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Vad är kyrkovalet?
Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäk-
tige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de 
beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, 
stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det mot-
svarar ungefär kommun, region och riksdag. 

Vad röstar man på?
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för 
nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har 
de program, ideologiska och teologiska inriktningar och 
önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller 
mindre med. 

Vem får rösta? 
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år 
senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar man 
fram de så kallade röstlängderna, där alla röstberättigade 
medlemmar står med. 

Hur röstar man? 
Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress där 
man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken vallokal 
du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röst-
kort och legitimation för att kunna bevisa att du är du.

Över hela landet kan du förtidsrösta under perioden 
6 – 19 september. Du behöver ta med dig ditt röstkort 
och legitimation. Röstar du via bud eller brevröstning 
behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta 
eller skicka efter från församlings- eller pastorsexpeditio-
nen, stiftskansliet eller kyrkokansliet. Brevröstningspa-
ketet innehåller en beskrivning av hur du ska göra. Läs 
den noga!

Hur går det med kyrkovalet under pandemin?
I och med pandemin, covid-19 kommer kyrkovalet 
att behöva göra anpassningar för att valet ska kunna 
genomföras på ett tryggt och säkert sätt. 

På valkansliet finns en särskild ”coronagrupp” som för 
dialog med Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om kyrkovalet och demokrati i kyrkan på: 
svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

Gör din röst hörd i kyrkovalet
Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar från 16 
år vara med och påverka var Svenska kyrkan ska lägga kraften. 
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KONFIRMATIONEN 
– är så mycket mer

Vad är viktigt i mitt liv? Hur är jag en bra människa? Vem är 
och vill jag vara? Finns Gud? Kan jag tro? Vad betyder det i så 

fall för mig? Konfirmation är en möjlighet att fundera på allt det 
här, både själv och tillsammans med andra ungdomar och vuxna. 
Konfirmation är också skratt, allvar, nya upplevelser, gudstjänster, 
läger, nära vänner och nya vänner och att bekanta sig med Bibelns 
berättelser och fundera kring vad de betyder för oss idag. Helt 
enkelt en chans att lära och utvecklas som person.

Hos Svenska kyrkan Falköping finns fem olika konfirmations-
grupper med olika inriktning för att alla ska hitta någon som pas-
sar. En grupp träffas bara på helger och studiedagar, en ses på var-
dagskvällarna och en annan oftast på söndagar. De flesta grupper 
åker på läger, men det finns också en grupp för den som inte vill 
vara borta över natten. 

Inbjudan till konfirmation skickas till alla som fyller 14 år un-
der 2021. Men den som är några år äldre är också välkommen att 
anmäla sig. För den som är över 16 finns möjlighet till vuxenkon-
firmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Det betyder 
att den som väljer att konfirmeras bekräftar och säger ja till sitt 
dop. Men man behöver inte vara döpt för att börja i en konfir-
mandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är kon-
firmationsgudstjänsten. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans 
med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, 
församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man 
med i kyrkans trosbekännelse och firar nattvard. 

Läs mer om Svenska kyrkan, kristen tro och om vad konfir-
mationen innebär på hemsidan: svenskakyrkan.se/konfirmation. 
Varmt välkommen till en spännande tid! 

Det finns många uppfattningar om konfirmation. 
Men en sak törs vi säga med säkerhet: konfirmationen 
är så mycket mer. Det är att bli vuxen nog att ta sig an 
de stora frågorna – om tro, liv och kärlek. 
Nu är anmälan öppen!

Läs mer om konfirmation
på nästa uppslag!

VAD ÄR KONFIRMATION?
Ordet konfirmation betyder bekräftelse, det kommer från latinets 
”confirmare” och känns också igen i det engelska ordet ”confirm”. Den 
som konfirmeras bekräftar sitt dop och därmed sitt medlemskap i 
den kristna gemenskapen. I dopet får vi ett löfte om att vad som än 
händer så kommer Gud att vara med oss. Som konfirmander får vi 
möjlighet att upptäcka vad det innebär.
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Elias Berglund, gamingkonfirmation 
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FILM- OCH FRILUFTSKONFIRMATION

En grupp som kombinerar det bästa av två 
världar - friluftsliv och film. Du lär dig spän-
nande nya saker, träffar vänner, lär dig mer 
om dig själv och hur alla livets frågor hänger 
samman. Gruppen träffas på söndagar och 
har läger och dagträffar runt om på Falbyg-
den. 

GAMINGKONFIRMATION

Med hjälp av främst spelet Minecraft får du i 
den här gruppen fundera kring hur det är att 
vara människa och hur gaming och kristen 
tro kan kombineras. Gruppen träffas en gång 
i månaden IRL och på Discord samt har läger 
på höst- och sportlov.  Du behöver inte ha 
tillgång till någon särskilt utrustning för att 
delta.

UPPLEVELSEKONFIRMATION

En grupp för dig som bara vill träffas på helg-
dagar och studiedagar och som inte vill åka 
på läger eller övernattningar. Gruppen upple-
ver kristen tro genom utflykter till historiska 
platser men även genom en studieresa till 
Stadsmissionen i Göteborg.  

 

CITYKONFIRMATION

Fundera på Gud och meningen med livet 
tillsammans med andra ungdomar och med 
utgångspunkt från den äldsta kyrkan på 
Falbygden - S:t Olofs kyrka. Gruppen träffas 
varannan torsdag och åker på två läger. Det 
blir bland annat övernattning i kyrkan och en 
resa till Stockholm.

PÅ SPANING MED GUD

En grupp för dig som till exempel går på 
särskola eller träningsskola och trivs bäst 
med ett lite långsammare tempo. Genomförs 
i samarbete med Floby pastorat. 

VUXENKONFIRMATION

En chans att reflektera över det som rör livet 
på djupet för dig som inte konfirmerades i 
högstadiet. Gruppstart i oktober 2021 och 
träff en gång i månaden. 

