
 

 

 

 
 

 
 

 

Kyrkgluggen 
Flen, Helgesta-Hyltinge församling  nr.2, 2022 

Att vara gravrättsinnehavare 
 
Nytt för sommaren 
 
Diakonens vardag 
 
Om dopet 
 
Drop-in dop och Drop-in vigsel 



     

 

 
Det är spännande tider just nu. Vi nyrekryterar och kommer dra 
igång flera verksamheter till sommaren och hösten. Våra traditioner 
försöker vi bevara, men nu ska vi också satsa på barn och unga. I 
höst kommer nyanställda Sofia erbjuda barnkör för intresserade. 
Anna kommer också vara med i arbetslaget och dra i 
ungdomsverksamheten. Vi kommer också öppna upp  
Flens församlingshem för babycafé och babysångstunder. Det ni behöver göra är bara att 
ha koll på vår hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/flen 
 
Den 26 juni har vi drop-in-dop i Flens kyrka kl. 13:00-15:00. Vi har dopklänning att låna, i 
övrigt är det bara att komma som man är—oavsett ålder. Ta med legitimation. 
Den 4 september har vi Drop-in-vigsel i Flens kyrka, kl. 13:00-15:00. Du behöver i förväg 
ha ordnat med hindersprövning från Skatteverket. Detta tas med tillsammans med 
legitimation. Vi bjuder på kaffe och bakelse efteråt. 
 
Välkommen!  Jael Ahlin 

Kyrkoherden har ordet! 

Flen, Helgesta-Hyltinge församling   
Orrestagatan 8 
642 35 Flen 
0157-157 30 
 
Expeditionen är öppen helgfria vardagar: 
Måndag - Torsdag kl.10.00 - 12.00. 
E-post:  flen.helgesta-hyltinge.forsamling@svenskakyrkan.se  
Ansvarig utgivare: Jael Ahlin 

Den 26 juni kl 13.00-15.00 
håller vi öppet för drop-in dop  
i Flens kyrka. 
Vi bjuder på kaffe och bakelse 
efter dopet. 
 
Kom som du är! 

KONFIRMATIONSLÄSNING 

För ungdomar födda 2007 och 2008 

 
Nytt för hösten 2022 är att vi 
kommer ha konfirmationsläger 
med Mellösa och Dunker-Lilla 
Malma församling. Vi avser ha 
gemensamma läger. Mer 
information skickas ut i höstens 
församlingsblad. 
 
Håll utkik! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det du inte vet om 
medlemsavgiften 
 
Svenska kyrkan i dag, är inte tillräckligt 
duktiga på att göra reklam för sitt 
arbete i församlingarna. Ibland tror 
många att vi bara arbetar helg, eller att 
pengar bara går till gudstjänster. 
Kyrkoavgiften går till så mycket mer än 
så. Kyrkans centrum är självfallet 
söndagens gudstjänster, det är där vi 
som troende tankar på bränsle till 
veckan som kommer.  
Vi har diakoner som bland annat stöttar 
behövande med samtal, besöker 
Förvaret och hjälp att söka fonder. Vi 
har präster som bland annat har 
kyrkliga handlingar, håller i 
gudstjänster, har själavårdande samtal, 
har andakter på äldreboenden och gör 
hembesök. Våra vaktmästare städar och 
hjälper till vid kyrkliga handlingar. Våra 
nyanställda pedagoger, kommer under 
hösten ha barn– och 
ungdomsverksamheter samt dra igång 
en barnkör. Våra musiker har 
körverksamhet, ger lektioner och spelar 
under helgerna. Vi har administratörer 
som har koll på bokningar och samtal 
som kommer in. På kyrkogårdssidan har 
vi personal som tar hand om våra 
kyrkogårdar. Vår verksamhet är alltså 
inte bara något som pågår fyra 
söndagar i månaden. 
Kyrkoavgiften täcker en del av 
verksamhetens utgifter, men inte allt. 
Kyrkoavgiften går till den verksamhet 
som vi bedriver här i vår församling. En 
stor och varierad verksamhet som 
vänder sig till alla åldrar, fastigheternas 
bevarande och diakoni. Ibland får vi 
frågor om extra stöd för äldre, vars 
pension inte räcker till. Någon gång är 
det en mamma som inte har råd med 

