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i oktober

Nytt i höst!

stöd i sorgen
Leva vidare-gruppen ger 
hjälp att hitta vägen framåt



”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 kyrko-
gårdar, 77 anställda, 226 ideella 
medarbetare, 12 065 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. 
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den helige mikaels dag 2 oktober
Mikaelidagen är en gammal högtid och har 
firats ända sedan 400-talet. Dagen berättar 
om ärkeängeln Mikael som kämpar mot det 
onda. I det gamla bondesamhället kallades 
dagen för Mickelsmäss och firades ursprungligen
den 29 september på Mikaeldagen. Den var länge 
en av de viktigaste högtiderna på året och markerade 
övergången till vinterhalvåret. 

tacksägelsedagen 9 oktober
Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska 
få tillfälle att tacka för skörden och allt det som jorden ger oss.  
En utbredd tradition är att efter gudstjänsten denna dag ha  
skördeauktioner till förmån för välgörande ändamål.

allhelgonahelgen 5-6 november
Består av två kyrkliga helgdagar: alla helgons dag, 5 november, 
då vi minns helgonens liv och alla själars dag, 6 november, då 
vi minns våra närståendes liv. Men rent teologiskt är det ingen 
skillnad: Vi är alla heliga, tack vare Jesus kärlek till oss. 

Allhelgonahelgens gudstjänster finns i kalendariet på  
sidan 16. Information om bemanning och öppethållande 
på  kyrkogårdar och i kyrkor kommer längre fram. Håll 
utkik på hemsida och i annonser. 
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Dags för terminsstart 
i kyrkans nya lokaler

– Vi längtar efter att få se våra fina nya lokaler fyllda med liv och rörelse. Vi 
hoppas att gamla som nya besökare och deltagare ska känna att tredje vå-
ningen kan få vara deras plats mitt i livet, säger Emil Fröding, fritidsledare. 

Längst upp i Kyrkans hus på Storgatan fanns tidigare bostäder. Under 
förra året tog pastoratet över hela våningsplanet och påbörjade arbetet med 
att renovera och bygga om lägenheterna till lokaler för kyrkans verksamhet. 
Strax innan sommaren avslutades arbetet och nu väntar samlingslokaler, 
grupp- och samtalsrum samt ett alldeles nytt kök på att fyllas av verksamhet. 

Det är bland annat de grupper som tidigare höll till i Mössebergs kyrka 
som nu flyttar in under takåsarna i Kyrkans hus. Öppna förskolan huserar 
nu på tredje våningen, liksom flera barn- och vuxenkörer, barngruppen Pax, 
Ungdomsgruppen och Citykonfirmanderna. Förhoppningsvis tillkommer 
ännu fler mötesplatser med tiden.

Du hittar information om alla verksamheter och mötesplatser, samt en 
kalender som alltid är uppdaterad, på pastoratets hemsida. Varmt välkom-
men till Svenska kyrkan Falköping i höst!

Nu flyttar Svenska kyrkans verksamheter in i de nyrenoverade 
lokalerna på tredje våning i Kyrkans hus.

Linde Lundqvist, församlingspedagog och Emil Fröding, 
fritidsledare hoppas att både gamla och nya deltagare ska 
trivas i de nya lokalerna på tredje våning i Kyrkans hus. 

Höstterminen har startat! Läs mer på webben: 
www.svenskakyrkan.se/falkoping

I det vackra hörnrummet finns 
platsbyggda sittplatser i två nivåer.
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porträttet

Kyrkan ska finnas där människorna 
finns. Därför startade Svenska 
kyrkan Falköping för några år 

sedan upp det virtuella församlingshem-
met Civitas på Discord. Där ses gaming-
gruppen varannan vecka för att spela spel 
tillsammans och där träffas också pasto-
ratets gamingkonfirmander. Karl Erics-
son är en av ledarna och han har själv 
spelat mycket Minecraft som är det spel 
gruppen främst använder sig av. 

– Jag har suttit många timmar framför 
datorn hemma och byggt upp världar, 
säger han och skrattar.

I konfirmandgruppen utgår man från 
en speciell bibelberättelse eller per-
son och bygger sedan upp miljöer och 
världar utifrån temat. Man bygger även 
upp en kyrka där man sedan samlas till 
gudstjänst. I spelet kan man också träffa 
konfirmander från andra församlingar. 
Tanken är att det ska vara både roligt och 
lärorikt.

– Är du intresserad av att spela är 
gamingkonfirmation perfekt. Du går 
tillsammans med andra som har samma 
intresse och det blir en fin gemenskap 
över skärmarna. Det är också fritt, du får 
välja vad du vill jobba med. Det är helt 
enkelt kul, säger Karl.

