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• Så går valet till  • Så gör du för att rösta
• De kandiderar till kyrkofullmäktige 
• Viktigaste valfrågorna i Falköping
• Här kan du förtidsrösta 
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hela kroppen
Prova bibliodrama i höst 



”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 varan-
dra 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 fy-
sisk, 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 kyrko-
gårdar, 77 anställda, 260 ideella med-
arbetare, 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: 
Magnus Aronson/Ikon.

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 3 2021
3 om kyrkovalet  
Läs om när, var, hur och 
varför du ska rösta.

6 de ställer upp i valet
Fem olika nomineringsgrupper 
kandiderar till kyrkofullmäktige.

11 kyrkogård
Gravar saknar registrerade 
gravrättsinnehavare. 

12 på gång i höst
Läs om vad som händer i 
pastoratet hösten 2021.

14 kalendarium
Gudstjänster, musik och verksamhet
under höstterminen.

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström om 
vikten av att rösta i kyrkovalet.

Sedan i april firas åter gudstjänster på plats i våra kyrkor. Just nu med max 
20 deltagare i alla kyrkor och kapell utom Torbjörntorp, Slöta, Yllestad, 
Fredriksbergs och S:t Olofs kyrka där vi kan vara 50 personer.

Under hösten 2021 planeras för att också öppna upp övrig verksam-
het med grupper och öppna mötesplatser. Givetvis coronaanpassat och 
med stor försiktighet. Barn- och ungdomsverksamheten startar upp 
under vecka 35. Beslut om övrig verksamhet tas löpande med individuella 
bedömningar av möjligheten att genomföra den. 

Besök hemsidan, svenskakyrkan.se/falkoping för aktuell information om 
startdatum och vilka förutsättningar som gäller för olika verksamheter. 
Du kan också ringa församlingsexpeditionen på telefon 0515-77 63 10 
eller läsa predikoturen i Falköpings Tidning på  fredagar. Välkommen till 
Svenska kyrkan Falköping i höst!

gudstjänster och verksamhet hösten 2021
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Vad vill du att Svenska
kyrkan ska göra?
Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar
som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras de 
kommande fyra åren. Läs om varför, när, var och hur du röstar!
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OM KYRKOVALET
vem får rösta? 

Den som senast på valdagen fyller 16 
år, är medlem i Svenska kyrkan och 
kyrkobokförd i en församling i Sverige. 

vad röstar man till? 

Man röstar till tre olika nivåer inom 
Svenska kyrkan. På lokal nivå röstar 
man till kyrkofullmäktige, på regional-
nivå till stiftsfullmäktige i Skara stift 
och på riksnivå till kyrkomötet. 

vilka kan man rösta på? 

Man röstar på en nomineringsgrupp, 
kyrkans motsvarighet till de politiska 
partierna. Läs om vilka som kandiderar 
i Falköping längre fram i tidningen.

när röstar man? 

På valdagen, den 19 september 2021, 
eller i en förtidsrösningslokal från 6 
september. Du hittar alla tider och 
platser för förtidsröstning i Falköping 
på nästa sida! Om du vill förtidsrösta 
på en annan plats i landet hittar du 
lokaler på valwebben: www.svenska-
kyrkan.se/kyrkoval.

hur röstar man?

I vallokalen på valdagen och innan dess 
genom att förtidsrösta eller brevrösta. 
Du hittar tid och plats för förtidsröst-
ning här intill. Du måste ha med giltig 
legitimation. Det underlättar om du 
har med dig röstkortet som du fått i 
brevlådan 

var finns mer information? 

Du kan läsa om vad nomineringsgrup-
perna vill här i tidningen. Mer om kyr-
kovalet finns på www.svenskakyrkan.
se/kyrkoval

Svenska kyrkan har 5,8 miljo-
ner medlemmar, cirka 21 600 
anställda och tusentals och åter 
tusentals frivilligarbetare. Vart 

fjärde år hålls det val då drygt 19 400 
förtroendeuppdrag ska fördelas. I kyr-
kovalet 2021 är det 5 miljoner personer 
som har rösträtt. 

För Svenska kyrkan är medlemmarnas 
inflytande viktigt. För att kunna kalla sig 
folkkyrka måste ju folket vara med och 
styra. I kyrkovalet väljs de personer som 
ska få förtroendet att styra kyrkan de 
kommande fyra åren. 

Valen genomförs på tre olika nivåer: 
på lokal nivå i Falköping röstar du till 
kyrkofullmäktige, på regional nivå röstar 
du till stiftsfullmäktige i Skara stift och 
på riksnivå röstar du till kyrkomötet. 
Parallellt med de nivåerna finns också ett 
religiöst, teologiskt ledarskap i form av 
kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskopen.

det lokala valet
På den lokala nivån är det kyrkofull-
mäktige som väljs. Efter valet tillsätter 
kyrkofullmäktige ett kyrkoråd som fung-
erar som pastoratets styrelse. I kyrkorådet 
sitter också kyrkoherden med. Kyrko-
fullmäktige fattar de beslut som påverkar 

medlemmarna mest. Det handlar till 
exempel om vad pastoratet ska arbeta 
mer med, om det är nya inriktningar och 
stora satsningar som ska göras, eller om 
det är verksamheter som ska läggas ned 
eller slås ihop. 

Falköpings pastorat består av fem 
församlingar: Falköping, Mösseberg, 
Slöta-Karleby, Yllestad och Åslebygden. I 
varje församling finns ett församlingsråd. 
Dessa väljs inte vid kyrkovalet. I stället 
nomineras kandidater av församlingens 
röstberättigade medlemmar vid ett öppet 
nomineringsmöte efter valet. Formellt 
utses församlingsrådet sedan av kyrko-
fullmäktige. 

det regionala valet
På regional nivå väljer man ledamöter till 
stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift och 
deras uppgift är att stötta församlingarnas 
arbete och att se till att församlingarna 
följer lagar och regler som finns om deras 
verksamhet. 

det nationella valet
Högsta beslutande organ inom Svenska 
kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamö-
ter. Det har möten två gånger om året 
och kan jämföras med riksdagen. Här tas 

Alla som senast på valdagen fyller 16 år 
och är medlemmar i Svenska kyrkan får 
rösta i kyrkovalet den 19 september. 

nytt
röstkort?

