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”Det handlar om
livet, helt enkelt”

Sommarmusik • Utställning i Åsle  •  Vägkyrka i 
Luttra • Pilgrimsvandring • Drop in- vigsel
Alla sommarens gudstjänster • Tävling

konfirmationen
är så mycket mer
Dags för anmälan till hösten

välkommen
i sommar!

”utträden får 
konsekvenser”
Kyrkoherden skriver om 
orsaken till att kyrkor säljs

S:t Olofs kyrka 
30 juli kl 16-18

Erica Niggol, ledare för själv-
hjälpsprogrammet Livsstegen 

sommartävling
Bildorientera bland kyrkorna 
- vinn fina priser!

Drop 
 in-vigsel



s:t olofs kyrka 30 juli kl 16-18

Marian Jensen, präst och Birgitta Lindh, 
musiker hälsar välkommen till drop in- vigsel!

drop in-
vigsel

,

I samband med sommarens cruising bjuder 
Svenska kyrkan Falköping för första gången in 
till drop in-vigsel. Kom till S:t Olofs kyrka – i bil 
eller till fots – för att fira kärleken!

En drop in-vigsel är personlig och individuell, den är 
enkel och nära, och ni kommer som ni är. Vi ordnar 
präst, lokal, musik, vittnen och till och med datum! 
Gäster, bukett, högtidliga kläder är alla valfria och ni 
bestämmer själva hur ni vill göra. Kom i långklänning 
eller jeans och skinnjacka! 

Innan vigseln har ni ett samtal med prästen. Allt tar 
cirka 45 minuter. Viktigt att komma ihåg är att minst 
en av er ska vara medlem i Svenska kyrkan.

Fria till din partner och få ett ”JA”.

Beställ hindersprövning från skatte-
verket. Kom ihåg att vara ute i god tid! 

Boka vigseltid under drop in-tiden  
hos församlingsexpeditionen på  
0515-77 63 10. Där kan ni också få 
svar på eventuella frågor.  

På den stora dagen tar ni med varandra, 
ringar, godkänd hindersprövning och 
giltiga legitimationer. 

gör så här:

säg
Ja!
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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  männ-
iskor 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: 
Erica Niggol 
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 2 2022
3 porträttet
Erica Niggol är ideell medarbetare 
inom Livsstegen i Falköping. 

6 livsstegen
Tolv steg för oss som vill hitta vår väg 
i livet. I höst startar nya grupper. 

7 konfirmation
Nu är anmälan öppen till höstens fem 
konfirmationsgrupper.

8 sommartävling
Ge dig ut på bildorientering och ha 
chansen att vinna fina priser.

10 på gång i sommar
Utställning i Åsle, sommarkyrka i 
Luttra, pilgrimsvandring, musik, mm! 

12 nya musiker
Vi säger välkommen till tre nya  
musiker i pastoret. 

13 kyrkogård
Kyrkgårdsförvaltningen har flyttat till 
nya lokaler på S:t Olofs kyrkogård.

13 vem har skrivit bibeln?
Läs Björn Lundins bektraktelse om  
kristen tro. 

14 kalendarium
Gudstjänster och musik under 
perioden juni till september. 

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström om 
konsekvenserna av utträdeskampanjer.

Trefaldighetstid 
– kyrkans vardagstid

,

Precis som vatten kan 
visa sig i olika former, 

flytande, ånga och is, är 
Gud mångsidig, treenig, 
och kan aldrig begränsas

 till att vara ensidig.

Snart befinner vi oss i trefaldighetstiden - 
veckorna mellan pingst och domssöndagen i 
november. En slags kyrkans vardagstid som 
handlar om att lära känna Gud och att leva 
och växa som människa och kristen. 
Första söndagen i trefaldighetstiden är Heliga 
trefaldighets dag, söndagen efter pingst. Då 
firas treenigheten, att Gud är en men samtidigt 
tre: Gud, Jesus och den heliga Anden. 

Flera av söndagarna under trefaldighetstiden 
handlar om att följa Jesus. Det handlar om att 
vilja vara nära Gud och vilja följa Gud. 
Att vara beroende av någon annan ser vi i vårt 
samhälle ofta som något dåligt. I den kristna 
tron är det tvärtom. Att inte våga vara beroen-
de varken av Gud eller människor är det största 
misstaget människan kan göra.

Vi följer en Gud som redan gått med oss över-
allt. Vart människan än går, i ljuset likväl som i 
dödsskuggans dal, går Kristus vid människans 
sida. Vi följer Gud och Gud följer oss.
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När jag och Erica möts i Kyrkans hus har 
hon precis avslutat en livsstegsgrupp och 
det är mycket känslor i omlopp. Arbetet i 
grupperna ger mycket, för både deltagare 
och ledare. 

– Det är en förmån att få vara ledare 
och uppleva hur människor i alla åldrar 
delar med sig av sina livshistorier. Under 
åren har jag sett så många som fått hjälp i 
grupperna, säger Erica.

Hon kommer ursprungligen från Ma-
riestad med började sin yrkesbana som 
församlingspedagog i Bottnaryd i slutet 
av 1980-talet. Efter det arbetade hon 
en tid i Fredriksbergs kyrka i Falköping 
innan flyttlasset gick till Stockholm och 
Katarina församling. Där stannade hon i 
många år innan hon gick i pension 2021. 