Själv har han funnits med i kyrkans 
verksamhet sedan barnsben i olika grup-
per i Tiarps lägergård.  

– Jag tyckte om att vara med där för 
det är en fin gemenskap och jag trivdes 
bra.

Efter sin egen konfirmation fick han 
frågan om att vara med som ung ledare 
och tackade ja till erbjudandet. Tillsam-
mans med andra blivande ledare gick 
han Skara stifts ledarutbildning ”Rustad” 
– en fortbildning i uppdraget att vara 

människa, kristen och ledare samt att få 
växa och ta ansvar i församlingens grund-
läggande uppgift.

– Du blir rustad i att själv ta plats som 
ledare, helt enkelt. Du får självförtroende 
och mer kunskap, förklarar Karl. 

Innan han kom med som ledare för 
gamingkonfirmanderna var han med 
och ledde en grupp för yngre barn. Han 
var också med när pastoratet anordnade 
ett mycket uppskattat LAN i samlings-
lokalen i Vartofta. Ett samarbete mellan 
kyrkan och kommunen som lockade 
ett 100-tal deltagare och där också en 
gästande grupp från Norrköping var med 
och spelade. 

– Det var roliga dagar och inte bara 
spel. En kväll gick vi till Slöta kyrka i 
fackeltåg och firade mässa tillsammans, 
berättar Karl.

Att spel och andra sociala aktiviteter 
online kommer att växa i framtiden är 
Karl helt övertygad om. 

– Det är här för att stanna, helt klart.
Det är kul att få möta härliga unga 

ledare som Karl, där ett intresse kan 
komma till nytta för andra. Att sitta 
framför en dataskärm och ”bara” spela 
kan verka som slöseri med tid, men det 
är en plats för både lärande och gemen-
skap. Att bygga upp en värld tillsammans 
med hjälp av bibelns ord, det kräver både 
kreativitet och gott samarbete. 

Lek ut längtan! Våga livet!
Väck upp anden ur sin sömn!
Trotsa hindren! Hitta kraften!
Satsa hjärtat! Var din dröm. 
(Psalm 875:2 ur Psalmer i 2000-talet.)

Birgitta Lindh

Karl Ericsson är en av Svenska kyrkan Falköpings unga ledare. Varje vecka är han med 
och skapar en meningsfull mötesplats för unga i pastoratets församlingshem på nätet.

Kyrka i spelvärlden

Mer än hälften av alla unga i
åldern 9–18 år spelar idag 
datorspel. De flesta gör det 
utan något stöd alls från vuxen-
världen. Det vill Svenska kyrkan 
Falköping vara med och ändra på. 
Om ungdomarna finns i spel-
världen, då ska kyrkan också 
finnas där och vara med och 
bygga meningsfulla och trygga 
gemenskaper. 

ordlista 
Discord
Ett program för chatt- och röst-
samtal över datanätverk. En social 
plattform avsedd för spel som be-
står av virtuella servrar.

Civitas
Svenska kyrkan Falköpings server 
på Discord– ett digitalt försam-
lingshem.  

Gaming
Att spela videospel antingen på 
datorn eller på en konsol.

Minecraft
Ett datorspel där spelaren utforskar 
och bygger en värld av block. Som 
ett digital lego.

LAN 
(eller LAN-party) Innebär att ett 
antal datoranvändare träffas och 
kopplar samman sina datorer, oftast 
för att spela spel tillsammans. 

kyrkan
och gaming
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karl ericsson 
Ålder: 18 år. Bor: Med familjen i 
Falekvarna. Gör: Nybliven student. Ska 
arbeta ett år innan det blir dags för 
fortsatta studier. Ung ledare hos Svenska 
kyrkan Falköping.



De knyter vänskapsband för livet
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Handarbete, fika, mat och musik. 
Det står på programmet när Eli-

sabeth och Helene bjuder in till hant-
verksgrupp på Dotorpsgatan 57. Hit är 
alla välkomna, också den som inte är så 
förtjust i att sticka, virka, brodera eller sy.

– Främst är det här en grupp för 
gemenskap. Här träffas människor från 
flera olika kulturer och vi pratar ofta om 
seder och bruk från olika länder, berättar 
Elisabeth.

– Men när man inte bara pratar, 
utan också gör något tillsammans med 
händerna, blir det en annan gemenskap.
Handarbetet länkar samman människor 
och vi tycker att det är perfekt att samlas 
kring det. Men det går också bra att bara 
komma och fika och prata. Eller så kan 
man få lära sig, om man vill!