Läs mer om de olika grupperna och 
anmäl dig till konfirmationsläsning 
på webben: svenskakyrkan.se/falko-

KONFIRMATIONSGRUPPER 
Läsåret 2021-2022

”Ingenting var 
som jag tänkt mig”

Varför ville du bli konfirmand?
– Jag tyckte det var intressant och normen känns som att man ska göra det. När 
jag fick se att det fanns gamingkonfirmation så kunde jag ju inte riktigt motstå. 
Gaming är mitt största intresse, så det var kul att kunna göra båda sakerna.

Vad har varit bäst med den här tiden? 
– Att kunna spela tillsammans med andra med samma intresse, samtidigt man 
pratar och lär sig om Gud. Jag har träffat nya människor och fått fler kompisar 
att spela med. Vi har byggt fram en gemenskap och en förståelse för varandra.

Har du lärt dig något? 
– Jag har lärt mig väldigt mycket! Psalmer, Fader vår och massa annat. Men 
eftersom våra byggen i Minecraft har fokuserat på påsken och julen så har jag 
ju fått en djupare förståelse av just det. 

Är det något som överraskat dig?
–Allt! Ingenting var som jag tänkt mig, men på ett väldigt positivt sätt. Jag har 
aldrig hört om gaming och konfirmation tidigare, men det funkade jättebra. Vi 
har fått en massa kristendom medan vi ”bara” suttit vid en dator och spelat.

Vad vill du säga till någon som funderar på att anmäla sig?
– Kör på! Du kommer inte ångra dig. Du förlorar ju ingenting på att prova.



”Dopet var 
 mäkt ig t  ! ”
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Lova Samuelsson, 

film- och friluftskonfirmation

”Jag har lärt mig
     om förlåtelse”

Varför ville du bli konfirmand?
– Jag ville konfirmera mig för att få veta mer om kristendomen 
och även få en fortsättning efter dopet. Jag tänkte också att det 
skulle bli en kul tid tillsammans med vänner som jag redan har 
och även få nya.

Vad har varit bäst med den här tiden?  
– Det bästa har varit att kunna dela mina tankar med både 
mina vänner och ledare. Även att vara på lägret och sova i tält 
med kompisarna var riktigt kul!

Har du lärt dig något? 
– Jag har lärt mig oerhört mycket. Det viktigaste har varit det 
vi lärt oss om förlåtelsen. Att kunna förlåta andra och kunna be 
om förlåtelse. Att du alltid blir förlåten oavsett vad du gjort.

Vad vill du säga till någon som funderar på att anmäla sig?
– Gör det! Det är en rolig tid med gamla och nya kompisar. 
Dessutom är det väldigt lärorikt att konfirmera sig.

Du konfirmerades i gymnasiet. Varför blev det så?
– Jag var inte redo eller intresserad i åttan när de flesta andra 
konfirmerade sig. Jag ville få ut så mycket som möjligt av kon-
firmationen och därför ville jag vänta.

Vad var bäst med konfirmandtiden?
– Att träffa nytt folk var väldigt kul. Och så lägren! Det är ju 
det som gör att man blir tight som grupp. Men jag är också 
glad för allt jag fick lära mig. Det gav mig bättre förståelse för 
kyrkan och tron och en annan syn på allt. Det ledde till att jag 
började läsa Bibeln varje dag och det är mysigt. 

Vad var det viktigaste du lärde dig?
– Många olika saker! Men viktigast var att få upprepat och 
börja förstå att ”Gud älskar och förlåter”. Att få en fördjupad 
förståelse för vad kristen tro verkligen är. 

Du döptes under konfirmandtiden, hur var det?
– Det var mäktigt! Det är svårt att sätta ord på känslan. Men 
under konfirmandtiden fick jag ju en lite större förståelse för 
vad dopet innebär. Att sedan få uppleva det – det var mäktigt. 
Allt föll liksom på plats.
 

Vad vill du säga till någon som funderar på att anmäla sig?
– Gör det bara! Det är en väldigt härlig tid och man får så 
mycket. Men känn dig inte pressad att göra det i åttan om du 
inte är redo. Det är helt ok att vänta om det passar dig bättre.  

Ailin Skog, citykonfirmation
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Varför ville du bli konfirmand?
– Jag ville konfirmera mig för att flera av mina vänner skul-
le göra det eller har gjort det. Jag tyckte att det lät som en 
spännande och rolig grej och även ett sätt för att lära känna 
nya människor. Jag ville även lära mig mer om tron och lära 
mig hur den har påverkat oss människor och samhället.

Vad har varit bäst med konfirmandtiden?  
– Det bästa har varit att lära känna nya människor, lära mig 
och upptäcka nya saker.

Har du lärt dig något? 
– Jag har lärt mig massor av saker! Jag har förstått att Gud 
och Jesus handlar om så mycket mer än något folk tror på. 
Det handlar om gemenskap, kärlek och att bilda nya band.

Vad skulle du säga till någon som funderar på anmälan?
– Gör det! Det har varit en så härlig, rolig och intressant 
upplevelse. Man träffar så mycket nya kompisar och lär sig 
uppskatta så mycket nya saker.

”Det bästa har varit att
 lära känna nya människor.”

Ida-Stina Arnesson, 

Varför ville du bli konfirmand?
– Jag ville bli konfirmerad för att träffa nya kompisar och 
lära mig mer om tron.

Vad har varit bäst med konfirmandtiden?  
– Det bästa har varit att lära känna nya människor, så gott 
som det har gått i och med covid-19.

Har du lärt dig något? 
– Jag har lärt mig mycket mer om tron. Jag har också 
förstått att det inte bara handlar om vad Jesus gjorde för oss 
människor, utan om så mycket mer; gemenskap, glädje och 
nya band. Det är nog det viktigaste jag lärt mig.

Du döptes under konfirmandtiden, hur var det?
– Det var väldigt fint. Jag är tacksam att jag fick döpas med 
min bästa vän Irma och att jag fick uppleva dopet som 
äldre. Det är en händelse som jag aldrig kommer glömma 
och det är fint att få dela det minnet med Irma.

Vad skulle du säga till någon som funderar på anmälan?
– Gör det! Du kommer inte ångra dig. Du kommer träffa 
nya kompisar och få lära dig mer om tron. Det är en hän-
delse i mitt liv som jag aldrig kommer att glömma. Så jag 
är riktigt glad över att jag anmälde mig till konfirmation. 