Har du inte fått ditt röstkort 
eller har du tappat bort det? 

Beställ ett nytt via valwebben: 
svenskakyrkan.se /kyrkoval 
eller kontakta församlings-

expeditionen så hjälper de till.
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Bergsliden 7
Tisdag 7/9 kl 15-18
Tisdag 14/9 kl 15-18

Vilka frågor är viktigast 
för nomineringsgrupperna 
i Falköping? 

förtidsröstning 
Ta med legitimation och röstkort. 

Kyrkans hus, Storgatan 11B
Vecka 36, 6 - 12/9:  Mån-onsdag kl 10-19, torsdag kl 10-20
fredag kl 10-18, lördag kl 10-14 samt söndag kl 11-16.

Vecka 37, 13 - 19/9: Mån-onsdag kl 10-19, torsdag kl 10-20, 
fredag kl 10-18, lördag kl 10-14 samt söndag kl 11-20.

på valdagen 
På valdagenden, 19 september 2021 är vallokalerna i Falköpings pastorat 
öppna kl 11-13 och kl 16-20. (I Mössebergs valdistrikt kl 12-20.) På ditt 
röstkort ser du till vilken av de sex lokalerna du ska gå. Du kan förtidsrösta i 
Kyrkans hus även på valdagen kl 11-20. Ta med legitimation.

rösta i falköpings pastorat

Vartofta samlingslokal
Onsdag 8/9 kl 15-18
Onsdag 15/9 kl 15-18

SÅ RÖSTAR DU!
i förtid

Från den 6 september kan du förtids-
rösta över hela landet. Förtidsröstning 
innebär att du röstar någon annan-
stans än i din vallokal. Därför kan du 
förtidsrösta även på valdagen. Ta med 
röstkort och legitimation  Tid och plats 
för förtidsröstning i Falköping finns här 
intill. Tider och platser i övriga landet 
hittar du på www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval. 

på valdagen 

På valdagen röstar du i din vallokal. 
På ditt röstkort står vilken församling, 
vilket valdistrikt och vilket stift du 
tillhör och vilka val du får delta i. Där 
står också vallokalens adress och öp-
pettider. 

tre kuvert 
I vallokalen möts du av personal som 
visar dig var valsedlarna finns. Du får 
tre kuvert och väljer valsedlar för den 
eller de nomineringsgrupper som du 
vill rösta på. Bakom en skärm läg-
ger du sedan valsedlarna i respektive 
kuvert. Sedan lämnar du kuverten till 
personalen, som kontrollerar att du 
finns i röstlängden (d.v.s. att du är 
röstberättigad) och lägger dina kuvert 
i valurnorna. 

rösta med bud

Har du inte möjlighet att gå och rösta 
kan du rösta med bud. Budet lämnar 
din röst i din vallokal eller i en förtids-
röstningslokal där du bor. Du behöver 
ditt röstkort och ett brevröstningspa-
ket. Det går att skicka efter från kyr-
koval@svenskakyrkan.se eller hämta i 
församlingsexpeditionen på Storgatan 
11B.

förtidsrösta via brev

Slipp trängseln och rösta via brev istäl-
let. Du behöver ditt röstkort och ett 
brevröstningspaket. Det går att skicka 
efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se 
eller hämta i församlingsexpeditionen 
på Storgatan 11B.

beslut som handlar om kyrkoordningen 
(Svenska kyrkans regelverk) och andra 
frågor som rör hela Svenska kyrkan. När 
kyrkomötet inte sammanträder är det 
kyrkostyrelsen som leder det nationella 
arbetet. Kyrkomötet utser de 14 ledamö-
terna och ärkebiskopen är ordförande.

nomineringsgrupper
Personer som ställer upp i kyrkovalet 
kallas för kandidater. De representerar 
olika nomineringsgrupper. Nominerings-
grupperna driver de frågor som de tycker 
är viktiga för Svenska kyrkan och i kyr-
kovalet röstar man på de nominerings-
grupper och kandidater som man tycker 
bäst representerar ens egna åsikter.

 I valet till kyrkofullmäktige i Fal-
köpings pastorat finns fem grupper 
att välja mellan: Arbetarepartiet Soci-
aldemokraterna, Borgerligt alternativ, 
Centerpartiet, Frimodig kyrka och 
Sverigedemokraterna. Längre fram i 
tidningen kan du läsa om deras program 
och värderingar. 

Du har också möjligheten att lyfta 
fram upp till tre personer inom den 
nomineringsgrupp du väljer att rösta på, 
genom att sätta ett kryss före deras namn 
på valsedeln 

röstkort
De röstberättigade fick sitt röstkort om-
kring den 1 september. På röstkortet står 
det vilken församling, vilket valdistrikt 
och vilket stift du tillhör och vilka val 
du får delta i. Där står också vallokalens 
adress och öppettider samt adress och öp-
pettider för förtidningsröstning. 

Här nedanför hittar du alla uppgifter 
om var och när du kan rösta både på 
valdagen och om du vill förtidsrösta. 

När vallokalerna stänger på valdagen 
görs direkt en preliminär röstsamman-
räkning. Vartefter de preliminära resulta-
ten blir klara presenteras de på kyrkova-
lets webbplats. Ansvaret för den slutliga 
rösträkningen har stiften. 

valet & pandemin
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I samråd med Folkhälsomyndigheten 
har valkansliet i Uppsala tagit fram 
rutiner och riktlinjer för ett coronatryggt 
kyrkoval. Mer information finns på 
svenskakyrkan.se/kyrkoval



Vilken är den viktigaste frågan 
för er i kyrkovalet?
Att  utifrån kyrkans grunduppgifter skapa 
förutsättningar för att forma en kyrka i ti-
den. En öppen kyrka där alla skall kunna 
känna sig hemma oavsett etnicitet, ålder 
kön, sexuell läggning.

Det innebär utvecklingsarbete i form av:
•  En utveckling av gudstjänstlivet ägnad 
att bättre kunna möta olika samhälls-
gruppers behov.
•  En undervisning som ger möjlighet 
till dialog  med moderna människor. 
Dop och konfirmation är kontaktytor 
med både ungdomar och deras familjer. 
Vi måste bli bättre på att följa upp och 
utveckla de kontaktytor vi skapar här.
•  Diakonin ska bidra till att skapa me-
ning och sammanhang i ett komplext 
och otryggt samhällsliv. Ensamhet och 
utanförskap möter vi med aktiviteter och 
enskilt stöd. Vi samarbetar med andra 
samhällsaktörer för att skapa resurser och 
utökade möjligheter att nå utsatta grup-
per i samhället. Skola och äldreomsorg är 
självklara områden för vår verksamhet.