Elisabeth berättar att fikat är en höjd-
punkt vid träffarna och att det ofta bjuds 
på något gott till kaffet. Ibland lagar 
någon mat och tar med sig för att bjuda 

Att handarbeta tillsammans länkar samman människor. Det vet Helene Persson och Elisabeth Svensson 
som sedan förra året leder den nya hantverksgruppen i Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan. 

övriga deltagare.
Musik är också en viktig del av Hant-

verksgruppens träffar. 
– Ja, vi sjunger en stund varje gång och 

Elisabeth spelar ukulele, berättar Helene. 
– Alla som deltar har ju inte svenska 

som sitt modersmål och sång är bra för 
språkinlärningen. Vi brukar gå igenom 
orden i sångerna innan vi sjunger.

hantverksgruppen på Dotorpsgatan 
startade upp under hösten 2021, men 
Elisabeth och Helene har ansvarat för 
liknande grupper tillsammans i många 
år innan dess. De var kollegor inom 
dagvården i Kinnarp och när Elisabeth 
fick frågan om att starta upp en verksam-
het i samarbete med kommunens projekt 
Connect tog hon med sig Helene. De har 
aldrig ångrat att de tackade ja till förfrå-
gan.

– Nej, det har varit jättekul. Vi har lärt 
känna så många människor som vi aldrig 

annars hade träffat och genom dem fått 
uppleva så mycket, säger Helene och 
berättar om nya vänner och inbjudningar 
till barnkalas, bröllop och högtider. 

När de under 2021 stod utan lokal 
för sin verksamhet tog de kontakt med 
Maria Kristiansson, som är ansvarig för 
ideella medarbetare hos Svenska kyr-
kan Falköping. Ungefär samtidigt hade 
pastoratet tagit över hyreskontraktet för 
lokalen på Dotorpsgatan och bara vän-
tade på att få fylla den med verksamhet. 

Hantverksgruppen träffas tisdagar 
kl 17-20 på Dotorpsgatan 57. Du 
behöver inte anmäla dig innan du 
kommer. Har du frågor om grup-
pen kan du vända dig till Elisabeth 
Svensson på 073-421 13 99.

hantverksgruppen

Helene Persson  och 
Elisabeth Svensson



Maria var mycket positiv till initiativet 
och så snart pandemirestriktionerna lät-
tade startade de upp gruppen.

– Det är en perfekt lokal för Hant-
verksgruppen, säger Elisabeth.

– Den är lagom stor och inte för 
ömtålig. Vi har ofta barn som följer med 
sina mammor och då behövs det lite 
utrymme att leka och pyssla på. 

Nu hoppas de att ännu fler ska hitta 
till gruppens träffar i höst.

– Det är en mycket speciell situation när 
man levt länge tillsammans med någon 
och plötsligt blir ensam. Då är det gott 
att få möta andra människor i samma 
situation och få utbyta erfarenheter. Att 
få tala om hur man har det och om hur 
man löst den här nya situationen, säger 
prästen Björn Lundin, som ansvarar för 
Leva vidare-grupperna i pastoratet.

En gång i halvåret startar en ny grupp. 
Alla som förlorat någon de levt tillsam-
mans med är inbjudna att delta. Det kan 
handla både om en make eller maka, 
en sambo, ett syskon, en förälder eller 
kanske ett barn. 

–  Det är viktigt att påpeka att det här 
inte är en grupp där vi sörjer tillsam-
mans. Utan syftet är att hjälpa varandra 
att gå vidare i livet. Att se att det finns 
nya vägar framåt. Här kan man vara 
ett stort stöd för varandra. Det är ju 
bara den som har egen erfarenhet som 
verkligen förstår hur det är, säger Björn 
Lundin. 

För att delta i en grupp behöver man 
inte vara bekännande kristen. Det före-
kommer ingen bön, bibelläsning eller 
predikan. 

–  Alla ska känna sig välkomna, oavsett 
om man är troende, tvivlare, sökare eller 
kanske till och med tar avstånd. 

För den som förlorat en livskamrat 
och vill hitta nya vägar framåt finns 
Leva vidare-grupperna.

Gruppstart 20/9 kl 14.00 på 
Dotorpsgatan 57. Anmälan senast 
16/9 till församlingsexpeditionen, 
telefon 0515-77 63 10 eller Björn 
Lundin, 0515 -77 63 25.

leva vidare-grupp

Stöd att 
leva vidare
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–Vi tror att det finns många fler som 
skulle vilja vara med, men som kanske 
inte känner till att gruppen finns. Så vi 
hoppas att alla vill hjälpa till att sprida 
informationen till så många som möjligt, 
säger Helene.