”Jag är riktigt glad 
att jag anmälde mig”

film- och friluftskonfirmation

Stina Sandelin, 

film- och friluftskonfirmation

Alla som fyller 14 år under 2021 får en inbjudan till konfirma-
tionsläsning. Men det finns möjlighet att konfirmeras även för 
den som är äldre. Grupperna är öppna också för den som inte är 
döpt eller medlem i Svenska kyrkan. Den som inte är döpt, döps 
under konfirmandåret och blir då medlem i Svenska kyrkan.

KONFIRMATION - FÖR VEM?
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Du konfirmerades inte som tonåring,  hur kom det sig?
– Jag är uppvuxen i en pingstförsamling och där hade vi inte 
någon konfirmationsundervisning på det sättet. Jag är ju inte 
döpt som litet barn heller, utan som äldre.  
 
Varför ville du konfirmera dig nu?
– Jag och min fru är kyrkvärdar i Mössebergs kyrka, och jag 
upplevde att det var mycket runt gudstjänsterna som jag inte 
riktigt förstod. Jag såg vuxenkonfirmationen som ett tillfälle att 
få mer förståelse för gudstjänstens olika delar, men också för 
kyrkans syn på dopet och livet som helhet egentligen.
 
Hur var konfirmandtiden?
– Det var väldigt bra. Jag har fått med mig mycket som jag har 
nytta av som kyrkvärd, som fördjupade kunskaper kring guds-
tjänsten, nattvarden, dopet och bibeltexterna. Men framför allt 
har den här tiden gett mig mycket på ett mer personligt plan. 
 
Vad är det viktigaste du fått med dig?
– Det är svårt att sätta ord på. Men jag skulle säga att jag fått en 
större trygghet. En större förståelse för vilken resurs och styrka 

och kraft det finns i tron. Att man kan känna sig trygg också i 
livets svåra stunder. 

 Man rusar fram i vardagen, snubblar över problem och svå-
righeter som man kanske inte vet hur man ska hantera, men 
då finns en stor trygghet där. Större än vad jag tänkt på innan. 
 
Var det något som överraskade dig?
– Innan hade jag nog inte tänkt så mycket på vad de andra del-
tagarna skulle betyda. Men gruppen blev väldigt betydelsefull 
för mig. 

Jag är ingenjör och sitter och pratar med tekniker dagarna i 
ända. Det var väldigt intressant och givande att få möjlighet 
att träffa och diskutera med människor som har en annan 
syn på livet, som inte ser allt fullt så fyrkantigt och realistiskt 
som jag. 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att anmäla sig?
– Det är en bra grej som verkligen ger ett stort värde efteråt! 
Den som vill lära sig mer och också få möjlighet att diskutera 
kring livet på ett sätt som man inte så ofta gör, ska ta den här 
möjligheten, tycker jag. 

”Jag har fått en större trygghet”

Örjan Erkenborn, vuxenkonfirmation:

Blev du inte konfirmerad som tonåring? Är du nyfiken på 
kristen tro? Vill du få en möjlighet att reflektera över det 
som rör livet på djupet tillsammans med andra? 

I oktober 2021 startar en ny grupp med vuxenkonfirmander i 
Falköping. En grupp för dig som av någon anledning inte konfir-
merades i högstadiet, men som har kvar dina frågor. Vi träffas, 
fikar och pratar om liv och tro, om stress och bön, om Gud och 
vardag – och så mycket mer. 

Träffarna leds av prästen Fredrik Stiernsted Östblom, men 
gruppen formar innehållet tillsammans. Avslutning i januari 
2022 med en konfirmationsgudstjänst för den som vill konfir-
meras.

Mer information om gruppen och anmälan hittar du på hem-
sidan. Frågor om vuxenkonfirmation kan ställas till Fredrik på 
0515-77 63 09 eller fredrik.stiernstedt@svenskakyrkan.se

KONFIRMATION FÖR VUXNA
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sommar 2021

Häng med i Kyrkrundan!

Kyrkrundan är en av de totalt nio olika 
tipsrundor som arrangeras i sommar i 
ett samarbete mellan Svenska kyrkan, 
Falköpings kommun och Aktiv handel. 
Svenska kyrkan står även för Pick & 
Pack-rundan för barn 5– 10 år. Läs mer 
om den här nedanför! Det är helt gratis 
att delta och alla som genomför minst 
en runda under perioden 28 maj – 22 
augusti har chans att vinna fina priser. 

Kyrkrundan tar dig på en tur till elva 
av pastoratets kyrkor och du kan välja 
om du vill genomföra den digitalt eller 
analogt. För att delta i den digitala run-
dan laddar du ner appen ”Tipsrundan” 
till din smartphone och skriver in koden 

Var turist på hemmaplan i sommar och ge dig ut på en digital eller 
analog tipsrunda till elva av pastoratets kyrkor. 

PICK & PACKS TIPSRUNDA
Ut på tur, aldrig sur! Särskilt inte om ni har ert Pick & Pack 
med er! Ta en fantastisk promenad och lös samtidigt tips-
frågor. Ladda ner appen ”Tipsrundan”och knappa in koden 
som finns här ovanför! När ni har gått en bit så kommer det 
automatiskt en fråga i mobilen anpassad för barn 5-10 år med 
familj. För vad kan ni om disneyprinsessor, instrument och 
potatis?

Sträckan är drygt två kilometer och den är så fiffig att run-
dan startar där ni väljer att den ska starta! Ska den starta utan-
för ytterdörren eller i början av en promenadslinga? Hemma 
eller i stugan? Valet är helt fritt! Så bra va? 

FÖR DE YNGSTA I SOMMAR
Svara på tipsfågor, gå på gosedjursjakt i kyrkan
eller hjälp till att lösa ett mysterium. 

