över dina verk, allt lade du un-
der hans fötter: får och oxar, all boskap, och mar-
kens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, 
allt som vandra havets stigar. Herre, vår härskare, 
väldigt är ditt namn över hela jorden.” 

Trefaldighet kommer i grönt

Nu börjar Trefaldighetstiden i kyrkan. Den gröna 
färgen kommer fram på kyrkans textilier. Den 
gröna färgen står för växande. Precis som natu-
ren under sommaren spirar av grönska så spirar 
vårt växande som kristna. Vi får under sommaren 
höra bibeltexter som visar på hur vi ska leva som 
kristna. Hur vi ska värna vår skapelse och ta hand 
om jordens alla djur. Hur vi kan få kraft till att 
försöka stoppa ondskan och leva i ljuset, leva nära 
vår vän Jesus. 

Det finns fin lovsång som är skriven av Bengt 
Johansson och heter ”En ton från himmelen”. 
Lyssna gärna på den och ta till dig texten. Den 
handlar om att vara Guds redskap här på jorden, 
att han får forma oss och att vi vågar följa hans 
vilja. Men också att det finns många saker som 
drar oss bort ifrån Gud, många missljud som stör 
vårt uppdrag. En textrad lyder: ”Hur ljuvligt att få 
vara, en ton från himmelen. Ifrån Guds eget vä-
sen, den rena kärleken. Här nere till vårt öra, så 
många missljud når. Men Gud är saligheten, säll 
den som det förstår.” 

Guds ackord

Kanske kan du och jag få vara som en ton från 
himlen, ett Guds redskap till att sprida glädje, 
hopp och kärlek på vår jord? Många toner bildar 
snart en lovsång! 

I en annan vers står det: 

”När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud. I 
hjärtats inre formas, det rena lovsångsljud. När 
Gud slår an ackordet, i himmel och på jord. Då blir 
av hela människan, en lovsång utan ord.” 

Misströstan byts till hopp

Det är lätt att misströsta och se världen som en 
plats med bara elände. Men låt oss vara en ton 
från himmelen och göra det vi kan för skapelsen 
och vår medmänniska. 

Och tonen från himlen ger oss också evighets-
perspektivet: den dag då inget elände mer ska fin-
nas och orden får vi nu ta till oss som ett löfte: 

En ton från 

himlen
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”Se, jag gör allting nytt” 
Upp. 21:5

Detta ropas ut från den himmelska tronen. Tänk dig 
att det kommer en dag, då inget elände finns mer. Då 
blir av hela människan en lovsång utan ord!

 
”Den dag då vargen bor 

med lammet och pantern 
ligger vi killingens sida och 

spädbarnet leker vid 
ormens håla, ja ett barn som 
sticker handen i kobrans bo.”

 Jes. 11:6 - 8

Följ oss på 
FACEBOOK

Följ med på hemsidan, appen Kyrkguiden, vår Facebooksida 
och annonser i NLT. 

Appen laddar du ner där du brukar ladda ner appar till din smartphone. 
QR-kod att skanna för nedladdning finns nedan.

Du kan även få ett månadsblad med information om gudstjänster i kyr-
korna eller beställas som e-post. Ange namn och ärende ”månadsblad”:

varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se 

App StoreGoogle Play

Swish:  123 226 27 15

facebook.com/varabygdensforsamlingsvenskakyrkan

Lovisa Carlsson, kyrkoherde
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Lördag 4 juni
Pingstafton
11.00 Konfirmationsmässa, Vara kyrka
16.00 Konfirmationsmässa, N Vånga kyrka

Söndag 5 juni
Pingstdagen
10.00 Högmässa, S Lundby kyrka
14.00 Konfirmationsmässa, Vara kyrka
19.00 Gudstjänst med musik, Skarstads kyrka

Tisdag 7 juni
20.00 Stillhet inför natten, Önums kyrka

Söndag 12 juni
Heliga trefaldighets dag
10.00 Högmässa, Öttums kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst, Bitterna Prästlundsparken
15.00 Ekum. friluftsgudsjänst, Vara Badhusparken
19.00 Musik i sommarkväll, Larvs kyrka

Tisdag 14 juni
20.00 Stillhet inför natten, S Lundby kyrka

Torsdag 16 juni
19.00 Musik i sommarkväll, Fyrunga kyrka

Söndag 19 juni
Första söndagen efter trettondedagen
10.00 Gudstjänst, Ryda kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst, Kvänum Oltorp
14.00 Friluftsgudstjänst, Tråvad Tomternas park
19.00 Mässa, Vara kyrka

Tisdag 21 juni
20.00 Stillhet inför natten, Sparlösa kyrka

Lördag 25 juni
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst, 
Österbitterna ödekyrkogård

Söndag 26 juni
Den helige Johannes döparens dag
10.00 Gudstjänst, Vara kyrka
14.00 Ekumenisk friluftsguds-
tjänst, Edsvära Kroken
14.00 Friluftsgudstjänst, Längjums kyrkogård
16.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst, 
Arentorp Sommarhemmet
19.00 Mässa, Levene kyrka

Tisdag 28 juni
20.00 Stillhet inför natten, Öttums kyrka

Torsdag 30 juni
19.00 Musik i sommarkväll, Jungs kyrka

Söndag 3 juli
Tredje söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa, Larvs kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst, S Lundby nya kyrkogård
19.00 Sinnesrogudstjänst, Vara kyrka

