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”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.Med anledning 
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För aktuell information om vad som händer i pastoratet, besök vår 
hemsida, svenskakyrkan.se/falkoping, ring församlingsexpeditio-
nen, 0515-77 63 10 eller läs predikoturen i Falköpings tidning på  
fredagar. Vi längtar tills vi kan mötas som vanligt igen och hoppas 
och ber att det inte ska dröja länge.

Gudstjänsterna och vissa verksamheter har flyttat ut på 
nätet. Läs mer på nästa uppslag!

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 tillhör en 
riskgrupp för covid -19. Ring kommunens växel, 0515-88 50 00 
på tisdagar kl 10-12. Varorna levereras av Svenska kyrkans perso-
nal och volontärer på onsdagar. Tjänsten är helt gratis.

Just nu firas inga gudstjänster i kyrkorna och all verksamhet 
med fysiska träffar gör uppehåll. När denna tidning går till 
tryck vet vi inte när vi kommer att kunna öppna upp igen. 
Därför finns inget kalendarium i detta nummer.  
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Vad är kyrkovalet?
Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till 
kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige 
och till kyrkomötet. Det är de beslu-
tande organ som styr församlingen eller 
pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på 
nationell nivå. Det motsvarar 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. 

Hur mycket makt har nominerings-
grupper och de personer som väljs? 
Det spelar stor roll vilka nominerings-
grupper och personer som väljs. På lokal 
församlingsnivå påverkar det direkt vad 
kyrkan på orten gör för satsningar och 
prioriteringar. 

På regional stiftsnivå fattar man beslut 
om bidrag till renoveringar av kyrkor, 
samordning av olika typer av stöd för 
till exempel härbärgen vintertid, stöd för 
funktionsnedsatta, hjälp till flyktingar 
och integration, klimatsatsningar och så 
vidare.

På nationell nivå fattas övergripande 
beslut som påverkar hela Svenska kyrkan. 

Ett sådant exempel är vilka psalmer som 
ska finnas med i psalmboken. Ett annat 
exempel är den så kallade samvetsklausu-
len om hur enskilda präster och diakoner 
får förhålla sig till frågor som kvinnliga 
präster eller samkönade äktenskap.

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 röst-
berättigade 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 röstkort och legitimation för att 
kunna bevisa att du är du.

Över hela landet kan du förtidsrösta 
från och med den 6:e och till och med 
den 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 pastorsexpeditionen, stiftskansliet 
eller kyrkokansliet. 

Brevröstningspaketet innehåller en 
beskrivning av hur du ska göra. Läs den 
noga!

Hur går det med kyrkovalet under 
coronapandemin?
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.

så här kandiderar du:
Du måste:
- tillhöra Svenska kyrkan.
- vara döpt i Svenska kyrkan eller an-  
   nat kristet samfund, eller tidigare ha   
   varit förtroendevald i Svenska kyrkan.
- fylla 18 år senast på valdagen.
- vara kyrkobokförd i det området 
   valet gäller.

Nästa steg:
Uppfyller du kraven för att ställa upp i 
kyrkovalet är nästa steg att kontakta 
en befintlig nomineringsgrupp att kan-
didera för eller att bilda en ny.

Läs mer: svenskakyrkan.se/kyrkoval 

Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar från 16 år vara med och påverka var 
Svenska kyrkan ska lägga kraften. Du som är engagerad i kyrkan kan också ställa upp som kandidat.

Var med 
och påverka!
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I tider av oro och kris behöver vi mötas och få stöd 
av varandra i ännu större omfattning än vanligt. 
Under coronapandemin strävar Svenska kyrkan 
därför efter att inte ställa in  - utan ställa om. 

Ett annorlunda år

Sedan i november har gudstjänsterna 
spelats in och sänds på webben och 
i radio Falköping. Här spelar Fredrik 
Stiernstedt Östblom in i Åsle
kyrka strax innan jul.

Sedan i april har Svenska kyrkans 
volontärer handlat och levererat mat 
och mediciner till personer i riskgrupp.

Ållebergs kyrkokör sjöng 
utanför Elvagårdens 
äldreboende i maj.

Pastoratets kyrkor har haft extra 
öppet ända sedan pandemin bröt 
ut. För ljuständning, andakt eller 
bara en stund i stillhet. 

När de vanliga mötesplatserna inte 
kan hålla öppet får man hitta nya. Här 
Sommarhäng på Mösseberg i juni.



svenska kyrkan 
möter dig där du är!
Vi kan inte träffas som vanligt, men vi kan ändå 
fira gudstjänst och mötas i digitala samlingar! 
Längtar du efter nattvarden finns möjlighet att 
få ta emot den enskilt.  

pick & pack - digital barnverksamhet
Varje måndag presenteras en ny film på hemsidan och i 
sociala medier. Kolla in filmen och hämta sedan en akti-
vitetspåse i S:t Olofs kyrka, Mössebergs kyrka, Torbjörn-
torps kyrka, Åsle kyrka, Vartofta samlingslokal eller affären 
i Kättilstorp.

meditationsmåndag
Ett sammanhang där du får andas ut och släppa taget. 
Tystnad, ledd meditation och bibelreflektion. Måndagar 
kl 18 via videokonferens. Länk i kalendern på hemsidan. 

livsstegsandakt
En andakt anpassad för nätet med livsreflektioner från 
Livsstegen, bön och textläsning. Efteråt inbjuds du att 
vara med och dela livet utifrån Livsstegens principer i en 
enklare form. Torsdagar kl 18 via videokonferens. Länk i 
kalendern på hemsidan. 

