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Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.
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SWISHA TILL
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Dela med dig genom att swisha halva beloppet 
för något du köper. Det kan vara kostnaden 
för en halv ka� e, en halv lunch eller varför 
inte halva matkassen. En gåva som gör skillnad. 
Tillsammans gör vi världen hel. Vi delar lika 
under samma himmel. 
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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 berät-
tade 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, präg-
lar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan 
Falköping ger stöd till  människor 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 kyrkogår-
dar, 77 anställda, 260 ideella medarbe-
tare, 12 313 medlemmar.

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: 
Roland Andersson.  
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. 

innehåll nr 1 2022
3 porträttet
Roland Andersson tackar för sig efter 
fyra decennier som förtroendevald.

6 en salig blandning
Ägg, harar, fjädrar och uppståndelse. 
Varför firar vi påsk som vi gör? 

7 upplev påskens drama
Följ med på vandring genom påskens 
händelser med musik och drama.

8 drop in-dop
Dop helt enkelt! Kom som du är, utan 
förberedelser eller anmälan.

9-11 på gång i vår
Earth Hour, pilgrimsvandring, film-
kväll och nytt café i Kyrkans hus, mm!

12 de styr pastoratet
Vilka förtroendevalda sitter i kyrko-
fullmäktige och kyrkoråd? 

11 tema kristen tro
Vad betyder egentligen efterföljelse? 
Björn Lundin förklarar.

12 kyrkogård
Maria Hjulström är ny kyrkogårdschef  
i Falköpings pastorat.

14 kalendarium
Gudstjänster och musik under 
perioden mars till juni. 

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström 
om att återerövra ”tillsammans” . 
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Dela med dig genom att swisha halva beloppet 
för något du köper. Det kan vara kostnaden 
för en halv ka� e, en halv lunch eller varför 
inte halva matkassen. En gåva som gör skillnad. 
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under samma himmel. 

Hur blir din fastetid?
Årets största fasta i kristendomen börjar på askonsdagen, 
i år den 2 mars, och avslutas på påskafton. Fastan är tiden 
då vi omprövar, ifrågasätter och tar lite extra ansvar för 
orättvisorna i världen. En period när vi har möjlighet att 
i tanke och handling ställa oss nära det Jesus gjorde 
under sitt liv.

Att fasta innebär att avstå något för att ge plats åt 
något annat – andra tankar, andra sätt att se, andra 
sätt att uppleva vardagen och världen.  En kristen 
fasta behöver inte handla om att avstå från mat. 
Det kan lika gärna handla om att välja bort alkohol,
sociala medier eller tv-tittande. Kanske för att 
spara pengar som sedan kan gå till någon som 
behöver dem bättre. Ett sätt att göra det kan 
vara att ge ett bidrag till Act Svenska kyrkans 
stora fasteaktion: ”Dela lika under samma  
himmel”.

Hur vill du ge dig själv möjlighet till stillhet 
och reflektion den här fastetiden?
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När jag och Roland möts i 
Kyrkans hus är det inte första 
gången han kliver in genom 

de stora dörrarna. Det har blivit många 
turer hit för honom under åren som 
ordförande för kyrkorådet och ideellt en-
gagerad i Svenska kyrkan. Men nu tackar 
han för sig. När den nya mandatperio-
den inleddes vid årsskiftet lämnade han 
nästan alla sina officiella uppdrag. Men 
engagemanget för kyrkan finns kvar.

– Ja, det kommer alltid att finnas där, 
precis som det varit i hela mitt liv, berät-
tar Roland

– Redan som barn var jag intresserad 
av kyrkans historia, jag ville veta vad som 
låg bakom varje sten och upptäcka alla 
spår av de tider som svunnit. 

Att just kyrkans historia är ett brin-
nande intresse för Roland märks när han 
berättar om sin tid inom Svenska kyrkan. 
Han har lett studiecirklar, föreläst, guidat 
och sammanställt omfattande informa-
tion om S:t Olofs kyrka och dess gravhäl-
lar.

– Det är viktigt att vi tar tillvara den 
historia som vi bär med oss. Vi har så 
många vackra kyrkorum och när vi lär 
oss mer om dem och använder dem så 
skapas en gemenskap mellan dåtid och 
nutid, säger han.

Han har varit med och startar upp 
studiecirklar kring både S:t Olof, Vart-
ofta-Åsaka, Mularp och Luttra kyrkor. 
Målsättningen med cirklarna har varit 
att öka sockenbornas stolthet över sina 
kyrkor. Grupperna har själva forskat fram 
fakta och sammanställt informationen. 

– Det är viktigt att det är de själva som 

äger kunskapen om sin kyrka, menar 
Roland.

– Det har varit roligt att se hur arbetet 
ökat intresset för kyrkan och att de sedan 
förvaltat det på bästa sätt. 

engagemanget som förtroendevald 
inom Svenska kyrkan började redan 
1971 då Roland blev invald i Falköpings 
kyrkofullmäktige genom Falköpings östra 
församling. Efter några års uppehåll kom 
han med igen när nuvarande Falköpings 
pastorat bildades 1998. Engagemanget 
tog honom även till stiftsstyrelsen där 
han fått jobba med många intressanta 
och viktiga frågor. 

Jag undrar vad det är som gjort att 
han valt att vara förtroendevald under så 
många år. 

– Det har varit givande att få vara 
med och forma kyrkan. Att vara en del 
i arbetet med att både bevara det gamla 
och hitta nya lösningar, säger han och 
lyfter fram arbetet med att öka flexibili-
teten i kyrkorummen i Åsle och S:t Olofs 
kyrkor som två intressanta exempel.

– Förändringarna mottogs ju inte i 
positiva ordalag av alla till att börja med, 
men jag tycker att vi lyckades väl.

