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liv i missbruk och kriminalitet. Idag 
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barn

Var med och spela musikal!

Gillar du att sjunga och spela teater och går i åk 1-6? 
Då är höstens musikalprojekt ”Bara vara barn” något för dig! 

”Bara vara barn” framförs i S:t Olofs kyrka i november och i Slöta kyrka i 
januari 2021. Välkommen att öva med någon av våra barnkörer! Du hittar all 

information om musikalen och övningstider på webben. Hoppas att vi ses!

svenskakyrkan.se/falkoping
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Himmel & Jord är Svenska kyrkan 
Falköpings tidning om tro och liv som 
delas ut gratis till alla hushåll i 
pastoratet fyra gånger per år. 

Ansvarig utgivare: 
Jonas Hagström, kyrkoherde. 

Redaktion: 
Sebastian Streith 
och Catarina Tidström. 

Omslagsbild: 
Samuel Johanssson. 
Foto: Sebastian Streith.

Tryck: 
Skaraborgs Offset, Skövde.

Kontakt:
Adress: Falköpings pastorat
Storgatan 11 B, 
521 43 Falköping
Telefon: 0515-77 63 00. 
E-post: falkopings.pastorat
@svenskakyrkan.se 
Webb: svenskakyrkan.se/falkoping. 
Facebook: facebook.com/svenska-
kyrkanfalkoping. 

”Tillsammans för fred, rättvisa och 
försoning”. Det är Svenska kyrkan 
Falköpings vision som genomsyrar 
allt arbete. 

När Jesus vandrade på jorden be-
rättade han om Guds villkorslösa kärlek 
till människorna. Han visade också hur 
han vill att vi lever och hur vi är mot 
varandra och skapelsen – och sprider 
Guds kärlek vidare. Det är grunden för 
allt vårt arbete och vi försöker göra 
det i både ord och handling.

Vi bjuder in till gudstjänst varje vecka, 
reflekterar över Bibelns texter, ber och 
sjunger, precis som människor gjort 
här i Falköping i mer än 1000 år. 

I Falköpings pastorat finns mötesplat-
ser för människor i alla åldrar. Här finns 
plats för både lek, körsång, teologisk 
fördjupning och andlig vägledning. 

Kyrkans sociala arbete, diakonin, 
präglar hela kyrkans arbete. Svenska 
kyrkan Falköping ger stöd till  männi-
skor i fysisk, psykisk och andlig nöd. 

Pastoratet förvaltar också ett levande 
kulturarv i form av 18 vackra kyrkor, 
de äldsta från tidig medeltid.

Pastoratet i siffror:
5 församlingar, 18 kyrkor, 20 kyr-
kogårdar, 85 anställda, 188 ideella 
medarbetare, 12 824 medlemmar.

innehåll nr 3 2020
4 mörker till ljus  
För Samuel Johansson var 
vägen till uppdraget som  
kyrkvärd lång och krokig.      

6 medeltida hemlighet 
Nu vet vi mer om runorna 
som hittats i S:t Olofs kyrka.  

10 på gång i höst
Vissa verksamheter gör paus 
under hösten, men mycket 
är också igång. 

12 ny lokal i vartofta
Efter renovering är samlings-
lokalen i Vartofta nu redo att 
fyllas med verksamhet. 

15 kalendarium 
Gudstjänster, musik, körer och 
grupper för barn och unga.

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström 
skriver om tillitens kraft att 
förändra våra liv. 

Längst bak i tidningen hittar du information om vilka verksamheter 
som är igång under hösten. Där finns också ett kalendarium med de 
gudstjänster vi planerar. För dig som inte kan fira gudstjänst på plats 
i kyrkan finns möjlighet att lyssna på en direktsändning från S:t Olofs 
kyrka, varje söndag kl 10 i Radio Falköping, 90,8Mhz.

kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd. Tjänstgörande 
präst i Falköping nås dagtid på 0515-77 63 90.  Jourhavande präst 
har öppet alla dagar kl 21-06 och nås via larmnumret 112. 

hjälp att handla mat och mediciner 
erbjuds till dig som är över 70 år, eller tillhör 
en annan riskgrupp för covid -19. Ring 
kommunens växel, 0515-88 50 00 på 
tisdagar kl 10-12. Varorna levereras av 
Svenska kyrkans personal och volontärer 
på onsdagar. Tjänsten är helt gratis.

Vi längtar tills vi kan mötas som vanligt igen 
och hoppas och ber att det inte ska dröja länge. 

Med anledning av coronaviruset
När denna tidning går i tryck ser det ut som om vissa av våra verk-
samheter får fortsätta göra uppehåll även under hösten. Men det 
innebär inte att vi slutar att vara kyrka. Tillsammans får vi hjälpas åt 
att forsätta hålla ut, hålla avstånd och hålla kontakten . Tillsammans 
får vi fortsätta stötta dem som behöver hjälp och uppmuntran. 
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>>> Och tills vi möts igen, 
må Gud hålla dig i sin hand. <<<

svensk psalm nummer 730
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Från 
mörker 
till ljus
Samuel levde länge ett liv i missbruk och kriminalitet. 
Ett besök i S:t Olofs kyrka förändrade allt. Idag är han 
både kyrkvärd, volontär och ledare för självhjälps-
programmet Livsstegen.



porträttet

Jag och Samuel har stämt möte i  
Kyrkans hus intill S:t Olofs kyrka. 
Det är en glad och varm person som    

     kliver in genom dörren och genast 
börjar berätta. 

– Jag vill gärna dela med mig av min 
historia. Genom att berätta kan jag kan-
ske hjälpa och inspirera andra att hitta 
ljuset i kyrkans gemenskap, säger han. 

