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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: 
Anki Rundquist, Luttra.
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. 

”Tillsammans för fred, rättvisa och 
försoning”. Det är Svenska kyrkan 
Falköpings vision som genomsyrar 
allt arbete. 

När Jesus vandrade på jorden be-
rättade han om Guds villkorslösa kärlek 
till människorna. Han visade också hur 
han vill att vi lever och hur vi är mot 
varandra och skapelsen – och sprider 
Guds kärlek vidare. Det är grunden för 
allt vårt arbete och vi försöker göra 
det i både ord och handling.

Vi bjuder in till gudstjänst varje vecka, 
reflekterar över Bibelns texter, ber och 
sjunger, precis som människor gjort 
här i Falköping i mer än 1000 år. 

I Falköpings pastorat finns mötesplat-
ser för människor i alla åldrar. Här finns 
plats för både lek, körsång, teologisk 
fördjupning och andlig vägledning. 

Kyrkans sociala arbete, diakonin, 
präglar hela kyrkans arbete. Svenska 
kyrkan Falköping ger stöd till  männi-
skor i fysisk, psykisk och andlig nöd. 

Pastoratet förvaltar också ett levande 
kulturarv i form av 18 vackra kyrkor, 
de äldsta från tidig medeltid.

Pastoratet i siffror:
5 församlingar, 18 kyrkor, 20 kyr-
kogårdar, 85 anställda, 188 ideella 
medarbetare, 12 824 medlemmar.

innehåll nr 4 2020
4 med hjärtat i luttra  
Anki Rundquist är engagerad på 
många sätt i Luttra kyrka.

6 ställ upp i kyrkovalet
2021 är det kyrkoval. Vill du vara 
med och påverka kyrkans framtid?  

8 advent och jul
Läs om vad som planeras 
under december månad.  

10 biskopsbrev
I år skriver biskop Åke Bonnier
ett brev om mission.

11 om försoning
Björn Lundin, präst, skriver om att 
förlåta och bli förlåten. 

12 helgmålsringning 
Helgmålsringningen i närradion från 
kontraktets kyrkor firar 10 år. 

11 kalendarium 
Gudstjänster och musik under 
perioden december till mars. 

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström skriver 
om livets komplikationer. 

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

kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd. Tjänstgörande 
präst i Falköping nås dagtid på 0515-77 63 90.  Jourhavande präst 
har öppet alla dagar kl 21-06 och nås via larmnumret 112. 

hjälp att handla mat och mediciner erbjuds till dig som tillhör en 
riskgrupp för covid -19. Ring kommunens växel, 0515-88 50 00 
på tisdagar kl 10-12. Varorna levereras av Svenska kyrkans perso-
nal och volontärer på onsdagar. Tjänsten är helt gratis.

När denna tidning går till tryck vet vi ännu inte om det som 
planeras under december månad kommer att kunna ge-
nomföras. Med tanke på det osäkra läget kan förändringar 
komma att ske snabbt. 
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Med hjärtat i Luttra
– Det bästa är alla möten med människor, att få hälsa välkommen till kyrkan.

Anki Rundquist är engagerad på många olika sätt i Luttra kyrka och kyrkby. Bland mycket 
annat är hon med och arrangerar det traditionella luciatåget som snart firar 50 år.

Jag träffar Anki i hennes hem i när-
heten av Luttra kyrka. Den vackra 
stenkyrkan med det karakteristiska     

    rödmålade tornet har en alldeles 
speciell plats i hennes hjärta. Anki växte 
upp här i kyrkbyn och hennes pappa var 
kyrkvärd under 30 år. Han har också 
skänkt flera föremål till kyrkan, bland 
annat ljusstakarna som står i fönstren och 
en kyrknyckel som alltid hängde framme 
i föräldrahemmet. Den nyckeln har Anki 
bevarat. 

– Det första jag ser när jag kommer in 
i kyrkan är pappas ljusstakar och det gör 
mig alltid glad, berättar hon.

För tio år sedan tog Anki över som 
kyrkvärd efter sin pappa. Ett uppdrag 
som innebär att hon finns med och hjäl-
per till vid gudstjänster och tar hand om 
kyrkan på olika sätt.