Nu är hon tillbaka i Skaraborg igen. 
För några år sedan köpte hon en som-
marstuga i Vartofta-Åsaka som hon 
under pandemin gjorde i ordning till 
året-runt-boende.  

det var under åren  i Katarina för-
samling som hon kom i kontakt med 
Livsstegen.

– Grundaren Olle Carlsson var min 
arbetskamrat. Jag gick själv programmet 
och tyckte att det var bra. Det hjälpte 
mig att lära känna mig själv. Efter ett par 
år tog jag över ansvaret för livsstegsgrup-
perna i Katarina och var bland annat 
handledare åt dem som ledde grupperna.  

Livsstegen utgår från de tolv steg som 
formulerades redan på 1930-talet av 
Anonyma alkoholister. Stegen har sin 
utgångspunkt i ignatiansk andlighet, en 
visdom som under lång tid praktiserats i 
kloster. Livsstegen är prästen och förfat-
taren Olle Carlssons egen tolkning och 
översättning av stegen och de riktar sig 
till alla som söker en varaktig livsföränd-

ring. Alla människor kan använda sig 
av metoden, oavsett vad det är man vill 
förändra. 

– Vi brukar säga att det är en själv-
hjälpsgrupp för ”normalstörda”. Det är 
inte ett program bara för missbrukare 
och du behöver inte vara troende kristen 
för att gå. Alla är välkomna. Det hand-
lar om livet, helt enkelt, säger Erica och 
tillägger att det skulle vara roligt om fler 
män ville gå med i Livsstegen. Idag är 
majoriteten av deltagarna kvinnor. 

att gå livsstegen blir en aha-upple-
velse för många. Att få stöta och blöta 
det som skaver i livet tillsammans med 
andra kan ge så mycket tillbaka. 

– Det är fantastiskt att i en grupp få 
berätta det man själv vill ur sin livshisto-
ria och ingen avbryter eller kommenterar. 
Det kan vara både skrämmande och en 
avgörande upplevelse för många, berättar 
Erica.

Idag finns det livsstegsgrupper på 
många orter runt om i landet och intres-
set fortsätter att växa. Jag undrar vad 
det är som gör att så många söker sig till 
programmet.

– Många har ett hinder i sitt liv. Vi 
pratar om maktlöshet på första träffen 
och det gör att man är nyfiken och vill 
lära känna sig själv och jobba med hin-
dret i olika steg, säger Erica. 

Under förra året tog Erica kontakt 
med Fredrik Stiernstedt Östblom som är 
ansvarig för Livsstegen här i Falköping. 
Idag är hon ideell medarbetare i pastora-
tet. 

– När jag började var det bara Fredrik 
som jobbade med Livsstegen. Jag minns 
att han sa att han kände sig lite ensam i 
arbetet och jag ville vara med och bidra. 
Nu har vi blivit ett riktigt team och det är 

Från Mariestad via Bottnaryd och Falköping till Stockholm och sedan tillbaka till Falköping igen. 
Den resan har Erica Niggol gjort. Nu delar hon med sig av sina erfarenheter som ledare för 
självhjälpsprogrammet Livsstegen i S:t Olofs kyrka.

erica niggol 
Ålder: 68 år Bor: I ett torp i 
Vartofta-Åsaka med hundarna Inez 
och Tindra. Gör: Församlingspedagog 
och samtalsterapeut som arbetat 
många år i Katarina församling. Ideell 
medarbetare i Falköpings pastorat.

fler och fler som hittar in, berättar Erica. 
Hon vill såklart gärna att ännu fler ska 

upptäcka Livsstegen. Ett bra sätt att få 
prova på vad programmet handlar om är 
att vara med på den mässa som inleder 
livsstegsgruppernas träffar varje torsdag i 
S:t Olofs kyrka.  

– Livsstegsmässan är öppen för alla och 
den utgår från de tolv stegen. Vi går ige-
nom stegen i korthet där, förklarar hon.

Ett härligt samtal börjar lida mot sitt 
slut och Ericas hundar, Inez och Tindra, 
väntar på henne i bilen för en tur i det 
fina vädret. Jag blir kvar en stund och 
funderar på vårt samtal. Erica utstrålar 
glädje och värme och är en person som 
lyfter dem hon möter. Men hon har 
också skinn på näsan och vet vad hon 
vill. 

Psalmversen här nedan har Erica själv 
valt. Texten stämmer så bra med vad vi 
pratat om och delat. 

”Jag skulle vilja våga tro. Jag kan ju inte 
mer. Som kornet väntar tid att gro, att 
livets under sker, så väntar jag och längtar 
jag att jag skall få den tro jag inte själv kan 
nå.”  (Sv. Psalm 219:4 )

Birgitta Lindh  

porträttet

”Det handlar om livet”

Läs mer om Livsstegen på nästa sida.
Nya grupper startar i höst. 



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

Välkommen till Livsstegen i Falköping
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Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälps-
program i tolv steg för oss som känner 
att livsproblem – stora som små – har 
gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. 
Något har kommit mellan oss och livet, 
något som hindrar oss från att leva det liv 
vi vill leva. 

Livsstegen är prästen och författaren 
Olle Carlssons egen tolkning av de tolv 
steg som formulerats av Anonyma alko-
holistter. Han har beskrivit sin metod 
i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre 
hälsa”. Programmet riktar sig till alla som 
söker en varaktig livsförändring, också 
de som har ett problem eller ett dilemma 
som står utanför den vanliga benämning-
en på ett missbruk.