– Alla är välkomna hit och vi tror att 
det är viktigt att det finns sådana mö-
tesplatser. Det är inte alltid lätt att ta sig 
in i det svenska samhället och vi har alla 
något att lära av varandra.

Handarbete, fika, god mat och 
gemenskap - det är Hanverksgruppen.
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Var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige. Tiotusentals varje år får beskedet att någon de 
känner har tagit sitt liv. Suicidpreventiva dagen vill öka medvetenheten och ge hopp om att vi
tillsammans kan förebygga självmord.

Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsam-
mans med Världshälsoorganisationen (WHO). Den 10 september varje år genomförs arrangemang på olika platser i 
Sverige. I år är Svenska kyrkan Falköping med och uppmärksammar dagen tillsammans med bland annat Falköpings 
kommun, Region Västra Götaland och organisationen Suicide Zero genom en rad aktiviteter i centrum.

Kom och skapa klotterplank tillsam-
mans med Kulturskaparna. Eller gör en 
”snackis-loppa”. 
Frivilligorganisationen Suicide Zero finns 
på plats och säljer armband, nyckelband, 
med mera. Intäkterna går oavkortat till 
insamlingen ”Falköping gör skillnad”.

17.30 Ljuständning utanför S:t Olofs 
kyrka, för alla dem som inte orkade, för alla 
som kämpar och för oss som finns kvar.
18.00 Föreläsning av Marie Niljung.
19.00 Akustisk konsert med Marcus Wils-
son och Kollektivet, efteråt finns möjlighet 
till samtal och lättare fika.

stora torget 
kl 10-14

s:t olofs kyrka
kl 17.30-20

15/9 14-16. Yllestads kyrka 
”Bibeläventyret”, Sonja Svensson.

20/10 14-16 Luttra kyrka 
”Ett år på Falbygden”, Anki Rundquist.

10/11 14-16 Karleby kyrka 
”Falbygd och fåglar”, Åke Abrahamsson.

15/12 14-16 Tiarps lägegård 
”Bland barn och ungdomar, lejon  
och geparder”,  Leif Nordlander.

Välkommen till församlingsträffar i Ållebergsområdet!
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Varje träff har ett särskilt tema och inleds med andakt. 
Därefter äter vi tillsammans, pysslar och avnjuter en ef-
terrätt. Anmälan till församlingsexpeditionen på 0515-
77 63 10 senast dagen innan. Välkomna!

kyrkans hus en fredag/månad kl 17.30-19.30
höstens träffar:  7/10, 4/11, 2/12

Kreativitet,
mat, andakt, 
musik och 
gemenskap. 
För alla åldrar, 
med barnen i 
fokus.

konstnatten
S:t Olofs kyrka 23-25 september  

Öppet fre 18-23, lör 14-24, sön 11-15

Dukade bord
En utställning om den heliga måltiden  

och vårt dagliga bröd. Nattvardssilver och 
installationer på temat mat och rättvisa.

festgudstjänst
söndag 2/10 kl 17.00 
Knut Svenning, Jonas Hagström och  S:t Sigfrids 
kyrkokör. Efter gudstjänsten tårtkalas i kyrkan.

FESTGUDSTJÄNST!

Torbjörntorps 
kyrka 150 år!

Stillhet och 
reflektion

meditation i s:t olofs kyrka
varje måndag kl 18.30
Ingen anmälan. Kom när du vill, kan och behöver det
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Fredag 14/10 kl 18.30 
Ordet
Svensk långfilm från 1943.
Bonden Knut Borg har stora planer för sina 
söner. Det går dock inte som han har tänkt 
sig.

Två filmkvällar i Slöta i höst
Välkommen till höstens filmkvällar i Slötagården. Det blir som vanligt paus med 
smörgåstårta och efter filmen andakt och betraktelse med Folke Elbornsson. 

Välkommen till 
höstens caféer!

café himmel och jord i kyrkans hus
Måndagar kl 11.30-13.30 - sopplunch
Hemlagad soppa där intäkterna går till Act Svenska 
kyrkans arbete med stöd till utsatta runt om i världen. 

Tisdagar kl 14.00-16.00 - café 
Gott fika och god gemenskap. Vissa tisdagar underhållning kl 15: 
20/9  Gemenskapsträff. Roland Andersson om S:t Olofs kyrka.
27/9  Kulturcafé. Folkmusik med ”Drag, strängar och flås”.
11/10  Kulturcafé. Leif Nordlander om hjälpprojekt i Tanzania.
18/10  Gemenskapsträff. Anki Rundquist, Falbygdsturism.
15/11  Gemenskapsträff. ”Betlehem du lilla stad”, Birgit Kullingsjö. 
13/12  Kulturcafé: Julträff med Elisabeth Svensson.