får hjälp med mat, äldre får hjälp med 
tandläkare räkningar, att ungdomar får 
en plats att utvecklas på och finna 
gemenskap, att vi kan ha kyrkokörer, 
gudstjänster, musiker i kyrkorna, 
barnverksamhet och mer än så. Våra 
medlemmar är därför oerhört viktiga. 
Begravningsavgiften som alla måste 
betala, går till den statliga verksamheten 
och är inte kopplad till församlingens 
verksamheter. 
Vill man gå ur, är det bara att skicka en 
blankett från församlingen, helt gratis, så 
betala inte för denna ”hjälp” som erbjuds 
på nätet. Vi vill ändå uppmana 
församlingsbor att stanna kvar, dels för 
att stötta vårt arbete med utsatta 
människor, med barn- och 
ungdomsverksamheten samt för att 
kunna hålla våra kyrkor i fint skick. Det är 
medlemmar i vår församling som är 
delaktiga i detta arbete att hjälpa och 
förvalta. Det är upp till var och en att 
själv bestämma vad man vill stödja och 
inte, men utan medlemmar i 
församlingen kommer vi med tiden 
behöva dra ner på verksamheter, 
personal, sälja byggnader och inte hålla 
kyrkorna i tillräckligt gott skick. 
 
Vi söker ständigt också volontärer till 
våra verksamheter. Om du tycker om att 
laga mat, servera, pyssla, hjälpa till med 
läxor eller lära ut det svenska språket, så 
finns det plats för dig hos oss. Med alla 
utträden och minskande medlemmar, 
behöver vi alla er som frivilligt vill 
bidraga.   
 
Är du inte medlem idag, men vill bli, så är 
du givetvis välkommen! 
 
https://www.svenskakyrkan.se/
medlem/bli-medlem. 



Varför dop? 
Dopet som en kärlekshandling 

Har du tänkt på att 
det föds ett barn varje sekund? 
Ett nytt litet liv med framtiden 
framför sig.  
För många av oss är det en liten 
skatt som för första gången 
öppnar ögonen och blickar ut mot 
allt nytt i vår gemensamma värld. 
Barnet är sårbart och helt 
avhängig omgivningen. 
Välkommen hem, säger vi till det 
nyfödda barnet. 
 
Kyrkan ser vi som en gemenskap, 
trygghet och stöd när livet är som 
bäst, men också de dagar när 
solen går i moln. Vi brukar säga 
att inte Gud tar bort livets sorger 
och bekymmer, utan hjälper oss 
genom att gå vid vår sida om vi 
behöver hjälp och stöd. På 
samma sätt är det för barnet. Ett 
nyfött barn blir en del av något 
större. Det handlar om så mycket 
mer än bara ett namn. När 
dopvattnet träffar den lilla hjässan 
händer något mäktigt. 
Barnet blir en del av Guds 
gemenskap. I den sekunden är 
det bara barnet och Gud.  
 
Dopet betyder också att vi bjuder 
in till livets första fest. Festen är 
att samlas och det behöver inte 
betyda presenter och stora 
kostnader, utan vi kan samlas i 

kyrkan och välkomna barnet in i 
gemenskapen. Att döpa sitt barn 
behöver alltså inte betyda en stor 
fest och mängder av stress 
veckorna före. Ett dop behöver 
inte heller innehålla en perfekt 
tårta, nya kläder och ett spikat 
program.  
Festen kan se ut precis som du 
vill. Huvudsaken är att det blir en 
stund som känns bra för alla.  
 