Varje grupp består av runt tio deltagare 
som träffas vid tolv tillfällen tillsammans 
med en handledare. Var och en i grup-
pen bearbetar en specifik utmaning eller 
längtan i sitt eget liv utifrån tolv existen-
tiella teman. I grupperna lyssnar man 
till varandra utan att kommentera eller 
ge varandra råd. Allt som sägs i gruppen 
stannar inom gruppen.

Tolv steg för oss som vill hitta vår 
väg i livet. I höst startar nya livs-
stegsgrupper i Falköping. 

Tid och plats
S:t Olofs kyrka och Kyrkans hus, 
torsdagar kl 19.30-21.00.  

Nästa gruppstart
Uppstart och information: 1/9. 
Terminsstart: 8/9. 
Introduktion
Alla som vill börja i en grupp kallas 
först till ett obligatoriskt, personligt 
introduktionsmöte. 

Kostnad
Det är kostnadsfritt att delta 

Anmälan
Senast 25/8 - gärna tidigare! Det är 
kö till grupperna. Via webben: www.
svenskakyrkan.se/livsstegen. 

Anmälan
Frågor kan ställas till Fredrik Stiernstedt 
Östblom: 0515-77 63 09/
fredrik.stiernstedt@svenskakyrkan.se

livsstegen i falköping 2022
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Vad är viktigt i mitt liv? Hur är jag en bra 
människa? Vem är och vill jag vara? Finns 
Gud? Kan jag tro? Vad betyder det i så 
fall för mig? Konfirmation är en möjlighet 
att fundera på allt det här, både själv och 
tillsammans med andra ungdomar och 
vuxna. 

Konfirmation är också skratt, allvar, 
nya upplevelser, gudstjänster, läger, nära 
vänner, nya vänner, att bekanta sig med 
Bibelns berättelser och fundera kring vad 
de betyder för oss idag. Helt enkelt en 
chans att lära och utvecklas som person.

för vem?
Alla som fyller 14 år under 2022. Du som 
är några år äldre är också välkommen. 
Grupperna är öppna även för dig som inte 
är döpt eller medlem i Svenska kyrkan. 

konfirmationen 

är så mycket mer !

fem grupper att välja på:

film- och friluftskonfirmation
Kombinerar det bästa av två världar! 
Träff en gång i månaden.  

gamingkonfirmation
För dig som gillar datorspel.  
Träff en gång i månaden. 

upplevelsekonfirmation
Upplev kristen tro genom besök på 
historiska platser.  Träffas på lov och 
studiedagar.  

citykonfirmation
Fundera på tro och liv med utgångs-
punkt från Falköpings äldsta kyrka;  
S:t Olof. Träffas vardagar.

på spaning med gud
För dig som går i särskola  

Du som inte är döpt, döps under konfir-
mandåret och blir då medlem i Svenska 
kyrkan. För dig som är över 16 år finns 
vuxenkonfirmation. 

vad kostar det?
Att bli konfirmand kostar ingenting. 
Grupperna är helt avgiftsfria.

hur anmäler jag mig?
Via  webben: www.svenskakyrkan.se/
falkoping/konfirmation. Där kan du också 
läsa mer om Svenska kyrkan, kristen tro 
och om vad konfirmationen innebär.

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

Anmälan 
och mer 
information! 



Här intill ser du bilder från 16 av kyrkorna i Falköpings pastorat. För att 
delta i sommartävlingen ska du klura ut vilken bild som är tagen vid vilken 
kyrka. Vet du inte svaret är det bara att ge sig ut och leta! Alla kyrkor där 
bilden är tagen inomhus är öppna dagligen kl 8-20 hela sommaren. 

Så här deltar du i tävlingen:
Det finns två olika sätt att välja på för att lämna in dina svar.  
1. Fyll i svarstalongen här intill och lämna den i någon av de öppna 
kyrkorna. Det finns särskilda lådor att lämna talongen i. I kyrkorna finns 
också  talonger att hämta om du inte vill klippa i tidningen. 
2. Lämna ditt svar via webben. Skanna QR-koden här  
intill eller gå till www.svenskakyrkan.se/falkoping/ 
sommartavling och fyll i formuläret. 
Lämna in ditt svar senast den 15 augusti. Bland dem 
som lyckats pricka in alla rätt drar vi tre vinnare som 
får fina priser. Lycka till! 

Sommartävling!
Ge dig ut på bildorientering bland kyrkorna i sommar. Prickar 
du in alla rätt har du chans att vinna fina priser.