bibelstudier online
Kortare bibelföredrag och därefter samtal om texten. Start 
med Gamla testamentet för att få en bakgrundsförståelse 
för texterna i Nya testamentet. Inga förkunskaper krävs, 
men du behöver ha tillgång till en bibel. Studieledare 
Björn Lundin, präst. Anmälan till församlingsexpeditio-
nen, 0515–77 63 00 senast 19/3. 

gudstjänster
En gudstjänst publiceras på hemsidan varje söndag och 
sänds i närradion kl 10. En agenda för gudstjänst i hemmet 
finns att hämta i kyrkorna eller ladda ner från hemsidan. 

enskild nattvard 
När vi inte kan fira mässa tillsammans finns det fortfaran-
de möjlighet att få del av nattvardens gåvor enskilt! Boka 
ett möte med någon av prästerna i Falköping på 0515-77 
63 90. Ni kan ses hemma hos dig eller i kyrkan. 

gör en insats under pandemin
Mathjälpen till riskgrupper för covid -19 fortsätter att 
växa och vi vill gärna bli fler som hjälper till att handla. 
Det är ett roligt uppdrag och du binder inte upp dig för 
något, utan är med när du kan och vill. Volontärer behövs 
även till en spännande utställning i S:t Olofs kyrka i påsk. 
(Se sid.12! ). Kontakt: Maria Kristiansson 070-22 12 418.

stöd och samtal
Prästerna i Falköping nås dagtid på 0515-77 63 90.Julvandringen kunde inte spelas för publik. 

Istället blev den en film som skickades till 
skolorna och visades i sociala medier. 

Många hälsningar har skickats ut 
när olika sammankomster blivit 
inställda. Bland annat fick alla 
jubilarer en gåva hemskickad. 
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är ju stora och viktiga män - kungar.” förklarade de. De vise 
männen får alltså en större plats i berättelsen, både fysiskt och i 
konfirmandernas tankar än vad vi kanske är vana vid. Hur stor 
är då inte Jesus när dessa jättar lägger sig vid hans fötter med 
gåvor som passar en kung?
Så min uppmaning till alla måste bli: utforska det digitala!
Se de nya möjligheterna till samarbete och gemenskap där
Bibeln tar sin plats i en annan verklighet. 
Tillsammans bygger vi denna nya verklig-
het där en ny värld formas och, i konfir-
mandernas fall, ett nytt rike.
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– Ganska tidigt under hösten förstod 
jag att den traditionsrika julmusiken i S:t 
Olof skulle vara omöjlig att genomföra 
med 80-100 medverkande och sedan 250 
åhörare flera gånger om. Därför bestäm-
des att vi skulle koppla in Bergaton och 
ett externt team för att spela in en webb-
sänd konsert, berättar Annika Lagerquist, 
organist och ansvarig för julmusiken.

Samtidigt blev Falköpings pastorat in-
bjudet att bli en del av den stora satsning 
på digitala julkonserter från alla Sveri-
ges stift som gjordes av kyrkokansliet i 
Uppsala 
– Sällan har en konsert planerats om så 
många gånger, allt eftersom restriktioner 
ändrades och justerades. Mellan hopp 
och förtvivlan, från 50 personer till 
kanske 300 och sedan 8 personer som vi 
slutligen blev.

”Utforska det digitala!” 

Julmusiken från Falköping nådde rekordmånga
Julmusiken från S:t Olofs kyrka blev en 
del av Svenska kyrkans stora satsning 
på digitala julkonserter. Drygt 100 
000 personer har därför fått njuta av 
sång och musik från Falköping. 

Markus Karlsson,
församlingspedagog

”

konfirmandarbetet under pandemin:

”Vi ställer inte in – vi ställer om”. Den meningen har vi 
hört många gånger, men den är ändå sann. Corona-

pandemin kom med stormsteg och vi stod lite avvaktande, 
kanske naiva och sade ”det går snart över”. Nu ett år senare så 
står vi fortfarande här mitt i pandemin, men vi har ställt om.

I Falköpings pastorat jobbar alla konfirmandgrupper idag 
med digitala hjälpmedel. På Discord (ett program för chatt- 
och röstsamtal över datanätverk) har vi skapat en plats där 
konfirmanderna kan samlas. Detta virtuella församlingshem 
har fått namnet ”Civitias” (latin för gemenskap) och är nu ut-
gångspunkten i vårt arbete. Här kan man dela skärmar, använ-
da webkameror och dela det man gör vid sin egen dator med 
andra. Ungdomar och ledare jobbar tillsammans och lär känna 
varandra, i både spelet och i verkligheten. 

LAN–konfirmanderna arbetar med utgångspunkt i spelet 
Minecraft där man med hjälp av olika block kan bygga bygg-
nader, städer och hela världar. Med Bibeln i fokus blir spelet 
vårt verktyg för fördjupning. 

Inför jul byggde gruppen till exempel hela Betlehems stad i 
Minecraft. I det arbetet blev det tydligt för oss ledare hur spel-
världen kan ge oss nya perspektiv. Gruppen som ansvarade för 
att bygga de tre vise männen byggde nämligen tre jättar. ”De 

Serien med  20 konserter från Neder-
luleå i norr till Lund i söder har nåtts av 
över en halv miljon människor (570 000) 
via digitala verktyg. Konserten från S:t 
Olofs kyrka har 130 000 visningar. 