Hur ser er vision ut för pastoratet 
om fem år?
Kyrkan har en en självklar plats i kom-
munen både fysiskt, själsligt och kultu-
rellt. Satsningen på kyrkan mitt i stan är 
fullföljd och vi har en självklar mötesplats 
i centrum. En plats för  vila, andakt, re-
kreation och kulturutbud.

På landsbygden har kyrkan stärkt sin 

ställning  som  navet i utveckling av byg-
den och vårdare av vårt rika kulturarv. 

Diakoni och undervisning har utveck-
lats. Genom ett aktivt arbete för upp-
följning av dop och konfirmation har 
fler familjer och ungdomar involverats i 
kyrkans arbete. Vår diakonala verksamhet 
är en viktig aktör i samhällsarbetet med 
svaga och utsatta grupper.

Vi är en miljömedveten kyrka som tar 
ansvar för skapelsen. Att värna miljön 
finns med som en självklar grund i helhe-
ten. Kyrkans verksamhet skall utgöra en 
förebild för myndigheter och företag vad 
gäller miljöfrågor.

Vad är viktigast att prioritera när 
de ekonomiska resurserna minskar?
Gudstjänst, undervisning, diakoni, mis-
sion är basen i kyrkans verksamhet. Dessa 
aktiviteter måste vi värna och utveckla. 
Samverkan med andra samhällsaktörer, 
till exempel kommun, region, frikyrkor 
kan vara ett bidrag att minska det ekono-
miska trycket vad gäller lokaler, personal 
osv. Här krävs ett okonventionellt tän-
kande för att hitta nya infallsvinklar.

Vi kan inte kompromissa med tanken 
på att kyrkan skall finnas som ett stöd 
för människor i  särskilt utsatta områden. 
Här är det extra viktigt att prioritera 
personal- och lokalbehov.

Hur kan vi vända trenden med 
minskande medlemstal?
Människan har en längtan efter gemen-
skap, samhörighet och sammanhang. 
Kyrkan  äger medlen att tillfredsställa en 
sådan längtan. Här behöver vi hitta for-
mer för kommunikation  och förnyelse 
av arbetsformer att nå ut till nutidsmän-
niskan. Begreppen fred, rättvisa  och för-
soning ger en stadig grund för ett sådant 
arbete.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
Synliggöra och förverkliga det kristna 
kärleksbudskapet för att skapa fred, rätt-
visa och försoning. Tillgodose människan 
behov av sammanhang och samhörighet 
som ger kraft att möta en splittrad och 
osäker värld.

arbetarepartiet socialdemokraterna

arbetarepartiet
socialdemokraternas 
lista till kyrkofullmäktige 
i falköpings pastorat

1. Ingegerd Darius Reinholdsson 

2. Mikael Gustavsson 

3. Ingvor Arnoldsson 

4. Bengt Lundqvist 

5. Monica Janzon 

6. Göran Helmersson 

7. Emelie Nilrikson 

8. Bengt Ljungberg 

9. Eva Winroth 

10. Samuel Johansson 

11. Kerstin Johansson 

12. Ingvor Bergman

Ingvor Bergman, Kerstin Johansson, Göran Helmersson, Ingvor Arnoldsson, Bengt Lundqvist  Eva Winroth, Monica Janzon, Bengt Ljungberg,  
Ingegerd Darius Reinholdsson, Mikael Gustavsson och Samuel Johansson.
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Vilken är den viktigaste frågan 
för er i kyrkovalet?
•  Församlingarna och gudstjänstlivet
•  Kunskap om kristen tro genom sats-
ningar på barn- och ungdomsverksamhet.
•  Volontärer och diakoniverksamheten
•  Kyrkomusiken och kulturarvet

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt 
obunden nomineringsgrupp för dem 
som vill se en bred, trygg och närvarande 
kyrka med församlingarna i centrum. En 
kyrka som bygger på de lokala försam-
lingarna – inte på centralisering och 
byråkrati.

Hur ser er vision ut för pastoratet 
om fem år?
Vi finns till för människor där dom är 
och det kravlösa deltagandet hos oss. 
Svenska kyrkan i Falköping ska vara en 
brygga mellan samhällets olika delar som 
för människor närmre varandra. Med rätt 
resursfördelning kan vi behålla våra med-
lemmar och få färre att lämna vår kyrka.

Gudstjänstlivet är kärnan i församling-
ens verksamhet för oss. Den bygger på 
tradition, men behöver hela tiden för-
nyas, så att vi har en öppenhet för skilda 
synsätt på arbetssätt och gudstjänstut-
formning.

Vi vill bevara Falbygdens församlings-
kyrkor med tillhörande kyrkogård. Med 
sin rika och djupa historia är de svenska 
folkets arv.

Vad är viktigast att prioritera när 
de ekonomiska resurserna minskar?
Söndagens gudstjänst i församlings-
kyrkan är det viktigaste. Kan vi behålla 
och utveckla den får vi fler som vill vara 
medlem med oss. Ett rikt församlings-
liv är en förutsättning för att så många 
medlemmar som möjligt ska kunna delta 
i Svenska kyrkans verksamhet. Exempel-
vis genom körer och konserter, utöver 
kyrkans vardagliga gudstjänstliv.

Borgerligt alternativ anser att Svenska 
kyrkan under en längre tid lagt för stort 
fokus på centralisering och byråkrati som 
inte gör nytta för varken medlemmarna 
eller stiften och församlingarna eller 
pastoraten.

Borgerligt alternativ vill:
• att den inomkyrkliga utjämningsavgif-
ten sänks. Avgiften innebär att många 
församlingar måste betala stora belopp 

till den nationella nivån.
• att resurserna till den nationella nivån 
ska anpassas efter kyrkans och försam-
lingarnas behov.
• att ineffektiv byråkrati ska motverkas.
• att antalet ledamöter ska minska i 
Svenska kyrkans direktvalda organ – 
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet.