Torsdagar kl 10.00-12.00 - café
Gott fika och god gemenskap.

café himmel och jord i vartofta
Vartofta samlingslokal, onsdagar kl 15-17
Enkelt fika och trevlig samvaro. 

källan -öppet hus
Bergsliden 7, fredagar kl 14-16
Öppet hus med gemenskap och fika

café torbjörntorp
Torbjörntorps kyrka, vissa lördagar kl 15 
Fika och föredrag.
17/9 ”Min tid i Torbjörntorp”, Karl-Erik Tysk
15/10 ”Att vara i dikten”, Folke Elbornsson

Sopplunch i Kyrkans hus och onsdagscafé i Vartofta. I 
höst öppnar fler mötesplatser i Falköpings pastorat. 

Kjell-Åke Andersson är ideell 
medarbetare hos Café Himmel 
och jord i Kyrkans  hus. 

Fredag 11/11 kl 18:30
Öster om Eden
Amerikans långfilm i färg från 1954, med 
bl.a James Dean. Filmen handlar om en far 
som favoriserar den ene sonen framför 
den andre.
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Sjung orgelns lov, Bergaton!
I oktober sjunger Bergaton i Göteborgs konserthus.

Taizé är en ekumenisk kommunitet i centrala 
Frankrike, som varje år samlar tusentals ungdo-
mar från hela världen. Kommuniteten startades 
av broder Roger 1949. Tillsammans med andra 
bröder ville han verka för fred och försoning 
mellan olika folk och skapa en plats i enkelhet, 
där gemenskapen i Kristus skulle stå i centrum.

Sångerna från Taizé, de sjungna, meditativa 
bönerna är väl kända. På plats i Taizé sjunger 
man tillsammans på många olika språk samti-
digt. 

”Att sjunga sin bön är ett av de främsta ut-
tryckssätten för den som söker Gud”, skriver 
kommuniteten på sin hemsida.

Under hösten blir det vardagsmässa i Taizéton 
i Slöta kyrka en gång i månaden. Varmt väl-
kommen till en stunds stillhet och gemenskap: 
tisdagarna 20/9, 18/10, och 15/11 kl 18.30.

Söndag 23 oktober kl 13 har Bergaton fått den stora äran att bli 
inbjudna till konserthuset i Göteborg och sjunga tillsammans med 
drottningen av konserthuset, den magnifika orgeln, som fyller ett år. 
Flera västsvenska körer och organister fyller salen med klanger i fem 
unika konserter denna söndag.

Varför inte passa på att göra en utflykt till Göteborg och lyssna? 
Dagen börjar redan kl 11 med flera gästande körer och man kan köpa 
biljetter á 50 kronor via konserthusets hemsida: gso.se.

Både körer och enskilda sångare är inbjudna till en heldag med 
gospel i Slöta kyrka den 1 oktober med start kl 9.30. Dagen avslu-
tas med en stor gospelkonsert kl 18.00. Fri entré, kollekt till Act 
Svenska kyrkan. 

Sista anmälningsdag till gospeldagen är passerad, men det kan 
finnas ett fåtal platser kvar. Kontakta kantor Annika Argus om du är 
intresserad av att vara med: annika.argus@svenskakyrkan.se

Vid förra årets invigning representerades 
Falköping vid orgelmaratonet av 
församlingens organist Annika Lagerquist.

Mässa i Taizéton 
i Slöta kyrka

Taizékorset. 

Under hösten blir det vardagsmässa i 
Taizéton i Slöta kyrka varje månad. 

vinnare sommartävling!
Vinnarna i sommarens tävlingar är utsedda. Totalt 
deltog 58 personer i bildorienteringen och 27 barn i 
gosedjursjakten. Stort grattis till alla vinnare! Välkom-
men in till Butik Himmel och Jord för att hämta era 
priser. Facit i bildorienteringen finns på hemsidan. 

Vinnare bildorientering
1. Berith Andersson
2. Antero Koskitalo
3. Anna Karlsson

Vinnare gosedjursjakt
1. Robin Klingberg
2. Lovis Klingberg
3. Roy Klingberg
4. Valter Kling

5. Klara Danielsson
6. Hayley och Helena
7. Freja Lennartsson
8. Thim Klason
9. Benjamin Lennartsson
10. William Axelsson
11. Julie Richardsson
12. Theo Lindkvist
13. Lily Klingberg

Den 1 oktober anordnas en gospeldag med Jonas Engström 
som avslutas med en konsert med sångare från hela stiftet. 