svarstalong sommartävling

Friggeråkers kyrka ________

Karleby kyrka ________

Kälvene kyrka ________

Luttra kyrka  ________

Marka kyrka  ________

Mularps kyrka ________

Näs kyrka  ________

S:t Olofs kyrka ________

Skörstorps kyrka ________

Slöta kyrka  ________

Tiarps kyrka  ________

Torbjörntorps kyrka ________

Vartofta-Åsaka kyrka  ________

Vistorps kyrka ________

Yllestads kyrka ________

Åsle kyrka  ________

Namn: ___________________________

Tel:   ___________________________

GOSEDJURSJAKTEN

svarstalong gosedjursjakten

Friggeråkers kyrka ________________

Karleby kyrka ________________

Luttra kyrka  ________________

Marka kyrka  ________________

Mularps kyrka ________________

S:t Olofs kyrka ________________

Skörstorps kyrka ________________

Slöta kyrka  ________________

Tiarps kyrka  ________________

Torbjörntorps kyrka ________________

Vartofta-Åsaka kyrka  ________________

Yllestads kyrka  ________________

Åsle kyrka   ________________

Namn: ___________________________

Tel:   ___________________________

- sommartävling för alla upp till 12 år
I några av pastoratets kyrkor har det gömt sig gosedjur. Om du 
hittar något av dem kan du vara med och tävla om fina priser!
Alla som lyckas upptäcka ett av djuren och skickar in ett svar är med i 
utlottningen av priser. Ju fler djur du hittar, desto större chans att vinna. 
Djuren har gömt sig i följande kyrkor: Friggeråker, Karleby, Luttra, Marka, 
Mularp, S:t Olof, Skörstorp, Slöta, Tiarp, Torbjörntorp, Vartofta-Åsaka, 
Yllestad och Åsle. I ditt svar ska du ange vad för slags djur du hittat.

Så här deltar du i tävlingen:
Det finns två olika sätt att välja på för att lämna in dina svar.  
1. Fyll i svarstalongen här intill och lämna den i någon av kyrkorna. Det 
finns särskilda lådor att lämna talongen i. I kyrkorna finns också  talonger 
att hämta om du inte vill klippa i tidningen. 
2. Lämna ditt svar via webben. Skanna QR-koden här intill 
eller gå till www.svenskakyrkan.se/falkoping/gosedjursjak-
ten och fyll i formuläret. 
Det är viktigt att du skriver vad för slags djur du hittat!
Lämna in ditt svar senast den 15 augusti. Lycka till!

sommartävling

gosedjursjakt
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Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med hjälp av din mobilte-
lefon. Du ser vad som händer i kyrkan och kan planera gudstjänster, evenemang och 
annat som du inte vill missa. Appen är gratis och finns för både iPhone och An-
droid. Nytt för i år är att du nu kan ”samla” på kyrkor i appen. Ju fler kyrkor, desto 
finare medalj får du. 100 kyrkbesök ger dig en guldmedalj. Det finns även en som-
marutmaning där det gäller att besöka så många kyrkor du kan under sommaren. 

sommar 2022

samla på kyrkor med kyrkguiden

För tredje året i rad hålls det extra sommaröppet i 
Luttras vackra medeltidskyrka. Varje dag kl 15-19 
serveras fika i bygdegården strax intill och där kan 
man även ta del av en utställning. 

Fredag 5/8 kl 16 blir det guidning i kyrkan 
och kl 18 bjuds det musik. På lördagen, den 
6/8 kl 16, blir det vandring och guidning med 
Anki Rundqvist, Falbygdturism, från Luttra 
kyrka till Lutta gånggrift. Kl 18 på lördagen är 
det åter dags för musikunderhållning i kyrkan. 
Sommarkyrkan avslutas söndag 7/8 kl 16  med 
en friluftsgudstjänst ledd av Sandra Flensén med 
efterföljande tårtbuffe.

Ett fullständigt program för sommarkyrkan pre-
senteras lite längre fram. Håll utik på webben och 
i annonsering! Varmt välkommen till Luttra kyrka!

Sommarkyrka i Luttra för tredje året i rad

Det är de kyrkliga syföreningarnas historia 
som står i fokus vid årets sommarutställning 
i Åsle kyrka. 

De kyrkliga syföreningar har under århund-
randen sytt, stickat, virkat och broderat ihop 
mycket pengar som gått till kyrkans diakonala 
verksamhet samt till kyrkornas utsmyckning. 

Årets sommarutställning i Åsle skildrar deras 
historia under rubriken ”Kärlek, glädje, nål och 
tråd - kyrkliga syföreningar berättar”. 

Den 7 juli blir det också andakt med temat 
”Syföreningsmöte á la tidigt 1900-tal”. I augusti 
planeras för ett föredrag av Pian Bates under 
rubriken” Från loppis till poppis”. 

Sommarutställningen invigs på midsommar-
dagen, den 25/6 kl 15.30, och pågår sedan fram 
till den 28 augusti. Kyrkan är öppen dagligen kl 
8-20. Varmt välkomna till Åsle i sommar!

Utställning om kyrkliga syföreningar i Åsle

Årets sommarkyrka i Luttra går av stapeln den 5-7 
augusti. Det bjuds på servering, underhållning och 
guidning.
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Torbjörn Larsson och Anki Rundqvist vid 
sommarkyrkan i Luttra år 2020.
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Roland Andersson, tidigare ordförande i 
kyrkorådet i Falköpings pastorat, har ett 
brinnande intresse för kyrkans historia. 
Under många år har han lett studiecirk-
lar, föreläst, guidat och sammanställt 
omfattande information om S:t Olofs 
kyrka och dess gravhällar.

Nu delar han med sig av sitt stora 
kunnande i 18 korta filmer om S:t Olofs 

Digital guidning i S:t Olofs kyrka

Musikkyrka Torbjörntorp - det är 
namnet på pastoratets nya satsning 
på kyrkomusik.