Hur kan vi vända trenden med 
minskande medlemstal?
Borgerligt alternativ ser allvarligt på att 
Svenska kyrkan fortsätter att tappa med-
lemmar. Borgerligt alternativ vill:
• att Svenska kyrkan eftersträvar god eko-

nomisk hushållning så att färre medlem-
mar lämnar på grund av ekonomiska skäl.
• att Svenska kyrkan i större utsträckning 
fokuserar på sin kärnverksamhet – guds-
tjänstverksamheten, undervisningen, dia-
konin och församlingarna – som huvud-
sakligen bedrivs i församlingarna.
• att onödig centralstyrning ska motver-
kas. Låt församlingarna verka utan pek-
pinnar från nationell nivå.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
För Borgerligt alternativ är det försam-
lingarna som är Svenska kyrkans främsta 
närvaro i samhället. Det är här guds-
tjänstlivet äger rum, en stor del av kyr-
kans och Sveriges kulturarv förvaltas och 
hit som människor kommer i livets alla 
skeden för att få stöd och finna styrka.

För att vara relevant och tillgänglig, 
är det viktigt att Svenska kyrkan fram-
träder så nära dem som lever och verkar 
i församlingen eller pastoratet som 
möjligt.
Eftersom det är i församlingarna som 
den viktigaste verksamheten äger rum 
ska huvuddelen av Svenska kyrkans eko-
nomiska resurser finns i församlingarna.

borerligt alternativs
lista till kyrkofullmäktige
i falköpings pastorat

1. Dag Högrell 

2. Roland Svensson 

3. Håkan Arnesson 

4. Kent Mossby 

5. Katarina Thunander 

6. Carl-Magnus Andersson

Översta raden: Dag Högrell, Katarina Thunander och Kent Mossby.
Nedersta raden: Håkan Arnesson, Carl-Magnus Andersson och Roland Svensson.

borgerligt alternativ



centerpartierts lista 
till kyrkofullmäktige
i falköpings pastora

1. Eva-Marie Brorsson 

2. Nils Erik Johansson 

3. Gunnel Bergqvist

4. Joel Grafström 

5. Kerstin Arnesson

6. Ann-Britt Larsson 

7. Evelin Esseen 

8. Katarina Brandt

9. Vanja Wallemyr

10. Monica Andersson

11. Sven Erik Antonsson

12. Hans Johansson

13. Ingela Pettersson

14. Birgitta Lindh 

15. Torbjörn Larsson

16. Christiane Uhle Johansson

17. Karola Svensson 

18. Kjell-Åke Johansson

Vilken är den viktigaste frågan 
för er i kyrkovalet?
Svenska kyrkan ska vara öppen och 
tillgänglig för alla, oavsett var man befin-
ner sig på trons väg. En öppen och nära 
folkkyrka ger kraft och trygghet åt varje 
människa att forma sitt eget liv och skapa 
sin egen framtid. Det ska vara enkelt 
och välkomnande att delta, med Kris-
tus och gudstjänstlivet i centrum. Med 
fler aktiviteter för barn och unga, som 
får vara delaktiga och ta ansvar, skapas 
goda ambassadörer för kyrkan idag och i 
framtiden. 

Hur ser er vision ut för pastoratet 
om fem år?
Svenska kyrkan syns och verkar nära 
människor och fler vill vara en del av 
gemenskapen. Varje persons engagemang 
tas om hand, på ett sätt som får män-
niskan bakom att växa och utvecklas ur 
ett kristet perspektiv. I gudstjänsterna får 
ideella en större roll, allt utifrån vad var 
och en känner är bra. 

Dopet är vägen till medlemskap och 
det är enkelt och naturligt att bli döpt 
som barn, vuxen eller tonåring under 
konfirmandtiden. Kyrkan är en del av 
vår historia och det kan vi verkligen visa 
upp i vårt pastorat. Våra kyrkor är en stor 
tillgång och ”kyrkturism” hjälper till att 
sprida vår historia och kulturarv, lyfta 
intresset för bygden och nyfikenhet inför 
den kristna tron.

Vad är viktigast att prioritera när 
de ekonomiska resurserna minskar?
Kyrkan prioriterar verksamheter som be-

rör och engagerar människor i hela pas-
toratet, som till exempel barn- och ung-
domsverksamhet, körsång, musik och 
diakoni (kyrkans sociala arbete). 

Pastoratets kyrkor ska hållas i gott skick 
och där ska firas gudstjänst och de ska hål-
las öppna för vigsel, dop, begravning och 
enskild andakt i så stor utsträckning det 
går. I Falköpings stad får S:t Olofskyrkan 
en mer framträdande roll - lite mindre fo-
kus på lokaler, mer till församlingslivet

Hur kan vi vända trenden med 
minskande medlemstal?
Kyrkan fångar upp och tillvaratar allt det 
lokala engagemang som finns ute i pasto-
ratets alla delar och i alla åldrar. Vi bor 
i en bygd med fantastiskt lokalt engage-
mang och kyrkan kan och ska vara en ka-
nal för detta och även fortsättningsvis vara 
en viktig samlingspunkt för bygden.

Kyrkan har en viktig roll i samhället 
och det behöver synas mer. Visst finns 
det många medlemmar som kanske inte 
är så aktiva, men de ska veta att de med 
sitt medlemskap gör stor skillnad för sina 
medmänniskor som befinner sig i andra 
situationer i livet.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
Kyrkan ska vara en mötesplats där alla är 
välkomna precis som man är och en plats 
där Du får hjälp, stöd och glädje i olika 
händelser i livet. När kriser slår till mot 
samhället ska kyrkan finns där, som en 
trygg hamn i en orolig värd och kyrkan 
ska aktivt stötta de drabbade på många 
olika sätt, gärna tillsammans med andra 
organisationer. Mathjälpen och digitala 

gudstjänster är två ypperliga exempel på 
detta.