Det långsiktiga framtidsarbetet med fo-
kus på kyrkans utveckling under många 
decennier framåt är också något som 
Roland uppskattat att få arbeta med. 

– Hur får vi kyrkan mer utåtriktad? 
Hur blir kyrkan en viktig och naturlig 
del av Falköpings centrum? 

Att vara förtroendevald innebär också 
att man ställs inför svåra saker.

– Det har varit tungt att se den ekono-

Ett brinnande intresse för kyrkans historia och en vilja att få vara med och forma 
dess framtid. Det har varit Roland Anderssons drivkraft som förtroendevald. 
Nu har han lämnat ifrån sig ordförandeklubban i kyrkorådet.

roland andersson
En 78-åring som efter många års 
engagemang i kyrkan nu lämnar sina 
uppdrag i pastoratet, men finns kvar 
som ledamot i Falköpings försam-
lingsråd. Han är gift med Ing-Marie 
och tillsammans har de barn och 
barnbarn.

miska utvecklingen och tvingas vara med 
och ta beslut som många inte tycker om, 
säger Roland.

– Det är till exempel väldigt tungt 
att behöva sälja fastigheter. Men som 
förtroendevald har du ett ansvar att se 
till att kyrkan kan möta framtiden. Det 
kräver att man ibland fattar svåra beslut. 
Du måste hela tiden fokusera på vad som 
är kyrkans huvuduppdrag – den kyrkliga 
verksamheten, gudstjänster, barn och 
unga. Det är det vi ska satsa på. 

Vårt samtal lider mot sitt slut, men jag 
skulle kunna lyssna mer på Roland för 
han har mycket att dela och hans berät-
tarförmåga och kunskap är stor. En gåva 
och viktigt uppdrag som han fört vidare 
till alla som på något sätt är engagerade i 
kyrkan. 

Ett heligt arv är kyrkan, 
Guds ord i varje tid,
en gåva och ett uppdrag 
med bud om nåd och frid.
psalm 922 ur psalmer i 2000-talet

Birgitta Lindh

porträttet

”Vi måste ta tillvara den 
historia vi bär med oss”
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Som så många andra av våra största 
högtider är det svenska påskfirandet 
en blandning av kristna traditio-

ner och gammal folktro. Så har det varit 
ända sedan landet kristnades i början av 
1000-talet. För att underlätta övergången 
tillät den katolska kyrkan att många av de 
gamla, folkliga sederna fanns kvar vid si-
dan av det kristna firandet. Många av de       
gamla högtiderna sammanföll också tids-
mässigt med de nya. I fornnordisk religion 
firades till exempel ett vårblot i samband 
med vårdagjämningen där man offrade 
djur för att vinna gudarnas välvilja. 

så länge sverige var ett katolskt land 
såg traditionerna kring påskfirandet delvis 
annorlunda ut jämfört med idag. Till ex-
empel var fastlagen, de tre dagarna innan 
påskfastan inleds på askonsdagen, en av 
årets höjdpunkter fyllda med upptåg, mat 
och dryck. Bland annat fanns sedan att 
åka kälke i branta backar för att försäkra 
sig om att linet skulle växa sig långt. En 
rest från den här tiden är naturligtvis ock-
så semlan, eller fastlagsbullen, sprängfylld 
med fett och energi för att förbereda inför 
fastan då både kött och ägg var förbjuden 
mat.

Efter reformationen på 1500-talet, när 
de katolska sederna övergavs, uppmuntra-
des fasta individuellt, men var inte längre 

ett krav. De glada fastlagsupptågen för-
bjöds, men många av traditionerna levde 
kvar ändå. Till exempel var det länge en 
allmän uppfattning att alla former av fest-
ligheter, inklusive bröllop, skulle undvikas 
under fastan. Ännu på 1600-talet undvek 
man att använda kyrkorglarna under fas-
tan. 

för veckan innan påsk, stilla veckan 
eller dymmelveckan, gällde länge särskil-
da bestämmelser i Sverige. På skärtorsda-
gen var både spinning och vedhuggning 
förbjudet eftersom det kunde öka Jesu 
lidande. Enligt folktron var skärtors-
dagen också den dag då häxorna reste 
till Blåkulla eftersom de onda krafterna 
släpptes fria i samma stund som Judas 
förrådde Jesus. Framför allt i västra Sve-
rige har det länge varit vanligt att tända 
eldar, larma och skjuta för att skrämma 
bort häxor under påskhelgen.

Under stilla veckan klädde man sig ock-
så i mörka färger, fastade eller åt salt mat 
utan att dricka till. Det var också vanligt 
att piska varandra med ris, så kallad påsk-
skräcka. Allt detta skulle påminna om 
Jesu lidande och död på korset. 

Under påskaftonen började så det glada 
firandet genom att man bland annat åt 
ägg, den mest internationella av all kris-
ten helgmat. Under fastan hade ägg varit 

förbjuden mat samtidigt som tillgången 
på dem var god eftersom tamhönsens 
värpning kom i gång under samma 
period. Äggen måste alltså lagras till fas-
tans slut och äggätande under påsk blev 
därmed en självklarhet. Ägget är också 
en symbol för uppståndelsen och det nya 
livet med Kristus. 

Att gå runt i grannhusen och tigga godis 
eller mat har förekommit sedan 1800-ta-
let. Då var det framför allt utklädda vuxna 
som deltog. Natten mellan påskafton och 
påskdagen hölls på vissa håll i landet en 
påskvaka i festliga former. Vakan avsluta-
des med att man i soluppgången skulle se 
”solen dansa” i glädje över Kristi uppstån-
delse. 

påskharen, som kommer med godis-
ägg till barnen, är en relativt ny företeelse 
i Sverige. I sitt hemland Tyskland är den 
känd från senare delen av 1600-talet. Till 
Sverige kom haren med tyska invandrare 
i början av 1900-talet. 