Samuels liv har varit en resa från dju-
paste mörker till att hitta det där ljuset. 
Han är född och uppvuxen i Stenstorp, 
men flyttade till Stockhom som ung 
vuxen. Han levde länge i missbruk och 
kriminalitet och fruktade många gånger 
för sitt liv. 2012 blev han svårt misshand-
lad och fick sjukersättning.

– Efter det följde åtta år av totalt 
mörker.  Ett tag bodde jag i en källare 
under Sjöbergs guld i Falköping och blev 
både skjuten och misshandlad under den 
tiden. 

Det var när han var på behandlings-
hem här i Falköpings som något hände. 
Hans cykel hade blivit stulen och efter 
lite efterforskningar visade det sig att det 
var en på samma boende som var den 
skyldige. Samuel gick till honom för att 
ge honom stryk. En vårdare uppmanade 
honom att gå ut och gå istället för att bli 
av med ilskan.

– Jag var både arg och tom inombords 
och gick tills jag kom till S:t Olofs kyrka. 
Jag minns den dagen så tydligt. Det var 
den 5 maj 2019 och prästen Marian 
Jensen stod och gav välsignelsen vid 
gudstjänstens slut. Då brast det för mig. 
Jag grät, all ilska försvann och plötsligt 
fylldes mitt hjärta med något som jag 
inte kunde sätta ord på. Idag kan jag säga 
vad det var - jag fann Gud.

vägen ut ur missbruket gick genom 
12-stegsprogrammet, den metod som 
skapades av Anonyma alkoholister redan 
på 1930-talet. Samuel går fortfarande på 
möten och engagerar sig för att hjälpa 
andra som hamnat snett i livet.  

– Jag vill ge tillbaka något som tack 
för det jag fått vara med om. Jag vill 
finnas för andra som är djupt nere i ett 
missbruk och inspirera dem till att finna 
Guds gemenskap.

I Fredriksbergs kyrka kom Samuel i 
kontakt med prästen Fredrik Stiernstedt 
Östblom som kommit att betyda mycket 

för hans andliga utveckling. Fredrik är 
ansvarig för Livsstegen här i Falköping, 
ett självhjälpsprogram för personlig och 
andlig utveckling som bygger på samma 
grund som 12-stegsprogrammet. Att 
Samuel ville gå Livsstegen var därför 
ganska självklart. Efter det har han också 
gått vidare och utbildat sig till ledare på 
en kurs hos Livstegens grundare, Olle 
Carlsson, före detta kyrkoherde i Kata-
rina församling i Stockholm. 

– Livsstegen innebär att få dela gemen-
skapen kring livet med andra. Alla har vi 
vår egen väg, som kanske har varit krokig 
eller rak, uppförsbacke eller bara stuprätt 
ner. Det är så viktigt och fint att få dela 
det, säger han.

samuel har även engagerat sig på 
andra sätt inom Svenska kyrkan Falkö-
ping. Han är numera kyrkvärd i S:t Olofs 
kyrka, den kyrka som betydde så mycket 
för att hans liv tog en ny riktning. Han 
är också volontär inom Mathjälpen som 
erbjuder hjälp att handla mat och medi-
ciner till riskgrupper för covid -19.

– Jag känner mig hedrad och stolt över 
att få vara en del av allt detta. Att vara 
kyrkvärd är spännande och jag lär mig 
mycket nytt. Att kunna hjälpa dem som 

>>> Jag vill ge tillbaka något som tack för det jag fått vara med om. 
Jag vill finnas för andra som är djupt nere i ett missbruk. <<<
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inte kan handla själva, det ger mig glädje 
och innebär så många fina möten. Jag är 
väldigt tacksam. 

Samuel berättar också varmt om sina 
barn som är 12 och 10 år gamla och som 
han idag har en bra relation till.

–  Jag är så glad över att jag får vara en 
del av deras liv. 

Att få dela en stund med Samuel och 
verkligen se hur man kan gå från dju-
paste mörker till ljus är värdefullt. När vi 
säger hejdå kommer jag att tänka på en 
psalmvers från ”Psalmer i 2000-talet”:
Här vid stranden nära vattnet talar du till 
oss idag. Här vid stranden nära vattnet 
är mitt svar: Se, här är jag. Här får jag 
vila och du finns här mitt i livets kamp och 
strid Här får jag vila och du finns här 
med din nåd för varje tid. (Svensk psalm 814:3)

Birgitta Lindh

samuel johansson
Är 41 år gammal och bor i Falköping. 

Utbildad undersköterska och hälso-

coach. Kyrkvärd i S:t Olofs kyrka, 

volontär och ledare för Livsstegen.

”Hittade till ljuset i kyrkans gemenskap 

2019. Idag är jag evangelist.”
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En medeltida hemlighet 

När vi kommer i in i vår ny-
renoverade, vackra S:t Olofs 
kyrka så är väggarna nymålade 

och strålande vita. Allt utom en liten 
bit längst fram till höger i koret. I en 
lite undanskymd nisch är fortfarande 
putsen orörd sedan medeltiden. Nischen 
återupptäcktes 1959 när kyrkan renove-
rades förra gången och man bestämde då 
att “bibehålla denna nisch i konserverat 

En liten nisch längst fram i S:t Olofs kyrka rymmer en hemlighet. 
Ett budskap ristat med runor för 800 år sedan. 

skick” men man nämner ingenting om 
de hemligheter som döljer sig i putsen. 

Själva nischen är intressant i sig. Från 
början var det en genomgångsportal 
men redan under medeltiden murades 
den igen med ett litet fönster i mit-
ten. Vad den använts till råder det lite 
delade meningar om men den vanligaste 
förklaringen är att det är ett medel-
tida kommunionsfönster där de sjuka, 

under medeltiden, kunde motta det allra 
heligaste sakramentet, nattvarden, utan 
att gå in i kyrkan. En alternativ tolk-
ning, som kanske är den mest troliga, är 
att det skulle vara ett så kallat hagioskop 
(från grekiskan, hagios -helig, skope 
-se/betrakta) där man utifrån kunde se 
och tillbe det bröd som välsignats vid 
gudstjänsten, den så kallade konsekre-
rade hostian (alltså Kristus själv) som 

text mattias lagerquist



man skapade listor där man kunde byta 
ut bokstäver mot runor vilket gjorde att 
runor började användas igen, fast på ett 
annat sätt. 