Torsdag 7 juli
19.00 Musik i sommarkväll, Longs kyrka

Söndag 10 juli
Fjärde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa, Vara kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst, Fyrunga Ordenshuset
14.00 Friluftsgudstjänst, Vedum 
Hornborga bygdegård
19.00 Sinnesrogudstjänst, Längjums kyrka

Torsdag 14 juli
19.00 Musik i sommarkväll, Kvänums kyrka

Söndag 17 juli
Apostladagen
10.00 Högmässa, Naums kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst, Sparlösa kyrkogård
19.00 Sinnesrogudstjänst, Vara kyrka

Torsdag 21 juli
19.00 Musik i sommarkväll, Larvs kyrka

Söndag 24 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Vara kyrka
16.00 Friluftsgudstjänst, N Vånga Bastöna
19.00 Mässa, Elings kyrka

Torsdag 28 juli
19.00 Musik i sommarkväll, Longs kyrka

Söndag 31 juli
Kristi förklarings dag
10.30 Ekumenisk gudstjänst, Edsvära Betania
14.00 Friluftsgudstjänst, Jung Fornstugorna
14.00 Friluftsgudstjänst, Skarstad Hembygdstorpet
19.00 Mässa, Vara kyrka

Måndag 1 augusti
19.00 Musikgudstjänst, Skarstads kyrka
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Vad går kollekten till?

Aktuellt ändamål för söndagens 
kollekt framgår på vår hemsida i 
kalenderfunktionen. 

Om du inte kan komma till kyrkan 
en viss söndag, kan du ändå swisha 
en kollektgåva. Det är då tidpunk-
ten när du swishar som avgör vilket 
kollektändamål din gåva går till.

I Svenska kyrkan har vi tre sor-
ters kollekt: riks-, stifts- och 
församlingskollekter. 

• Rikskollekter samlas in i hela 
Sverige och det är kyrkostyrel-
sen i Uppsala som bestämmer 
kollektändamålet.

• Stiftskollekter samlas i hela 
stiftet och det är domkapit-
let i stiftet som bestämmer 
kollektändamålet.

• Församlingskollektens ända-
mål bestäms av församlingens 
kyrkoråd och kan variera från 
församling till församling.

Gudstjänster i Varabygdens församling
Söndagar firas gudstjänster på flera platser i församlingen sommartid vanligen:

10.00 mässa och/eller gudstjänst 

19.00  sinnesrogudstjänst, mässa  och/eller musikgudstjänst/gudstjänst med musik

Tisdag 2 augusti
19.00 Musikgudstjänst, Skarstads kyrka

Onsdag 3 augusti
19.00 Musikgudstjänst, Skarstads kyrka

Torsdag 4 augusti
19.00 Musikgudstjänst, Skarstads kyrka

Söndag 7 augusti
Åttonde söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Vara kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst, Slädene kyrkogård
16.00 Friluftsgudstjänst, Huttla kvarn
19.00 Mässa, Längjums kyrka

Tisdag 9 augusti
19.00 Musikgudstjänst, Naums kyrka

Onsdag 10 augusti
19.00 Musikgudstjänst, Naums kyrka

Torsdag 11 augusti
19.00 Musikgudstjänst, Naums kyrka

Lördag 13 augusti
16.00 Friluftsgudstjänst, Öttum Hembygdsgården

Söndag 14 augusti
Nionde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa, Vedums kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst, Larv Ryds hembygdsgård
16.00 Ekumenisk friluftsguds-
tjänst, Tumleberg Pingstkyrkan
19.00 Sinnesrogudstjänst, Vara kyrka

Torsdag 18 augusti
19.00 Musik i sommarkväll, Naums kyrka

Söndag 21 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa, Vara kyrka
19.00 Sinnesrogudstjänst, Elings kyrka

Söndag 28 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa, Levene kyrka
11.00 Gudstjänst, Vara kyrka
15.00 Gudstjänst, Vara kyrka
18.00 Gudstjänst, Kvänums församlingshem
19.00 Sinnesrogudstjänst, Tråvads kyrka

Med reservation för ändringar!
Swish:  123 226 27 15

Skarstads kyrka. Foto: Titti Fabritius
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Vara kyrka 

27 augusti
VAD ÄR PÅ GÅNG?
Följ med på Facebook, hemsidan och 
via appen Kyrkguiden så hittar du allt vi 
håller på med! 

Se ”Barn & familj i Varabygdens 
församling” för dagsfärsk information!

www.svenskakyrkan.se/vara/barn-och-familj

SJÄLVKLART EN SOMMAR 
MED MESSY CHURCH!

Kom till lekparken i Helås:
14/6 kl. 17 – 19  

Vi bjuder på fika, korv med bröd & festis!  
Ta gärna med er något att sitta på, en 
picknickfilt eller brassestol. 

Vid mycket regn och dåligt väder blir eve-
nemanget inställt. Följ oss på Facebook!
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Kom som du är!
Drop-in-dop är till för alla åldrar, passar dig som vill göra det enkelt med bara präst och musiker, med famil-

jen eller bara en vän. Vi lånar ut dopklänning till barn och vit kåpa till ungdom/vuxen. Vi står för kyrka, präst 

och musik. Och när dopet är klart, bjuder vi på dopfikat i församlingshemmet. 