Dopet en gåva och en känsla av 
att vi tillhör något större. Det är 
inte bara en tradition, det är ett 
löfte från Gud att vi aldrig är 
ensamma i livet. Det är en 
trygghet som är självklar, men 
som som vi kanske först märker 
när vardagen är tuff.  
Dopet ger oss hopp om förlåtelse 
på jorden och ett liv hos Gud i 
himlen. Det öppnar upp för något 
annat än den synliga världen ger 
idag. 
Dopet är en helig kärlekshandling, 
från Gud till människan. Det är en 
kallelse till gemenskap, till en 
familj som sträcker sig mer än två 
tusen år och över generationers 
generationer. När dopets 
välsignade vatten fuktar barnets 
hjässa är löftet fullbordat och 
verkligt. 
 
Text: Jael Ahlin 



Svenska kyrkans syn 
på dopet: 
 
Gud lovar sin omsorg 
genom hela livet Guds 
omsorg gäller alla 
människor och 
hela skapelsen, 
men i dopguds-
tjänsten blir det  
särskilt tydligt att löftet 
gäller den som döps.  
I dopet riktas nämligen l
öftet just till den  
som vi högt och 
tydligt nämner vid sittna
mn. Löftet att Gud är 
med alla dagar, vad 
som än händer i livet.   
När den som döps tar 
emot dopljuset riktas 
Jesus ord till 
personen:   
Jag är världens ljus.   
Den som följer mig ska 
inte vandra i 
mörkret  utan ha livets 
ljus.   
(Johannesevangeliet 
8:12) 
 
Löftet om Guds 
omsorg gör dopet till en 
kraftkälla, för den kärlek 
som vi själva tog emot i 
dopet kan vi 
förmedla vidare. Vi 
kan bära hopp till de 
modfällda och göra oss 
modiga för våra med-
människors skull.  
  
Den som döps blir en 

del i Guds stora familj – 
den världsvida kyrkan.  
Tillsammans med alla 
andra sänds vi ut för 
att göra gott i världen 
och för våra 
medmänniskor.  
Den kärlek vi själva tog 
emot i dopet kan vi 
förmedla vidare. Vi kan 
bära hopp till de 
modfällda och göra oss 
modiga för våra 
medmänniskors skull.  
Den som döps i 
Svenska kyrkan blir 
också medlem i just 
Svenska kyrkan och får 
ta emot nattvarden.  
Dopet är ett sakrament.  
Det betyder ”helig 
handling”. Vi kallar 
dopet för sakrament 
därför att Jesus sa till 
sina vänner att de 
skulle berätta om 
honom och döpa 
människor.  
Den som döps får 
vatten öst över sitt 
huvud. Vattnet är 
livsviktigt för människan 
och det är också en 
symbol för livet och för 
att växa.   
Alla får döpas – åldern 
spelar ingen roll. Barn, 
unga och vuxna är lika 
välkomna att 
döpas. Den som 
döps behöver inte 
prestera något  
eller förstå allting. Tvärt 

om – dopet är en gåva 
som vi får ta emot.   
 När det gäller barn – 
både små barn och 
ungdomar – är det 
vårdnadshavarna som 
bestämmer.   
Dopet och 
namngivningsceremoni
er är olika saker  
Ibland förväxlas dopet 
med en ceremoni 
för namngivning. Det st
ämmer inte, men 
namnet är ändå viktigt 
vid dopet, 
eftersom den som 
döps nämns vid namn.  
Svenska kyrkan 
erkänner varje 
dop, oavsett i vilken 
kristen tradition det 
har ägt rum.   
Du är alltid välkommen 
att höra av dig till oss 
om frågor. 

 
Om du känner att du vill döpa 
dig, men inte göra en ”stor” 
sak av det har vi öppet på 
Johannes Döparens dag i 
Flens kyrka för Drop-in-Dop. 
 
Välkommen! 