– Så otroligt glädjande att få vara en 
del i att sprida julstämning runt om i 
bygden och i en ännu vidare krets i lan-
det, säger Annika.

– Webbsänt i all ära, men jag tror att vi 
är många som längtar till vi får träffas 
på plats igen. Det är något visst med 
livemusiken som är svårt att sätta ord 
på. Finalen med ”Dagen är kommen” i 
en knôkad kyrka där taket nästan lyfter, 
kan ingen webbsändning återskapa. Låt 
oss hoppas och be att det blir möjligt 
2021. 

Inspelning i S:t Olofs kyrka en lördag i 
november. Granar på plats och julkrubban 
framme, redan före första advent. 

Stallet i Betlehem, 
byggt i spelet Minecraft.



Vanliga frågor om arbetet med stensäkring
Många har frågor kring arbetet med 
stensäkring på våra kyrkogårdar. Här 
finns svar på några av de vanligaste 
frågorna. I sommar utförs kontroller 
på S:t Olofs och Mularps kyrkogårdar. 

Varför ska gravstenar provtryckas 
vart femte år?
Svenska kyrkan är huvudman för be-
gravningsverksamheten i Falköping och 
är skyldig att se till att kyrkogårdarna 
är säkra miljöer, både för besökare och 
för anställda. Gravstenar som är dåligt 
förankrade kan utgöra en fara. 

Centrala Gravvårdskommittén (CGK) 
har tagit fram riktlinjer för stensäkrings-
arbetet. Svenska kyrkan Falköping följer 
CGK:s rekommendation att gravstenar 
över 30 centimeter ska provtryckas vart 
femte år. 

Hur går en provtryckning till?
Arbetet består av två moment; provtryck-
ning och efterkontroll. Gravsten och 
sockel ska tåla ett tryck av 35 kg och 
får inte luta för mycket i förhållande till 
sin höjd. Det ska också finnas minst två 
rostfria dubbar som håller ihop stenen 
med fundamentet. Dubbarna ska ha rätt 
tjocklek i förhållande till stenens storlek.   

Om provtryckningen visar att gravste-
nen utgör en fara måste huvudmannen 
omedelbart tillfälligt säkra gravstenen. 
Därefter måste gravrättsinnehavaren 
omgående informeras skriftligen. Det är 

gravrättsinnehavarens ansvar att hålla den 
enskilda gravplatsen i ordnat och värdigt 
skick. Att åtgärda en osäker gravsten är 
därför gravrättsinnehavarens ansvar.

Varför upphandlar inte Svenska kyrkan 
ett företag som åtgärdar gravstenar 
och erbjuder deras tjänster till en fast 
kostnad till gravrättsinnehavarna? 
Som huvudman för begravningsverk-
samheten är det Svenska kyrkans ansvar 
att kontrollera gravstenar, men det är 
gravrättsinnehavarens ansvar att utföra de 
åtgärder som behövs. 

Begravningsverksamheten är en sam-
hällelig uppgift som innefattar myndig-

hetsutövning. Det är viktigt att man som 
huvudman inte agerar, eller uppfattas 
agera, partiskt genom att framhålla ett 
företag framför ett annat.

Varför täcks inte arbetet med 
gravstenssäkring av begravnings-
avgiften?
En gravplats måste inte ha en gravan-
ordning (till exempel en gravsten). Om 
gravrättsinnehavare väljer att ha en grav-
anordning är det innehavaren som står 
för kostnaderna.  Medel ska inte tas från 
begravningsavgiften, som alla betalar, för 
att täcka kostnader som ligger på enskil-
da gravrättsinnehavare.
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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 gravvår-
darna, som till exempel tvätt och rätning 
av rabattramar. Finns det tillfällen då du 
inte kan besöka gravplatsen, men ändå 

våra tjänster

vill smycka den? Vi kan hjälpa till med 
att köpa snittblommor och sätta ut på 
graven eller tända ett ljus. Till påsk erbju-
der 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!
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Tar farväl efter 
tre decennier

Efter 35 år lämnar Mats Löwing nu sin tjänst i Falköpings 
pastorat. Han minns det stora engagemanget i församlingarna 

där han verkat, men framför allt alla möten med människor.
 - Att få dela människors liv i både glädje och sorg, det är stort.
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Mitt i Åsle by ligger den vita 
kyrkan från 1100-talet som 
en fast punkt och välkomnar 

människor. I prästgården strax intill 
möts jag och Mats för ett samtal om 
hans långa tjänst som präst. 

Det var den 1 oktober 1985 som 
han tillträdde tjänsten som präst för 
Åsle, Mularps och Tiarps församlingar 
i dåvarande Slöta och Valstads pastorat. 
(Skörstorps församling tillkom senare.) 
Han anställdes av båda pastoraten 
samtidigt och har fortsatt att dela sin 
tjänst på det sättet även sedan de gamla 
pastoraten uppgått i Falköpings och 
Tidaholms pastorat.  

– Jag är den förste och den siste som 
har denna tjänst, konstaterar Mats.

Han minns det varma välkomnande 
han fick från församlingsborna när han 
kom som ny präst och hur han slogs av 
det starka engagemanget och de många 
ideella krafterna som fanns i församling-
arna. 