Men kyrkan ska även vara en plats där 
människor kan växa. Kyrkan tror på varje 
människas förmåga att ta ansvar för sig 
själv och andra. Det kristna budskapet 
visar på viktiga normer, såsom allas lika 
värde, oavsett hudfärg och nationalitet. 
Kyrkan ska delta mer aktivt i samhällsde-
batten, påtala orättvisor och lyfta frågor 
ur ett kristet perspektiv samt vara en 
kraft för ökad integration, förståelse och 
tolerans i samhället. Kyrkan ska vara en 
röst för de mest utsatta i samhället.

centerpartiet

Nils Erik Johansson, Gunnel Bergqvist, Sven Erik Antonsson, Karola Svensson, Kerstin Arnesson,  Ingela Pettersson,  Monica Andersson,  Evelin Esseen, 
Ann-Britt Larsson, Eva-Marie Brorsson och Joel Grafström.
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Vilken är den viktigaste frågan 
för er i kyrkovalet?
Frimodig kyrka vill sätta fokus på det 
som är Svenska kyrkans grundläggande 
uppgift – vara en kyrka för alla. I Falkö-
ping handlar det om att vara närvarande 
i alla delar av samhället. Evangeliet om 
Jesus Kristus tror vi är det enda som upp-
rättar, befriar och ger människor sam-
manhang, mål och mening i livet. Vi ska 
inte sticka under stol med evangeliet om 
Jesus Kristus – det är kyrkans viktigaste 
budskap. 

Hur ser er vision ut för pastoratet 
om fem år?
Vi ser att pastoratet om fem år har vänt 
utvecklingen genom att satsa på diakoni 
och mission i våra bygder. Därför menar 
vi att det behövs en ny analys när det 
gäller försäljning av Mössebergs kyrka 
och Fredriksbergs kyrka. Det är en stor 
kapitalförstöring att sälja båda kyrkorna. 
Mössebergs kyrka har en fungerande 
barn- och ungdomsverksamhet samt 
ett gudstjänstliv som kan utvecklas. 
Fredriksbergs kyrka finns i ett område 
med delvis stor social utsatthet varför det 
diakonala arbetet bör prioriteras. 

Genom det diakonala arbetet förtyd-
ligas missionsuppdraget och vi får föra 
människor till tro på Jesus Kristus som 

vår och hela världens Frälsare. Undervis-
ning genom ALPHA, Bibeläventyret och 
andra typer av koncept ska uppmuntras. 
Vi ska stödja det goda musiklivet som är 
en utmärkt väg för evangelisation.      

Vad är viktigast att prioritera när 
de ekonomiska resurserna minskar?
Det viktigaste är att möta våra kyrkotill-
höriga i deras behov inom ramen för den 
grundläggande uppgiften. Vi behöver 
analysera personaltätheten i de stödjande 
verksamheterna och prioritera verksam-
heten inom diakoni och mission. 

En långsiktig planering för underhåll, 
hushållning och investering i t.ex. sol-
cellsanläggningar på lämpliga byggnader 
tjänar både klimatet och ekonomin på. 
Här gäller det att ha en aktiv förvaltning 
av såväl fastigheter som ekonomi och 
administration.

Hur kan vi vända trenden med 
minskande medlemstal?
Genom att vara tydliga i den grundläg-
gande uppgiften som kyrkan har och inte 
springa på varje boll som är trendig i varje 
given tid. ”Den som gifter sig med tids-
andan blir snart änka/änkling” säger ett 
ordspråk. Vi måste vara tydliga med det 
som är vår tro, bekännelse och lära annars 

finns det ingen anledning för de kyrkotill-
höriga att vara kvar. 

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
Det är att göra det hon är kallad att göra 
och kyrkoordningen för Svenska kyrkan 
gör det mycket tydligt för oss: Försam-
lingens grundläggande uppgift är att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission. Syftet är att 
människor ska komma till tro på Kristus 
och leva i tro, en kristen gemenskap ska-
pas och fördjupas, Guds rike utbredas och 
skapelsen återupprättas. 

Vi ska vara en motbild till den sam-
hällsutveckling vi ser med ökat våld, 
övergrepp på kvinnor och barn. Under-
visning i och grundläggande kunskap 
om människans okränkbara värde följer 
av evangeliet och där är vår huvudupp-
gift.    

frimodig kyrkas lista 
till kyrkofullmäktige
i falköpings pastorat

1. Leif Nordlander 
2. Birgitta Sandström 
3. Margaretha Aronsson 
4. Kent Strängby 
5. Anne-Marie Asp

Birgitta Sandström, Kent Strängby, Anne-Marie Asp, Leif Norlander och Margaretha Aronsson.
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Vilken är den viktigaste frågan 
för er i kyrkovalet?
För oss är en av de viktigaste frågorna i 
valet att bryta socialdemokraternas makt-
monopol i kyrkan. Alltför länge har vi 
sett vänstern använda vår folkkyrka som 
en språngbräda för deras egenintressen
att aktivistiskt lobba för deras politik. 
Gör vi upp med denna socialt destruk-
tiva kraft kan kyrkan återgå till kärnupp-
draget och bli en enande kraft för vårt 
samhälle och vårt land. Vi förvaltar detta
kyrkliga arv för kommande generatio-
ner och måste därför bygga en kyrklig 
församling som förenar över generationer 
och håller över tid, inte låter sig styras av 
kortsiktiga trender.

Hur ser er vision ut för pastoratet 
om fem år?
När Sverigedemokraterna, tillsammans 
med andra socialkonservativa krafter, får 
större inflytande i pastoratet och Kyrko-
mötet kan arbetet börja med en folkligt 
förankrad och kulturellt enande kyrka.

Under de senaste åren har pastoratet 
förbättrat förutsättningarna med sin 
lokala verksamhet genom att rusta upp 
flera församlingshem och fått till bra 
samarbeten med hembygdsföreningar. I 
takt med att pandemin förhoppningsvis 
avtar nu under året kan verksamheten ta 
fart och det kyrkliga arbetet ta vid. 

Svenska kyrkan är inte lik andra orga-
nisationer i det avseendet att fem år är ett 
alltför kort perspektiv för vår verksam-
het, det viktigaste under det kortsiktiga 
perspektivet är att tillsätta de efterlysta 

tjänsterna. Så fort pandemin avtar så 
mycket att det tillåter en återgång till rik-
tiga sociala aktiviteter igen är det viktigt 
att vi har tjänster tillsatta och på plats. 

Vad är viktigast att prioritera när 
de ekonomiska resurserna minskar?
Falköpings pastorat delar samma pro-
blem som vi ser i kyrkan över hela landet 
med minskade ekonomiska resurser. 
Den uppgift vi aldrig får ge avkall på är 
kyrkans myndighetsuppdrag att förvalta 
kulturarvet. 