 
 

Foto: JM.Söderlund 



Den ursprungliga 
kyrkan uppfördes 
sannolikt under 1100-
talets senare hälft. 
Kyrkan har ett enkelt 
yttre, med vitputsade 
murar och sadeltak. 
Under vapenhusets 
takfot, i portalen samt 
omkring det lilla 
fönstret vid vapenhuset 
finns målade 
dekorationer i 
tegelrött. Kyrkans 
förlängning österut bör 
ha inträffat omkring år 
1300, och vapenhuset 
tillfogats under 1400-
talet. Helgesta kyrka 
genomgick en 
omfattande 
restaurering 1902. Det 
runda kyrkfönstret togs 
bort under 
restaureringen och kan 
beskådas i Helgesta 
församlingshem i dag. 
Koret utvidgades 
också och en ny 

sakristia byggdes. Vid 
restaureringen 1902 
målades taket med 
scener från Bibeln.  
När man 1951 åter 
restaurerade kyrkan 
täcktes det illa 
medfarna måleriet  
över för eventuell 
framtida konservering.  
Kyrkan som ligger fint 
vid Båven används 
mest för kyrkliga 
handlingar i dag, som 
dop och vigslar. I dag 
är klocktornet i behov 
av renovering. 
 
 
 
Historik och information hämtad 
hos Riksantkvarieämbetet/
Bebyggelseregistret 

HELGESTA KYRKA 

 Fotografier: Ivar Schnell  Kyrk-klockan 1971 



 

För våra pigga  
församlingsbor finns det  
bland annat soppträffar och  
tisdagsträffar att ta del av.  
Ibland förekommer  
också underhållning. 
Syföreningen träffas  
också regelbundet 
i Flens  
församlingshem. 

Foto: Carin Garbåge 

Helgesta kyrka innan 1902. 



Flens Kyrka 
 
5/6 - Högmässa kl.11:00 
 
12/6 - Högmässa 
kl.11:00 
 
19/6 - Högmässa 
kl.11:00 
 
26/6 - Högmässa 
kl.11:00 
 
26/6 - Drop-in Dop 
kl.13:00-15:00 
 
3/7 - Högmässa kl.11:00 
 
9/7 - Musik vid 
helgsmål kl.18:00 
 
10/7 - Högmässa 
kl.11:00 
 
17/7 -  Högmässa 
kl.11:00 
  
23/7 - Musik vid 
helgsmål kl.18:00 
 
24/7 - Högmässa 
kl.11:00 
 
31/7 - Högmässa 
kl.11:00 
 
7/8 - Högmässa 
kl.11:00 

13/8 - Musik vid 
helgsmål kl.18:00 
 
14/8 - Högmässa 
kl.11:00 
 
21/8 - Högmässa 
kl.11:00 
 
27/8 - Musik vid 
helgsmål kl.18:00 
 
28/8 - Högmässa 
kl.11:00 
 
 

Helgesta kyrka 
 
5/6 - Mässa kl.15:00 
 
19/6 - Gudstjänst 
kl.15:00 
 
25/6 - 
Midsommarfirande med 
folkmusik i 
prästgårdsparken. Vid 
regn i kyrkan. Kl.15:00, 
medtag egen kaffekorg 
 
10/7 - Musikandakt i 
sommarkväll, kl.18:00. 
medtag kaffekorg 
 
24/7 - Musikandakt i 
sommarkväll kl.18:00, 
medtag egen kaffekorg 
 

14/8 - Musikandakt i 
sommarkväll kl.18:00, 
medtag egen kaffekorg 
 
28/8 - Mässa 
kl.15:00 
 

 

Hyltinge kyrka 
 
12/6 - Aftonmusik 
kl.18:00 
 
3/7 - Aftonmusik, 
kl.18:00 
 
31/7 - Musikandakt i 
sommarkväll 
kl.18:00, medtag egen 
kaffekorg 
 
7/8 - Aftonmusik 
kl.18:00 
 
21/8 - Friluftsgudstjänst, 
Hyltinge hembygdsgård 
kl.18:00 
 
 
Håll uppsikt på vår 
hemsida, om  
förändringar i  
predikoturerna. 
 