Den mest kontroversiella runstenen 
är den så kallade Kensingtonstenen som 
hittades 1898 i Minnesota av en svensk-
ättling. Stenen beskriver en grupp skan-
dinaver som på 1300-talet kommit till 

Amerika och rest stenen. Skulle den vara 
äkta skulle det skriva om historien och 
fortfarande finns det vissa som tror att 
den är äkta även om forskarna sedan den 
hittades förkastat detta. 2017 lyckades en 
lärare tillsammans med sin klass tyda ett 
antal runor på en gård i Dalarna och det 
visade sig då att några av dessa var iden-
tiska med runorna på stenen. Gården låg 
väldigt nära den plats där Olof Öhman, 
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förvarades i ett särskilt kärl som kallades 
monstrans. Liknande nischer finns i flera 
kyrkor i Västergötland.  

Den som går riktigt nära nischen och 
har med sig någon typ av ljuskälla kan få 
se de hemligheter som nischen bevarat 
sedan den murades igen, någon gång 
för över 500 år sedan. I putsen ser man 
något som, vid första anblicken, ser ut 
som klotter men när man tittar noga ser 
man att det inte är med latinska bokstä-
ver man skrivit utan med runor. Runorna 
är skrivna helt i oordning och av olika 
personer och länge har man inte kunnat 
läsa vad det står. 

runor är något vi mest förknippar 
med vikingatiden. Vi ser de pampiga 
runstenarna som vi fortfarande ganska 
enkelt kan läsa och tänker ofta att ru-
norna försvann när vikingatiden slutade 
i slutet av 1000-talet. Faktum är dock 
att runorna levde kvar i många delar av 
Sverige i århundraden parallellt med de 
latinska bokstäverna. I Dalarna användes 
runor fram till 1800-talet och runorna 
kunde ha lokala variationer. Under 
1600-talet blev det ett stort intresse för 
vår historia och man började dokumen-
tera alla runstenar man kände till och 

>>> I putsen ser man något 
som, vid första anblicken, ser 
ut som klotter men när man 

tittar noga ser man att det inte 
är med latinska bokstäver man 

skrivit utan med runor. <<<

mannen som hittade stenen, växte upp 
och detta borde avgöra diskussionen för 
gott. Detta visar också att runor använ-
des i Sverige bara för några generationer 
sedan. 

2013 kom Riksantikvarieämbetets 
runolog Magnus Källström till S:t Olof 
och plötsligt för första gången på år-
hundraden kunde deras budskap komma 
till liv igen. Under två besök och många 
timmars noggranna studier lyckades han 
läsa ett antal ord och identifiera tecken 
och symboler. 

Mest synligt är ett rutmönster och ett 
pentagram som då sågs som en symbol 
för jungfru Maria och kan ses som en 
bön om hennes förböner. Han hittade 
även ordet ioha=ne=s vilket är namnet 
Johannes. Högt uppe i rundbågen, nära 
fönstret, hittar man ordet deus (Gud) där 
d-runan är väldigt ovanlig. Den har tidi-
gare bara hittats i Lye kyrka på Gotland. 

ett annat ord som Källström lyckades 
tyda var ordet raþmik vilket kan tolkas 
som “tyd mig” (råd mig, sörj för mig) 
och vi kanske kan se det som en uppma-
ning från någon som för 800 år sedan 
ristade in detta meddelande. Efter all 
denna tid försöker vi igen tyda de runor 
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namn

personummer

adress

postnr och ort

telefon

e-post

underskrift

Bli medlem i Svenska kyrkan

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.

Jag är döpt i Svenska kyrkan.

Jag är döpt i annan kristen kyrkas 
ordning.

Jag är inte döpt, men vill bli medlem 
och önskar undervisning om dop. 

Jag är konfirmerad i Svenska kyrkan.

Jag är konfirmerad i en annan kristen 
kyrka.

Jag vill bli kontaktad för att få mer 
information.

Svenska kyrkan Falköping betyder kyrkor, 
gudstjänster, körer och musik – men också ett 
stort socialt arbete med stöd till utsatta, besök 
hos gamla och sjuka och jourhavande präst. Vi 
har öppna förskolor, ungdomsgrupper och 
samtalsstöd för enskilda och grupper. Vi finns 

på Skaraborgs sjukhus Falköping där 
Sjukhuskyrkan ger stöd och tröst. Vi kämpar 
mot fattigdom, förtryck och orättvisor i hela 
världen genom att samla in pengar till  Act 
Svenska kyrkan. Som medlem är du med och 
gör allt detta möjligt. Tack!

Frankeras ej.
Mottagaren 
betalar 
portot.

Ovanstående uppgifter behövs för att vi ska kunna registrera medlemskap. Dina person-
uppgifter behandlas enligt dataskyddslagen. Läs mer på svenskakyrkan.se/falkoping/gdpr

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.

Falköpings pastorat

SVARSPOST
20227403
521 20 Falköping

som skrivits. De sista runor som hittills 
tolkats är ett exempel där någon rättat 
någon annans text. Någon har skrivit 
Quis sum (Vem är jag?) medan någon 
rättat till Quid sum (Vad är jag?). En 
trolig tolkning, som Källström lägger 
fram, är att uttrycken kommer från 
Augustinus för vilken båda begreppen 
var viktiga.  