En gång i månaden, året om, blir 
det musikgudstjänst i Torbjörntorps 
kyrka. Alltid första söndagen i varje 
månad. De närmsta månaderna kan vi 
se fram emot följande program:

Söndag 5/6 klockan 19.00
Jesu, meine Freude. Musik av Johann 
Sebastian Bach och Dietrich Buxte-
hude. Falbygdens oratoriekör, Annika 
Lagerquist, dirigent, instrumentalister 
och solister.

Söndag 3/7 klockan 19:00
Bist du bei mir. Amanda Flodin, sång, 
Anders Ericson, ärkeluta och Magnus 
Kjellson, kistorgel.

Söndag 7/8 klockan 19.00
LeWe-kvartetten. Visor, jazz, psalmer 
och klassiska stycken a cappella.

Söndag 4/9 klockan 19.00
Höst med MEJ. Maria Palmqvist, sång, 
Jens Johansson, flöjt och Ewa Görans-
son, piano.

6 juni kl 14.00: Kinneved – Jäla 
Tema: Ljus. Sista vandringen på 
temat Dygnsrytm i samarbete 
med Floby pastorat, Cirka 14 km.  
Ledare: Jenny Carlson och Erling 
Nyman. Medtag egen matsäck och 
kläder efter väder

Musikkyrka 
Torbjörntorp

kyrkas byggnadshistoria. Filmerna finns 
på hemsidan och du kan välja att se alla 
eller bara de avsnitt du är intresserad av. 

Varför inte ta med mobilen till S:t 
Olofs kyrka i sommar och låta Roland 
guida dig runt? Kyrkan är öppen varje 
dag kl 8-18, hela året om. 

Ta med mobilen och följ med på en 
digital guidning genom S:t Olof kyrkas 
spännande byggnadshistoria. 

pilgrims-
vandring
i sommar

29 juli kl 17.00: S:t Olofsdagen
S:t Olofsdagen firas med vandring 
från S:t Olofs kyrka till Luttra kyrka, 
cirka 5 km. Ta med eget fika. Vand-
ringen leds av Marian Jensen och 
Anki Rundqvist. Anki guidar oss också 
runt i den pittoreska kyrkbyn i Luttra 
med den medeltida kyrkan. Vi gör 
även en avstickare till  Sveriges mest 
fotograferade gånggrift. 

Välkommen att följa med på två 
ledarledda vandringar i sommar. 
Vill du vandra på egen hand finns 
tips på leder och mer information 
på webben: svenskakyrkan.se/
falkoping/pilgrim 

MER SOMMARMUSIK!
Du hittar all sommarmusik och alla 
sommarens gudstjänster i kalendariet 
på sidorna 14-15.

Roland Andersson 
har spelat in filmer 
om S:t Olofs kyrka.

Skanna qr-koden eller gå 
till: www.svenskakyrkan.
se/falkoping/stolofskyrka/
guide så hittar du filmerna.
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Vi välkomnar tre nya musiker och 
säger tack till Ulric Rudebrant som 
går vidare till en ny tjänst.
Kanske har ni redan mött Emil Persson, 
musiklärare och rytmikpedagog, som har 
hand om barnkörerna i stan? Han jobbar 
deltid hos oss vid sidan av sitt musiklä-
rarjobb i Lidköping. Emil kommer även 
dyka upp som kantor på gudstjänster och 
annat i sommar och i höst.  

I sommar får ni också träffa Natalia 
Johansson, kantorsstuderande på Hjo 
folkhögskola, tillika Åsle-bo, som kom-
mer spela på gudstjänster och andakter.  

Vi är också väldigt glada över att Ted 
Rosvall, kantor emeritus i pastoratet, 
fortfarande rycker in och hjälper oss.  

Det fattas just nu ungefär 150 procent 
kantorer, pga tjänstledigheter och byte 
av tjänster, men till hösten är vi glada 
att kunna säga välkommen tillbaka till  
ett bekant ansikte. 1 september börjar 
Dominik Göbel hos oss och kommer 
efterträda Ulric Rudebrant. Dominik har 
tidigare haft ett föräldravikariat hos oss 
2018/2019, men har nu studerat klart på 
organistutbildningen i Göteborg.

1 maj uruppfördes en jazzmässa i Tor-
björntorps kyrka, i samband med kom-
positörens avtackning. Ulric Rudebrant 
flyttar nu till en kantorstjänst i Byttorps 
kyrka i Borås och vi vill tacka för de åtta 
åren här i pastoratet och önska Guds rika 
välsignelse på nya jobbet.  

Annika Lagerquist, organist 

Välkommen Emil, Natalia och Dominik 

Emil Persson Natalia Johansson

Dominik Göbel

– och varmt tack Ulric!  

suicidpreventiva dagen 2022
Svenska kyrkan Falköping är med och uppmärksammar den inter-
nationella suicidpreventiva dagen lördag 10 september. Dagen har 
lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet 
med att förhindra självmord på agendan. I Falköping uppmärksam-
mas dagen på torget kl 10.00-14.00  samt i S:t Olofs kyrka kl 
18.00 med föreläsning av Marie Niljung och musik av Marcus Wils-
son. Kyrkans hus är öppet för fika och samtal från kl. 18.00.

gospeldag med jonas engström 
Varmt välkommen till en heldag med gospel! Du kan vara med 
som enskild sångare, del av en kör eller med hela kören. 
Datum: Lördag 1 oktober Plats: Slöta kyrka. Tid: Start kl 
9.30 med dropin-fika. Gospelkonsert kl 18.00. Kostnad: 300 
kr. Då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnaden 
täcker även en del av arrangemanget. Anmälan: Senast 7/6 
till annika.argus@svenskakyrkan.se. Maxantal: 110 sångare. 