Detta innebär främst skötseln av alla 
våra gamla, fina kyrkor som finns utmed 
hela vårt pastorat. Alla dessa spelar en 
ovärderlig roll i vårt kulturarv. Kulturar-
vet och vår historia förankrar oss svenskar 
till vår plats på jorden - kyrkorna är en 
manifestering av denna förankring. Att 
bevara dem, ge dem gediget underhåll 
och uppmuntra till användning, är en 
fråga vi brinner extra starkt för.

Hur kan vi vända trenden med 
minskande medlemstal?
Många lämnar kyrkan idag som en direkt 
effekt av Svenska kyrkans vänsterliberala 
aktivism och politiska ställningstaganden. 
Den absoluta merparten av Svenska kyr-
kans medlemmar är passiva sådana, som 
gör det av tradition eller en vilja att stödja 
vårt kulturarvsbevarande arbete. Om 
kyrkan på högre nivå slutar ta aktivistisk 
ställning i polariserade politiska frågor är 
det vår övertygelse att medlemstappet kan 
stävjas. 

Vår lokala organisation gör idag ett 
fantastiskt arbete med sina barn- och
ungdomsgrupper, det diakonala arbetet, 
körverksamheten m.m. Vi måste bara bli 
bättre med att nå ut om verksamheten vi 
faktiskt erbjuder. 

Antalet medlemmar säger ingenting 
heller om hur lyckad en församlings-
verksamhet är. En människa som genom 
kyrkan hittar frälsning ger återbäring 
tusenfalt.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
Svenska kyrkan har en, enligt oss, central 
roll att spela i bevarandet och stärkandet 
av kulturell gemenskap i det svenska 
samhället. Vi vill att den kyrkliga för-
samlingen blir en verklig diakonal kraft 
för våra svagaste som lider nöd - exem-
pelvis fattigpensionärer, missbrukare, 
hemlösa eller kvinnor som lever under 
hedersförtryck. 

En kyrka som är tydlig i sin kristna 
identitet och möter alla människor, 
oavsett vilka de är eller vad de har för 
problem, för att erbjuda dem stöd och 
en relation med Gud i kyrkans famn.

sverigedemokraterna

Matti Kvist, Gerhard Carlsson, Gunnar Fredh, Jonas Larsson och Albin Gilbertsson. 

sverigedemokraternas 
lista till kyrkofullmäktige
i falköpings pastorat

1. Jonas Larsson 
2. Albin Gilbertsson 
3. Matti Kvist
4. Gerhard Carlsson 
5. Gunnar Fredh
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Himmel & Jords serie kring centrala 
ämnen i den kristna tron går vidare.
I det här numret skriver Björn Lundin 
om rättfärdiggörelsen.

Kommer ni ihåg reformationens stora slag-
ord: ”Människan blir rättfärdig endast ge-

nom tron”. Vad betyder det egentligen att bli 
”rättfärdig”? 

Gud skapade människan allt igenom god, 
men människan valde ändå att trotsa Gud 
och gå sin egen väg bort från Gud. På så sätt 
hamnade människan snett i sitt förhållande till 
sin Gud. Därför gav Gud lagen som skulle lära 
folket hur de skulle leva för att hamna rätt 
igen, men folket valde att bryta mot lagen. 
Då talade Gud genom profeter till dem, men 
de lyssnade inte. 

Till slut valde Gud att sända sin egen son 
– Jesus Kristus – till jorden för att undervisa 
om hur människan blir rättfärdig och Jesus 
sade:  ”Du skall älska Herren din Gud av hela 
ditt hjärta, och med hela din själ, och med hela 
din kraft, och med hela ditt förstånd och din 
nästa som dig själv” (Luk.10:27).

Vi människor kommer kanske aldrig bli fär-
diga med att leva rätt under våra liv på jorden, 
men det är viktigt att vi lyssnar till Jesus och 
lär känna honom genom bönen. Gör vi det 
kommer de goda gärningarna av sig själv utan 
att vi är medvetna om det och vi blir allt mer 
rättfärdiga.

Tema kristen tro:
rättfärdiggörelsen

Björn Lundin
Präst, Svenska 
kyrkan Falköping

Kungörelse                 

Vid inventering av gravplatser på Falköpings pastorats kyrkogårdar har 
följande gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare. 
Samtliga dessa gravplatser har senast våren år 2019 försetts med skylt 
om att släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

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

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

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

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

Grav Kvarter    Senast gravsatt                  Notering

S:t Olofs kyrkogård  

71A 01    Karlsson, Johan Abel              1889-1966

149 01    Larsson, Laura Carolina                    -1955

1849 05U    Johansson, Signe Karolina      1911-1984

  

S:t Sigfrids kyrkogård  

109A 01    Söderberg, Olga G                            -1960

647 01    Forssander, Stina Maria           1931-2002



Dags igen för filmvisning i Slötagården! Precis som tidigare blir det paus med smörgåstårta 
och andakt med betraktelse av Folke Elbornsson efter filmen. På grund av coronapandemin 
är antalet platser begränsat. Du måste därför boka din plats senast veckan innan på telefon 
0515-77 63 00. Varmt välkommen!

Fredag 29/10 kl 18.30
"På dessa skuldror" Svensk film från 1948. 
Sista anmälningsdag torsdag 21 oktober. 
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på gång i höst

Filmkvällar i Slötagården

Noomi och Rut bor tillsammans i Betle-
hem, och på dagarna samlar Rut ax på 
åkrarna för att de ska få mat. 20:e sön-
dagen efter trefaldighet har överskrif-
ten ”Att leva tillsammans”. Detta får vi 
mötas och tala om under två kvällar.

Bibliodrama online! 
… bjuder in hela deltagaren att läsa 
bibeltexten – med kropp, själ och ande. 
Ordet får liv i bibliodrama.

… bejakar lek och upptäckarlust, spon-
tanitet och improvisation. Här tas leken 
på fullt allvar.

Vi kommer träffas två onsdagar, 6/10 
och 13/10 kl 18.30–21.00 och jobba 
med Rut 2: 8–12 

Vi använder oss av Zoom. För att kunna 
delta behöver du en dator/telefon/Ipad 
med kamera och mikrofon. 