Du väljer bara på tider mellan kl 10 - 18 för dop den 27 augusti så fixar vi resten!

Vad behöver du ta med dig till drop-in-dopet?
Vid barndop behövs legitimation för barnets samtliga vårdnadshavare.

För vuxendop behövs legitimation för dig som ska döpas. 

Kontakta församlingskansliet för drop-in-dop:

0512-79 72 80 mån, ons och tors kl 9 - 12 &  tis 13 - 15 

E-post: varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Drop-in-dopDrop-in-dop

Vara kyrka 

27 augusti
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Cafeér och mötesplatser är semesterstängda mellan veckorna 28 - 33. 
Välkommen åter vecka 34!

Pilgrimsvandringar tisdag 18.00Pilgrimsvandringar tisdag 18.00

Varje vandring är mellan ca 2 - 4 kmVarje vandring är mellan ca 2 - 4 km. Samling sker . Samling sker 

på respektive kyrkoparkering. Ta mepå respektive kyrkoparkering. Ta med eget fika.d eget fika.

7 juni Önums kyrka7 juni Önums kyrka
14 juni Södra Lundby kyrka14 juni Södra Lundby kyrka
21 juni Sparlösa kyrka21 juni Sparlösa kyrka
28 juni Öttums kyrka28 juni Öttums kyrka

För information 
kontakta: Solveig Sundström 

0733-73 30 13 Maria Claesson 
0733-73 30 10



Ring klocka, ring… 

Vilken kyrka tillhör klocktornet? 
 

Var med i Varabygdens församlings kyrkbingo 1 juni -30 augusti 2022. 

Inlämnas senast 9 september 2022. 

Gör utflykter till våra kyrkor/kyrkogårdar och hitta rätt klocktorn. 

SMS:a in bildnummer och vilken kyrka det är till 0733-733 013 eller maila till                    
karin.lindelof@svenskakyrkan.se 
Glöm inte att skriva ditt namn, telefonnummer och adress. 

Du har chans att vinna radbingo på de nummer du skickat in, och skickar du dessutom 
in brickan, har du även chans att vinna i slumpdragningen. 

 

Har du ej möjlighet att SMS:a eller mejla kan du skriva i bildnummret vid kyrknamnet 
och då är du med i slumpdragningen. 

Skicka den till:  
Levene församlingshem 
att: Therese Dalgren 
Storgatan 44 
535 73 Stora Levene 

Eller lämna i brevlådan vid något av våra församlingshem. 

 

……. Levene kyrka 

……. Slädene kyrka 

……. Sparlösa kyrka 

……. Longs kyrka 

……. Ryda kyrka 

……. Södra Kedums kyrka 

……. Naums kyrka 

……. Vara kyrka 

……. Skarstads kyrka 

……. Önums kyrka 

……. Hällums kyrka 

……. Larvs kyrka 

……. Tråvads kyrka 

……. Längjums kyrka 

……. Vedums kyrka 

……. Bitterna kyrka 

……. Östra Bitterna ödekyrkogård 

……. Elings kyrka 

……. Södra Lundby kyrka 

……. Södra Lundby kyrkogård 

……. Kvänums kyrka 

……. Jungs kyrka 

……. Fyrunga kyrka 

……. Edsvära kyrka 

……. Öttums kyrka 

……. Norra Vånga kyrka 

……. Fårtorps kyrkogård 

……. Stacketorps kyrkoruin 

Levene Försam
lingshem

 

Att: Therese Dalgren 

Storgatan 44 

534 73 Stora Levene 

Kyrkbingo-svar!

Plats för 
frim

ärke



Kyrkbingobricka för 1 juni -30 augusti 2022 

Varabygdens församling 
Sätt bildensnummer vid rätt kyrka på nästa sida 

Namn: _____________________________________________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________ 
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På svarstalongen (se baksidan av uppslaget) skriver du rätt bildnummer till rätt kyrka!
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lingshem
. 

 

…
…

. Levene kyrka 

…
…

. Slädene kyrka 

…
…

. Sparlösa kyrka 

…
…

. Longs kyrka 

…
…

. Ryda kyrka 

…
…

. Södra Kedum
s kyrka 

…
…

. Naum
s kyrka 

…
…

. Vara kyrka 

…
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…
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s kyrka 

…
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s kyrka 

…
…

. Larvs kyrka 

…
…

. Tråvads kyrka 

…
…
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s kyrka 

…
…

. Vedum
s kyrka 

…
…

. Bitterna kyrka 

…
…

. Östra Bitterna ödekyrkogård 

…
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…
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. Södra Lundby kyrka 

…
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…
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…
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Vilken kyrka tillhör klocktornet? 
 Var m

ed i Varabygdens försam
lings kyrkbingo 1 juni -30 augusti 2022. 

Inläm
nas senast 9 septem

ber 2022. 

Gör utflykter till våra kyrkor/kyrkogårdar och hitta rätt klocktorn. 

SM
S:a in bildnum

m
er och vilken kyrka det är till 0733-733 013 eller m

aila till                    
karin.lindelof@

svenskakyrkan.se 
Glöm

 inte att skriva ditt nam
n, telefonnum

m
er och adress. 

Du har chans att vinna radbingo på de num
m

er du skickat in, och skickar du dessutom
 

in brickan, har du även chans att vinna i slum
pdragningen. 

 Har du ej m
öjlighet att SM

S:a eller m
ejla kan du skriva i bildnum

m
ret vid kyrknam

net 
och då är du m

ed i slum
pdragningen. 