Vid den här tiden blev det också vanligt 
att smycka sitt påskris med färgglada fjä-
dervippor, samma ris som några hundra 
år tidigare alltså användes till att piska 
varandra för att minna om Jesu Iidande. 
Sederna förändras, men kärnan i vårt 
påskfirande är trots allt densamma nu 
som för 1000 år sedan

Påsken är kyrkans viktigaste helg och firas till minne av Jesu död och uppståndelse. Men varifrån 
kommer alla ägg, häxor, harar och fjädrar? Vi reder ut begreppen kring påskfirandet förr och nu.

- en salig blandning
Påsken
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pesach - den judiska påsken
Den judiska högtiden pesach firas till minne av det judiska folkets flykt 
från Egypten. Det hebreiska ordet pesach betyder passera och syftar på 
när dödsängeln gick förbi de judiska husen på sitt uppdrag att döda alla 
förstfödda gossebarn i landet för att tvinga kung Farao att frige judarna. 
Under pesach äter man seder, en rituell måltid som består av sådant som ska påminna 
om flykten, bland annat osyrat bröd. Det var en sådan måltid Jesus åt tillsammans med 
sina lärjungar när han instiftade nattvarden. Ordet påsk kommer från hebreiskans pesach.

Påsken visar att nattsvart mörker kan bli till ljus. Det är ett drama   
som innehåller vänners svek, maktens grymhet och Guds ingripande. 
Händelser som förändrade livsvillkoren för all framtid.  
Därför är påsken kyrkans största helg.

SKÄRTORSDAG. Denna kväll äter Jesus för sista gången tillsammans med sina 
lärjungar och instiftar nattvarden genom att säga att brödet som de delar är 
hans kropp och vinet är hans blod. Senare grips han av de romerska soldaterna.

LÅNGFREDAG. Efter gripandet förs Jesus till förhör hos Pontius Pilatus som 
fattar beslutet att han ska dömas till döden för att ha gjort anspråk på att kallas 
judarnas kung. Han korsfästs och dör.

PÅSKAFTON. Jesus är begravd och lärjungarna kastas mellan hopp och förtviv-
lan. Är det sant som Jesus sa? Kommer han att återuppstå på den tredje dagen?

PÅSKDAGEN. Några kvinnor kommer till Jesus grav och upptäcker att den är 
tom. Stenen är bortrullad och Jesus är inte där. En ängel talar om för dem att 
Jesus uppstått från döden.

ANNANDAG PÅSK. Två av lärjungarna är på väg från Jerusalem till byn Emmaus 
när någon plötsligt slår följe med dem. Först när han stannar hos dem och äter, 
förstår de att det är Jesus de mött. 

ALLA DAGAR TILL TIDENS SLUT. ”Shalom” hälsar Jesus efter uppståndelsen. 
Det betyder fred och frid, men också helhet. Enlig kristendomen gör Jesus död 
och uppståndelse människans relation till Gud, andra människor och skapelsen 
hel igen. Därför var påsken för 2000 år sedan tiden då livet och kärleken vann 
över döden och ondskan. Och det påminns vi om varje påsk sedan dess. Och vi 
minns Jesus löfte: ”… jag är med er alla dagar till tidens slut”. (Matt. 28:20.)

påskvandring i
s:t olofs kyrka 

upplev 
påskens 
drama! 

En vandring genom påskens 
händelser fylld av musik, 
sång och drama.
S:t Olofs kyrka 
Tisdag 5 april kl 17 och 18.30
Fredag 8 april kl 17, 18.30 och 20.
Lördag 9 april kl 10, 11.30, 13 
och 14.30. 

Fritt inträde och ingen anmälan. 
Skänk gärna en gåva till det 
diakonala arbetet i Falköping. 

Att vandra på långfredag är en 
gammal tradition. I år startar 
vandrarna från tre olika pastorat 
den 15 april och sammanstrålar 
sedan i Vistorp.
I Falköpings pastorat startar vand-
ringen vid Yllestads kyrka kl 9.00. 
Samtidigt startar vandrare från 
Sandhems och Solberga kyrkor. 
Från alla tre kyrkor är det runt åtta 
kilometers vandring till Vistorp. När 
vandrarna strålar samman bjuds 
det på sopplunch hemma hos Kent 
Strängby. Varmt välkommen att 
vandra med!

stilla vandring 
på långfredagen

påsken gudstjänster: sidan 14

Händelserna som 
förändrade allt
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drop 
indop
s:t olofs kyrka 27 maj kl 10-14

Vill du döpa ditt barn eller är du själv inte döpt? Drop in-dop kräver inga förberedelser. 
Bara kom som du är! Vi ordnar med allt och bjuder på dopkaffe med tårta.

Alla som inte redan är döpta är välkomna till 
drop in-dop. Barn, ungdomar och vuxna. 

ta med personnummer för 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.
inskrivning sker i Kyrkans hus på Storgatan 11B. 
Efter dopsamtal med någon av prästerna Fredrik 
Stiernstedt Östblom eller Sandra Flensén genomförs 
dopet i S:t Olofs kyrka. Där finns också en musiker 
med. Dopklänning eller konfirmandkåpa finns att låna, 
för den som vill.
gäster är välkomna att vara med vid dopet. Hur 
många avgörs av eventuella restriktioner. 
efter dopet bjuds på dopkaffe och tårta. Beroende 
på gällande restriktioner serveras det antingen i Kyr-
kans hus eller så får ni ta med er det hem.
frågor kan ställas till församlingsexpeditionen på 
0515-77 63 00 eller falkopings.pastorat@svenska-
kyrkan.se.