Anmälan: till Sensus senast 29/9. Gå 
in på sensus.se och sök Bibliodrama on 
line. Mer information kommer när du 
har anmält dig.

Ledare: Marian Jensen, 072-235 82,           
marian.jensen@svenskakyrkan.se. 

Anette Andersson 070-531 24 87, 
anette.m.andersson@svenskakyrkan.se

Leva-vidare-grupp i höst
Du som under tiden januari-juni har förlorat din livskamrat är inbjuden till höstens  
”Leva-vidare grupp”. Du har säkert hört människor säga till dig att de ”förstår 
precis hur du har det”. Men sanningen är att bara den som delar din erfarenhet av 
att ha förlorat sin livskamrat på djupet kan förstå vad du går igenom just nu. 

I Leva-vidare gruppen delar vi erfarenheter och får vara ett stöd för varandra. 
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och avslutar med en kvällsmåltid som 
kyrkan bjuder på. Om du är intresserad av att vara med, eller om du har frågor, 
är du välkommen att kontakta prästen Björn Lundin på 0515 – 77 63 25. Sista 
anmälningsdagen är den 30 september.

Fredag 12/11 kl 18.30
"Människors rike"  Svensk film från 1949. 
Fortsättning på "På dessa skuldror" Sista 
anmälningsdag torsdag 4 november.

bibliodrama online

LÄS BIBELN MED 
HELA KROPPEN
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BAKLUCKELOPPIS
Till förmån för Act Svenska kyrkan
S:t Olofs kyrkpark 11/9 kl 11-14.

Arrangemanget kan ställas in med kort varsel 
om gällande restriktioner förändras. Besök 
svenskakyrkanse/falkoping för aktuell information!

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

Varje träff har ett särskilt tema och inleds med 
en andakt. Därefter äter vi tillsammans, pysslar 
och avnjuter en efterrätt. Anmälan till försam-
lingsexpeditionen på telefon 0515-77 63 00 
senast dagen innan. Alla är varmt välkomna!

S:t Olofs kyrka 10/9 och Kyrkans hus
1/10, 5/11 & 10/12  kl 17.30-19.30

Allhelgonatid
fredag 5 november • lördag 6 november
Alla pastoratets kyrkor med kyrkogårdar samt
 S:t Olofs kyrka är öppna kl 8.00-22.00.

Allhelgonahelgens gudstjänster och musik hittar du 
i kalendariet på nästa uppslag. Beslut om övriga 
arrangemang i samband med allhelgonahelgen tas 
längre fram på grund av det osäkra läget med pandemin. 
Se hemsida och annons i Falköpings tidning. 

Välkommen 
till dop i höst!
Har ni väntat med att boka tid för dop på 
grund av pandemin? Nu är det tillåtet med upp
till 50 gäster i kyrkan. Välkommen att boka tid på 
www.svenskakyrkan.se/falkoping/boka-dop 
eller ring på 0515-77 63 10.

konfirmation för vuxna
Torsdagar kl 18.00 i S:t Olofs kyrka. Start 7/10. 
För dig som inte konfirmerades i högstadiet, men 
har kvar dina frågor. Anmälan via hemsidan.
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lördag 11 september 
11.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum.

söndag 12 september
Femtonde söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

17.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

17.00 Skörstorps kyrka
Temagudstjänst, ”Bibelns kvin-
nor – Änkan i Sarefat”, Lundin.

19.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Flensén.

lördag 18 september 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 19 september
Sextonde söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

10.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt         
Östblom.

17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00 Slöta kyrka
Musikgudstjänst, ”Äntligen -     
en hyllning till Marie Fredriks-
son”, Madelene Johansson, 
Anders Sparlund & Douglas 
Källstedt Georgsson. Lundin.

19.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Svenning.

söndag 26 september 
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Vartofta-Åsaka k:a 
Gudstjänst, Lundin.

17.00 Karleby kyrka
Temagudstjänst, ”Bibelns    
kvinnor- Johanna”, Lundin.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

19.00 Åsle kyrka
Mässa.

lördag 2 oktober 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 3 oktober
Den helige Mikaels dag

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

10.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt        
Östblom.

17.00 Vistorps kyrka
Temagudstjänst, ”Bibelns    
kvinnor- En kvinna klädd i 
solen”, Svenning.

19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt       
Östblom.

lördag 9 oktober 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 10 oktober
Tacksägelsedagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Barnen på för-
skolan Boken medverkar.

10.00 Yllestads kyrka
Skördegudstjänst, Lundin.

14.00 Torbjörntorps kyrka
Skördegudstjänst, Flensén.

14.00 Luttra kyrka
Skördegudstjänst, Lundin.     
Ållebergs barnkör

17.00 Slöta kyrka
Skördegudstjänst, Lundin.     
Ållebergs barnkör

17.00 Skörstorps kyrka
Skördegudstjänst. Invigning av 
ikoner.

lördag 16 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 17 oktober
Tjugonde söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

10.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

lördag 23 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 24 oktober
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Åsle kyrka
Temamässa, ”Fred” - FN-dagen.  
Ållebergs barnkör medverkar

17.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin.

17.00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst, Flensén. Kören 
firar 100 år. Tårtkalas.

19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 30 oktober 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

kalendarium
Varmt välkommen till gudstjänst! När denna tidning trycks kan vi vara max 20 deltagare i alla kyrkor och kapell utom 
Torbjörntorp, Slöta, Yllestad, Fredriksbergs och S:t Olofs kyrka där det maximala antalet är 50 personer. Med tanke på det 
osäkra läget kan dock ändringar komma att ske snabbt. Detta meddelas i sådana fall i annons i Falköpings tidning samt i 
sociala medier och på vår hemsida: svenskakyrkan.se/falkoping. För mer information: ring 0515-77 63 00. 

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

- Sitt glest i kyrkorummet.

- Kollekt enbart via swish.

- Fridshälsning. Vi önskar varandra Herrens frid utan att ta i hand.
- På grund av det osäkra läget kan ändringar i predkoturen
   ske snabbt. Se hemsida eller annons i Falköpings tidning.  

varmt välkommen till gudstjänst!

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

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

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

17.00 Vartofta-Åsaka k:a
Mässa, Svenning.

19.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

lördag 20 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 21 november
Domssöndagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. 
10.00 Marka kyrka
Gudstjänst.
17.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst.
18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, Falbygdens 
Oratoriekör. Flensén.
19.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 31 oktober
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
10.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt       
Östblom.