KAPTEN RÖDSKÄGGS MYSTERIUM
Mysteriet med Kapten Rödskäggs försvunna... ja, vad är det 
egentligen som är försvunnet? Det är dags att landkrabborna 
lägger benen på ryggen för att genast hjälpa Kapten Röd-
skägg, för ni vill väl inte riskera att få gå på plankan?
Hitta ledtrådarna och lös chiffret för att hjälpa Kapten 
Rödskägg att få tillbaka sina tillhörigheter. Ta nu ert pick och 
pack och pys iväg till den första ledtråden vid anslagstavan i 
Vartofta! Ohoj matroser! 

GOSEDJURSJAKTEN 
I elva av pastoratets kyrkor har det gömt sig gosedjur. Kan du 
hitta dem? Alla som lyckats upptäcka ett av djuren och skickar 
in ett svar är med i en utlottning av fina priser. Ju fler djur du 
hittar, desto större chans att vinna. Djuren har gömt sig i S:t 
Olof, Marka, Friggeråker, Karleby, Tiarp, Åsle, Skörtorp, Yl-
lestad, Vartofta-Åsaka, Slöta och Luttra kyrkor. 

Skicka in uppgifter om vilket slags djur du hittat och i 
vilken kyrka tillsammans med namn och kontaktuppgifter till: 
falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se eller via sms till Magnus 
Uddenstig, kyrkvaktmästare på 070-202 05 73. För barn upp 
till 12 år. Vi behöver ditt svar senast den 22 augusti. Lycka till!

som du hittar här intill. Ange sedan din 
mailadress som användarnamn. Du be-
höver inte ta frågorna i nummerordning 
och det går fint att dela upp en runda på 
flera tillfällen.

om du föredrar tipspromenad utan 
telefon finns det fysiska kartor och tipsta-
longer att hämta i de kyrkors om ingår i 
Kyrkrundan: S:t Olof, Marka, Friggerå-
ker, Karleby, Tiarp, Åsle, Skörstorp, Yl-
lestad, Vartofta-Åsaka, Slöta och Luttra.

Bland de inlämnade svaren dras ett an-
tal vinnare i slutet av sommaren. Ladda 
ner appen redan nu och planera för en 
tur på Falbygden. God tur och lycka till! 
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Under förutsättning att den nuvarande 
begränsningen om max 8 personer per 
gudstjänst höjs till minst 30 kommer 
vi att kunna genomföra årets sommar-
musikserie. Vi ser fram emot både nya 
bekantskaper, som gruppen Salamander 
som spelar folk- och världsmusik, och 
kära återseenden, som Trinning och 
LeWe-kvartetten. 

För att vi ska kunna sitta utspridda har 
vi i år lagt all sommarmusik i våra större 
kyrkor, istället för en i varje kyrka, som 
vi annars brukar. Du hittar alla tillfällen 
i kalendariet på sidan 14. Hoppet lever 
ännu, så varmt välkomna! 

Kyrkomusikerna

Om Bibelns kvinnor i Åsle 

sommarkyrka i luttra 
5-8 augusti kl 15-19
Kaffeservering, guidning, underhållning, tipspromenad med mera! 
Avslutning med sommarmusik söndag kl 19. Varmt välkommen! 

Den numera traditionella sommarut-
ställningen i Åsle kyrka fokuserar i år på 
Bibelns kvinnor och är baserad på Char-
lotte Frycklunds bok med samma namn. 
Charlotte arbetar som nätpräst på kyr-
kokansliet i Uppsala och gjorde 2019 en 
serie på Facebook med brev till några av 
de bibliska kvinnorna. De kvinnor som 
annars ofta bara nämns i en bisats eller 
presenteras som en del av sina mäns berät-
telser. Breven blev senare till en bok och 
nu alltså även en utställning i Åsle kyrka 
sammanställd av Birgitta Lindh. 

Nätprästen Charlotte Frycklund 
gästar Åsle när hennes bok om    
Bibelns kvinnor blir en utställning.

Charlotte Frycklund 
kommer till Åsle 
kyrka den 29/8.

Utställningen öppnar i samband med 
gudstjänsten den 13/6 kl 19.00 och av-
slutas vid gudstjänsten den 29/8 då Char-
lotte Frycklund medverkar. 

Planerar för sommarmusik
Kristine West och 
Anders Ericson gästar 
Torbjörntorp 14 juli.

Många längtar efter livemusik. I år 
hoppas vi på Musik i sommarkväll!

Varje vecka, hela sommaren finns 
möjlighet att pilgrimsvandra 
tillsammans. I juli passerar årets 
Sigfridsvandring pastoratet.

Precis som förra sommaren är det ge-
mensam pilgrimsvandring på Mösseberg 
varje söndag. Samling vid spårcentralen 
kl 12 för cirka en timmes vandring. Ta 
med fika! 

Det blir också vandring under tre var-
dagskvällar i sommar; 24 juni i Yllestads 
församling, 29 juli i Falköpings för-
samling och 26 augusti i Slöta-Karleby 
församling. Mer information om dessa 
finns i kalendariet på sidan 14. 

sigfridsvandring  från 
england till sverige
”Mod att våga leva”, det är temat för 
Sigfridsvandringen 2021 - ett samarbete 
mellan Oxford, Göteborg, Skara och 
Växjö stift. Vandringen startade i York 
den 17 maj och avslutas i Växjö den 28 
augusti. Den 11–14 augusti passerar 
vandringen Falköping och du är varmt 
välkommen att gå med en bit! Läs mer 
och anmäl dig till den svenska delen av 
vandringen på sensus.se/pilgrim2021 se-
nast 11 juni.

PILGRIMSVANDRING
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Ett år med Mathjälpen
Under det senaste året är det många som dragit på sig den röda Svenska kyrkan-västen för 
att gör en insats som volontär för Mathjälpen. En av dem är Ethel Hansfeldt.
– Jag har fått så många nya kontakter och det har varit roligt att kunna hjälpa till, säger hon.

Det var i mitten av april förra året 
som Mathjälpen drog igång i 

Falköping. Projektet var ett samarbete 
mellan Falköpings kommun och Svenska 
kyrkan där kommunen tog emot beställ-
ningar och skötte faktureringen medan 
Svenska kyrkans personal och volontärer 
handlade och levererade varorna. Ethel 
Hansfeldt var med från start. 