– Jag blev starkt berörd av engage-
manget de hade för sina kyrkor. Det är 
något jag verkligen burit med mig och 
som lärt mig vikten av att bygga för-
samling i samarbete med församlings-
borna. Att se och ta tillvara de ideella 
krafter som ställer upp.

han har alltid trivts utmärkt med 
att bo som han gör - mitt i församlingen.

– Det är fantastiskt att få leva med 
församlingen under kyrkoåret, från 
första advent till domsöndagen. Här har 
funnits, och finns än idag, ett brusande 
församlingsliv, säger han.

Han har svårt att välja något särskilt 
minne att lyfta fram, det finns ju så 
många att välja på. 

– Men att få stå i Åsle kyrka och ge 
välsignelsen en sen sommarkväll när 
dörrarna mot mossen står öppna, solen 
är på väg att gå ner och kossorna går 
och betar precis utanför kyrkmuren - 
det är magiskt. Där och då känner man 
sig verkligen som en del av skapelsen. 

han nämner också den traditionella 
gudstjänsten i Åsle kyrka på julafton, 
”Samling kring krubban”, som något 
alldeles extra.  Dit kommer många familjer 
som varit med i decennier. Barnen som 
var små när Mats började sin tjänst tar nu 
med sina egna barn. Han strålar av värme 
och glädje när han berättar just om den 
fantastiska kontaktyta han fått genom 
åren, från ”di gamle” i byn till de yngsta.

– Att få dela människors liv i både 
glädje och sorg, det är stort, säger han.

– Jag kan ha en begravning för en för-
samlingsbo jag känt i 35 år och senare 
samma dag åka till ett dopsamtal med 
en familj jag inte känner alls. Det ger en 
perspektiv.

Engagemanget och sammanhållning-
en i församlingarna blev tydligt inte 
minst vid den tragiska bussolyckan i 
Arboga 2006. Tre av de nio avlidna 
kom från Åsle. Kommunen skickade 
ut en krisgrupp som stöd, men insåg 
ganska snart att den inte behövdes.              
Alla i församlingarna runt omkring 
ställde upp och fanns där för varandra. 
Man ringde och hälsade på, fixade fika 
och mat och tog emot dem som kom 

för att tända ljus i kyrkan. 
– En sådan händelse svetsar ihop 

människor än mer, säger Mats. 
Han lämnar nu sin tjänst i Falköpings 

pastorat, men bor kvar i Åsle och vill 
fortsätta engagera sig i bygden så myck-
et han kan. Han kommer att arbeta 
heltid som präst i Tidaholms pastorat. 

när jag i vinterkvällen åker mot 
Falköping tänker jag på vårt samtal och 
på hur Mats älskar att vara en del av 
församlingen och dess liv. Jag nynnar på 
en sommarpsalm trots vinterkyla och 
snö. En psalm som får mig att tänka på 
det fina i att arbeta tillsammans. Vi har 
alla en plats och gåva. Det har stunden 
med Mats påmint mig om.

”Guds kärleks makt är frisk och stark
fast år och stunder vänder. Hans Ande 
genomsyrar allt vi vilar i hans händer.
Då spelar Skaparen och vi blir toner i 
hans symfoni av ljus och ljud och färger.”
Sv. ps. 754:4

Birgitta Lindh

>>> Att få stå i Åsle kyrka 
och ge välsignelsen en sen 
sommarkväll, när dörrarna 

mot mossen står öppna,  
solen är på väg att gå ner 

och kossorna går och betar 
precis utanför kyrkmuren

 – det är magiskt. <<<

Mats Löwing lämnar sin tjänst i pastoratet 
men bor kvar i prästgården intill Åsle kyrka.

porträttet
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Planen var att det första drop in-
dopet i Falköpings pastorat skulle 
ha gått av stapeln redan förra året. 

Men så kom coronapandemin och satte 
stopp för alla fysiska träffar. Den 15 maj i 
år görs ett nytt försök. 

– Vi har anpassat arrangemanget för 
att kunna genomföra det på ett tryggt 
och säkert sätt för alla. Även i svåra tider 
behöver vi få fira och vara glada, säger 
Fredrik Stiernstedt Östblom, präst. 

– Vi tror att drop in-dop kan passa 
många, inte minst i år när så mycket har 
fått ställas in eller skjutas på framtiden på 
grund av pandemin.  

Att planera för en högtidlighet av 
något slag innebär alltid mycket att tänka 
på. Det ska bokas lokal, skickas inbjud-
ningskort, lagas mat, dukas och städas  
– både före och efter arrangemanget. För 
den som vill döpa sitt barn, eller själv bli 
döpt, men känner att tiden och orken 
inte riktigt finns för allt detta är drop in-
dop ett perfekt alternativ. 

–  Vi tar hand om allt det praktiska, 
från pappersarbetet innan till tårtan 
efteråt. Det enda man behöver göra är 
att komma till Kyrkans hus och ha med 
sig legitimation, sedan sköter vi resten, 
berättar Fredrik. 

att arrangemanget är enkelt 
betyder dock inte att själva dopet blir 
mindre högtidligt. 

–  Jag tror faktiskt att det kan bli precis 
tvärtom. Här blir det ju fokus på det 
som är det viktiga – själva dopet och dess 
betydelse, säger Fredrik.

–  I grund och botten är dopet någon-
ting väldigt enkelt. Det enda som behövs 
är berättelsen om Jesus och att det finns 

vatten på plats. Vi kan fira på olika sätt, 
med olika traditioner, men i centrum står 
alltid detta: du är älskad nu och till evig 
tid.