Skicka den till:  
Levene försam

lingshem
 

att: Therese Dalgren 
Storgatan 44 
535 73 Stora Levene 

Eller läm
na i brevlådan vid något av våra försam

lingshem
. 

 

…
…

. Levene kyrka 

…
…

. Slädene kyrka 

…
…

. Sparlösa kyrka 

…
…

. Longs kyrka 

…
…

. Ryda kyrka 

…
…

. Södra Kedum
s kyrka 

…
…

. Naum
s kyrka 

…
…

. Vara kyrka 

…
…

. Skarstads kyrka 

…
…

. Önum
s kyrka 

…
…

. Hällum
s kyrka 

…
…

. Larvs kyrka 

…
…

. Tråvads kyrka 

…
…

. Längjum
s kyrka 

…
…

. Vedum
s kyrka 

…
…

. Bitterna kyrka 

…
…

. Östra Bitterna ödekyrkogård 

…
…

. Elings kyrka 

…
…

. Södra Lundby kyrka 

…
…

. Södra Lundby kyrkogård 

…
…

. Kvänum
s kyrka 

…
…

. Jungs kyrka 

…
…

. Fyrunga kyrka 

…
…

. Edsvära kyrka 

…
…

. Öttum
s kyrka 

…
…

. Norra Vånga kyrka 

…
…

. Fårtorps kyrkogård 

…
…

. Stacketorps kyrkoruin 

Levene Församlingshem 

Att: Therese Dalgren 

Storgatan 44 

534 73 Stora Levene 

Kyrkbingo instruktioner &
 svarstalong
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FÖRSAMLINGS RESOR!

Onsdag 8 juni 
Gökhem, Norra Lundby
Anmälan senast 1 juni 

Avresa från:
• Vara kyrka, kyrkoparkeringen 12.00
• Levene församlingshem 12.15
• Södra Kedums kyrka 12.45
• Vedums församlingshem 13.05
• Larvs församlingshem 13.15
• Kvänums församlingshem 13.35

Första stoppet blir hos Trädkonstnären i Gökhem i 
där vi beser hans vedkonst. Därefter åker vi vidare 
till Norra Lundby.

Halva gruppen dricker kaffe på Mellomgårdens Café 
och den andra åker vidare till Opelmuseet. Efter ca 
45 minuter byter grupperna plats: de som druckit 
kaffe får se de vackra bilarna och de kaffetörsti-
ga museibesökarna får dricka sitt kaffe. Därefter 
hemresa.

Pris för resan: 150 kr

Onsdag 29 juni Wrångården, 
Falbygdens ost & Alphems arboretum
Anmälan senast 23 juni

Avresa från:
• Vara kyrka, kyrkoparkeringen 9.00
• Levene församlingshem 9.15
• Södra Kedums kyrka 9.45
• Vedums församlingshem 10.05
• Larvs församlingshem 10.15
• Kvänums församlingshem 10.35

Vi startar dagen med ett enkelt bussfika innan vi blir guidade på Bisonsafarie på Wrågården i Falköping.
När vi tittat på dessa stora djur går resan vidare till Falbygdens ost, där vi intar vår lunch och ges möjligheter 
till att handla med lite godsaker hem.

När lunchen är uppäten åker vi till Alphems arboretum i Floby, där vi går en guidad tur innan vi dricker vårt 
eftermiddagskaffe. Därefter styr chauffören bussen hemåt.

Pris: 300 kr

Torsdag 25 augusti 
Särestads Lantbruksmuseum, 
Mäjens glass & Håletängs kyrka
Anmälan senast 18 augusti

Avresa från:
• Vedums församlingshem 10.30
• Larvs församlingshem 10.45
• Kvänums församlingshem 11.10
• Vara kyrka, kyrkoparkeringen 11.25
• Södra Kedums kyrka 11.40
• Levene församlingshem 12.00

Resan startar med lunch i Levene församlingshem. 
När lunchen är uppäten åker vi till Särestads lant-
bruksmuseum för rundvandring på egen hand bland 
alla lantbruksföremål. När vi tittat färdigt åker 
vi till Mäjens glass där var och en får köpa sig sitt 
eftermiddagsfika.

Resan avslutas i Håletängs kyrka med en andakt.

Pris: 200 kr

Anmälan till resa:
Karin Lindelöf0733-73 30 11Therese Dalgren 

0733-73 30 12
Solveig Sundström 

0733-73 30 13
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Ljuva toner längs vägen!

SKÖNA SOMMARKVÄLLAR 
MED MUSIK I VARABYGDENS FÖRSAMLING 
TORSDAGAR KL 19
16/6 - Fyrunga kyrka
Birgittakören under ledning av Magnus Lundberg 
30/6 - Jungs kyrka    
Kenneth Holmström sjunger och trakterar olika instrument 
7/7 - Longs kyrka 
Hanna Carlsson (piano) samt Katarina Andersson Tchaicha (sång) 
14/7  - Kvänums kyrka
Evelina Eklund (sång) Karin Ekenvi (piano)
21/7 - Larvs kyrka
Annika Blomfeldt o Maria Mollberg (sång o musik)  

28/7 - Longs kyrka
Gustav o Ramona Jannert-Telcian (violin o piano)  
18/8 - Naums kyrka
Eva Maria Thür o Annette Kinnunen (cello o piano)   