 
 
svenskakyrkan.se/flen 

Gudstjänst



Att erbjuda hjälp till människor som 
behöver det har alltid varit en av 
kyrkans uppgifter. Diakoni är kyrkans 
omsorg om medmänniskan och hela 
församlingen ska genomsyras av ett 
diakonalt förhållningssätt, som ska 
prägla gudstjänsten, våra verksamheter 
och mötesplatser.  
Det kan handla om samtal och 
själavård, socialt stöd men också om att 
försvara rätten till varje människas 
unika sätt att leva sitt liv utifrån de 
förutsättningar som de har.  
Diakonen erbjuder samtal, själavård och 
socialt stöd. Församlingshemmen i Flen 
och Sparreholm sköts till stor del av 
volontärer i samverkan med anställda. 
Tillsammans tänks det ut olika 
verksamheter som skulle kunna vara av 
intresse. Detta betyder att vi är 
beroende av att ha och utveckla arbetet 
med engagerade volontärer, och  
ständigt söka nya områden för 
människor att engagera  
sig i. Vi försöker tillsammans planera 
olika aktiviteter, för dem som känner sig 

ensamma 
och/ eller 
bara söker 
sällskap av 
olika 
anledningar. 
Det ska vara 
enkelt att 
vara 
tillsammans. 

Diakonens vardag! 

Vägkyrkor 
I sommar, veckorna 27-31, 
fortsätter vi med våra 
Vägkyrkor i Flen och i Hyltinge. 
Volontärer finns på plats att 
berätta om kyrkorna och 
kaffepannan är också på. 
Öppet 11:00-16:00. 
 
Födelsedagsfest 
I maj månad bjuder 
församlingen in till 
födelsedagsfest i Flen och 
Sparreholm.  
För dem som fyllt år under 
corona åren, kommer en 
separat inbjudan till en 
sommarfest. 
 
Volontärer 
Vi söker ännu efter fler frivilliga 
som vill bidra med egen 
kunskap och egen tid. 
Välkommen att höra av dig till 
oss. 

På bilden: Layla, Adam, Laila och Birgit under  Öppen verksamhet. 
Foto: Car in Garbåge 



 

När en anhörig avlidit och det är 

aktuellt att besluta om gravsättning 

finns det olika möjligheter för hur detta 

ska ske. En gravsättning är definitiv 

och bör vara väl genomtänkt. Det 

första ställningstagandet är att besluta 

om den avlidne ska kremeras eller 

gravsättas i kista, så kallad 

jordbegravning. Den avlidnes egna 

önskan bör följas. Enligt ny lag som 

trädde i kraft 1 maj 2012 ska den 

avlidne gravsättas i kistgrav alternativt 

kremeras senast en månad efter 

dödsfallet(tidigare två månader). 

Skatteverket utfärdar intyg för 

gravsättning alternativt kremering och 

får medge anstånd om det finns 

särskilda skäl. Anhöriga ges möjlighet 

att välja gravplats genom att kontakta 

kyrkogårdens lagas som anvisar olika 

alternativ. Den kristna riten för att 

säga farväl och tacka för en 

människas liv är en gudstjänst.  

Begravningar förekommer i två skilda 

utformningar. Antingen som ”Borgerlig 

begravning”, utan medverkan från 

kyrkans sida, eller som 

begravningsgudstjänst enligt Svenska 

kyrkans ordning (eller enligt annat 

samfunds ritual). För borgerlig 

begravning finns ingen särskild ritual 

fastställd. Kyrkans 

begravningsgudstjänst leds av en 

präst och vill genom musik, 

psalmsång, bön och bibelläsning tolka 

det kristna hoppet inför döden.  

Begravningsgudstjänsten är en akt av 

kärlek och respekt för den som är död. 

Den är också något att hämta kraft ur 

för den dödes anhöriga. I gudstjänsten 

får vi tacka för vad en människa gett 

oss. Vi kan be om förlåtelse för det 

som inte blev som vi hoppades och 

ville i vår relation. Vi får be om 

försoning för det som brustit mellan 

oss. Gudstjänstens djupaste ärende 

är överlämnandet av den som är död i 

Guds händer. Det är den som är 

antecknad som gravrättsinnehavare i 

gravregistret som ansvarar för 

skötseln av gravplatsen. 

Gravrättsinnehavaren kan avtala med 

församlingen om gravskötseltjänster. 

Vilket vi självklart hjälper till med. 