Ulric Rudebrant
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Jesus skrev aldrig någon bok, det 
närmaste han kom var när han en 
gång ritade i sanden (Joh.8:6). 

Bibeln är nedskriven av människor, 
men hur kan vi då med säkerhet veta 
att de ord evangelierna lägger i Jesu 
mun verkligen är sanna? I 2.Tim3:16 
skriver Paulus: ”Varje bok i skriften är 
inspirerad av Gud”. Detta kallas för 
”verbalinspiration”. 

Det är viktigt för vår tro att vi kan 
lita på att det är Guds ord vi läser och 
inte mänskliga fantasier eller tolkning-
ar. Det är också viktigt att ingenting 
läggs till eller dras ifrån när budskapet 
ska förkunnas, det som står i bibeln är 
Guds uppenbarelse till oss.

Bibeln är Guds ord, men det är ord 
som måste tolkas. Ett bra sätt att tol-
ka Guds ord rätt är att först be (innan 
man börjar läsa) om Guds hjälp att 
förstå skriften och vad den vill säga till 
mig som läsare rakt in i mitt liv.

Björn Lundin,
Präst, Svenska  
kyrkan Falköping

Tema kristen tro:

vem har 
skrivit 
bibeln?

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

Kyrkogårdsexpeditionen har flyttat
Sedan i mars finns kyrkogårdsexpeditionen på S:t Olofs kyrkogård. 
Numera hittar du kyrkgårdsexpeditionen i Uppståndelsens kapell på S:t Olofs 
kyrkogård. Den nya besöksadressen är Sköttningsvägen 2. Öppettiderna är 
desamma som tidigare - se nedan! Varmt välkommen att höra av dig till oss på 
kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor om  gravplatser, gravrätter, olika typer 
av gravskick, med mera. Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag och fredag: 10-
12 och 13-15. Tisdag: 13.00-15.00. Telefontid under öppettiderna.

Kjell-Åke Filipsson 
och Clary Siewerts

Färgmarkeringen är i första hand till hjälp 
för dem som jobbar på kyrkogårdarna. De 
gör det lätt att överblicka vilka gravar som 
sköts om av kyrkogårdsförvaltningen och 
vilken skötsel som är beställd av kunden.  

Men skyltarna är också till hjälp för 
besökare och de entreprenörer som utför 
arbeten på gravplatserna, som till exem-
pel att att montera gravstenar.

Vad betyder färgmarkeringen?
Kyrkogårdsförvaltningen har märkt 
upp alla gravplatser med nummer-
skyltar. Men vad betyder färgerna?

Det här betyder färgerna:

Svart:  inget skötseluppdrag
Gul:  grundskötsel (med eller   
         utan plantering)
Grön:  grästrimning
Blå:  vattning
Vit:  borttag av vissna 
 blommor i vas
Röd:  gravrätten återlämnad   
          till kyrkogårdsförv.



14

söndag 5 juni 
Pingstdagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
Orgeleleverna medverkar

10.00 Åsle kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 
Falköping gospel. 

10.00 Höga sten,  
Vartofta-Åsaka
Friluftsgudstjänst, Hagström.  
Samling vid Kyrkeslätt och 
därefter vandring till Höga sten 
Ta med fika. 

19.00 Torbjörntorps kyrka 
Musikgudstjänst, Jesu, meine 
Freude. Falbygdens Orato-
riekör, barockensemble Sara 
Uneback, Robert Marberg, 
violin, Elin Sydhagen, viola och 
Kristina Lindgård, cello. Anders 
Ericson, teorb och Samuel Er-
iksson, orgel. Annika Lagerquist 
dirigent. Svenning. 

måndag 6 juni 
Annandag pingst och Sveriges nationaldag 

10.00- 15.00 Plantis 
Svenska kyrkan medverkar  
vid nationaldagsfirandet. 

16.00 Parkscenen, Plantis 
Ekumenisk gudstjänst,  
Svenning m.fl. 

19.00 Marka kyrka 
Mässa, Svenning. 

söndag 12 juni  
Heliga Trefaldighets dag 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Friggeråkers kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

15.00 Dagcentralen Läkaren 
Mässa, Lundin. 

17.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Lundin. Miljötema. 

17.00 Tiarps kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt  
Östblom. Miljötema. 

19.00 Vistorps kyrka 
Musik i sommarkväll. Falbyg-
dens manskör med solister. 

söndag 19 juni  
Första söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Hagström. 

14.00 Yllestads kyrka 
Friluftsgudstjänst på kyrk-
backen, Hagström. Miljötema. 
Ta med fika. 

17.00 Mössebergsparken 
Friluftsgudstjänst vid  
vandrarhemmat, Hagström.  
Ta med fika. 

19.00 Skörstorps kyrka 
Musik i sommarkväll. 
Claes-Göran B Näslund,  
sång och gitarr. 

fredagen 24 juni 
Midsommarafton 

22.00 Mularps kyrka 
Musik i sommarkväll. I ljuva 
sommartid,  Linda Jonsson, 
sång och Birgitta Lindh, piano. 

lördag 25 juni 
Midsommardagen 

10.00 Marka kyrka 
Mässa, Björn Lundin. Miljötema. 

14.00 Åsle prästgård 
Friluftsgudstjänst, Löwing.  
Agnes och Alma Lagerquist, 
sång, fiol och cello. 15.30 
öppnar årets sommarutställ-
ning. Läs mer på s.10!