Heldag med gospel i Slöta
Jonas Engström leder gospeldagen. 
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I oktober när skapelsen saktar ner inför vintervilan vill Falköpings pas-
torat bjuda in till en reträttplats för vila och nedvarvning. I den vackra 
miljön i och omkring Prästgården i Jäla får vi tillsammans verktyg och 
aktiviteter som laddar våra batterier och sänker vår puls inför hösten.

Traditionen med skogsbad kommer från Japan och handlar om att 
bada sina sinnen i skogens atmosfär och inte om att bada i bokstavlig 
mening. Med hjälp av en skogsbadsguide får du genom andningsövning-
ar och enkla rörelsemönster verktyg för att öppna och använda alla dina 
sinnen och ta del av skogens bevisade hälsoeffekter på bland annat vårt 
immunförsvar, blodtryck och stressnivå. I det kreativa skapandet får du 
använda olika metoder och material; blommor, spackel och penna!

Stilla dag med skogsbad

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

En reträttplats för vila och nedvarvning vid Jäla prästgård.

om stilla dagen
När: 1 oktober 2022. Var: Prästgården i Jäla. Pris: 900:-. 
I priset ingår mat, goodie-bag och material till skapande aktiviteter. 
Antal: 12 platser, först till kvarn. Minimiantal för genomförande av 
dagen är fyra personer.  
Frågor: Marian Jensen, 0515-77 63 17  
Anmälan: senast 20 september via på hemsida. 
Gå till: www.svenskakyrkan.se/falkoping/stilladag 
eller skanna QR-koden här intill. 
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Björn Lundin,
Präst, Svenska  
kyrkan Falköping

Tema kristen tro:

frälsning

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

Enklare att hitta gravar

Inom kort kan du söka gravsatta i Falköping via en webbaserad söktjänst. 
Svenska Gravar är en specialiserad söktjänst på nätet för sökning av gravsatta 
över hela Sverige. Tjänsten ger allmänhet och andra intressenter kostnadsfri 
tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på 
ett stort antal kyrkogårdar runt om i Sverige. Förutom sökfunktionen finns det 
också möjlighet att se kartor, i de fall sådana finns.

Falköpings pastorat kommer under hösten/vintern att koppla på sökfunktio-
nen, samt tillhörande gravkartor för kyrkogårdarna i pastoratet.

””Frälsning” är ett ord som ofta an-
vänds i kyrkan, men vad betyder det 
egentligen? Det enkla svaret är att 
ordet betyder ”räddning”. Tänk på liv-
bojarna på bryggorna, de kallas ibland 
för ”frälsarkransar” för att man med 
hjälp av dem ska kunna rädda någon 
som har ramlat i vattnet.

Genom berättelsen i Matteus-
evangeliet om den unge mannen 
som ville följa Jesus, men som inte 
kunde uppfylla Jesus krav på att sälja 
allt han ägde och ge till de fattiga 
(Matt.19:16-26), förstår vi den 
bibliska betydelsen av frälsningen. 
När Jesus säger att ”det är svårt för 
en rik att komma in i himmelen”, 
undrar lärjungarna ”vem kan då bli 
frälst”? Att bli frälst handlar alltså om 
löftet att få komma till himlen, och 
det löftet kan vi bara få uppfyllt om 
vi följer Jesus.

Det armband – frälsarkransen – 
som många kristna bär idag påminner 
oss om att bara ett liv tillsammans 
med Jesus (bland annat i bönen kring 
de olika pärlorna) frälser – räddar – 
oss till evigt liv.

Hjälp med gravskötsel 
Kyrkogårdsförvaltningen hjälper 
gärna till att sköta din gravplats. 

Vi utför bland annat vår,-  sommar- 
och höstplanteringar. Du väljer själv 
växter och antal ur vårt sortiment till 
plantering 

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 naturligtvis också alltid 
ringa kyrkogårdsexpeditionen om du 
har frågor: 0515-77 63 50.   

allmänna toaletter på s:t olofs kyrkogård
Toaletten vid Uppståndelsens kapell kommer tills vidare endast 
att vara öppen vardagar kl 8.00-14.30. Detta på grund av skade-
görelse och nattliga gäster. Toaletten vid Vilhelmsro kommer att 
vara stängd tills vidare av samma anledning.

släktforskning



14

söndag 4 september 
Toflte 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”, Falköping gospel 
under ledning av Annika  
Argus, Johan Silverhjelm, 
sång och piano, Andreas 
Eriksson, bas samt Jonas 
Lönnmyr, trummor.  