– Det bästa med att vara kyrkvärd är 
alla möten med människor, att få hälsa 
besökarna välkomna till kyrkan. Jag 
saknar verkligen att få hälsa i hand i dessa 
tider, säger hon. 

Anki guidar också i Luttra kyrka och är 
ledamot i både Falköpings församlings-
råd och sockenrådet i Luttra. 

För några år sedan var hon också med 
och gjorde en sammanställning över 
Luttra kyrkas historia. Ett omfattande 
arbete som gjordes i studiecirkelform och 

som tog ett par år att genomföra. 
– Den dokumentationen är jag både 

glad och stolt över att ha bidragit till.  Jag 
kan ju inte snida eller göra något annat 
hantverk, så detta fick bli min gåva till 
kyrkan, säger hon.

Under arbetets gång visade det sig att 
det saknades information om kormattan 
och altarringsmattan. Efter lite detektiv-
arbete lyckades gruppen ta reda på att 
mattan var gjord på ett väveri som fanns i 
den gamla småskolan i Luttra. Det visade 
sig också att en av dem som varit med 
och arbetat med mattan var Ankis egen 
faster.  

– Det var en rolig upptäckt och nu 
finns ju uppgiften om vilka som gjort 
mattan bevarad för framtiden. 

anki är också engagerad i Luttras 
luciatåg, en tradition som nästa år firar 
50-års jubileum. 

Hon var själv Lucia 1977 och hennes 
tre barn har också deltagit i luciatåget. 
När dottern Jennie var lucia 2014 fick 
hon äran att inviga Luttras egen lucia-
krona. Fram till dess hade man varje år 
lånat in en krona.

– Jag minns att det kändes magiskt när
prästen Sandra Flensén tände ljusen i
kronan det året, berättar Anki.
Sedan starten 1971 har luciatåget bara 

blivit inställt vid ett enda tillfälle.
– Men i år vet vi faktiskt inte hur det 

blir med tanke på coronapandemin. 
Förberedelserna inför jubiléet nästa år 

är dock redan igång. Anki visar på en 
lista med namn på alla dem som varit 
med i tåget under åren. Det framgår 
tydligt att denna Luttratradition varit po-
pulär – listan är lång. Som mest har det 
varit 34 barn i tåget och ett år var kyrkan 
full ända till sista platsen.

Planen är nu att försöka hitta alla dem 
som varit med under åren och bjuda in 
dem till nästa års jubileum. 

– Vi hoppas att det är många som 
har möjlighet att vara med. Det ska bli 
väldigt roligt att träffas och höra vad alla 
gör idag, säger Anki.

Efter en härlig stund i Ankis hem beger 
jag mig ut i det gråa höstrusket. Det 
märks att det blir mörkare och mörkare 
för varje dag. Då är det gott och veta 
att Lucia kommer med ljus till oss alla i 
december och sprider hopp och glädje. 

Det största är kärleken i evig tid 
och finns det ljus, 
finns det värme,
finns det kärlek och frid. 

(Ur sången ”Ljuset i advent”)
                                                        

  Text: Birgitta Lindh

anki rundquist
Ålder: 53 år

Familj: Maken Urban och barnen 
Sanna, William och Jennie.

Engagemang: Kyrkvärd och guide
i Luttra kyrka, ledamot i sockenrå-
det och Falköpings församlingsråd.
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Ankis dotter Jennie var 
Luttras lucia 2014 då den nya 
luciakronan invigdes. Sandra 
Flensén tände ljusen.fo

to
: s

an
n

a 
ru

n
q

u
is

t



6

Ställ upp i kyrkovalet!

Karin Perers är ordförande för 
kyrkomötet. Hon tycker att de 
kandidater som väljs in i kyrko-

valet ska representera de breda grupperna 
av medlemmar.

– Svenska kyrkan behöver förtroende-
valda med väldigt olika erfarenheter. Det 
är då vi kan bilda goda lag tillsammans.

Du som funderar på att ställa upp i 
kyrkovalet behöver vara förankrad både 
i din tro och i kyrkan. Du ska ha lust 
att dela med dig av det som du brinner 
för. Däremot behöver du inte kunna 
bidra i teologiska samtal. Karin tycker att 
det ska du bara göra om du känner dig 
bekväm med det:

– Det räcker med att du har ditt en-
gagemang i och för kyrkan. Kyrkan bär 
tron åt oss alla. Vi duger som vi är. Det 
är Svenska kyrkans människosyn! 