Dopet är en helig handling, ett sakra-
ment, och innebär att den döpte blir 
medlem i Svenska kyrkan och därmed en 
del av ett större sammanhang; en världs-
vid kristen gemenskap och en del av 
Guds stora familj. Barn, unga och vuxna 
är lika välkomna att döpas. Du behöver 
inte prestera något, tro på ett visst sätt 

eller förstå allting för att döpas.
–  Tvärtom, dopet är en gåva från 

Gud till den som döps, någonting som 
du bara får ta emot utan motprestation, 
säger Fredrik Stiernstedt Östblom.

I år blir alltså första gången som 
Svenska kyrkan Falköping bjuder in till 
drop in-dop. Men många andra för-
samlingar och pastorat runt om i landet 
erbjuder den här möjligheten sedan flera 
år tillbaka. Svenska kyrkan i Västerås var 
först ut och där började man redan våren 
2011. Förhoppningen är att det ska bli 
en återkommande möjlighet även här i 
Falköping.

– Vi hoppas ju att många ska tycka om 
det här alternativet till den traditionella 
dopgudstjänsten och att vi ska kunna 
ha drop in-dop minst en gång varje år, 
avslutar Fredrik. 

Premiär för drop 
in-dop i Falköping

Blev dopet uppskjutet på grund av pandemin? Eller känns det krångligt
 att ordna med allt det praktiska? Då kan drop in-dop vara ett perfekt 

alternativ! Den 15 maj är det premiär för detta enkla, men ändå högtidliga 
och festliga sätt att fira dop. Både barn, unga och vuxna är välkomna.

NÄR?
Lördag 15 maj kl 10-15. 
Drop in-dop är gratis och du behöver 
inte anmäla dig i förväg. 

VAR?
S:t Olofs kyrka. Inskrivning sker i 
Kyrkans hus på Storgatan 11 B.

FÖR VEM?
Alla som inte redan är döpta. Barn, 
ungdomar och vuxna är välkomna! 

HUR?
Ta med: Personnummer på den som 
ska döpas. Om den som ska döpas är 
under 18 år behövs också underskrift 
och legitimation för barnets samtliga 
vårdnadshavare. Vid vuxendop behövs 
legitimation för dig som ska döpas.

Så här går det till: Expeditionsperso-
nalen i Kyrkans hus hjälper till med in-
skrivning. Efter dopsamtal med någon 
av prästerna Fredrik Stiernstedt Öst-
blom eller Sandra Flensén genomförs 
dopet i S:t Olofs kyrka. Där finns även 
kyrkomusiker Annika Argus med till-
sammans med en sångare. Du kan välja 
två solosånger till dopgudstjänsten. 
     Det går bra att ta med gäster till 
dopet. Hur många som kan vara med 
avgörs av gällande restriktioner. Infor-
mation kommer att finnas på pastora-
tets hemsida.
     Dopklänning eller konfirmandkåpa 
finns att låna, för den som vill. Efter 
dopet bjuds på dopkaffe och tårta. 
Beroende på gällande restriktioner 
serveras det antingen i Kyrkans hus 
eller så får ni ta med er det hem.

DET HÄR ÄR
DROP IN-DOP

>>>  Vi kan fira dop 
på olika sätt, med olika 

traditioner, men i centrum 
står alltid detta: du är 

älskad nu och till evig tid 

dop i coronatid
Du kan naturligtvis boka en traditionell 
dopgudstjänst, även under pandemin. 
Pastoratet följer de gällande restrik-
tionerna. När denna tidning går i tryck 
innebär det att dop genomförs med 
maximalt åtta deltagare, exklusive 
personal. Det innebär sju personer i 
dopsällskapet, utöver dopbarnet.
Dopet kan genomföras i en av pasto-
ratets 18 kyrkor, hemma hos den som 
ska döpas eller på någon annan plats. 
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I Bibeln berättas om lärjungen Filippos och 
hans samtal om Jesus med en etiopisk hovman.      
Hovmannen säger ”Här finns vatten. Är det något 
som hindrar att jag blir döpt?

Det finns inget som hindrar och det stavas väl-
kommen! Dopet berättar om något enkelt och 
om något stort på samma gång. Så som kärleken 
kan beskrivas; underbar och alldeles vardaglig     
- enkel, men stor. Vi är älskade av Gud och dopet 
är ett språk som den kärleken uttrycks på. Ett 
sätt till att säga ”jag älskar dig” på. Att vi får ta 
emot Guds kärlek gör det till ett sakrament, en 
helig handling.
      När vi döper i vatten, lånar vi vattnet för att 
kunna se och känna Gud. Och vi döper för att 
Jesus har sagt att vi ska göra det. Det är enkelt 
och glädjen är stor, som att möta kärleken el-
ler ta emot ett barn. Det är dop - inget hindrar 
kärleken.

Gud vill att vi ska höra ihop, med varandra och 
med Gud. Alla som döps blir en del av en världs-
vid gemenskap, en gemenskap mellan alla kristna 
och den egna familjen. Visst är det häftigt att det 
är samma gemenskap i den egna familjen och i 
den stora familjen som är kyrkan?

Vi firar dop på olika sätt, familjer har olika 
traditioner men i centrum står att du älskad nu 
och till evig tid. 

Det är inget som hindrar. Välkommen!