       Om dopet
Dopet är en helig handling och innebär att den 
döpte blir medlem i Svenska kyrkan, men också

i den världsvida kristna kyrkan.

Vi behöver inte prestera något eller vara på något 
speciellt sätt för att ta emot dopet. Det är en gåva 

från Gud. I dopet finns löftet om att Gud är med 
under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Dopet sker en enda gång men är samtidigt en 
inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster

 – genom liv till död till liv.

Fredrik Stiernstedt Östblom och Sandra 
Flensén hälsar varmt välkommen till dop!
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på gång i vår

Du hittar alla grupper 
och mötesplatser på: 
svenskakyrkan.se/
falkoping

17 mars kl 14.00-16.00
 i Vartofta samlingslokal
Jenny Jakobsson, föreståndare för RIA i 
Falköping, berättar om det aktuella 
arbetet på RIA. RIA:s eget husband 
”Hugsvalorna” sjunger och spelar.

22 mars kl 19.00 
Lilla Skattegården 1 i Karleby 
”Husförhör” hemma hos Roland Svens-
son. Vi samtalar om ett aktuellt ämne i 
kyrkan i dag. Anmälan till församlings-
expeditionen 0515-77 63 00
.
14 april kl 14.00-16.00 
i Yllestads kyrka
Knut Svenning berättar om sin långa 
tjänstgöring som sjukhuspräst vid 
Skaraborgs sjukhus, Falköping.

19 maj kl 14.00-16.00 
i Skörstorps bygdegård
Jan Gustavsson, pastor i Allianskyrkan, 
berättar om missionen. Jan har med sitt 
dragspel och spelar och sjunger.

Earth Hour är en av världens största mil-
jömanifestationer, som uppmanar hushåll 
och företag att under en timme släcka 
ljusen. Förra året deltog runt en miljard 
människor från186 länder. Manifestatio-
nen är ett sätt att sända en signal till våra 
beslutsfattare, men också en möjlighet 
att stanna upp en stund och reflektera 
kring den utmaning vi står mitt uppe i 
och som handlar om vår gemensamma 
framtid.

Tillsammans med bland andra Falkö-
pings kommun är Svenska kyrkan med 
och arrangerar Earth Hour week 21-26 
mars. Varje dag under veckan fokuserar 
på en av de fem grundpelarna för Earth 
Hour: bilen, biffen, bostaden, börsen och 
butiken. Hela programmet för veckan 
finns på svenskakyrkan.se/falkoping.

Svenska kyrkan deltar 
i Earth Hour-week
I år uppmärksammas Earth Hour under en hel vecka i Falköping.
Svenska kyrkan deltar med utställningar, föreläsning och konserter.

svenska kyrkans program
under earth hour week:

Hela veckan. En mindre utställning  
på temat miljö visas i S:t Olofs k:a.

Tisdag 22 mars. S:t Olofs k:a kl 14.30 
& 18.30: föreläsning av föreningen 
Ätbart om matsvinn och hållbarhet. 

Fredagen 25 mars. Kyrkparken: 
Utställning med ljud- och ljusinstalla-
tioner skapade av gymnasieelever.

Kyrkans hus kl 18: Cornerstone Music 
Club med bl. a Dynamitarderna. 

Lördag 26 mars. Motionscentralen, 
Mösseberg kl 11-14: Aktivitetdag på 
berget med fokus på klimatet.

S:t Olofs k:a kl 20.30: Konsert med 
Falköping gospel.

församlingsträffar

Fredag 25 mars kl 18.30 är det 
äntligen dags för filmvisning i 
Slötagården igen. Den härgången 
visar Kent Strängby den svenska 
långfilmen Ordet från1943. Bland 
de medverkande syns bland andra 
Victor Sjöström, Inga Landgré och 
Stig Ohlin. 
Det blir som vanligt paus med 
smörgåstårta och betraktelse efter 
filmen av Folke Elbornsson.
Alla är varmt välkomna!

Kent visar klassisk film i Slötagården 

Kent Strängby

En stilla stund i vardagen med medita-
tion och bibelreflektion. Måndagar kl 
18.00 i S:t Olofs kyrka. 

meditationsmåndag

På tisdagar kl 17.00 samlas sygrup-
pen i Svenska kyrkans nya lokal på  
Dotorpsgatan 57. Det finns plats för 
fler och alla som gillar handarbete är 
varmt välkomna att delta! Frågor kan 
ställas till Maria Kristiansson, 0515-
77 63 29. 

kom med i sygruppen!

promenadgrupp
Samling i kyrkparken vid S:t Olofs kyrka, 
torsdagar kl 10.00. Promenerad 
cirka en timme. Takten  anpassas efter 
deltagarna. 

Varje fredag kl 14.00 är det öppet 
hus med gemenskap och fika på  
mötesplatsen ”Källan” på Bergsliden 7.

källan på bergsliden
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Välkommen till 
en spännande tid!

konstrundan
Påsk 2022

s:t olofs kyrka
långfredag - annandag påsk

”Påskens mysterium” – en scen ur 
påskens drama i kyrkparkens stillhet

kreativitet, mat, andakt, musik 
och gemenskap. för alla åldrar, 
med barnen i fokus

livsstegen
tolv steg för oss som vill hitta en ny väg

Nya grupper i Falköping hösten 2022. Läs mer och anmäl
 dig på svenskakyrkan.se/falkoping/livsstegen

Det finns många uppfattningar om konfirmation. 
Men en sak törs vi säga med säkerhet: konfirmationen 
är så mycket mer. 