De viktigaste uppgifterna för dem som 

I september nästa år är det kyrkoval. Du som är engagerad i Svenska kyrkan kan ställa upp 
som kandidat. Blir du invald får du vara med och bestämma var kyrkan ska satsa sina pengar. 

blir invalda som lokala förtroendevalda 
är att bestämma om kyrkans pengar 
och verksamhet. Direkt efter kyrkova-
let behöver de nyvalda bestämma hur 
församlingens eller pastoratets budget ska 
se ut. Där finns det möjlighet att välja 
vilka verksamheter som ska lyftas fram 
och hur mycket man ska satsa på bygg-
nader, verksamhet och personal. Det kan 
vara mycket konkret: Vill vi satsa på en 
ungdomsledare, på musiklivet, på stöd 
till äldre och ensamma? Eller något helt 
annat?

– Den stora och riktigt viktiga frågan 
är beslutet om budget, den är ju ett sätt 
att prioritera, konstaterar Karin.

efter varje kyrkoval behövs också 
en ny församlingsinstruktion. I den 
formuleras vad församlingen vill och åt 
vilket håll den ska utvecklas. Det är ett 

gemensamt arbete i församlingen att ta 
fram den. Sedan beslutar de förtroende-
valda om församlingsinstruktionen.

När du vill engagera dig ska du börja 
med att ta reda på vilka nominerings-
grupper som tidigare ställt upp i kyr-
kovalet på din hemort. Oftast finns det 
någon nomineringsgrupp du kan känna 
dig hemma i.

Karin tycker att de som redan är aktiva 
i kyrkopolitiken har ett ansvar att fråga 
dem som hittills inte är engagerade om 
de vill ställa upp. Själv gick hon som 
ung förtroendevald till en kyrkokör med 
många unga och frågade om någon ville 
engagera sig i hennes nomineringsgrupp. 
Efteråt var det två körmedlemmar som 
tackade ja.

– Den erfarenhet jag har efter många 
års arbete är att väldigt många väntar på 
frågan. När den kommer är det förhål-

foto: magnus aronson/ikon

Karin Perers, ordförande 
för kyrkomötet som är 
Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ. 
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>>> Kyrkan ska finnas för 
alla som vänder sig till 

henne, utan att fråga vem 
du är, hur du tror eller ens 
OM du tror. Om du vill är 

du välkommen att höra till 
Svenska kyrkan. <<<

Ingegerd Darius Reinholdsson (S)
– En av anledningarna till att jag deltar i 
kyrkofullmäktige och kyrkorådet är att jag 
brinner för kyrkans diakonala arbete, både i 
Sverige och utomlands. Jag vill att vi tar ett 
stort ansvar när det gäller äldre och ensam-
ma samt våra barn. 

Besöksgrupper och gemenskapsträffar gör 
skillnad i vardagen. Det är också av största 
vikt att Svenska kyrkans intäkter fördelas på 
ett klokt sätt. 

Jonas Larsson (SD), 
– Jag ställer upp i kyrkovalet för jag tycker 
att kyrkan behövs i vårt samhälle,  mer än 
någonsin. I det allt hårdare samhällsklimat 
behöver kyrkan finnas där för människor 
som behöver hjälp. 

I dessa tider när det bara pratas om att vi 
tappar medlemmar så vill jag också vara en 
del i att stoppa detta och istället öka med-
lemsantalet. Detta gör vi genom att prata 
om kyrkan i vardagen och visar hur den kan 
vara aktuell i dagens samhälle. 

Dag Högrell (BA), 
– På grund av min kristna tro och min tro 
på människan. Jag har varit förtroendevald 
inom Svenska kyrkan i drygt 30 år på både 
församlings- och stiftsnivån. För mig är det 
självklart att församlingen har ett ansvar 
för kyrkan och gudstjänstlivet. 

Sedan kan man diskutera vad som är en 
församling. För mig är det snarare den skara 
människor som firar gudstjänst tillsammans 
än en geografisk gräns på kartan.

Varför är du förtroendevald? 

Eva-Marie Brorsson (C)
– Jag har valt att engagera mig som för-
troendevald eftersom jag vill ha en öp-
pen, tillgänglig och tillåtande kyrka för 
alla och som värnar om landsbygden. 