Dopet är enkelt
– men oändligt stort

Fredrik Stiernstedt Östblom
Präst Svenska kyrkan Falköping
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från fastan till pingst på tretton steg

fettisdagen är sista dagen innan den 
fyrtio dagar långa fastetiden. 

1

Just nu befinner vi oss mitt i årets största fasta i kristendomen. Följ med på en vandring 
som på bara 13 steg tar oss hela vägen från fastan fram till kyrkans födelsedag.

askonsdagen inleder fastan. 
Enligt gammal tradition
gör prästen korstecken
i pannan med aska på dem som 
deltar i mässan denna dag. Det
görs som en påminnelse om vår 
dödlighet. Människan är skapad 
av stoft och ska återvända till jord.

fastetiden innebär att avstå från någonting. I äldre 
tid var det först och främst kött som valdes bort, 
men även mjölkmat som exempelvis smör. Idag kan en 
kristen fasta lika gärna vara att avstå från tv-tittande, 
godis, alkohol eller kanske sociala medier. Det kan 
också handla om att avstå från något för att spara 
pengar. Pengar som sedan går till någon som behöver 
dem bättre än du gör. 
Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick 
genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett 
nytt liv. På söndagarna fastar man inte alls eftersom 
varje söndag är en påskdag. Påskfastan avslutas på 
påskafton.

midfastosöndagen är den fjärde söndagen i 
fastetiden. Symbolen för denna dag är oblaten – 
livets bröd som befriar från skuld. Jesus är brödet 
som kommit för att köpa mänskligheten fri.

femte söndagen i fastetiden 
   markerar start för andra stadiet i fastan   
     och är inledningen på passionstiden.   
       ”Passio” är latin och betyder lidande, 
       och vi minns Jesu kval. 
      På 1600-talet fanns det något som 
     hette ”passionskompass”. Den visade 
  olika aspekter av Jesu lidande och användes
för att meditera just i passionstiden.

jungfru marie 
bebådelsedag
Denna dag hör vi 
berättelsen om hur 
Maria möts av Guds
ängel Gabriel som gör 
klart för henne att hon
ska föda ett barn. 

palmsöndagen inleder Stilla 
veckan, dagarna precis innan 
påskdagarna. Palmbladet är en 
symbol för seger och hyllning. 
När Jesus red in i Jerusalem 
jublade folket, viftade med 
palmblad av glädje och sjöng 
Hosianna. Ofta sparar man 
palmbladen för att sedan göra 
aska av dem till kommande 
askonsdag.

4

5

6

2

3
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dymmelonsdag kallas onsdagen i Stilla 
veckan efter den medeltida seden att  
  vira tyg kring kyrkklockornas kläppar  
    för att de skulle ljuda dovt. Ibland 
           byttes kläppen ut mot en
               träkläpp, alltså en dymmel. 

skärtorsdagen firas till minne av Jesu 
sista måltid med sina lärjungar. De äter 
bröd och dricker vin och Jesus säger till 
lärjungarna att de ska fortsätta att göra
det, även när han inte finns ibland dem. 
”Gör det till minne av mig”, säger Jesus. 
Den här kvällen är förebilden för kyrkor i 
hela världen varje gång vi firar nattvard.

8

långfredagen är
dagen då Jesus förhörs
och döms som upprorsman. 
Han hånas, misshandlas och korsfästs. Efter sex tim-
mar dör han. Han går i döden för vår skull. Denna dag 
står korset i fokus. Dessutom bes särskilt utförliga 
förböner för hela världen. Förr fick inte barnen leka 
denna dag och långa predikningar hölls. På engelska 
heter dagen ”Good Friday”, en dag för försoning. 
Korsfästelsen är sorglig, men leder till något bra.

påskafton låg Jesus i graven. 
I kyrklig tradition är dagen stilla. 
På kvällen går många till kyrkan 
och firar påsknattsmässa, som 
symboliserar vakan vid Jesu 
grav. Denna mässa kallas ”Vigi-
liemässa”. Förr döptes många 
denna dag.

10

9

påskdagen. Då uppstod Jesus ur sin grav 
igen. Enligt kristendomen gör Jesu död och 
uppståndelse människans relation till Gud, 
andra människor och skapelsen hel igen. 
Annandag påsk är dagen då lärjungarna såg 
Jesus ta en bit bröd, läsa tackbönen och bryta 
brödet. Då öppnades deras ögon och de kände 
igen honom. Annandagen är en så kallad ef-
terfirningsdag, precis som annandag jul.

kristi himmelfärds dag. 
40 dagar efter återuppståndelsen läm-
nade Jesus jorden. Enligt legenden blev 
Kristi fotavtryck kvar på stenen när han 
lyftes upp i höjden i lärjungarnas åsyn.

13

12

pingst firas tio dagar efter 
Kristi himmelsfärds dag. 
Det var då den heliga 
Anden gavs till 
lärjungarna i Jerusalem. 
Pingsten är därför den 
heliga Andens högtid, 
ofta symboliserad av en duva.  
Vi firar att Gud låter sin ande, hjälparen, vara hos hos. 
Pingsten ses ofta som den kristna kyrkans födelse-
dag eftersom det var då som Jesu lärjungar började 
organisera en församling och började missionera.

11

7
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I förra numret av Himmel & jord inledde 
vi en serie kring centrala ämnen i den 
kristna tron, då med begreppet ”för-
soning”. I det här numret diskuterar 
Björn Lundin ämnet ”Nåd”.