SÖN 12 JUNI KL 19  
Orgelkonsert 
Berit Larsson 
Larvs kyrka



17VARAmed!  i Varabygdens församling

SÖN 12 JUNI KL 19  
Orgelkonsert 
Berit Larsson 
Larvs kyrka

NAUM 9 - 11 augusti kl 19 

Kaffeservering från kl 17

9/8 
Anna Boman Hald (flöjt) och Björn Hald (sång, gitarr)

10/8 
Malin Andersson, Jana Karlsson och Stina Karlsson 
(sång) 
samt Anja Karlsson (sång och gitarr)

11/8 
Trio Con Brio från Stockholm. Carina Cederwall (flöjt) 
Jan Holmgren (oboe/engelskt horn) och Stig Andersson 
(piano)

SKARSTAD 1 - 4 augusti kl 19

Kaffeservering från kl 17

1/8  
Elisabeth och Mats Persson (sång) & Lowe Pettersson 
(piano)

2/8  
Jenny Lander (violin) & Ingegerd Ottosson Höög (piano)

3/8
Christina Hasselqvist (sång o fiol), Jonna Ydenius (sång, 
piano och percussion), Maria Jern (fiol, sång och piano)

4/8   
The Harvesters 

I VARABYGDENS FÖRSAMLING
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Drop-in-vigselDrop-in-vigsel

SSara Nilsson & Ted Dickssonara Nilsson & Ted Dicksson
Bjertorps slott 14 feb 2022Bjertorps slott 14 feb 2022

Präst: Jonas L. Lycklund. Brudpar: Sara Nilsson och Ted Dicksson. Präst: Anders Mulec. FOTO: Titti Fabritius
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Varabygdens församlings första deltagan-
de som vigselförrättare vid Bjertorps slotts 
satsning på Drop-in-vigslar gick av stapeln 
på Alla hjärtans dag den 14 februari i år. 

Vi hade laddat upp med blomsteruppsättningar 
som vår kyrkvaktmästare Annacarin Eriksson 

ordnat med. Våra vigselpräster Jonas Lycklund och 
Anders Mulec, organist Annette Kinnunen och ad-
ministratör Anna Jonsson fick de kyrkliga vigslarna 
att fungera enligt planerna. Vår kom-
munikatör hade även ordnat med roll-
ups som en kuliss i bakgrunden, ett fo-
toprint med motiv från Öttums kyrkas 
altare. Sen var det bara att dra igång! 
Klockan 13.00 var första vigselparet 
inbokat för ett inledande vigselsamtal  
med prästen Jonas, därefter vigsel.

Första paret ut!

Här möter vi det första brudparet Sara  
Nilsson och Ted Dicksson i en öppen-
hjärtlig intervju där de berättar om 
sina förberedelser, tankar kring vig-
seln och själva vigselakten. Sara börjar 
att berätta om sitt spontana infall att 
boka vigsel.

”Det började med att jag såg en annons på Facebook 
en morgon i januari. Bjertorps slott skulle ha drop-
in-vigslar och spontant bara så skickade jag ett sms 
till Ted som var på jobbet.” berättar Sara.

Svaret kom direkt.

”Yes! Let’s get married!”

Redan samma kväll skickade de in sin ansökan om 
hindersprövning via Skattverkets hemsida. Ted och 
Sara hade varit ett par i drygt fyra år innan de slog 
till, men då gick det undan. Även om det är lite enk-
lare med en drop-in-vigsel, var det en del annat än 
själva vigselakten att tänka på, insåg de snart. Det 

ska vara ringar, smycken, skor och kläder bland an-
nat. Men det mesta rullade på med lätthet. 

”Ringarna fixade vi fort! Men med klänningen 
blev lite panik. Jag beställde en på nätet och hade tre 
veckor på mig att vänta in den, så det var lite precis i 
tid som den var tänkt att komma.”

Lite drama ska det vara

Nu blir det ju inte alltid riktigt som 
man tänkt sig. Lite drama måste det 
ju vara inför en dag full av spänning,  
eller hur? Sara fick besked om att 
klänningen skulle bli försenad och 
inte komma i tid. Vad gör en blivande 
brud då?

”Jag vände mig till Carolinas bröl-
lop, bal och gala i Vara och hon sa 
bara ’Ja, kom du, jag kan hjälpa dig!’ 
Och det gjorde hon! Det visade sig 
vara en väldig tur, för sen kom klän-
ningen jag beställt från webben – och 
den var inte så fin, mer som ett natt-
linne, så den kunde jag inte ha! Den 
lämnade jag till en secondhandbutik 
istället.”

En brud kan inte komma utan blommor heller. 
Brudbuketten hade Sara en väldigt klar idé om hur 
hon ville ha den. Hon vände sig till Roséns blommor 
där de fick till det med färg och form som passade 
både brud, brudgum och ringbäraren, Saras bror 
Rasmus Nilsson. 

Chockade av inbjudan

När de praktiska sakerna väl var ordnade i den vä-
gen, behövde paret få med sig bröllopsgästerna till 
festligheterna också förstås. 

”Mor och far blev chockade. De var inte beredda 
riktigt när de fick inbjudan i handen. Mamma blev 

Let’s getLet’s get
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alldeles tyst och pappa också. Och att pappa blir tyst, 
det hör inte till vanligheterna!” skrattar Sara.