– Jag såg på Facebook att kyrkan efter-
lyste volontärer till detta och kände att 
det skulle passa mig, berättar hon.

Och det visade sig stämma bra. Hon 
tog sig an uppdraget med glädje och har 
funnits med nästan varje vecka.

–  Jag tycker om att hjälpa till. Jag har 
fått så många nya kontakter och det har 
varit roligt att handla.

Under det gånga året har volontärerna 
träffat många falköpingsbor och Ethel 
berättar att alla varit väldigt tacksamma 
för den hjälp de får. Hon minns särskilt 
ett möte. 

– En av mina första turer gick till en 
kvinna som var så ledsen. Detta följde 
mig sedan hela veckan och jag undrade 
mycket över hur hon hade det. Men 
nästa gång jag kom dit var hon så mycket 
gladare och jag tror att våra besök stärkte 
henne.

det var på onsdagarna som 
volontärerna samlades på ICA Maxi för 
att handla tillsammans med Svenska 
kyrkans anställda. Det är många olika 
personer som hjälp till under året och 
en grupp på 4-5 som var med ända från 
starten. När volontärerna samlades fick 
de listor på vad som skulle handlas och 
sedan var arbetet igång 

– Jag minns de första gångerna, då var 
det ingen av oss som riktigt hittade och vi 
sprang omkring och letade och fick fråga 
personalen hela tiden, berättar Ethel.

– Ibland så fanns det flera sorter av en 
vara och då fick man ringa till beställaren 
och fråga, men allt eftersom så lärde vi 
oss var sakerna fanns och vad beställarna 
ville ha.

När handlingen var avklarad skulle 
alla kassar med mat och mediciner 
levereras. Innan rutinerna satt sig kunde 
det ta ganska lång tid. Ethel berättar att 
en gång körde hon säkert 20 mil innan 
hon var klar. 

– Men ganska snart gick både hand-
lingen och turerna lättare. Det var ju 
viktigt att beställarna fick sina leveranser 
så fort som möjligt. Det var viktigt för 
oss alla, säger Ethel.

Antalet beställningar har varierat över 
tiden med ett snitt på runt 30 kunder per 
vecka. Som mest var det 45 personer som 
skulle få leveranser vid ett tillfälle.

– Då hade vi att göra, skrattar Ethel.
Hon återkommer flera gånger till hur 

roligt det har varit med alla möten med 
människor och hur givande det varit att 
kunna hjälpa till. 

Efter vårt möte sitter jag och gläds åt 
att få vara en del av kyrkan och detta 
arbete. Mathjälpen har varit ett ljus i 
pandemins mörker. En livlina för många 
äldre som bor långt ifrån sina nära och 
kära och inte haft någon i närheten att 
prata med. För dem har Ethel och alla de 
andra volontärerna varit en stor glädje. 
En vers från en av de nya psalmerna 
beskriver detta så fint: 

Du sagt till oss att vi ska möta varje 
mänska, och vi vill möta i respekt och 
lyhördhet. Det sanna mötet är en gåva 
till vårt hjärta och du är där i all din
kraft och helighet. (Sv.Ps 821:2 ur 
Psalmer i 2000-talet)

Birgitta Lindh

porträttet

ethel hansfeldt
En glad pensionär på 67 år som bor 
i Karleby med maken Roland. Det 
senaste året har hon varit enga-
gerad i Mathjälpen och sett till att 
riskgrupper för covid -19 fått mat 
och mediciner hemlevererade. 

När Mathjälpen startade i april 2020 
visste ingen hur länge insatsen skulle 
behövas. Det visade sig bli ett långt 
åtagande som inte avslutades förrän 
drygt ett år senare, den 31 maj 2021. 

Projektet hade inte gått att genomföra 
utan alla fantastiska volontärer som 
funnits med under året. Svenska kyr-
kan Falköping vill därför rikta ett stort, 
varmt tack till alla er som på olika sätt 
bidragit till Mathjälpen. Tillsammans 
har vi gjort skillnad!

Maria Kristiansson, 
samordnare för ideella medarbetare

VARMT TACK TILL 
ALLA VOLONTÄRER!

Vill du också vara med? Även om Mat-
hjälpen är avslutat finns många andra 
uppdrag som ideell medarbetare inom 
Svenska kyrkan. Hör av dig för mer info! 
Maria Kristiansson, 0515-77 63 29, 
maria.kristiansson@svenskakyrkan.se



Himmel & Jords serie kring centrala 
ämnen i den kristna tron går vidare.
I det här numret diskuterar Björn 
Lundin just ämnet ”tro”.

Tron är en central del av det kristna livet, 
men vad betyder det egentligen att tro? I 
det svenska språket har ordet ”tro” flera oli-
ka betydelser. Vi kan till exempel säga att vi 
tror att det skall bli vackert väder i morgon 
eller att vi tror att bilen kommer att starta 
som den skall i dag. Ofta har vi goda skäl för 
vår tro. Vi kan ha sett på väderprognosen 
från SMHI och litar på den, och vi vet av er-
farenhet att bilen har startat varje gång hit-
tills, men vi kan inte vara helt säkra. Väder-
prognoser har slagit fel tidigare och en dag 
kanske bilen inte startar.

Med den kristna tron är det på ett helt an-
nat sätt. När vi säger att vi tror på Gud och 
att vi tror att Jesus lever, då handlar det mer 
om ett försanthållande. Och den bibliska 
grundtextens ord som vi översätter med 
”tro” – pistis – handlar om tillit. Så när Jesus 
säger ”tro på Gud och tro på mig” (Joh.14:1) 
så menar han att vi skall lita på honom och 
på Fadern som har sänt honom till oss. 

Därför svarar jag alltid på frågan om jag 
tror att Gud finns med att säga ”nej, jag tror 
inte – jag vet”. 

- en fråga om tillittro

Björn Lundin
Präst, Svenska 
kyrkan Falköping

11



12

Att välja en plats för den sista vilan
Det är svårt att mista en anhörig. För-
utom sorgen det innebär, ställs vi inför 
en rad praktiska frågor. En viktig fråga 
är valet av gravplats.