När jag var liten lekte vi ofta en lek som gick 
ut på att någon skulle fånga in oss andra, 
och när man blev infångad då skulle ropa: 
”nåd, jag ber om nåd”. Sedan var det upp till 
infångaren att antingen frisläppa eller ut-
döma något slags straff – oftast blev man 
frisläppt.

Utan att vi förstod det lärde den här leken 
oss vad ordet ”nåd” egentligen betyder: att 
man blir frisläppt – benådad.

I Första Johannesbrevet 1:9 står det ”Om 
vi bekänner våra synder är Gud trofast och 
rättfärdig så att han förlåter oss våra syn-
der”. Det straff som vi förtjänar på grund 
av våra synder det har Gud redan tagit på 
sig när han offrade sin son Jesus Kristus på 
korset för vår skull. Det är det som påsken 
handlar om: Gud tar på sig vårt straff och vi 
blir benådade.

En förutsättning för att vi skall få del av 
förlåtelsen - nåden - är att vi bekänner våra 
synder och att vi känner ånger över det vi 
har gjort, då är Gud trofast och rättfärdig.

Att bli frisläppt
nåd

Björn Lundin
Präst, Svenska 
kyrkan Falköping

EN UTSTÄLLNING OM ATT FÅ FINNAS

 STORGATAN 10, 13/2 - 20/3

Bildkällan, Svenska Kyrkan i Falköping och Falbygdens Mat och Kultur i samverkan
www.bildkallan.com            www.svenskakyrkan.se          www.matokultur.se

Sedan urminnes tider är där en 
grupp som ständigt negligerats, 

exkluderats och osynliggjorts; de 
som är födda med Downs Syndrom. I 
våra tider av fosterdiagnostisering är 
rådande trend att de alls inte föds.

Genom Glada Hudik-teaterns arbete 
har nu även denna grupp fått ta 

plats på scenen, och det med stor 
internationell framgång. 

Nu äntrar de även den fotografiska 
scenen med Ikoner – en utställning 

om att få finnas.
 S:T OLOFS KYRKA 29/3 - 15/4

gudstjänster och musik i påsk
När denna tidning trycks vet vi inte om det kommer att kunna fira fysiska 
gudstjänster i våra kyrkor under påsken. Så fort vi har ett besked kommer 
informationen att finnas på hemsidan samt annonseras i Falköpings tid-
ning. Klart är dock att det kommer finnas möjlighet att fira digitala guds-
tjänster tillsammans under påsken. De publiceras på vår hemsida och i 
sociala medier och sänds i närradion kl 10 på söndagar. Varmt välkommen 
också till kommande digitala musikgudstjänster: Mariamusik från S:t Olofs 
kyrka den 21 mars och Långfredagsmusik från Åsle kyrka den 2 april. 

Varje år inför påsk bjuder Svenska 
kyrkan Falköping in både skolklasser 
och allmänheten till en upplevelse-
vandring genom påskens händel-
ser. Förra året blev vandringen in-
ställd på grund av coronapandemin 
och inte heller i år kommer den att 
kunna genomföras med publik på 
plats. Men i år blir vandringen en 
film istället! Inspelningen gjordes 
under februari månad och kommer 
att skickas ut till kommunens fjär-
deklassare inför påsk och visas i so-
ciala medier under stilla veckan. 
Håll utkik!

årets påskvandring blir en film

                www.bildkallan.com         www.svenskakyrkan.se/falkoping            www.matokultur.se
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Runt om i pastoratet finns både S:t 
Olofsleden och flera andra vandringsle-
der som är vackra att gå på egen hand 
eller med familj eller vänner. Lyssna på 
en inspelad pilgrimsmeditation  medan 
du vandrar (svenskakyrkan.se/falkoping/
pilgrimsmeditation), ta med en bok med 
texter eller dikter du tycker om eller följ 
med på en ledd vandring. Svenska kyr-
kan Falköping hoppas kunna genomföra 
följande vandringar under våren. Håll 
koll på hemsidan och Falköpings tidning 
för förändringar:

2 april kl 9: Långfredagsvandring från 
Vartofta-Åsaka till Vistorp.
11 april kl 16: Pilgrimsvandring i 
Skörstorps socken, vandring till guds-
tjänsten i Skörstorps kyrka, samlingsplats 
meddelas senare.
25 april kl 18: Pilgrimsvandring i Åsle 
socken, vandring till gudstjänsten i Åsle 
kyrka, samlingsplats meddelas senare.
2 maj kl 11: Fiskebäcks kapell, invig-
ning av S:t Sigfridsleden som kommer 

från Jönköping och ansluter till S:t 
Olofsleden. För dem som vill kan man 
starta vid Habo kyrka kl 8.30 och vandra 
till Fiskebäcks kapell, där vi är med på 
invigningen av den nya S:t Sigfridsleden.
2 maj kl 17: pilgrimsvandring från Kyr-
keslätt (Vartofta-Åsaka) till Vistorps kyrka 
och avslutande gudstjänst, ca 5 km.
2 maj-26 september, söndag kl 12: 
samling vid spårcentralen på Mösseberg. 
Medtag fika.
27 maj kl 18: samling vid spårcentralen 
på Mösseberg för en vandring på ca. 5 
km. Medtag fika.
13 maj kl 10: Pilgrimsvandring i Tiarps 
socken, inleds med gudstjänst i Tiarps 
kyrka.
16 maj kl 16: Pilgrimsvandring i Mu-
larp socken, vandring till gudstjänsten i 
Mularps kyrka, samlingsplats meddelas 
senare.
6 juni kl 14: Jäla kyrka, invigning av 
Vilskeleden och nystart för vandrings-
serien Dygnsrytm som är ett samarbete 
mellan Floby, Falköpings och Stenstorps 
pastorat. Vandring till Grolanda kyrka. 
Mer information om Vilskeleden och 
vandringsserien i nästa nummer av Him-
mel & Jord.