19.00 Torbjörntorps 
kyrka 
Musik i sommarkväll. ”Höst 
med MEJ”. Maria Palmqvist, 
sång, Jens Johansson, flöjt 
och Ewa Göransson, piano.  

lördag 10 september 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum. Anna Vad-
berg Trio - ”Följ oss bortåt 
vägen”. En mix av klassiska 
standards och svenska visor. 
Anna Vadberg, sång, Mat-
tias Engström, piano och 
Andreas Backelund, bas. 

söndag 11 september  
Trettonde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Mularps kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 

15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

17.00 Luttra kyrka 
Temagudstjänst ”Alla tajders 
musik”. Sång, piano och 
gitarr med Leif Åhlund, 
Gustav Gyllenhammar och 
Anna-Karin Bylund.

  

19.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Monica Johansson, sång  
och Birgitta Lindh, piano. 

lördag 17 september 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum. Annika  
& Mattias Lagerquist, sång, 
orgel och piano. 

söndag 18 september  
Fjortonde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

10.00 Yllestads kyrka 
Gudstjänst, Lundin. Marie 
Johansson, sång. 

17.00 Tiarps kyrka 
Temagudstjänst “Alla tajders 
musik – Pärlor och glömda  
örhängen från barocken”,  
Flensén. Matilda Mickeler, 
Annika & Mattias Lager-
quist, sång, flöjt och orgel.  

19.00 Marka kyrka 
Musik i sommarkväll.  
Sommarmusik med Helena 
Ek och Peter Janson. 

söndag 25 september 
Femtonde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. 

10.00 Friggeråkers kyrka 
Gudstjänst, Flensén. 

15.00 Dagcentral Läkaren 
Gudstjänst, Jensen. 

17.00 Vistorps kyrka 
Temagudstjänst ”Alla tajders 
musik - film och musikal” - 
Ållebergs kyrkokör. 

19.00 Åsle kyrka 
Mässa, Flensén. 

lördag 1 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum. 

18.00 Slöta kyrka 
Gospelkonsert med sångare 
från olika håll i Skara stift 
sjunger under ledning av 
Jonas Engström. Ola Jans-
son, piano, Andreas Eriksson, 
bas samt Jonas Lönnmyr, 
trummor. Andakt: Fredrik 
Stiernstedt Östblom. Fri en-
tré! Kollekt till ACT Svenska 
kyrkan.

söndag 2 oktober  
Den helige Mikaels dag 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 

17.00 Torbjörntorps 
kyrka 
Festgudstjänst, Svenning, 
Hagström. Torbjörntorps 
kyrka firar 150 år. S:t Sig-
frids kyrkokör medverkar. 

17.00 Kälvene kyrka 
Temagudstjänst, Stiernstedt 
Östblom. 

19.00 Skörstorps kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

lördag 8 oktober 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum.

söndag 9 oktober  
Tacksägelsedagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. Förskolan 
Bokens barn medverkar. 
Kyrkkorv och kyrkkaffe. 

10.00 Näs kyrka 
Gudstjänst med miljötema, 
Lundin. Skördeauktion.  

14.00 Torbjörntorps kyrka 
Gudstjänst med miljötema, Jen-
sen. Minikören, Barnkören och 
Diskantkören. Skördeauktion. 

15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Flensén. 

17.00 Tiarps kyrka 
Gudstjänst med miljötema,  
Lundin. Ållebergs och Åslebyg-
dens barnkörer. Skördeauktion. 

17.00 Luttra kyrka 
Gudstjänst med miljötema,  
Jensen. Skördekaffe. 

lördag 15 oktober 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum.  
Anders Stenholm, sång. 

söndag 16 oktober  
Artonde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom.  
S:t Sigfrids kyrkokör.  

10.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst med miljötema, 
Svenning. 

17.00 Vartofta-Åsaka kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom. 

19.00 Mularps kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom. 

lördag 22 oktober 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum 

söndag 23 oktober 
Nittonde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. Falköping gospel. 

10.00 Åsle kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

15.00 Dagcentralen Läkaren 
Gudstjänst, Jensen. 

17.00 Vistorps kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

17.00 Friggeråkers kyrka 
Mässa, Flensén. 

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 10. 
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16.30 Uppståndelsens 
kapell 
Musik i allhelgonatid,  
S:t Olofs vokalkvartett. 
Hagström.  

17.00 Åsle kyrka 
Minnesgudstjänst med 
musik, Lundin. Ållebergs 
kyrkokör. 