Alla som är folkbokförda i Sverige har 
rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. 
Rätten till en gravplats kallas för gravrätt 
och den som har ansvaret för gravplatsen 
kallas gravrättsinnehavare. Som gravrätts-
innehavare bestämmer du över vem som 
får gravsättas i graven och ansvarar också 
för gravens skötsel. När 25-årsperioden 
är slut kan upplåtelsen av gravplatsen 
förnyas.

Det finns flera olika alternativ för grav-
sättning. Vilka alternativ som är aktuella 
avgörs av om du väljer kremering eller 
jordbegravning. 

gravplats med gravrätt 
Kistgravar för en eller flera kistor finns på 
alla kyrkogårdar. Anhörig som kremeras 
kan gravsättas i samma grav. 
Urngravar finns på alla kyrkogårdar. Urn-
gravar har plats för en till nio urnor.
 
gravplats med begränsad gravrätt 
Askgravplatsen är en gravplats för två 
urnor/askor. Anhöriga får närvara vid 
gravsättningen. Askgravarna sköts av 
kyrkogårdens personal till ett fast pris. 
Gravrätten är begränsad, vilket innebär 
att man inte fritt får bestämma över 
gravens utseende och utsmyckning. Ask-

gravplatser finns för närvarande på S:t 
Olofs, S:t Sigfrids, Luttra, Yllestads, Åsle, 
Tiarps och Slöta kyrkogårdar.

gemensamt område utan gravrätt 
Minneslunden är ett gemensamt grav-
område för nedgrävning av askor. 
Gravsättningen är anonym och sker utan 
anhörigas närvaro. En minneslund har 
en gemensam smyckningsplats. Minnes-
lund finns på S:t Olofs och S:t Sigfrids 
kyrkogårdar.
Askgravlunden är ett gemensamt gravom-
råde för nedgrävning av askor med en ge-
mensam plats för namn och smyckning. 
Gravsättningen är anonym och sker utan 

anhörigas närvaro. Askgravlund finns på 
S:t Olofs och S:t Sigfrids kyrkogårdar.  

särskilda gravplatser
S:t Olofs kyrkogård har även muslimska 
gravplatser där den gravsatte vilar med 
ansiktet vänt mot Mecka. 

återbruk av gravar  
Att välja en återanvänd grav är ett 
miljövänligt och ekonomiskt alternativ. 
Det bidrar också till vår kulturhistoria 
eftersom vi genom att behålla de gamla 
stenarna kan bevara vissa tidstypiska, 
äldre gravkvarter. De flesta gravar som 
inte är kulturgravar kan återanvändas. 

Askgravplats på S:t 
Olofs kyrkogård.

kyrkogårdarKyrkogårdsexpedition. Telefon: 0515-77 63 50. E-post: falkoping.kyrkogardsforv@svenskakyrkan.se

Behöver du hjälp med skötsel av gravplatsen?
Vi på kyrkogårdsförvaltningen i Falköpings pastorat kan hjälpa till att sköta din 
gravplats. Vi utför bland annat vår,-  sommar- och höstplanteringar. 

Du väljer själv växter och antal ur vårt 
sortiment till plantering  Till alla helgons 
dag har du möjlighet att beställa granris, 
krans och vintertäckare. Vill du bara få 
hjälp med att trimma kring gravvård och 
rabatt erbjuder vi det också. Vi hjälper 
även till med vissa arbeten på grav-
vårdarna, som till exempel tvätt och rät-
ning av rabattramar. Finns det tillfällen 
då du inte kan besöka gravplatsen, men 

våra tjänster

ändå vill smycka den? Vi kan hjälpa till 
med att köpa snittblommor och sätta ut 
på graven eller tända ett ljus. Till påsk 
erbjuder vi påsklilja i kruka.

Läs mer på vår hemsida om vilka tjäns-
ter vi erbjuder och om vilka växter som 
passar bäst på vilken plats. Allt för att 
gravplatsen ska bli så vacker som möjligt. 
Du kan naturligtvis också alltid ringa oss 
om du har frågor: 0515-77 63 50. 

tänk på!
Var du lägger föremål på kyrko-
gården. Saker som läggs bakom 
gravstenar kan lätt skadas eller 
skada personal och maskiner vid 
arbetet på kyrkogården.
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Ilar Gunilla Persson är fotograf och fotokonstnär. Under några 
års tid har hon träffat HBTIQ-personer (homo, bi, trans, 
interkönade, queer) som vuxit upp med eller har en bakgrund 
inom något religiöst samfund eller annan stark ideologi. Ut-
ställningen är baserad på dessa personers berättelser. Så här har 
hon själv berättat om utställningen:

– Ofta finns en stark sammanhållning och trygghet i försam-
lingar och andra sammanslutningar där det finns en gemen-
sam tro, ideologi eller uppfattning. Det finns en kraft i att tro 
på samma sak, vilja samma sak och ha samma mål. Men vad 
händer med dem som känner att de inte kan tro på det som 
predikas eller det som står i ”skriften”? 

– Vad händer om en börjar ifrågasätta det som för samfun-
det är självklart? Vad händer med en människa som får höra 
att det som de känner är fel? Eller vad händer med en män-
niska som fått höra hela sitt liv hur syndigt det är att vara 
homosexuell och sedan upptäcker att den är just det? 
God, Love, Pride visas i S:t Olofs kyrka under 
perioden 23/8 – 5/9.

I höst visas konstnären Ilar Gunilla Perssons ut-
ställning ”God, Love, Pride” i S:t Olofs kyrka.

”God, Love, Pride” – fotoutställning i S:t Olof kyrka 

på gång i höst
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tolv  steg  för  oss  som  
vill  hitta  en  ny  väg
Ett  självhjälpsprogram  för  personlig 

utveckling   och  existentiell   hälsa. 

nya grupper i falköping hösten 2021!
Välkommen också att prova på 

Livsstegen vid öppna träffar efter mässan 
i S:t Olofs kyrka på torsdagar. Läs mer på:
  svenskakyrkan.se/falkoping/livsstegen.