Vem eller vilka som skrivit dessa ord 
och i vilket syfte får vi aldrig reda på 
men nu kan vi äntligen få nycklar till 
vad de ville kommunicera. Från medel-
tidens Falköping fanns tidigare endast 
två runor beskrivna som återfanns på 
en sigillstamp tillsammans med latinska 
bokstäver men nu har antalet mång-
dubblats. Efter århundranden kan vi 
igen ta emot ett budskap från de män-
niskor som bodde i vår stad för många 
hundra år sedan.

Mattias Lagerquist

Mattias Lagerquist
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Birgitta Lindh och Annika Argus 
leder pastoratets barnkörer. 

en hälsning från pastoratets 
körledare. Som vi längtar efter 
att sjunga tillsammans! Barn- och 
ungdomskörerna kommer att starta 
i september och vara igång så länge 
skolorna har öppet, precis som under 
den gångna vårterminen. Höstens 
gemensamma projekt är ”Bara vara 
barn”. Se sidan 2, samt vår hemsida för 
mer information! 

De gällande covid 19-restriktionerna 
begränsar dessvärre våra vuxenkörers 
möjligheter att träffas till vanliga re-
petitioner. Varje körledare kommer ta 
kontakt med sina sångare och ge mer 
information. Så fort Folkhälsomyndig-
heten justerar sina rekommendationer, 
så ställer vi snabb om därefter. 

Med hälsningar från pastoratets
körledare genom Annika Lagerquist.

Är du inte körsångare ännu? Om du 
vill vara med i en mindre körgrupp och 
sjunga så maila någon av musikerna. 
Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Ta taxi till kören!

hösten 2020

körtaxi. Från höstterminens start erbjuder församlingen utökad hämtningsservice till 
våra barnkörer. I Vartofta möter vår personal upp ert barn på fritids och promenerar 
till kören och samma gäller i stan på Mössebergsskolan, precis som föregående termin. 

Nyheten från i höst är att vi erbjuder körtaxi från Vindängen och Centralskolan för 
att möjliggöra att fler kan haka på barnkören Joy. Vi hämtar ert barn (efter skriftlig 
överenskommelse) med vår Svenska kyrkan-bil och skjutsar till kören, så hämtar ni 
ert barn i kyrkan när kören slutar.

Kontakta Annika Argus för mer information och anmälan! annika.argus@svenska-
kyrkan.se eller 0515-77 63 38.

Körverksamhet 
under hösten

En annorlunda höst
coronapandemin innebär att vissa av våra verksamheter inte kan startar upp 
som vanligt nu i höst. På de följande sidorna hittar du information om de grup-
per och mötesplatser som är öppna. Längst bak i tidningen hittar du kalendariet 
med våra gudstjänster som vi forsätter att fira med begränsat antal deltagare.

Precis som under våren kommer vår barn- och ungdomsverksamhet vara 
igång under förutsättning att skolorna håller öppet. Vi följer noga händelse-
utvecklingen, Svenska kyrkans nationella riktlinjer och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och hoppas och ber att vi snart kan öppna upp fler av våra 
mötesplatser på ett ansvarsfullt sätt. 

tills vi kan mötas på riktigt igen är du alltid varmt välkommen att höra av dig. 
Tjänstgörande präst i Falköping nås dagtid på 0515-77 63 90.  Jourhavande 
präst har öppet alla dagar kl 21-06 och nås via larmnumret 112.
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Svenska kyrkan Falköping har hyrt delar 
av huset och haft grupper för barn i låg- 
och mellanstadieåldern där sedan 2018. 
Nu är planen att utveckla den verksam-
heten och även startat upp annat.

– Huset har ett unikt bra läge nära 
skolan och är i bra skick även om en det 
tråkigt nog spridits en del falska rykten 
om motsatsen, säger kyrkoherde Jonas 
Hagström.

– Jag ser det som att Svenska kyrkan 
med samlingslokalen kan betyda mycket 
för gemenskapen människor emellan på 
landsbygden, både gamla och unga.

han får medhåll av Markus Karlsson,  
församlingspedagog som haft barnverk-
samhet i huset det senaste två åren.

– Huset är ju en samlingsplats för hela 
området, inte bara för boende i Vartofta. 
Barn från Åsle kan komma hit med buss 
tack vare Vartoftabuss och även Kät-
tilstorpsbarnen kommer hit direkt efter 
skolan, säger han.

Idag finns verksamhet för åldersgrup-
pen 0-18 år i samlingslokalen. Svenska 

kyrkan har öppen förskola och grupp-
verksamhet tisdag, onsdag och torsdag 
och på måndagar har kommunen fritids-
gård i huset. 

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt 
att vi nu kan utveckla verksamheten yt-
terligare och få möjlighet att även möta 
vuxna. Vi ser också fram emot att jobba 
med mötet mellan stora och små, säger 
Markus. 

– Vi ska bland annat satsa på en egen 
variant av ”Messy church”, som funnits i 
Kyrkans hus i centrum i några år. Vi kall-
lar det ”Himmel och Pannkaka” och det 
ska bli en mötesplats för människor i alla 
åldrar. Mer info kommer!

Tanken är att Svenska kyrkan så små-
ningom ska kunna erbjuda uthyrning av 
lokalen till privatpersoner, organisationer 
och föreningar.

Under sommaren har hantverkarna 
varit på plats i huset och gett det en 
ordentlig uppfräschning. Bland annat har 
det lagts nytt golv och målats om i källa-
ren. På första våningen har golven slipats, 
lagats och lackats och väggarna målats. 