18.00 S:t Olofs kyrka 
Minnesgudstjänst med  
musik, Hagström.  
S:t Olofs vokalkvartett 

19.00 Slöta kyrka 
Minnesgudstjänst med 
musik, Lundin. Ållebergs 
kyrkokör. 

söndag 6 november 
Söndagen efter alla helgons dag 

10.0 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. 

lördag 29 oktober 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum 

söndag 30 oktober  
Tjugonde söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Friggeråkers kyrka 
Mässa, Svenning. 

17.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt Öst-
blom. Sammanlyst. 

lördag 5 november 
Alla helgons dag 

10.00 Marka kyrka 
Mässa, Flensén. Malin Ulfen-
borg, sång. Sammanlyst. 

15.00 S:t Olofs kyrka 
Minnesgudstjänst med 
musik, Hagström. Bergaton 

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

17.00 Torbjörntorps 
kyrka 
Minnesgudstjänst med  
musik, Jensen.  
S:t Sigfrids kyrkokör. 

lördag 12 november 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum 

söndag 13 november  
Söndagen före domssöndagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Mularps kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 

15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

17.00 Friggeråkers kyrka 
Mässa, Svenning. 

19.00 S:t Olofs kyrka 
Musikgudstjänst - öns-
kepsalmskväll, Svenning.  

lördag 19 november 
11.00 S:t Olofs kyrka  
Musik i centrum 

söndag 20 november  
Domssöndagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. 

17.00 Kälvene kyrka 
Mässa, Jensen. 

19.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Jensen. 

  

 

  

gudstjänst & 
andakt i vardagen
Meditationsmåndag
S:t Olofs kyrka, måndagar kl 18.00.  
Jämn vecka: ”Lectio Divina”, bibelreflektion. 
Ojämn vecka: ”Centering prayer”, tyst bön 
och reflektion. 

Mässa i Taizéton 
Slöta kyrka, en tisdag/månad kl 18.30 
Mässa med de vackra, meditativa sångerna 
från Taizé. 20/9, 18/10 och 15/11. 

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

Mässa 
Bergsliden 7, torsdagar kl 9.  
Servering efteråt. 

Livsstegsmässa 
S:t Olofs kyrka, torsdagar kl 18.  
Mässa med utgångspunkt i de tolv stegen i 
självhjälpsprogrammet Livsstegen.

Jourhavande 

 PRÄST
AKUT SAMTALS- OCH KRISSTÖD
En del av Svenska kyrkans själavård

TELEFON 112 

CHATT 

DIGITALT BREV 

svenskakyrkan.se/jourhavandeprast



Freden i Europa har vi tagit för given. Vi har inte be-
hövt anstränga oss för den, kämpa för den, utan 

sett den som ett normaltillstånd. Men att leva i fred 
och frihet är ingen självklarhet för människan, histo-
rien igenom och världen över. I de fall fred och frihet 
har rått har det berott på hård kamp eller synnerligen 
lyckliga omständigheter.

Nu är vi i ett läge där kriget är obehagligt nära. Som 
land kan vi inte passivt se på och nöja oss med det. 
Det är både fegt och omoraliskt. Vi behöver säga ifrån 
och stödja det angripna och utsatta landet, och det 
gör vi genom vapenleveranser och humanitärt flyk-
tingmottagande. Detsamma gäller oss som individer 
i vår vardag. När människor i vår närhet, på skolor, 
arbetsplatser, torg och gator utsätts för verbala eller 
fysiska angrepp är det vår plikt att ingripa på det sätt 
vi skulle önska att någon grep in för oss. 

Martin Niemöller, tysk ubåtsbefälhavare under första 
världskriget, koncentrationslägerfånge 1941 och se-
dermera kyrkoherde i Wiesbaden, har mycket tänk-
värt skrivit:

Jonas Hagström 
kyrkoherde

”Ett litet ord kan ha gigantisk betydelse” 
”Först kom de och hämtade kommunisterna, och jag 
protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan 
hämtades de fackanslutna, och jag protesterade inte, 
för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de ju-
darna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. 
Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som 
kunde protestera för min skull.”

Tillsammans har vi uppdraget att kämpa för fred, 
rättvisa och försoning, som Jesus och många andra 
lärt oss. Ibland handlar det bara om att våga säga ett 
litet ord till någons försvar. Men också ett litet ord kan 
ha gigantisk betydelse för den människan och skapa 
förändring. Må fredens Gud leda dina och mina steg 
och välsigna denna höst! 

ge mod, hopp och 
medmänsklighet
Gåvor som verkligen betyder något. 
Vad vill du ge?
svenskakyrkan.se/actgavoshop

sista ordet