17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt       
Östblom.

lördag 6 november
Alla helgons dag

10.00 Marka kyrka
Mässa, Flensén. 

15.00 S:t Olofs kyrka 
Minnesgudstjänst, Hagström.

15.00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst, Lundin.     
S:t Sigfrids kyrkokör

16.30 Uppståndelsens 
kapell
Musikgudstjänst, Hagström.

17.00 Åsle kyrka
Minnesgudstjänst.                   
Ållebergs kyrkokör.

17.00 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjänst, Flensén.      
S:t Sigfrids kyrkokör.

18.00 S:t Olofs kyrka
Minnesgudstjänst, Hagström.

19.00 Slöta kyrka
Minnesgudstjänst, Lundin.     
Ållebergs kyrkokör.

söndag 7 november
Söndagen efter Alla helgons dag

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Svenning.           

17.00 Friggeråkers kyrka
Musikgudstjänst, Jensen.

19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jensen.

lördag 13 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 14 november
Söndagen före domssöndagen

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

verksamhet hösten 2021

gudstjänster
i vardagen

Under hösten planeras för att öppna upp pastoratets 
grupper och mötesplatser igen. Det som redan är igång 
hittar du här nedanför. Hemsidan uppdateras löpande med 
startdatum för övriga verksamheter. Varmt välkommen!

FÖR BARN OCH UNGA 
kyrkans hus (Obs! Start vecka 38.)
Öppen förskola. Måndagar kl 9-11.30. 0-5 år med vuxen.

mössebergs kyrka
Barnkören Joy. Åk 1-6. Tid och plats ej klart.
Pax. Tisdagar kl 16-17.30. Åk 1-6.

vartofta samlingslokal
Öppen förskola. Onsdagar kl 9-11.30. 0-5 år med vuxen.
Ållebergs barnkör. Måndagar kl 14-15.30. Åk F-6.
Mini. Onsdagar kl 13.30-15. Åk F-1.
Miniorer. Onsdagar kl 15-16.30. Åk 2-3
Onsdagshänget. Onsdagar kl 17-18.30. Åk 4-7
Onsdagshänget med ungomsgruppen. Onsdagar kl 
18.30-19.30. Åk 6 och 7.

ÖPPNA MÖTESPLATSER
promenadgrupper 
En timmes promenad. Tempot anpassas efter deltagarna.
Dotorpsgatan 57. Onsdagar, start kl 10.30 .
S:t Olofs kyrkpark. Torsdagar, start kl 10.

Just nu firas tre gudstjänster 
på vardagar. Fler tillfällen kan 
tillkomma när verksamheter 
öppnar upp under hösten. 
Se hemsidan för aktuell
information!

pilgrimsmässa 
S:t Olofs kyrka, 
onsdagar kl 8.30

mässa
Bergsliden 7, 
torsdagar kl 9.

livsstegsmässa
S:t Olofs kyrka, 
torsdagar kl 18.

swisha din kollekt
Just nu tar vi enbart emot kollekt via Swish. 
För att gåvan ska behandlas som kollekt ska 
betalningen ha kommit in lördag, söndag eller 
måndag sam vara märkt med kyrkans namn. In-
betalningar som görs övriga dagar i veckan eller 
märkning behandlas som en gåva till Act Svenska kyrkan. 

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

KONFIRMATION FÖR VUXNA
S:t Olofs kyrka/Kyrkans hus. Torsdagar kl 18. 
För dig som inte konfirmerades i högstadiet, men har kvar 
dina frågor. Gruppstart 7 oktober. Anmälan via hemsidan.

källan
Bergsliden 7. Fredagar kl 14. 
Öppet hus med gemenskap och fika 

messy church
S:t Olofs kyrka/Kyrkans hus. Fredag 10/9, 1/10, 5/11 
& 10/12  kl 17.30-19.30. Anmälan dagen innan. 



Vi vet ju vem som är skogens konung, inte sant?  
Älgen, förstås, även om den själv kanske inte kän-

ner sig särskilt konungslig i oktober då jakten drar 
igång. Det är inte lätt att vara vare sig älg eller konung 
har jag förstått, genom det jag läst och hört. Själv har 
jag ingen erfarenhet av vare sig det ena eller andra 
och det har nog varit bäst för alla. 

Men någon måste ju styra i landet, och någon måste 
ju vara kung i skogen. Det tycker i alla fall vi männ-
iskor som alltid tycks ha behovet att vilja se någon 
inta högsta positionen. Nu ska vi ha kyrkoval. Vi ska 
välja de som ska fatta de stora, långsiktiga strategiska 
besluten i kyrkan. Det är viktigt att de känner att de 
har väljare i ryggen för att våga fatta beslut som har 
tyngd och kan förändra. Därför är våra röster viktiga. 
Rösträtten är en gudomlig gåva och ett uttryck för 
alla människors lika värde. En Jesus-princip. Låt oss 
använda den. 

Vem som blir konung i den kyrkliga skogen vet vi inte 
nu, det avgörs i valet. Men skogen i sig är en viktig 
valfråga. Svenska kyrkan förvaltar mycket skog som 

Jonas Hagström 
kyrkoherde och kontraktsprost

i sin tur påverkar klimat och biologisk mångfald. Sko-
gen och skogsbruket är inkomstkälla för att kunna be-
vara kyrkor och viktig verksamhet, men den är också 
källan till en hållbar värld och en framtid för barn och 
barnbarn. Så bra att vi nu alla får vara med och be-
stämma hur den ska skötas – genom vårt val.

Vem som blev skogens konung i Bibeln kan du läsa om 
i Domarboken, kapitel 9. En märklig men tänkvärd li-
ten berättelse om hur det gick till när träden i skogen 
gick till val. Varför vann …..?  Kanske kan vi stanna upp 
och tala om det i höst. Önskar dig en fin höst och hop-
pas att du finns med på någon gren av det kyrkliga 
verksamhetsträdet när vi nu börjar öppna upp och dra 
igång igen (förhoppningsvis…)

En välsignad höst 
önskar jag er alla!   

Vem är kung i skogen?

Vad vill du att 
Svenska kyrkan ska göra?

RÖSTA I
 KYRKOVALET
 6–19 SEP
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