Nya mötesplatser i nyrenoverad samlingslokal 
I våras köpte Svenska kyrkan samlingslokalen i Vartofta. Efter renovering är 
huset nu redo att fyllas med nya verksamhet för både barn, unga och vuxna. Markus Karlsson ser fram emot att 

börja jobba i det nyrenoverade huset.

hösten 2020

Det har även installerats ny belysning 
och köpts in nya möbler. Utvändigt har 
fönster och delar av fasaden målats, taket 
reparerats och grönytorna snyggats till. 



s:t olofsleden går från Falköping 
till Jäla via Slöta, Vårkumla och Kin-
neved och fortsätter sedan västerut mot 
Eriksberg för att så småningom nå fram 
till Lödöse. Norrut från Falköping går 
S:t Olofsleden mot Gudhem, Varnhem 
och vidare till Läckö för att fortsätta mot 
Trondheim och Nidarosdomen.

Under förra året väcktes tankar på att 
knyta an en led genom Floby församling 
från Jäla till Östra Tunhem där S:t Olofs-
leden passerar. Under våren har sträckan 
utforskats och markägare kontaktats så 
nu fortlöper arbetet med att få leden på 
plats från Jäla via Grolanda, Floby, Sörby, 
Gökhem och Vilske-Kleva till Östra 
Tunhem. 

Den nya leden kommer att märkas 
med Brynolfsmärket, ett nytt märke 
särskilt framtaget av Skara stift för att 
användas till pilgrimsleder som på något 
vis ansluter, eller finns i anslutning till 
huvudleden med S:t Olofs-märket.

I samarbete med grannpastoraten 

under sommaren välkomnades Maria 
Kristiansson till pastoratet. Hon kommer 
att arbeta som församlingsvärd i Kyrkans 
hus. Det innebär att hon ska vara samord-
nare för all verksamhet i huset och även 
vara den som möter våra ideella medar-
betare. 

Maria är 53 år gammal och bor i Axvall 
tillsammans med sin man, tre barn och 
en hund. Hon kommer närmast från en 
tjänst som församlingsvärdinna i Skara. 

Välkommen Maria!

Pilgrimsvandring Falbygden runt
Falköping och Stenstorp ordnar nu Floby 
pastorats pilgrimsgrupp en vandringsserie 
med ”Dygnsrytm” som den röda tråden. 
Välkommen att vandra med vid ett eller 
flera tillfällen. Eller varför inte följa med 
hela vägen Falbygden runt!

Förändringar kan ske i programmet så 
håll utkik på hemsidan. För alla vand-
ringar gäller kläder efter väder, egen mat-
säck och att arrangören ordnar återresa 
till startpunkten.

10/10: S:t Olof – Slöta. ”Skymning”. 
Start kl 10 med pilgrimsmässa. Ca 10 km.
21/11: Slöta – Vårkumla: ”Mörker”
16/1: Vårkumla – Kinneved: ”Vila”
13/2: Kinneved – Jäla: ”Gryning”
6/3: Jäla – Grolanda:  ”Ljus”
20/3: Grolanda – Floby: ”Arbete”
10/4: Floby – Gökhem: ”Rast”
24/4: Gökhem – Vilske-Kleva: ”Möte”
22/5: Vilske-Kleva – Ö Tunhem: ”Avsked”
6/5: Ö Tunhem - S:t Olof: ”Måltid”

Musiksatsning 
i centrum
I höst öppnar en musikklubb 
i Kyrkans hus. ”Cornerstone music 
club” smyger igång sin verksamhet 
med ett tillfällen på prov i septem-
ber. Konceptet innebär att lokala och 
nationella band bjuds in för att spela 
för ett välgörande ändamål. Fred och 
rättvisa, lokalt och globalt.

 Alla biljettintäkter går till det valda 
insamlingsprojektet och dessutom 
görs en insamling via swish under 
kvällen. Planen är att kunna erbjuda 
50 biljetter per gång. Spelningarna 
kommer också att spelas in och sändas 
i efterhand i sociala medier för att fler 
ska kunna ta del av dem. 

Mer information om biljetter och 
insamlingsmål kommer inom kort. 
Håll utkik på hemsida och i sociala 
medier. Välkommen! 

cornerstone musik club,
kyrkans hus, falköping

lördag 19/9 kl 18 savant 
– pop/ rockband från falköping.

MUSIC CLUB

11



Kreativitet, mat, andakt, musik och gemenskap. För alla åldrar, 
med barnen i fokus. Det är Messy church! Varje träff har ett 
särskilt tema och inleds med en andakt. Därefter äter vi till-
sammans, pysslar och avnjuter en efterrätt.

s:t olofs kyrka fredag 11/9, 2/10, 
6/11 & 11/12 kl 17.30-19.30

OBS! Höstens träffar har planerats med hänsyn 
till det pågående coronapandemin. Vi träffas i S:t 
Olofs kyrka för att lättare kunna hålla avstånd 
och serverar endast kyrkkorv. Max antal del-
tagare är 50. Allt är gratis, men vi behöver din 
anmälan senast dagen innan på 0515-77 63 00. 

Sång, rytm och rörelse medverkar till att stimulera och utveckla 
barnets alla sinnen. Vi vill förmedla en musikalisk, visuell och 
lekfull upplevelse både till ditt barn och till dig som vuxen, och vi 
vill också förmedla något om kyrkans sångskatt och tro. 

Onsdagar kl 10.00-11.00 i S:t Olofs kyrka. Sju tillfällen 
med för förälder och barn 0-1 år. Ledare Sandra Flensén 
och Annika Lagerquist. Anmälan till Sandra på:
0515-77 63 26 / sandra.flensen@svenskakyrkan.se.

Några lediga platser kvar i höst!

Babypsalmsång 

konstnatten/mekelsmäss 2020

Kyrkans dolda skatter 
Utställning i S:t Olofs kyrka, 25/9 kl 18-

23, 26/9 kl 14-01 och 27/9 kl 11-14 

Kyrkobyggnaden är full av historia. Inte minst rymmer 
alla de kyrkliga föremålen berättelser om landets och bygdens 

historia. Under Konstnatten plockar vi fram några av alla de 
föremål som vanligtvis inte syns för besökare. Bland annat visas 

kyrksilver och textilier. Varmt välkommen!
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En träffpunkt i centrum. Fika, 
umgås, läs tidningar och böcker. 