BAKLUCKELOPPIS
Till förmån för Act Svenska kyrkan
S:t Olofs kyrkpark 11 september

Vill du vara med och sälja? Mer information om 
hur du anmäler dig kommer i augusti om gällande 
restriktioner tillåter arrangemanget. Håll utik!

Vad vill du att 
Svenska kyrkan ska göra?
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söndag 6 juni 
Första söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00  Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Lundin.

17.00  Mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00  Vartofta-Åsaka k:a 
Gudstjänst, Lundin.

söndag 13 juni
Andra söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Vartofta-Åsaka k:a 
Gudstjänst, Hagström.

12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
17.00  Karleby kyrka
Gudstjänst, Hagström.

17.00  Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

19.00  Åsle kyrka
Gudstjänst, Hagström. Invig-
ning av sommarutställningen 
”Bibelns kvinnor”. Se sid. 9!

söndag 20 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00 Gamla kyrkplatsen, 
Tiarp, Friluftsgudstjänst.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
19.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Hagström.

torsdag 24 juni 
18.00 Vistorps kyrka 
Pilgrimsvandring, ca 5 km, 
Flensén. Medtag fika.

fredag 25 juni
Midsommarafton

22.00 Utomhus vid Mularps 
kyrka Musik i sommarkväll, 
Sara Strömberg.

lördag 26 juni
Midsommardagen

10.00 Marka kyrka
Mässa, Flensén.

14.00 Vid Yllestads kyrka
Friluftsgudstjänst, Flensén.

14.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Hagström.

19.00 Slöta kyrka
Musikgudstjänst, Flensén. 
Bluegrassbandet Just as Blue.

söndag 27 juni
Den helige Johannes Döparens dag

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

12.00 Spårcentralen,   
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
14.00 Jakob Annas stuga, 
Karleby
Friluftsgudstjänst, Elbornsson.

17.00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst, Elbornsson.

19.00  Skörstorps kyrka
Gudstjänst.

onsdag 30 juni
19.00  Torbjörntorps kyrka
Musik i sommarkväll. Folkmu-
sik från Bohuslän med Sunniva 
Brynnel & Patrik Wingård.

söndag 4 juli
Apostladagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.00  Åsle kyrka
Gudstjänst.

12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
17.00  Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.

17.00 Vartofta-Åsaka k:a
Gudstjänst.

19.00  Karleby kyrka
Musik i sommarkväll.                    
Billquist & Babs.

onsdag 7 juli
19.00  S:t Olofs kyrka  
Musik i sommarkväll.

söndag 11 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00  Vid kyrkan, Kälvene
Friluftsgudstjänst, Svenning.

12.00 Spårcentralen,
Mösseberg Pilgrimsvandring, ca 2 
km med stopp för reflektioner. Ta 
gärna med dig fika.
17.00 Gamla kyrkplatsen, 
Vistorp
Friluftsgudstjänst, Svenning.

19.00  Tiarps kyrka
Musik i sommarkväll.                    
LeWekvartetten.

onsdag 14 juli
19.00  Torbjörntorps kyrka
Musik i sommarkväll. ”Sfärernas 
musik – fransk barockmusik från 
solkungens hov” Kristine West, flöjt 
och Anders Ericson, luta.

kalendarium
Varmt välkommen till gudstjänst! När denna tidning trycks gäller max åtta deltagare per gudstjänst och föranmälan till an-
svarig präst. Med tanke på det osäkra läget kan dock ändringar komma att ske snabbt. Detta meddelas i sådana fall i predi-
kotur och annons i Falköpings tidning samt i sociala medier och på vår hemsida: svenskakyrkan.se/falkoping. I kalendern på 
hemsidan finns också telefonnummer för anmälan. För mer information: ring 0515-77 63 00. 

tänk på detta vid gudstjänst:
- Undvik att handhälsa och kramas.

- Sitt glest i kyrkorummet.

- Kollekt enbart via swish.

- Vid nattvarden delas enbart bröd ut. Det kallas att ta emot             
   nattvard under en gestalt, och är en fullgod nattvard. 

- Fridshälsning. Vi önskar varandra Herrens frid utan att ta i hand.  

OBS! Så länge antalet deltagare i gudstjänsten är begrän-
sat krävs anmälan till ansvarig präst. Se hemsida för aktuell 
information samt telefonnummer. 

varmt välkommen till gudstjänst!

digital gudstjänst 
Varje söndag publiceras en digital gudstjänst på 
hemsidan: svenskakyrkan.se/falkoping/play
Där finns också prästernas tankar inför helgen. 

gudstjänst i närradion:
Varje söndag kl 10.00 sänder Radio Falköping, 
90,8 MHz, en gudstjänst från Svenska kyrkan. 
Varje morgon kl 8 sänds en morgonbön.  

enskild nattvard
För den som önskar finns möjlighet att få del av 
nattvardens gåvor enskilt. Ring på prästernas 
nummer, 0515-77 63 90 och boka ett möte. 
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17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen. 

19.00 Yllestads kyrka 
Musik i sommarkväll. ”Äntligen” 
– en hyllning till Marie Fre-
driksson” Madelene Johansson, 
Anders Sparlund & Douglas 
Källstedt Georgsson.

onsdag 4 augusti
19.00  S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll.

söndag 8 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00  Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

12.00 Spårcentralen,
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
17.00 Vid Kälvene kyrka
Friluftsgudstjänst.

17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Luttra kyrka
Musik i sommarkväll, Lundin. 
Helena Sköld, Gabriella Murphy 
& Sören Frid. Avslutning för 
sommarkyrkan.

19.00  Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

fredag 13 augusti
19.00 S:t Olofs kyrka
”Baroque Tales med Lynx 
ensemble”. Ett möte mellan 
det barocka och den hälsingska 
folkmusiken. Entré. Mer info på 
vallebaroque.se

söndag 15 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00  Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
17.00  Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00  Näs kyrka
Musik i sommarkväll           
Sånggruppen Fyrton Berg.