I maj skickar vi ut inbjudan till höstens grupper till alla 
som fyller 14 år under 2022.  Håll utkik!

konfirmation 22/23

Anmälan senast dagen innan: 0515-77 63 00

Kyrkans hus, 4/3, 
1/4, 6/5 och 3/6 
kl 17.30-19.30

tisdagar
13.30-16.00  Café med hembakat 

torsdagar  
10.00-12.00  Café med hembakat 
16.00-18.00 Café med soppa 
Soppa serveras kl 16.30-17.30. 
Stanna gärna till kl 18.00 och följ med 
till Livsstegsmässan i S:t Olofs kyrka.

Himmel
och jord

café

nyhet från 17/3!

kyrkans hus • storgatan 11 b
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vandra på egen hand 
Det finns många vackra leder att välja 
på runt om i Falköping för den som vill 
pilgrimsvandra. Men egentligen kan du 
gå var du vill. Börja där du befinner dig 
och gå till en plats du tycker om, kanske 
en kyrka. Ta med en bok med texter, 
psalmer eller dikter och stanna för reflek-
tioner utmed vägen. 

På Mösseberg finns en färdig pilgrims-
slinga med start vid spårcentralen. Ut-
med vägen finns skyltar med pilgrimens 
sju nyckelord. Du kan också lyssna på 
en inspelad pilgrimsmeditation medan 
du vandrar: svenskakyrkan.se/falkoping/
pilgrimsmeditation. 

vandra tillsammans med andra 
Följ med på ledarledda vandringar:  

Vandring i vardagen. Varje onsdag är det 
pilgrimsmässa i S:t Olofs kyrka kl 8.30. 
Efterår startar en vandring utanför kyr-
kan. Vandringen är cirka en timme lång 
och avslutas på Dotorpsgatan 57.
 

Stilla dagar med vandring. Retreat med 
skogsbad och pilgrimsvandring. Föran-
mälan. Läs mer här nedanför!  

Fastemarsch.Vandring i fastetid söndag 
13/3. Start vid Tiarps kyrka kl 10.00. 
Avslutas med mässa i Åsle kyrka kl 13.00.

Långfredagsvandring. Traditionell 
vandring på långfredagen med start från 
tre olika pastorat och avslutning i Vis-
torp. Läs mer på sidan 7. 

Pilgrimsvandring Falbygden runt. 
En serie vandringar på temat Dygnsrytm 
i samarbete med Floby pastorat. Medtag 
egen matsäck och kläder efter väder 
6 mars kl 11.00, S:t Olof - Slöta, 
etapptema ”Mörker”. 
3 april kl 14.00, Slöta - Vårkumla, 
etapptema ”Vila”. 
8 maj kl 14.00, Vårkumla – Kinneved. 
Tema: ”Gryning”. Start med pilgrims-
mässa, präst Matilda Nyman.      
6 juni kl 14.00: Kinneved – Jäla.  
Etapptema: ”Ljus”

PILGRIMSVANDRA I VÅR!
Att pilgrimsvandra är att göra en yttre resa som hjälper oss att påbörja 
en inre. Här kan du pilgrimsvandra i Falköping under våren.  

I maj när skapelsen sprudlar av liv vill Falköpings pastorat bjuda in till en 
reträttplats för vila och återhämtning. Dagarna har olika innehåll vilket 
gör det möjligt för dig att välja om du vill komma på en eller båda dagarna. 
Sov hemma eller boka boende i Prästgården via deras hemsida www.snick-
argladjensveranda.se. Preliminärt program: 9 Ankomst och frukost.  
10 Lördag: Skogsbad. Söndag: Pilgrimsvandring. 13 Lunch.  
14.30 Skapande och kreativitet. 18 Middag och därefter hemfärd.

Stilla dagar med skogsbad

läs mer på webben: svenskakyrkan.se/falkoping/pilgrimsvandring

stilla dagar

När: 21 och 22 maj 2022. Var: Prästgården i Jäla
Kostnad: 900:-/dag. I priset ingår mat, goodie-bag 
och material till skapande aktiviteter.
Antal: 12 platser per dag, först till kvarn.
Anmälan: via webben 1 mars –3 maj,
svenskakyrkan.se/falkoping/stilladag
Frågor: Marian Jensen, 0515-77 63 17
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Kyrkovalet genomfördes i september 
förra året. Då valdes representanter till 
pastoratets högsta beslutande organ, 
kyrkofullmäktige. Vid sitt första möte i 
december utsåg det nyvalda kyrkofull-
mäktige sedan kyrkorådet, som fungerar 
som pastoratets styrelse, samt försam-
lingsråd för de fem församlingar som 
ingår i Falköpings pastorat. 

Ny ordförande för kyrkofullmäktige i 
Falköpings pastorat är Leif Nordlander 
från nomineringsgruppen Frimodig kyr-
ka. Ordförande i kyrkorådet är Ingegerd 
Darius Reinholdsson, Arbetarepartiet 
socialdemokraterna. Här nedanför hittar 
du samtliga ledamöter i kyrkofullmäktige 
och kyrkoråd.

De styr i Falköpings pastorat
Förra året var det kyrkoval i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet inleddes den nya mandatperioden. Här är de 
förtroendevalda som styr i pastoratet de närmaste fyra åren. 

Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna
Ingegerd Darius Reinholdsson
Göran Helmersson
Ingvor Bergman
Mikael Gustavsson
Ingvor Arnoldsson
Bengt Lundqvist 
Monica Janzon
Emelie Nilrikson
Bengt Ljungberg

Ersättare
Eva Winroth
Samuel Johansson
Kerstin Johansson

Borgerligt alternativ
Kent Mossby
Roland Svensson
Dag Högrell
Håkan Arnesson

Ersättare
Katarina Thunander
Carl-Magnus Andersson

Ledamöter
Ingegerd Darius Reinholdsson
Eva-Marie Brorsson
Monica Janzon
Bengt Lundqvist
lngvor Bergman
Kent Mossby
Dag Högrell
Joel Grafström
Leif Nordlander
Jonas Larsson
Jonas Hagström, 
kyrkoherde

församlingsrådens
ordföranden 2022-2025:
Falköpings församling: Ann-Mari Claesson
Mössebergs församling: Åke Abrahamsson
Slöta-Karleby församling: Roland Svensson
Yllestads församling: Kent Strängby
Åslebygdens församling: Barbro Westergren

Centerpartiet
Eva-Marie Brorsson
Evelin Esseen
Nils Erik Johansson
Gunnel Bergqvist
Joel Grafström
Kerstin Arnesson

Ersättare
Ann-Britt Larsson
Vanja Wallemyr
Monica Andersson

Frimodig kyrka
Leif Nordlander
Anne-Marie Asp
Birgitta Sandström
Margaretha Aronsson

Ersättare
Kent Strängby

Sverigedemokraterna
Jonas Larsson
Albin Gilbertsson

Ersättare 
Matti Kvist
Gerhard Karlsson

Leif Nordlander
Ingegerd Darius 
Reinholdsson

kyrkofullmäktige 2022-2025
Ordförande: Leif Nordlander.
 Vice ordförande: Ingvor Bergman

kyrkorådet 2022-2025
Ordförande: Ingegerd Darius Reinholdsson 
Vice ordförande: Eva-Marie Brorsson

Ersättare
Mikael Gustavsson
Nils Erik Johansson 
lngvor Arnoldsson
Göran Helmersson
Emelie Nilriksson
Roland Svensson
Evelin Esseen
Gunnel Bergqvist
Birgitta Sandström
Kent Strängby
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kyrkogårdar
Kyrkogårdsexpedition. 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 grav-
plats. Vi utför bland annat vår,-  sommar- och 
höstplanteringar. 

Du väljer själv växter och antal ur vårt sor-
timent 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 erbju-
der vi det också. Vi hjälper även till med vis-
sa arbeten på gravvårdarna, som till exempel 
tvätt och rätning av rabattramar. Finns det 
tillfällen då du inte kan besöka gravplatsen, 
men 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 tjänster 
vi erbjuder och om vilka växter som passar 
bäst på vilken plats. Allt för att gravplatsen 
ska bli så vacker som möjligt. Du kan na-
turligtvis också alltid ringa oss om du har 
frågor: 0515-77 63 50. 

våra tjänster

Vi talar ibland om ”efterföljelse”, men vad menar vi egentligen med 
det? Ordagrant betyder ordet ”att följa efter någon”. Någon går före 

och vi följer efter. Den vi följer är Jesus. 
Vi kan läsa i bibeln hur han bemötte människor och på samma sätt får 

vi göra, därför behöver vi i varje situation av livet tänka ”vad skulle Jesus 
ha gjort” och sedan göra det. Det är denna sanna efterföljelsen. 

För några handlar det om att radikalt ändra hela sitt liv och kanske 
gå i kloster eller bli missionär, men för de flesta av oss handlar det om 
det vardagsnära: att ställa upp för sina medmänniskor, att försvara alla 
människors lika värde och liksom Jesus be till vår 
Fader i himmelen. Exakt hur din efterföljelse ser 
ut, det vet bara du. 

Låt Lina Sandells ord i en av hennes sånger bli 
en uppmuntran till dig: ”Gör det lilla du kan, gör 
det villigt och glatt”.

Björn Lundin,Präst, Svenska  kyrkan Falköping

Tema kristen tro:
efterföljelse

Maria Hjulström är 
ny kyrkogårdschef
Den 14 februari tillträdde Maria Hjul-
ström som ny kyrkogårdschef i Falköpings 
pastorat efter David Einarssom som slu-
tade vid årssiftet. 

Maria bor i Skövde och kommer när-
mast från och ett arbete som chef på Veo-
lia med chefsansvar för fastighetsservice på 
Volvo Lastvagnar. Varmt välkommen till 
Falköping, Maria!

Har du laddat  
ned Kyrkguiden? 
Med appen Kyrkguiden kan du se vad som händer i kyrkan 
och få hjälp att hitta till kyrkor runt om i Sverige och världen.

Kyrkguiden är gratis och finns där appar finns. 

Har du laddat 
ned Kyrkguiden?
Med appen Kyrkguiden kan du se vad 
som händer i kyrkan och få hjälp med 
att hitta till kyrkor runt om i Sverige 
och världen .

Kyrkguiden är gratis och finns där appar finns.
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lördag 5 mars 
10.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum.  
Orgelkonsert med elever  
från Hjo folkhögskola.

söndag 6 mars 
Första söndagen i fastan 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. Bokens barn 
medverkar. Kyrkkorv. 
10.00 Vistorps kyrka 
Mässa, Lundin. 
15.00 Dagcentral Läkaren 
Andakt, Flensén. 
17.00 Slöta kyrka 
Temagudstjänst, “Alla tajders 
musik – schlager” Ållebergs 
kyrkokör, Lundin.
17.00 Torbjörntorps kyrka 
Gudstjänst, Flensén.
19.00 Mularps kyrka 
Gudstjänst, Flensén.  
Välkomnande av ny kyrkvärd. 

lördag 12 mars 
10.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. Jenny Lander, 
violin och Ingegerd Ottosson 
Höög, piano. 

söndag 13 mars 
Andra söndagen i fastan 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Tiarps kyrka 
Andakt, start för fastemarsch 
till Åsle kyrka, Svenning. 

13.00 Åsle kyrka 
Mässa som avslutar faste- 
marsch från Tiarp, Svenning. 