OBS! Särskilda rutiner vidtas vid 
serveringen för att förhindra smitt-
spridning. Varmt välkommen!

Tisdagsöppet
kyrkans hus, falköping
varje tisdag kl 13.30-16.00 

samtalscafé

Samtal om livets viktiga frågor över en fika  
Tisdag 29/9, 27/10 och  24/11 kl 18.

i falköpings saluhall



  

13

vid inventering av gravplatser på Falköpings pastorats 
kyrkogårdar har nedanstånde gravplatser befunnits sakna 
registrerade gravrättsinnehavare. Samtliga dessa gravplat-
ser har senast våren år 2018 försetts med skylt om att 
släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsför-
valtningen. 

Med hänvisning till begravningslagen ( SFS 1990: 
1144 kap 7§ 3, 19och 33) vill Falköpings pastorat 
anmoda släktingar eller närstående till gravsatta i ned-
anstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsför-
valtningen så att uppdatering av gravrättsinnehavandet 
kan ske. Om inte så sker inom ett år från denna annons 
införande kan Falköpings pastorat förklara gravrätten 
förverkad. Gravrätten övergår då till upplåtaren.

Siffror och text i kolumnerna avser gravnummer och 
kvarter och i graven senast gravsatt person och årtal. 
Listorna finns också uppsatta på respektive kyrkogårds 
anslagstavlor.   

Telefon till kyrkogårdsexpeditionen: 0515-77 63 50.  
Öppettider: Mån, ons, tors, fred kl 10-15 med 
lunchstängt kl 12-13. Tisdagar öppet kl 13-15. 

Grav        Kv    Senast gravsatt Notering

S:t Olofs kyrkogård 
429A       03    Jonsson, Johan Albin     - 1948
1178       06    Larsson, E Alice             1882 -1971
2056-2057  09    Krona, Allan,                 -1957
3640-3641  27    Jacksson, Sven Arne Ivar  1938-1988
5230       42    Ekholm, Uno Gustav     1929-2012
  
S:t Sigfrids kyrkogård  
371       01 Osbäck, Bror Gösta Costy 1916-1979
716       01 Berglund, Birgitta 
  Ingrid Elisabet                   1937-2005
  
Torbjörntorps kyrkogård  
83-84        B Ström, August H             1890-1955
  
Luttra kyrkogård  
51-52       01 Josefsson, Johan Albert    1863-1906
  
Mularps kyrkogård  
10       N    Fägersten, Henny Maria   1900-1901
  
Yllestads kyrkogård 
229-230      B Dahl, Dagmar Linnéa      1912-1995

vi smyckar våra gravar med blommor och kransar och 
tusentals ljus lyser upp höstmörkret. Allhelgonahelgen har blivit 
en av de största helgerna på året. En helg då vi tillsammans med 
människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem 
som har lämnat det här livet.

Ljusen som lyser på våra kyrkogårdar får påminna oss om att 
mörkret må vara kompakt, men ljuset är starkare och lyser upp 
också det största mörker. De påminner oss om Guds ljus som ger 
oss ett himmelskt hopp.

Välkommen till kyrkor och 
kyrkogårdar i allhelgonatid

Yllestads kyrka under 
allhelgonahelgen 2019.

fredag 30 oktober och lördag 31 oktober
öppna kyrkor
Alla kyrkor med kyrkogårdar samt S:t Olofs kyrka är öppna 
kl 12.00-20.00 med servering av kaffe och kaka. 

bemannade kyrkogårdar 
S:t Sigfrids och S:t Olofs kyrkogårdar är bemannade kl 16.00-
20.00 med personal från församlingsvård och kyrkogård. Servering.

Allhelgonahelgens gudstjänster och musik hittar du
 i kalendariet på nästa sida!

Gravrättsinnehavare sökes
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lördag 5 september
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Gustav Gyl-
lenhammar, orgel.

söndag 6 september
Trettonde söndagen efter trefaldighet. 
Medmänniskan

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
10.30 Yllestads kyrka
Mässa, Svenning.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Hagström.
17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Senning.
19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll. ”En stund 
på jorden”, Annika Argus med 
vänner. Daniel Lindh, bas och 
David Isaksson, trummor.

lördag 12 september
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. John Sarafian, 
gitarr och Ulric Rudebrant, 
sång och piano.

söndag 13 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet. 
Enheten i Kristus

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg. Pilgrimsvandring, 
Stiernstedt Östblom.
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt        
Östblom.
19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 19 september
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Lasse x 2 och 
hemlig gäst x 2

söndag 20 september
Femtonde söndagen efter trefaldighet.      
Ett är nödvändigt

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén.
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Flensén.
17.00 Karleby kyrka
Temagudstjänst, ”Tillsammans 
för FRED, Lundin. Sånggrupp 
ur Ållebergs kyrkokör. Efteråt 
samtal kring temat. 

lördag 26 september
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Musikskolans 
celloelever under ledning av 
Anne-Marie Schön

söndag 27 september
Sextonde söndagen efter trefaldighet. 
Döden och livet

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom.
17.00 Skörstorps kyrka
Temagudstjänst ”Tillsammans 
för RÄTTVISA”, Flensén.Efteråt 
samtal kring temat. 
18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

lördag 3 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Anna Vadberg Trio
18.00 Fredriksbergs kyrka
Gospelkonsert.

söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag. Änglarna.