Pilgrimsvandring våren 2021
Pilgrimsvandringens monotona 
lunk befriar från stress och låter 
oss komma i kontakt med dolda 
djup i själens gömslen.

I maj, när skapelsen sjuder av liv, bjuds du in till en
reträttplats för vila och uppladdning. 

I den vackra miljön i och omkring Prästgården i Jäla får vi tillsam-
mans verktyg och aktiviteter som laddar våra batterier efter en 
minst sagt orolig tid.

Eftersom vi inte vet hur restriktionerna ser ut i maj när denna 
tidning trycks, har vi möjlighet att dubblera dagen om intresset 
blir stort och då kommer även söndagen erbjudas.

Traditionen med skogsbad kommer från Japan och handlar om 
att bada sina sinnen i skogens atmosfär, inte om att bada i bokstav-
lig mening. Med hjälp av en skogsbadsguide får du genom and-
ningsövningar, enkla rörelsemönster och verktyg för att öppna och 
använda alla dina sinnen, ta del av skogens bevisade hälsoeffekter 
på bland annat vårt immunförsvar, blodtryck och stressnivå.

Under dagen får du också möjlighet att välja mellan att delta i 
en pilgrimsvandring eller ett pass med en blandning av rörlighets-
träning, stärkande övningar och stretch i kombination med ett 
kreativt skapande av blomster- och växtkransar eller fågelholkar.

Stilla dag med skogsbad
stilla dag -”bada dina sinnen” 
Plats: Prästgården i Jäla 

Plats: Den 22 maj kl 9-18.30

Antal platser: 8-20 beroende på restriktioner. 

Kostnad: 700:-/person. I priset ingår förutom aktivi-
teter: frukost, lunch, eftermiddagsfika samt middag. 
Väljer du passet med rörelse och skapande tillkommer 
materialkostnad. Betalning på plats. 

Anmälan: Senast 7 maj via telefon eller mail: 0515-
77 63 10, falkoping.pastorat@svenskakyrkan.se. 
Ange namn och kontaktuppgifter.

Mer info:  svenskakyrkan.se/falkoping. Frågor kan 
ställas till Marian Jensen, 0515-77 63 17.

Preliminärt program:
9.00 Ankomst och frukost. 10.00 Skogsbad 
12.00 Lunch. 13.30 Valbart pass: pilgrimsvandring 
eller rörelse och skapande. 18.00 Middag och däref-
ter hemfärd.



”Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset!” Skorpans 
utrop i den numera klassiska Astrid Lindgrenberät-
telsen är inte bara saga. Det är verkligheten för varje 
människa som bärs av hopp. Jonatan är den starke 
storebrodern som i berättelsens början bär den svage 
och sjuke Skorpan. Men berättelsen slutar med att det 
är Skorpan som får bära Jonatan. 

För mig är bilden tydlig: Den människa som låter sig 
bäras av hopp blir också till en som bär hoppet åt an-
dra. Att våga luta sig i att ”det ordnar sig, med Guds 
hjälp” innebär att du kan bli en avgörande fast punkt 
för en annan kämpande människa. På detta sätt hör vi 
ihop med varann. Vi bär och vi bärs – och hoppet lever. 

Min prästkollega Mats är en sådan person som bär på 
hoppet. Att höra Mats predika ger kraft och framtids-
tro. Vissa har den förmågan – att förmedla det vi så 
väl behöver. Läs i detta nummer av ”Himmel & jord” 
om hur han ser på sin långa och viktiga gärning när 
han nu går vidare i andra uppdrag.

Nu under pandemins slutskede får vi ta upp manteln 
efter goda förebilder och säga till varann: ”Jag ser lju-
set”. Ju mer vi uttalar det hoppfulla, desto närmare 
kommer det. 

Jonas Hagström 
kyrkoherde och kontraktsprost

Påsken är hoppets högtid framför alla andra. Den 
tomma graven berättar om en framtid bortom det 
värsta mörker. Att vi sedan aldrig förstår teknikalite-
terna kring det hela, det får vi lämna. Vi behöver inte 
förstå allt för att leva i det. Jag kan inte förstå hur det 
är möjligt att större delen av världens vetande kan nås 
på ett par knapptryckningar på min mobil. Ändå an-
vänder jag den dagligen. Det kallas tillit. 

På samma sätt får vi leva i det ljus som siktas föröver, 
med tillit. Nu kommer våren. Nu kommer vaccinet. Nu 
kommer snart tider då vi får träffas igen, gå på guds-
tjänst, konsert och fotboll. Åka buss och trängas på 
torget när det är marknad. Påminn om detta för dina 
vänner och grannar. Du vet ju inte vem som kanske 
misströstar i det tysta. Låt oss i denna tid i allt vara ett 
hoppets folk, allihop. Då ser vi ljuset tillsammans. 

En ljus och välsignad 
vår tillönskas er alla!

Jag ser ljuset!

sista ordet
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Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.