Det blir väl kyrkligt?

De blivande svärföräldrarna blev förstås jätteglada. 
Det blev även Teds pappa, som dock hade några frå-
gor som rörde själva vigselakten. 

”Var? När? Det blir väl kyrkligt?”

Teds pappa var ängslig att de skulle åka långt bort, 
kanske utomlands, för att vigas. För honom var det 
också viktigt att det blev en traditionell vigsel, alltså 
kyrklig inför en präst. Den möjligheten fanns ju nu 
eftersom vi som församling kunde vara med och det 
uppskattades. 

”Det kändes så rätt när vi såg att det fanns ett 
alternativ för kyrklig drop-in-vigsel! Vi har båda 
växt upp med kyrkan på något sätt, båda är döpta 
och konfirmerade. Jag har gått i kyrkans barngrup-
per med Therese Dahlgren som ledare och vi hejar 
fortfarande på varandra när vi ses. Så för oss var det 
tveklöst ett naturligt val!” berättar Sara och Ted. 

Ordentligt gifta

Det var Jonas Lycklund som vigde paret och de upp-
levde honom som en person som var lätt att prata och 
samverka med. Det vigselsamtal som föregick den 
kyrkliga vigseln, upplevde de som lättsam, struktu-
rerad och enkel samt en viktig del av helheten och 
inte minst för att känna sig lotsad genom hela akten.

”Jonas var pedagogisk och tydlig i sitt sätt att vara. 
Det gjorde att det kändes tryggt hela vägen, även fast 
vi var lite nervösa.” säger Ted. 

Musiken är vid en vigsel lika viktig som för andra 
kyrkliga handlingar. Det ramar in akten, ger rätt 
stämning och gör de närvarande delaktiga. Som in-
gångslåt hördes ”Here comes the bride” och för ut-
gång temat från ”Änglagård”. 

”Vi valde ’Måne och sol” och ’Du vet väl om att du 
är värdefull’ eftersom vi var bekanta med dem från 
kyrkans barntimmar faktiskt.” säger Sara. 

Nära band

När båda gett sina löften till varandra, grät alla. Av 
ren lycka, förstås! De närvarande var noga utvalda, 
om än med en större skara än brukligt vid drop-in-
vigslar. Här fanns en stor familje- och vänkrets med 
mycket nära band till varandra. Sara och Ted bekräf-
tar den nära relationen till släkten och vännerna.

”Ja, vi är mycket måna om varandra inom famil-
jerna, även våra vänner står oss nära. Det var de 
närmaste som betyder väldigt mycket för oss, och vi 
för dem, som var närvarande. Vi kände verkligen att Sara Nilsson Dickson. FOTO: Titti Fabritius
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de delade vår lycka när de visade sina glädjetårar för 
oss!”

De saknade fanns med

En kreativ och omtänksam detalj syntes på blomster-
bordet också. Det var en ram med foton på tre per-
soner som inte kunde närvara, eftersom de gått bort 
under senare tid. 

”Det hade varit många begravningar för oss en tid 
och vi bland annat av det skälet inte vänta. Vi ville 
kunna dela med oss av vårt bröllop så att det inte 
skulle bli för sent för någon mer. Genom att ställa 
upp ett foto på dem som borde ha varit med oss, 
gjorde vi vad vi kunde för att känna att de var närva-
rande ändå.” berättar Sara. 

Mat och mys

Efter vigseln blev det slottslunch. Gästerna skrev i 
gästboken, tal hölls och så förstås presentöppning. 
Så småningom skildes man åt och brudparet fick en 
natt i ett stort och härligt rum med bad och utsikt 
mot slottsträdgården. 

”Det var så fint! Vi fick upp fruktbricka och cham-
pagne till rummet och till kvällen var det trerätters 
slottsmiddag med dessert. Det blev en lång dag för 
oss så vi sov gott den natten, kan jag säga!” säger 
Sara.

Fördelarna med drop-in

Ted berättar att han tyckte att konceptet med drop-
in-vigsel fungerade väldigt bra, därför att de som 
brudpar kunde fokusera på det väsentliga, nämligen 
varandra. Det var inte någon årslång planering, fix-
ande och trixande med att få ihop alla detaljerna, 
utan de kunde ägna sig åt det mest centrala. 

Enda väntetiden som uppstod var för Ted, då han 
under den timme stylisten Emma tog hand om den 
blivande bruden vackert fick vänta i lobbyn. 

”Men det var en väntan på något gott så det fick ju 
gå.” säger Ted skrattande. 

Sara har en förklaring.

”Ja, jag har ju så långt och tjockt hår så det kräv-
de en hel del arbete för uppsättningen och lockarna. 
Emma  som gjorde ett jättefint arbete med smink, 
hår och isättning av hårsmycket, gjorde att jag blev 
så nöjd! Det blev verkligen fint.”

Beroende på vilka möjligheter som finns med tanke 
på världsläget, är det tänkt att bli en bröllopsresa till 
Turkiet för sol och värme tillsammans.

Som församling önskar vi Sara och Ted allt gott!

Om brudparet

Ted Dicksson arbetar som färgblandare på Hagmans 
Nordic. Han stortrivs på sin arbetsplats som ger möj-
ligheter till utveckling och att få lära sig nya saker.

Sara Nilsson  är arbetsledare och personlig assistent 
på Humana. Hon känner att hon är på helt rätt plats 
livet med att jobba nära för och med människor. 