19.00 Luttra kyrka 
Musik i sommarkväll. 
Folkmusikgruppen Trinning. 

söndag 26 juni 
Den helige Johannes Döparens dag 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

14.00 Jakob Annas stuga, 
Karleby 
Friluftsgudstjänst, Stiernstedt 
Östblom. Ta med fika. 

19.00 Friggeråkers kyrka 
Musik i sommarkväll, Himmel 
möter jord, Lisa Thunberg Trio. 

onsdag 29 juni  
19.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Karlson Barock.

söndag 3 juli 
Tredje söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Svenning. 

10.00 Flittorp, Tiarp 
Friluftsgudstjänst, Stiernstedt 
Östblom. Ta med fika.

14.00 Kälvene kyrka 
Friluftsgudstjänst på kyrk-
backen, Stiernstedt Östblom. 
Ta med fika. 

15.00 Dagcentralen Läkaren 
Gudstjänst, Svenning. 

19.00 Torbjörntorps kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Bist du bei mir. Amanda Flodin, 
sång, Anders Ericson, ärkeluta 
och Magnus Kjellson, kistorgel. 

söndag 10 juli 
Fjärde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. 

14.00 Vistorps gamla
kyrkplats 
Friluftsgudstjänst, Lundin.  
Miljötema. Ta med fika.

14.00 Dammen, Skörstorp 
Friluftsgudstjänst, Jensen. 
Miljötema. Ta med fika.

19.00 Slöta kyrka 
Musik i sommarkväll. Folk-
musikgruppen Vågspel - Kristin 
Kennermark och Alice Klint. 

onsdag 13 juli  
19.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Småländska basunkvartet-
ten, Robert Karlsson, Jakob 
Sandberg, Gustaf Wiklund och 
Fredrik Wiklund. 

söndag 17 juli 
Apostladagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. 
10.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 

14.00 Getagården,  
Vartofta-Åsaka  
Friluftsgudstjänst, Jensen.  
Ta med fika.

15.00 Dagcentralen Läkaren 
Mässa, Svenning. 

17.00 Marka kyrka 
Friluftsgudstjänst på kyrkbacken, 
Svenning. Ta med fika.

19.00 Åsle kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Desirée Gullme, sång  
och Birgitta Lindh, piano.

söndag 24 juli 
Sjätte söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

14.00 Mellomkvarna, Falekvarna  
Friluftsgudstjänst, Flensén.  
Ta med fika.

17.00 Mularps kyrka 
Mässa, Flensén. 

19.00 Näs kyrka 
Musik i sommarkväll. Malin Ulfen-
borg, sång och Birgitta Lindh, piano.

onsdag 27 juli  
19.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Sånggruppen Tonå.

söndag 31 juli 
Kristi förklarings dag 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

10.00 Tiarps kyrka 
Mässa, Jensen. 

14.00 Friggeråkers kyrka 
Friluftsgudstjänst, Jensen. 

15.00 Dagcentralen Läkaren 
Gudstjänst, Flensén. 

17.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst, Jensen. 

19.00 Kälvene kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Bengt Olausson, accordeon. 

fredag 5 augusti 
18.00 Luttra kyrka   
Musikgudstjänst i samband med  
sommarkyrkan. Läs mer på s. 10!

lördag 6 augusti  
18.00 Luttra kyrka  
Musikgudstjänst i samband med 
sommarkyrkan. Läs mer på s. 10!

kalendarium
Varmt välkommen till gudstjänst! Uppgifterna i detta kalendarium kan komma att ändras. För aktuella uppgifter, 
se annons i Falköpings tidning, kalender på hemsidan: svenskakyrkan.se/falkoping eller ring 0515-77 63 00. 



Himmel
och jord

café

sommarlov för café himmel och jord
Under våren utökade Café Himmel och Jord sitt öppetthållande 
från en till två dagar i veckan. Snart tar verksamheten som-
marlov, men ett litet tag till kan du njuta av fika och soppa i Kyr-
kans hus. Torsdagscaféet har öppet sista gången för terminen 
den 16/6 och tisdagscaféet har avslutning veckan därpå, den 
21/6. Då blir det midsommartema. 

Det är ännu inte bestämt när caféet öppnar upp igen eller 
på vilka veckodagar. Håll utkik i slutet av sommaren och i nästa 
nummer av Himmel & Jord! 

hantverksgruppen vill växa i höst
Hantverksgruppen träffas på tisdagar kl 17.00 i Svenska kyr-
kans nya lokal på Dotorpsgatan 57. Här kan du sticka, virka, 
brodera och sy eller vara med i gemenskapen utan att hand-
arbeta. 

När gruppen startar upp efter sommaruppehållet den 30 
augusti hoppas man få hälsa många nya medlemmar väl-
komna. Frågor om gruppen besvaras av Elisabeth Svensson, 
telefon 073-421 13 99. I nästa nummer av Himmel & Jord 
kommer ett längre reportage om hantverksgruppen!
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17.00 Mularpsberget 
Friluftsgudstjänst med 
miljötema, Hagström. 