Text: Svenska kyrkan 

OM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN 

Vi har kistgravar, urngravar och en minneslund 



 

Att vara gravrättsinnehavare kan 

vara en djungel. Följande kan vara 

bra att ha koll på. Då en 

gravrättsinnehavare avlidit eller vid 

upplåtande av en ny grav skall ny 

gravrättsinnehavare anmälas. Detta 

gör man genom att fylla i blanketten 

”Anmälan av gravrättsinnehavare” 

och lämna eller skicka in den till 

församlingsexpeditionen. Flera 

personer kan anmälas som 

gravrättsinnehavare och dessa 

beslutar då om gravrätten 

gemensamt. Upplåtelsetiden för en 

ny gravrätt är 25 år och sker nya 

gravsättningar under den tiden 

förlängs upplåtelsetiden så att den 

alltid är 25 år från senaste 

gravsättning. Då upplåtelsetiden av 

en gravrätt närmar sig sitt slut 

kommer gravrättsinnehavaren att få 

ett erbjudande om att förnya 

gravrätten. Då förlängs gravrätten i 

ytterligare 15 år varpå den kan 

förlängas ytterligare om 

gravrättsinnehavaren så önskar. Om 

gravrättsinnehavaren vill överlåta 

gravrätten till annan person anmäler 

man detta skriftligen till församlings-

expeditionen. 

Gravrätt kan bara överlåtas till 

släkting eller mycket nära vän till 

någon av de gravsatta. Om 

gravrättsinnehavaren vill återlämna 

sin gravrätt i förtid anmäler man 

detta skriftligen till 

församlingsexpeditionen. Finns 

ingen som vill eller kan överta 

gravrätten står begravnings-

verksamheten som gravrätts-

innehavare fram till dess att 25 år 

förflutit från senaste grav-

sättningen. Om 

gravrättsinnehavaren vill förordna 

vilken som skall överta dennes 

gravrätt efter gravrättsinnehavarens 

bortgång anmäler man detta 

skriftligen till församlings-

expeditionen. Person- och 

kontaktuppgifter till den nya 

gravrättsinnehavaren måste finnas 

med i anmälan. Gravrätten övergår 

då automatiskt, förutsatt att den 

tilltänkta gravrättsinnehavaren är 

villig att ta över gravrätten. 

 

Kyrkogårdsförvaltningen 
Flen, Helgesta– Hyltinge  
Församling 
 
Förvaltare: Anna Talvitie 
Tel: 0157-107 53 
mejl: flen.kgf@svenskakyrkana.se 
Gravadministration: Anette Jüring 
Tel: 0157-157 30 

ATT VARA GRAVRÄTTSINNEHAVARE 



En tidning om församlingsarbetet och begravningsverksamheten, för och till alla i Flen, Helgesta och Hyltinge  

GRAVSKÖTSELTAXOR 2022 

Grundskötsel: 

Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, vattning, klippning av 

häck och beskäring av perenna växter inom gravplats samt riktning  

av gravvård. 

 
Urngrav 430 kr 
Kistgrav 
1-plats  480 kr 
2-plats  625 kr 
3-plats  720 kr 
4-plats  800 kr 
5-plats  925 kr 
6-plats  1.050 kr 
7-plats  1.160 kr 
 
 
 
 
För plantering tillkommer: 

Planteringsyta            Vårblommor        Sommarblommor      Granristäckning 
50 x 50 cm                       155 kr                       185 kr                         165 kr  
50 x 70 cm                       190 kr                       205 kr                         195 kr 
50 x 100-120 cm             295 kr                       315 kr                         245 kr 
50 x 200 cm                     385 kr                       435 kr                         315 kr 
 
 

      

     Liten krans           245 kr 

        Stor krans            450 kr 

         Granrisbukett     195 kr 

         Ljung                    95 kr/st 

         Gravljus               125 kr/st 

         Lösa blommor    255 kr 

    Övriga tjänster 

    Riktning av gravvård              455 kr 

    Tvätt av gravsten                    600 kr 

    Grässådd av gravrabatt         350 kr 

    Uppmontering av gravsten    660 kr 