Båda är döpta och har gått i kyrkans barntimmar i 
församlingen.

Om drop-in-vigslar

Drop-in-vigslar har blivit något populärare i Sverige 
på senare år. Det börjar även komma önskemål om 
drop-in-dop. Skälen till att välja drop-in är många men 
för det mesta handlar det om att levnadsvanorna för-
ändrats i samhället i stort. Människor upplever behov 
av att kunna fatta beslut med ganska kort varsel, inte 
göra för ”stor apparat” av det hela utan hålla det enkelt 
samt att anknytningen till de traditionella formerna 
har blivit svagare. 

Som församling tycker vi att det är både en stor 
glädje och angeläget att finnas till ”där och när det 
händer” i människors liv. De stora sakerna som 
t.ex. vigsel och dop måste inte ske i kyrkan, även 
om de flesta fortfarande ser kyrkan som en viktig 
lokal för kyrkliga handlingar i sig. 

Är ni intresserade av att vigas (eller döpas!) med 
ett drop-in-alternativ, får ni gärna höra av er till 
oss! Mer information finns på vår hemsida och 
kontaktuppgifter på sista sidan här i tidningen. 

Drop-in-vigslar på alla hjärtans dag på Bjertorps slott 
bokas via slottets hemsida men anmälan till vigsel-
samtal görs till oss.

Hindersprövning görs hos Skatteverket för att pröva 
så att det inte finns några hinder att vigas. 

Vigselsamtal är något som gäller vid kyrklig vigsel. 
Det är ett inledande samtal före vigseln för att tala om 
viktiga saker att tänka på när man ska bli ett gift par, 
men även lite instruktioner för hur vigselakten går till 
m.m. Detta är obligatoriskt. 

TEXT & FOTO: Titti Fabritius
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Mitt namn är Elin Skotak och jag 
är ny enhetschef i Varabygdens 
församling. 

Jag är utbildad socionom och har 
tidigare jobbat som socialsekrete-
rare för vuxna i Falköpings kom-
mun. Mitt intresse för människor 
har funnits med sedan tidiga år 
och jag brinner för rättvisa. Något 
som också är viktigt för mig är att 
kunna samtala och skratta tillsam-
mans, även om livet och situatio-
nen ibland kan vara svår. 

Jag bor på landsbygden utanför 

Jag heter Stefan Börjesjö och till-
träder tjänsten som kyrkogårds- 
och fastighetschef. 

Jag är 53 år och bor i Bergstena ut-
anför Vårgårda med min fru Kristina. 
Vi har två pojkar, Elias 11 år och Algot 
7 år. Privat är jag en naturmänniska 
och vistas jag gärna i naturen tillsam-
mans med familjen. På sommaren tar 
vi husvagnen för en avkopplande resa 
till kusten eller till fjällvärlden.

Jag växte upp i Hallsberg på 
Närkeslätten. Efter några års stu-
dier vid Högskolan i Härnösand 
påbörjade jag yrkesbanan inom en-
ergibranschen. Först några år vid 
Vattenfall i Jämtland, sedan olika Stefan Börjesjö. Eget foto

Elin Skotak. Eget foto

Tidaholm tillsammans med min 
make och vår son samt två katter och 
två hundar. Nu när sommaren nalkas 
trivs jag extra bra i utomhus i träd-
gården och i skogen, både med bär 
och svampkorg och med löparskor på 
fötterna. 

Nu ser jag oerhört mycket fram 
emot att träffa er alla i församling-
en, det ska bli både spännande och 
intressant! 

roller vid kommunägda energibolag i 
Kungsbacka, Jönköping och Alingsås. 

Bland annat har jag arbetat med 
drift- och underhållsfrågor, infra-
strukturprojekt samt ledarskap i 
olika roller som maskinist, driftin-
genjör, projektledare samt elnäts- och 
affärsområdeschef. 

Under senare år har en längtan 
vuxit fram hos mig att använda min 
kunskap och erfarenhet i en djupare 
mening inom kyrkans verksamhet. 
För mig känns det därför fantastiskt 
glädjande och stimulerande att få leda 
och utveckla kyrkogårds- och fastig-
hetsverksamheten vid Varabygdens 
församling. 

Personalnytt!
Nu avslutar jag min tjänst hos er. 
Vilka fina år jag har fått uppleva 
här! 

När Johannes Lundén erbjöd mig 
tjänsten som fastighets- och kyrko-
gårdschef kändes det stort och an-
svarsfullt att komma till Varaslättens 
kyrkor, församlingshem och kyrko-
gårdar, började sen 2 juni 2008. 

Det var intensivt från start men 
intressant och roligt! Första dagen 
innehöll såväl förvisitation som bygg-
möte vid Naums kyrka. Det var bara 
att köra igång. Åren rullade på med 
många renoveringar, ombyggnatio-
ner. Det finns många minnen av olika 
projekt. 
Särskilt minns jag Södra Kedums 

kyrka och byggnationen av kyrko-
gårds- och fastighetsförvaltningen 
vid Ventilgatan. 

Det finaste jag tar med mig från 
åren här hos er, är alla goda och här-
liga möten med människor i olika 
sammanhang! Den dagliga kontak-
ten med arbetskamrater och med 
förtroendevalda, men också alla 
möten med församlingsbor i olika 
sammanhang.