17.00 Marka kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

17.00 Yllestads kyrka 
Temagudstjänst, “Alla tajders 
musik – Jazz och Gospel”, Ulric 
Rudebrant med flera, Svenning. 

lördag 19 mars 
10.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. Kulturskolans 
stråkorkester under ledning av 
Anne-Marie Schön och Emma 
Ferm.   

söndag 20 mars 
Tredje söndagen i fastan 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

10.00 Friggeråkers kyrka 
Gudstjänst, Lundin.  

15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Flensén.  

17.00 Åsle kyrka 
Temagudstjänst, ”Alla tajders 
musik –hyllning till Astrid Lind-
gren”, Ållebergs- och Åslebyg-
dens barnkörer, barngrupperna 
från Vartofta. Lundin.

fredag 25 mars 
18.00 Kyrkans hus 
Cornerstone Music Club.  
Dynamitarderna m.fl. Förköp på 
församlingsexpeditionen. Alla 
intäkter går till Act Svenska 
kyrkans fasteaktion.  

lördag 26 mars 
11.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. S:t Sigfrids 
kyrkokör. 

20.30 S:t Olofs kyrka 
Musik under Earth Hour.  
Falköping gospel med instru-
mentalister under ledning av 
Annika Argus. Aftonbön: Knut 
Svenning. Läs mer på s. 9! 

söndag 27 mars 
Jungfru Marie bebådelsedag 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa med miljötema, Jensen. 
S:t Olofs kyrkokör. 

10.00 Näs kyrka 
Gudstjänst med miljötema, 
Svenning. Våfflor. 

15.00 Luttra kyrka 
Gudstjänst med miljötema, 
Svenning. Våfflor.   

17.00 Skörstorps kyrka 
Temagudstjänst: “Alla tajders 
musik – andliga sånger”, Ted 
Rosvall, Svenning. Våfflor.

18.00 S:t Olofs kyrka 
Mariamusik med Bergaton. 
Jensen. 

lördag 2 april 
10.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. Elever från 
musikskolan i Skara under led-
ning av Jenny Lander. 

söndag 3 april 
Femte söndagen i fastan 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

10.00 Tiarps kyrka 
Mässa, Lundin. 

15.00 Läkaren Dagcentral 
Andakt, Jensen. 

15.00 Karleby kyrka 
Familjegudstjänst, Lundin.  

17.00 Kälvene 
Temagudstjänst “Alla tajders 
musik – Bach med flera”,  
Annika och Mattias Lagerquist. 
Jensen.

17.00 Torbjörntorps kyrka 
Mässa, Flensén. 

söndag 10 april 
Palmsöndagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

15.00 Mössebergs kyrka 
Familjegudstjänst, Svenning. 

17.00 Mularps kyrka 
Temagudstjänst, ”Alla tajders 
musik - en salig blandning”,  
Ulric Rudebrant och Gustav 
Gyllenhammar. Stiernstedt 
Östblom.  

skärtorsdag 14 april 
18.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom.

18.00 Skörstorp 
Mässa, Jensen 

19.30 Slöta kyrka 
Mässa, Lundin. 

19.30 Vartofta-Åsaka 
Mässa, Jensen. 

långfredag 15 april 
9.00 Yllestads kyrka 
Andakt, start för långfredags-
vandring till Vistorp. Avslutas 
med sopplunch. Läs mer på s.7!  

12.00 S:t Olofs kyrka 
Gudstjänst, Flensén.  

15.00 Marka kyrka 
Gudstjänst, Svenning.  

18.00 Åsle kyrka 
Långfredagsmusik med Ål-
lebergs kyrkokör. Lundin. 

18.00 S:t Olofs kyrka 
Långfredagsmusik med  
Bergaton. Flensén.

påskafton, lördag 16 april 
23.30 Mössebergs kyrka 
Mässa, Lundin. Falköping gospel. 

påskdagen, söndag 17 april 
10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom och 
Flensén. S:t Olofs kyrkokör.

10.00 Tiarps kyrka 
Gudstjänst, Lundin. Ållebergs  
kyrkokör. 

15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Lundin. 

17.00 Luttra kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom. 

17.00 Yllestads kyrka 
Mässa, Lundin. 

annandag påsk 18 april 
10.00 Friggeråkers kyrka 
Mässa Lundin. 

19.00 Karleby kyrka 
Musikgudstjänst “Från mörker till 
ljus - påskens sånger och psalmer”, 
Ållebergs kyrkokör och S:t Sigfrids 
kyrkokör. 

lördag 23 april 
10.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. 

söndag 24 april 
Andra söndagen i påsktiden 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen.  

17.00 Mularps kyrka 
Gudstjänst, Jensen. 

19.00 Kälvene kyrka 
Mässa, Flensén.

 lördag 30 april 
10.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. Falbygdens man-
skör under ledning av Birgitta Lindh. 

söndag 1 maj 
Tredje söndagen i påsktiden 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Svenning. 

10.00 Vartofta-Åsaka kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

10.00 Slöta kyrka 
Konfirmation med mässa, gaming-
konfirmanderna, Jensen, Karlsson.

15.00 Dagcentral Läkaren 
Gudstjänst, Svenning. 

kalendarium
Varmt välkommen till gudstjänst! Uppgifterna i detta kalendarium kan komma att ändras. För aktuella uppgifter, 
se annons i Falköpings tidning, kalender hemsida,: svenskakyrkan.se/falkoping eller ring 0515-77 63 00. 
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12.00 Slöta kyrka
Konfirmation, friluftskon- 
firmanderna, Stiernstedt  
Östblom, Lundqvist.  

15.00 Dagcentral läkaren 
Mässa, Jensen.  

17.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Lundin.  