19.00 Karleby kyrka 
Musik i sommarkväll.  
New Orleans bandet  
Corgi Jazz från Jönköping. 

söndag 21 augusti 
Tionde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

10.00 Marka kyrka 
Mässa med miljötema,  
Svenning. 

14.00 Ålleberg 
Friluftsgudstjänst, Svenning. 
Plats meddelas senare. 

19.00 Tiarps kyrka 
Musik i sommarkväll. 
Tack! Om kärlek och närvaro. 
Jenny Tapper med vänner.

onsdag 24/8  
19.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Gustavi stämmor. 

söndag 7 augusti 
Åttonde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 
10.00 Skörstorps kyrka 
Gudstjänst med miljötema, 
Elbornsson.  

16.00 Luttra kyrka 
Friluftsgudstjänst, Flensén. 
Avslutning för sommarkyrkan 
i Luttra. Efteråt tårtbuffé.

19.00 Torbjörntorps kyrka 
Musik i sommarkväll.  
LeWe-kvartetten. 

torsdag 11 augusti 
19.00 S:t Olofs kyrka 
Valle baroque. Entré. För mer 
info se: vallebaroque.se 

söndag 14 augusti 
Nionde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Hagström. Miljötema. 

14.00 Näs kyrka 
Friluftsgudstjänst på kyrk-
backen, Hagström. Ta med fika.

15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Elbornsson.

varje vecka 
i sommar
Pilgrimsmässa 
S:t Olofs kyrka, onsdag 
kl 8.30. Kyrkfika efteråt.

söndag 28 augusti 
Elfte söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Vistorps kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 

12.30 Åsle Tå 
Friluftsgudstjänst i samband 
med Tå-dagen, Löwing.  
S:t Olofs vokalkvartett; Louise 
och Ola Palmqvist, Annika och 
Mattias Lagerquist.

15.00 Dagcentral Läkaren 
Gudstjänst, Stiernstedt  
Östblom. 

17.00 Friggeråkers kyrka 
Mässa, Svenning. 

19.00 Yllestads kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Viktoria Karlsson, sång och 
Hanna Carlsson, piano.

lördag 3 september  
15.00 Kättilstorp 
Friluftsgudstjänst i samband 
med Kättilstorpsdagen, Lundin.
Plats meddelas senare.  

söndag 4 september 
Tolfte söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

10.00 Näs kyrka 
Gudstjänst, Jensen. 

17.00 Skörstorps kyrka 
Mässa, Flensén. 

17.00 Karleby kyrka 
Temagudstjänst Alla tajders 
musik med Falköping gospel 
under ledning av Annika Argus. 
Johan Silverhjelm, piano. Jonas 
Lönnmyr, trummor.Jensen. 

19.00 Torbjörntorps kyrka 
Musikgudstjänst. Höst med 
MEJ. Maria Palmqvist, sång, 
Jens Johansson, flöjt och Ewa 
Göransson, piano. 



Att människor väljer att lämna Svenska kyrkan 
får konsekvenser. Fredriksbergs och Mössebergs 

kyrkor försvinner nu från den svenskkyrkliga kartan. 
Även om Falköpings pastorats ekonomi är god så är 
det för kyrkan som för alla hushåll: det fungerar inte 
för framtiden att börja ta från sparade medel för att 
betala löpande räkningar för mat och hyra.

Insikten att allt vi gör får konsekvenser kan vara 
smärtsam. Jag är övertygad att många av dem som 
begärt utträde de senaste åren inte tänkt sig att det 
var så här det skulle bli. Å andra sidan är det ju så att 
det positiva vi gör också får konsekvenser. Uppmunt-
rar du en medmänniska kommer den människan i sin 
tur att få kraft att uppmuntra nästa. Släpper du fram 
någon i trafiken med ett leende och en vänlig gest, 
stannar kanske vederbörande mjukt och fint vid nästa 
övergångsställe och ger skolbarnen en nick när de går 
över gatan. Allt vi gör får konsekvenser och sprider sig 
vidare.

Egentligen är det ju det som är hela Jesusberättelsens 
centrum. Det Jesus gör för sina vänner får konsekven-
sen att idag vågar två miljarder människor hoppas 

Jonas Hagström 
kyrkoherde

och tro på en framtid även när allt tycks kört. För den 
som bär på tron är det aldrig kört, inte ens när det är 
kört. Med den basen i tillvaron är det ändå rätt gott 
att leva.

Jag hoppas att du i sommar ska kunna njuta av det 
goda livet som Gud gett dig oavsett om du kallar dig 
troende eller ej, medlem eller inte. Sommaren finns 
där som en gåva att njuta av och som ett läkemedel 
för dig som kanske känner dig sliten och trött. Nu 
samlar vi kraft tillsammans och min förhoppning är 
att vi sprider sommarsolens sken vidare till våra med-
människor på det sätt vi kan. Det får bara fina kon-
sekvenser – som blixtrande solkatter i en värld med 
alltför djupa skuggor.

En välsignad sommar 
tillönskas er alla!

Konsekvenstänk

svenskakyrkan.se/kyrkoval
s:t olofs kyrka 30 juli 

drop in
-vigsel

Vigsel i samband med sommarens cruising. Läs mer på sidan 2!