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Vartofta-Åsaka k:a
Temagudstjänst, ”Tillsammans 
för ”FÖRSONING”, Lundin. 
Birgitta Lindh, cello. Efteråt 
samtal kring temat. 

lördag 10 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Röörkvartetten

söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen. Lovsång

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa med miljötema, Flensén. 
Förskolan Bokens barn med-
verkar.
11.00 Luttra kyrka
Skördegudstjänst, Lundin.    
Servering och auktion till för-
mån för Act Svenska kyrkan.
14.00 Torbjörntorps kyrka
Skördegudstjänst med miljö-
tema, Flensén. Barnkören Joy 
medverkar. Auktion på skörde-
alster och kaffeservering.
14.00 Näs kyrka
Skördegudstjänst med miljö-
tema, Löwing. Kaffeservering.
14.00 Karleby kyrka
Skördegudstjänst, Lundin.     
Ållebergs barnkör. Efter guds-
tjänsten serveras kaffe.
17.00 Tiarps kyrka
Skördegudstjänst med miljö-
tema, Löwing. Kaffeservering.

lördag 17 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Gustav Jannert, orgel

söndag 18 oktober
Nittonde söndagen efter trefaldighet. Trons kraft

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin. Efteråt öppet 
möte kring församlingens verksam-
het.
10.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Jensen. 
18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.
19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Lundin. 

lördag 24 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Falköping gospel

söndag 25 oktober
Tjugonde söndagen efter trefaldighet. Att leva 
tillsammans

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén.
11.00 Vistorps kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

fredag 30 oktober
18.00 Uppståndelsens kapell
Musik i allhelgonatid

lördag 31 oktober
Alla helgons dag. Helgonen.

15.00 S:t Olofs kyrka
Minnesgudstjänst, Jonas Hagström. 
15.00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst, Flensén. 
Sånggrupp ur S:t Sigfrids kyrkokör.
16.30 Uppståndelsens kapell
Musik i allhelgonatid
17.00 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjänst, Flensén.
Sånggrupp ur S:t Sigfrids kyrkokör.
17.00 Åsle kyrka
Minnesgudstjänst, Löwing.
Sånggrupp ur Ållebergs kyrkokör.
18.00 S:t Olofs kyrka
Minnesgudstjänst, Hagström.
19.00 Karleby kyrka
Minnesgudstjänst, Lundin. Sång-
grupp ur Ållebergs kyrkokör.

gudstjänster & musik

kalendarium
Vi planerar att hålla gudstjänster, mötesplatser och grupper enligt detta kalendarium. Med tanke på det osäkra läget kan 
dock ändringar komma att ske. Detta meddelas i sådana fall i predikotur och annons i Falköpings tidning samt i sociala me-
dier och på vår hemsida: svenskakyrkan.se/falkoping. För mer information: ring 0515-77 63 00. 

med anledning av 
coronapandemin:
Tänk på detta vid gudstjänst:
- Undvik att handhälsa och kramas.
- Sitt glest i kyrkorummet.
- Max antal deltagare är 50.
- Kollekt enbart via swish.

Rutin vid nattvard:
- 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.  

Direktsänd gudstjänst: 
Du som tillhör en riskgrupp för 
covid -19 är välkommen att vara 
med via närradion som direktsän-
der söndagens gudstjänst från S:t 
Olofs kyrka kl 10.



söndag 22 november 
Domssöndagen. Kristi återkomst

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa med miljötema, Flensén.
10.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing.
17.00 Yllestads kyrka
Mässa med miljötema, Lundin.
18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst med miljötema, 
Flensén.

öppna mötesplatser
kyrkans hus
Tisdagsöppet
Tisdag kl 13.30-16. En träff-
punkt i centrum. Fika, umgås, 
läs tidningar och böcker. 
OBS! Särskilda rutiner vidtas 
vid serveringen för att förhin-
dra smittspridning. 
Cornerstone music club
Lördag kl 18. Lokala och 
nationella band spelar för ett 
välgörande ändamål. 19/9.

s:t olofs kyrka
Messy Church
kl 17.30-19.30. Kreativitet, mat, 
andakt, musik och gemenskap. 
Träffar i höst:  2/10, 6/11 & 
11/12.
 
samtal & fördjupning
fredriksbergs kyrka
Livsstegen
Program för personlig utveck-
ling. Två nya grupper startar i 
höst. Anmäl intresse på web-
ben senast 9/9.
Samtalscafé
Samtal om livets viktiga frågor 
över en fika. Falköpings saluhall  
29/9, 27/10 och 24/11 kl 18.

Samtalsstöd
Alla präster har tystnadsplikt. 
Du når prästerna i Falköping 
dagtid på 0515-77 63 90. El-
ler via växel 0515-77 63 00. 

för barn och unga
s:t olofs kyrka: 
Babypsalmsång
Onsdag kl 10-12. 
Föranmälan, se sid 12.

mössebergs kyrka
Öppen förskola 
Måndag kl 9-11.30. 0-5 år 
tillsammans med vuxen.
Pax
Onsdag kl 16-17.30 Åk. 1-6. 
Vi hämtar på Mössebergs-
skolans fritids!

söndag 1 november 
Söndagen efter Alla helgons dag.               
Vårt evighetshopp

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.
10.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Jensen. 
19.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 7 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 8 november 
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet. 
Frälsningen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 Tiarps kyrka
Familjegudstjänst, Svenning.
Ållebergs barnkör. Efteråt     
serveras kyrkkorv.
17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt        
Östblom.
17.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gudstjänst, Svenning. 

onsdag 11 november
18.00 S:t Olofs kyrka
Musikalen ”Bara vara barn” 
framförs av pastoratets barn-
körer, barngruppen PAX och 
ungdomsgruppen.                             

lördag 14 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Falköping gospel.

söndag 15 november
Söndagen före domssöndagen.                 
Vaksamhet och väntan.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.
10.30 Kälvene kyrka
Mässa, Svenning.
10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin. Efteråt öp-
pet möte kring församlingens 
verksamhet.
16.00 S:t Olofs kyrka
Musikalen ”Bara vara barn” 
framförs av pastoratets barn-
körer, barngruppen PAX och 
ungdomsgruppen.
17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Lundin. 

lördag 21 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Gustavi stämmor

gudstjänst & 
andakt i vardagen
MÅNDAG
18.00 Meditations-   
måndag  i S:t Olofs kyrka.
Olika meditationsmetoder 
beroende på vecka: Cente-
ring prayer,  Lectio Divina 
eller Taizébön. Se kalender 
på webben. 
 