17.00 Friggeråkers kyrka 
Musikgudstjänst, ”Psalmer och 
visor i jazzton”, trion Jormin/
Bergström/Holmgren och  
Annika Lagerquist. Jensen. 
19.00 Tiarps kyrka 
Mässa, Lundin  

lördag 21 maj
11.00 Torbjörntorps kyrka
Konfirmation med mässa, city-
konfirmander, Flensén, Fröding.

söndag 22 maj 
Bönsöndagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa med miljötema,  
Hagström. 

10.00 Mularps kyrka 
Gudstjänst med miljötema, 
Svenning. 

17.00 Slöta kyrka 
”Träd in i dansen”, musikguds-
tjänst med pastoratets alla kyr-
kokörer, Hagström och Flensén.

17.00 Skörstorps kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

17.00 Torbjörntorps kyrka 
Jazzmässa, Svenning. 

söndag 8 maj 
Fjärde söndagen i påsktiden 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
S:t Sigfrids kyrkokör med  
kören Da Capo från Byarums 
pastorat, under ledning av  
Ellinor Norberg.  

10.00 Åsle kyrka 
Mässa, Svenning. 

17.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt  
Östblom. 

17.00 Marka kyrka 
Mässa, Svenning. 

19.00 Vistorps kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt  
Östblom. 

söndag 15 maj 
Femte söndagen i påsktiden 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. 

10.00 Yllestads kyrka 
Gudstjänst, Lundin. Ållebergs 
och Åslebygdens barnkörer 
medverkar. 

gudstjänst
i vardagen
Meditationsmåndag
S:t Olofs kyrka, måndag 
kl 18.00. Jämn vecka: 
”Lectio Divina”, bibel-
reflektion. Ojämn vecka: 
”Centering prayer”, tyst 
bön och reflektion. 

Pilgrimsmässa 
S:t Olofs kyrka, onsdag 
kl 8.30. Kyrkfika efteråt.

Mässa 
Bergsliden 7, torsdag  
kl 9. Servering efteråt. 

Livsstegsmässa 
S:t Olofs kyrka, torsdag
kl 18. Mässa med 
utgångspunkt i de tolv 
stegen i självhjälpspro-
grammet Livsstegen.

torsdag 26 maj 
Kristi himmelfärds dag 

8.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa med tornmusik.  
Stiernstedt Östblom.  

8.00 Torbjörntorps kyrka 
Gudstjänst, Svenning. Efteråt 
vandring till Alvars alvar.  
Medtag fika! 

9.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst med tornmusik, 
Lundin.  

10.00 Tiarps kyrka 
Gudstjänst med tornmusik, 
Stiernstedt Östblom. 

fredag 27 maj 
10.00-14.00 S:t Olofs kyrka 
Drop in-dop. Läs mer på s. 8! 

lördag 28 maj
11.00 S:t Olofs kyrka
Konfirmation med mässa,  
Upplevelsekonfirmander,  
Flensén, Svensson.  

söndag 29 maj 
Söndagen före pingst 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. 

10.00 Kälvene kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

15.00 Dagcentral läkaren 
Andakt, Jensen.

15.00 Karleby kyrka 
Familjegudstjänst, Lundin. 

17.00 Skörstorps kyrka 
Gudstjänst, Jensen. 

19.00 Luttra kyrka 
Gudstjänst, Lundin.  

namn

personummer

adress

postnr och ort

telefon

e-post

underskrift

bli medlem i svenska kyrkan du också!

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.

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



Redan när våra förfäder för 30 000 år sedan befolka-
de den afrikanska savannen var nyckelordet ”tillsam-
mans”.  En pälslös homo sapiens utan huggtänder eller 
klor var ett enkelt byte för de stora rovdjuren. Särskild 
som de unga individerna förblev värnlösa i många år, 
medan djurens ungar kunde jaga och fly redan efter 
ett år. Men människan hade utvecklat något som var 
kraftigare än lejons muskler och hyenors käkar: ”till-
sammans”. Genom samarbete och gemenskap har 
människan tagit kommandot över denna planet och 
tyvärr även i många fall missbrukat sin unika styrka. 

När vi nu sedan en tid hindrats från detta ”tillsammans” 
på grund av restriktioner känner vi svagheten och ut-
sattheten krypa inpå oss. Ensamma är vi inte särskilt 
starka och vår tids rovdjur med namn som ensamhet, 
depression och missmod hugger oss gärna. Jag har 
sett många exempel på det. Låt oss därför återerövra 
”tillsammans”!  

Ett sätt att göra det är ritens symbolhandlingar som 
hjälper oss att ge vissa tidpunkter och händelser sär-
skilt vikt - så att inte allt bara blir en grå vardag. Stefans 
Holms riter innan sina höjdhopp kommer vi väl ihåg 

Jonas Hagström 
kyrkoherde

och de hade sin funktion. Kyrkans rit kallar vi guds-
tjänst och innehåller mycket ge och ta. Vi överlämnar 
oss själva till något som är större än oss själva och ut-
trycker det med att vi inte själva, tack och lov, är Gud. 
Vi fortsätter i gudstjänsten med att ta emot det som är 
större än vad vårt förstånd kan nå – kärlekens bröd och 
vin i mässans mysterium. Det finns viss kunskap som 
aldrig kan förstås annat än av hjärtat. Ge och ta, och vi 
gör det tillsammans som en motkraft mot ensamhet 
och missmod.

Nu ska vi snart fira påsk och livets seger över döden. 
Kom och var med – tillsammans – med alla andra som 
också längtar efter liv och gemenskap. Din närvaro är 
alltid viktig, för någon annan. 
Gud välsigne dig och din 
faste- och påsktid! 

Återerövra ”tillsammans”
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svenskakyrkan.se/kyrkoval

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, uppmärksammar 
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* Dela med 
dig genom att swisha halva beloppet för något du köper.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHENLUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

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

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021) svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 
900 1223