19.00  Slöta kyrka
Gudstjänst, Svenning.

söndag 18 juli
Kristi förklarings dag

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

12.00 Spårcentralen, Möss-
seberg Pilgrimsvandring, ca 2 
km med stopp för reflektioner. 
Ta gärna med dig fika.
14.00 Getagården,        
Vartofta-Åsaka Friluftsguds-
tjänst, Svenning.
14.00  Falekvarna
Friluftsgudstjänst, Jensen.

17.00  Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00  Åsle kyrka 
Musik i sommarkväll. ”Sala-
mander” Folkmusik från olika 
kulturer. Marita Johansson: 
sång, gitarr, tamburin, Jonas 
Liljeström: fiol, ghatam, sång.

onsdag 21 juli
19.00  S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll.

söndag 25 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen

10.00  Mularps kyrka
Mässa, Björn Lundin.

12.00 Spårcentralen,   
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
17.00  Friggeråkers kyrka
Mässa, Jensen.

19.00  Vistorps kyrka
Musik i sommarkväll.

19.00  Luttra kyrka
Gudstjänst, Jensen.

onsdag 28 juli
19.00 Torbjörntorps kyrka 
Musik i sommarkväll. 
Småländska basunkvartetten

torsdag 29 juli
18.00 S:t Olofs kyrka 
Pilgrimsvandring på S:t Olofs-
dagen, Jensen. Vandring cirka 
fem km. Medtag fika.

söndag 1 augusti
Nionde söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

12.00 Spårcentralen,
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.

vill du veta mer? 
Mer information och en 
kalender som alltid är upp-
daterad  finns på webben: 
svenskakyrkan.se/falko-
ping. Du når församlings-
expeditionen på 0515-77 
63 00 eller falkopings.pas-
torat@svenskakyrkan.se.

Följ oss gärna i sociala 
medier: Facebook:
facebook/svenskakyrkan-
falkoping. Instagram:        
@svenskakyrkanfalkoping

onsdag 18 augusti
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. Musiker-
na i pastoratet med gäster.

söndag 22 augusti
Tolfte söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00  Luttra kyrka
Gudstjänst.

12.00 Spårcentralen,    
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
13.00  Åsle Tå 
Gudstjänst, Löwing.
15.00  Dagcentral Läkaren
Mässa, Lundin.

19.00  Friggeråkers kyrka
Gudstjänst.

19.00  Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll.           
Folkmusikgruppen Trinning.

torsdag 26 augusti
18.00 Ålleberg
Pilgrimsvandring, Jensen.        
Ca 5 km. Samling vid caféet. 
Medtag fika.

söndag 29 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet

10.00  S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

12.00 Spårcentralen,     
Mösseberg Pilgrimsvandring, 
ca 2 km med stopp för reflek-
tioner. Ta gärna med dig fika.
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst. Avslutning för 
sommarutställningen med 
bland andra Charlotte Fryck-
lund, nätpräst. Se sid 9!

19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll.              
Argus Soul Quartet.

19.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 4 september
11.00  S:t Olofs kyrka
Säsongspremiär för Musik i 
centrum!

swisha din kollekt
Just nu tar vi enbart emot kollekt 
via betaltjänsten Swish.

För att gåvan ska 
behandlas som kollekt 
ska pengarna ha kom-
mit in på pastoratets 
bankkonto lördag, 
söndag eller måndag. 
Betalningen ska också vara märkt 
med kyrkans namn. 

Inbetalningar som görs övriga 
dagar i veckan, samt betalningar 
där kyrkans namn inte är angivet, 
kommer att behandlas som en 
gåva/insamling till Act Svenska 
kyrkan. 

Swisha till nummer 123 520 
55 70 och ange kyrkans namn.

söndag 5 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet

10.00  S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

12.00 Spårcentralen, Möss-
seberg Pilgrimsvandring, ca 2 
km med stopp för reflektioner.
Ta gärna med dig fika.

15.00  Dagcentral Läkaren
Gudstjänst, Fredrik Stiernstedt 
Östblom.

17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00 Vistorps kyrka 
Musik i sommarkväll, Jenny 
Tapper & Co.

19.00  Tiarps kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.



Kosläppen hör till vårens begivenheter och marke-
rar den ljusa årstidens intåg på ett alldeles särskilt 

sätt – så där lite galet och ologiskt. Ibland behöver vi 
se andra släppa taget om det kyliga och beräknande 
för att själva våga kasta loss. Det duger gott med en 
yster kalv som förebild. För det är ju i det lite små-
galna som glädjen och gemenskapen växer. 

Än kan vi ju inte helt släppa taget om restriktioner och 
försiktighet men dag efter dag närmar vi oss större 
möjligheter till gemenskap, skratt och lek. Kyrkan är 
beredd och kommer i sommar att vara så öppen det 
går för det spontana och livsbejakande. Det innebär 
säkert en hel del ändringar av program, tider och plat-
ser utefter rådande covidläge. Men det har vi väl lärt 
oss leva med och ha fördrag med nu?

Jesus gjorde alltid det allra bästa av situationen han 
befann sig i. Han ändrade inte förutsättningarna men 
gjorde det bästa av dem för att lyfta fram de mins-
ta, de osedda och de föraktade. Själv märker jag hur 
lätt det är att jag skyller min ibland uppdykande ini-
tiativlöshet på ogynnsamma förutsättningar. När det 

Jonas Hagström 
kyrkoherde och kontraktsprost

i verkligheten går att göra väldigt mycket vettigt av 
varje situation, om man bara vågar tänka att det kan 
ske på ett annat sätt än det invanda. Vanans makt kan 
vara vår egen fiende när det gäller att ta vara på da-
garna som kommer och går. 

Att konfirmeras, eller till och med döpas som vuxen, 
det går väl inte, tänker vi? Men för den som vågar 
tänka nytt är det ju fullt möjligt och kan bli alldeles 
fantastiskt fint. Ett minne för livet och en trygghet 
som bär ända in i evigheten. Läs mer om detta i bladet!

Så gör som kalven i hagen – ge dig ut i sommaren och 
var lite galen. Tänk nytt och stort när du inte kan tänka 
invant och tryggt och ta vara på både sommaren och 
livet du har. 

Gör som 
kalven!

Vad vill du att 
Svenska kyrkan ska göra?

RÖSTA I
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