ONSDAG
8.30 Pilgrimsmässa           
i S:t Olofs kyrka. Ta gärna 
med fika och stanna en 
stund efter mässan! 

TORSDAG  
18 Livsstegsmässa i 
Fredriksbergs kyrka. Kom 
gärna en halvtimma innan 
om du vill hjälpa till! Efter 
mässan kaffe och tid för 
delande.

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.

Ungdomsgrupp
Torsdag kl 18.30-21. Åk 7-.

vartofta samlingslokal
Öppen förskola 
Torsdag kl 9-11.30. 
0-5 år med vuxen. 
Miniorer
Torsdag kl 15-16.30. Åk 1-3. 
Juniorer
Tisdag kl 15-17 Åk 4-5.
Onsdagshänget
Onsdagar kl 15-17. Åk 6-7.

tiarps lägergård
Ungdomsgrupp
Torsdag kl 18-20.30. Åk 8-

Orgel- och pianolektioner
Undervisningen är kostnadsfri 
och vi har en egen kö. Kontakt: 
Annika Lagerquist, organist, 
0515-776322, annika.lager-
quist@svenskakyrkan.se.

pastoratets körer
för barn och unga: 
Barnkören Joy 7-12 år.
Mössebergs k:a, måndag kl 
16-16.45. Hämtning på sko-
lan. Se sid. 9.
Ållebergs barnkör åk 1-6.
Vartoftas samlingslokal, tors-
dag 16.30-17.15. Hämtning 
från skolan. Se sid. 9.

för vuxna:
På grund av de gällande Covid 
19-restriktionerna kan våra 
vuxenkörer inte reptera. Om du vill 
sjunga i en mindre körgrupp – ta 
kontakt med någon av musikerna.
Bergaton. 
Kyrkans hus, onsdag kl 19. 
Falköping gospel
Mössebergs k:a,                  
måndag kl 18.45 
S:t Olofs kyrkokör
Kyrkans hus, torsdag kl 18.30.
S:t Sigfrids kyrkokör
Mössebergs k:a, onsdag kl 19.
Ållebergs kyrkokör
Slötagården, tisdag kl 19.

körer med provsjungning: 
Falbygdens oratoriekör
Mössebergs k:a, en fredag/
månad. 
Gustavi stämmor
Mössebergs kyrka,                 
tisdag kl 19. 
Kören Knut Svennings 
Fredriksbergs k:a, varannan 
torsdag kl 19.

15

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.



Uppväxt under trygga förhållanden har jag nog 
alltid haft en tro. Tron att det ordnar sig, tron 
att det finns framtid och tron att någon håller 

allt i sina händer. Kanske barnsångerna om ”Trygga 
räkan” och lite senare ”He´s got the whole world in 
his hand” lyckats förmedla till mig den tillit jag lever 
i och som utvecklats till en tro. Kanske var det andra 
orsaker till att grundtryggheten och tilliten växte 
fram. 

Den där tilliten har i vilket fall gjort mig ganska 
orädd. Orädd nog att ge mig på kyrkoherdeuppgiften 
och diverse äventyrliga aktiviteter på frilufts- och 
idrottsområdet. Orädd nog att driva förändringsar-
bete i en ibland rätt trögförändrad kyrka. Men tillit 
måste alltid vara fäst någonstans. Ett ankare kan vara 
stort, tungt och stabilt, men måste greppa tag i bott-
nen för att hindra skeppet att driva. Ett ankare som 
hänger fritt i vattnet är inte till någon nytta oavsett 
hur tungt det är eller hur grov ankarkättingen är. Vår 
tillit är som ankaret – den måste ha fäste i en berg-
grund. Den berggrund jag kan ana under allt kallar jag 
för Gud. Kanske du kallar den något annat, men jag 
tror vi talar om samma sak.

Det är underbart att se hur människor som upptäck-
er denna berggrund får sina liv förvandlade. Ankaret 
griper tag i bottnen. Att finna en grund för tilliten 
kan få den att börja växa och det i sin tur förvandlar 

Jonas Hagström 
kyrkoherde och kontraktsprost

våra liv. Steg för steg ger den oss mod och kraft. 
Läs artikeln om Samuel i detta nummer av ”Him-
mel och jord”. Jag tycker att det är en underbar resa 
han beskriver, långt större än någon jordenruntresa. 
Resan mot tillit kan vi ju dessutom genomföra på 
hemmaplan. Det passar ju bra i dessa coronatider av 
reserestriktioner och inskränkningar. 

”Den längsta resan är resan inåt” skrev Dag Ham-
marskjöld. Det handlar inte alls om att gå in i inkrökt 
självupptagenhet utan snarare att låta sig befrias 
från självupptagenhet. Dag Hammarskjölds inre resa 
handlar inte om att stänga in sig, om att grubbla över 
livets gåtor eller om att söka avslappning för att 
sedan stressa vidare. Resan handlar om att finna hel-
het och därmed bli mer hel, om att i vardagen bli mer 
öppen för den helhet vi lever i.

Kyrkan är en samling människor som är på den resan. 
Olika åsikter, olika musiksmak, olika intressen, åldrar 
och bakgrunder. Och det är så det ska vara. En väl-
signad mångfald som i tillit tillsammans söker sig inåt, 
och utåt, mot den helhet och berggrund som vi kallar 
Gud. En biljett till den resan är din. 

Foto: Jesper W
ahlström

 / IkonVi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 
och ge 100 kr/mån

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL
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