Med dessa ord säger jag hej då och 
önskar samtidigt min efterträd-
are Stefan Börjesjö lycka till!

Allt gott önskar församlingen!
S-Å  Högsell. Foto F Borg

Enhetschef förs. verksamheten
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Johannes krönika

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

Det goda 
eller det 
onda
Den mänskliga hjärnan kan skapa alla typer av 

tankar, som sedan kan förvandlas till handling. 
Beroende på tankens beskaffenhet, kan den even-
tuellt efterföljande handlingen vara av godo eller av 
ondo. I skrivande stund har Putins krigföring riktad 
mot Ukraina pågått i över 1 månad.  Putin beskriver 
kriget som en specialinsats och får absolut inte be-
nämnas som krig. 

”Igor och Olga”, den ryska allmänheten, ska tro 
att det är en välgärning som pågår och att det ukra-
inska folket befrias från de kedjor som de är satta i. 
Eftersom all massmedial information och demon-
strationer som inte är godkänd av den ryska staten 
blir stoppad, är det kanske inte så konstigt att Igor 
och Olga inte reagerar mot det förskräckliga som 
pågår. 

Vi får innerligt hoppas att denna mänskliga tra-
gedi, med död och lemlästning som följd, snart får 
sitt slut och att återuppbyggandet av Ukraina kan 
påbörjas.

Värna demokratin

Vi som bor i länder med en demokrati som oftast 
fungerar på ett sådant sätt, att alla åsikter får kom-
ma till tals, är det lättare för medborgaren att bilda 
sig en uppfattning om vad som är rätt väg att gå ur 
det egna perspektivet. Om man på individnivå bara 
låter saker ske, utan att ha en egentlig uppfattning, 
kan resultatet bli att makten blir begränsad ur ett 
kunskapsperspektiv. 

Det blir alltså svårare att se kritiskt på den sam-
hällsutveckling som man själv berörs av både i stort 
och smått. Följden kan bli att det blir en maktelit 
som avgör åt vilket håll man ska gå vid nästa vägs-
käl. Demokratin måste alltid värnas och det är upp 
till var och en att den fungerar.

Med kärlek till sin nästa

Kärleken till sin nästa i kombination med respekten 
till sig själv, är en bra förutsättning till ett liv som 
förenar människor och länder. 

Denna kärlek som finns inom oss alla, kommer 
en dag att segra över ondskan och leda till att våra 
tankar blir till godo och inte till ondo för hela pla-
neten och dess invånare: kärlekens evangelium.

Samråd för kloka beslut

Inom Varabygdens församling jobbar vi på med för 
stunden aktuella händelser och beslut som måste 
fattas. Parallellt med detta pågår diskussioner om 
framtiden. I början av april tog kyrkorådet ställ-
ning till 2021 års bokslut, varefter budget för 2023 
blir den stora punkten för våra diskussioner. 

För att finna de bästa vägarna framåt, träffas 
kyrkorådets arbetsutskott och församlingens led-
ningsgrupp cirka fyra gånger per år, för att gemen-
samt dra upp riktlinjerna. Både ledningsgruppen 
och vi förtroendevalda ser detta som en framgångs-
väg, då olika synpunkter sedda ur olika perspektiv 
kan komma på bordet vid ett och samma tillfälle. 

Det som är bestämt i Kyrkoordningen om att 
kyrkoråd och kyrkofullmäktige avgör vad som skall 
göras, och kyrkoherden och med sin stab avgör hur 
det ska utföras, kvarstår naturligtvis i grunden.

Låt kärleksbudskapet leda

Om vi i det lilla har Kärleksbudskapet som ledstjär-
na i den kamp som pågår i mångas tankar i valet 
mellan det onda och det goda, kommer kärlekens 
budskap att övertrumfa alla andra funderingar och 
leda till en framtid som Gud har gett oss människor 
möjlighet att förverkliga.

Johannes Lundén



Kontakta oss!
VARABYGDENS FÖRSAMLING
Växeltelefon: 0512-79 72 00 

E-post: 
varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/vara

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

Besöksadress: Sveagatan 7, VARA
 
För administrativa frågor rörande för-
samlingsverksamheten, lokalbokning 
eller bokning av kyrkliga handlingar.

Öppet för besök: 
måndag och torsdag kl 9 - 12
tisdag 13 - 15

Telefontid:
måndag, onsdag och torsdag kl 9 - 12
tisdag 13 - 15

 
KYRKOGÅRDS- & 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Direkttelefon: 0512-79 72 90

Besöksadress: Ventilgatan 6, Vara
För ärenden rörande våra kyrkogårdar, 
fastigheter och begravningsverksamhet.

Öppet för besök & telefontid:
måndag, onsdag -  fredag kl 8 - 12 
samt tisdagar kl 13 - 15

KYRKOHERDE  
Telefon: 0512-79 72 01
Lovisa Carlsson är kyrkoherde, arbets-
ledande präst och chef i församlingen.

JOURHAVANDE PRÄST 
Telefon: 112
Akutjour öppen kl 21 – 06 alla dagar.

NYTT: KONFASÖK PÅ 
DIREKT PÅ WEBBEN
Hitta just DIN konfagrupp! Sök 
på ort och läs mer om vecko-
konfa, helgkonfa, sommar...

KONFA 
- MER ÄN DU TROR! 

Yey! 
Nu ä de dax 
me anmälan!
Gör’t nu!