Hur lockar vi fler till gudstjänsterna? Vi 
tappar medlemmar, hur kan vi vända den 
trenden? Hur kan vi använda våra fastig-
heter på fler sätt? Detta är frågor som är 
utmanande tycker jag och lite allvarliga.

I Falköpings pastorat finns idag ett 100-tal förtroendevalda. 
Här berättar fyra av dem om varför de valt att engagera sig kyrkan. 

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

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

Läs mer: svenskakyrkan.se/kyrkoval 

landevis många som tackar ja. Det är 
lättare att tacka ja än att kliva fram och 
anmäla sig! Skulle det inte finnas någon 
nomineringsgrupp som passar dig går det 
också att bilda en ny grupp. Då behö-
ver ni vara ett antal människor som har 
samma vision och ni behöver stödperso-
ner för att kunna registrera en ny grupp.

karin tipsar också om församlings-
råden. Att vara med i ett sådant råd är 
också ett sätt att engagera sig. Ofta har 
flera församlingar gått samman i ett ge-
mensamt pastorat. I så fall ska det finnas 
församlingsråd i varje församling. Vilka 
som ska vara med i råden bestäms inte i 
kyrkovalet utan efteråt.

– Det är föreskrivet att det ska vara 
öppna möten dit alla är välkomna att 
vara med och föreslå vilka som ska vara 
med i församlingsråden. Kyrkofullmäk-
tige väljer sedan vilka som ska ingå i 
församlingsråden, säger Karin Perers.

Text: Maria Sandel



advent och jul 2020

8

Advent 
och jul

I år får vi kanske fira jul på ett annat sätt än vi brukar. 
Just nu vet vi inte om det som planeras under 
december månad kommer att kunna genomföras. 

Men oavsett om vi kan mötas i kyrkan eller inte är
julens budskap detsamma: Gud är med oss. Vi firar 
att Gud blev människa. Budskapet om att Gud levt ett 
alltigenom mänskligt liv är en grundpelare i kristen tro.

När vi måste ställa om och förändra är det också viktigt 
att komma ihåg att kyrkan är mer och större än sina 
byggnader. Som biskop Åke Bonnier har formulerat det: 
”Kyrkan är människor och relationer. Kyrkan bär budska-
pet om ett framtidshopp och en närvaro i det innevarande 
oavsett allt.”

Vi hoppas och ber att vi kan träffas i våra vackra 
kyrkobyggnader under advent och jul. Men om det inte 
blir så betyder det inte att vi slutar att vara kyrka. Vi 
fortsätter att berätta om det som är julens budskap och 
vi fortsätter att finnas för varandra. Var och en av oss 
kan bidra till att minska oro och ensamhet och erbjuda 
hjälp till dem som finns runt omkring oss. 

Behöver du själv någon att prata med finns Svenska 
kyrkans präster i Falköping bara ett telefonsamtal bort.

Med önskan om en 
välsignad advent och jul!

Jul i 
coronatid

På det här uppslaget kan du läsa om en del av det som vi planerar 
under advent och jul. Längst bak i tidningen finns ett kalendarium 
med gudstjänster och musik. Men med tanke på det osäkra läget 
kan förändringar komma att ske snabbt. 

För aktuell information om vad som händer i pastoratet, 
besök vår hemsida, svenskakyrkan.se/falkoping, ring 
församlingsexpeditionen, 0515-77 63 10 eller läs 
predikoturen i Falköpings tidning på  fredagar.

håll dig uppdaterad
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Efter sommaren 1980 tillträdde jag som kyr-
komusiker i Åsle, Mularps och Tiarps för-

samlingar. Då hade jag redan hunnit med tre år i 
den nybyggda Fredriksbergskyrkan där jag också 
arbetat med barn- och ungdomskörer. 1979 hade 
jag genomfört en julkonsert i liten skala på dan 
före dopparedan, alltså den 23/12. Det datumet 
tog jag med mig till Åslebygden och när det blev 
dags för ett julmusikprogram julen 1980 föreslog 
jag just detta datum. Jag stötte på patrull … ”Ing-
en har tid att gå till kyrkan dagen före julafton, 
det förstår du väl …” Jag framhärdade emellertid 
och det var inte svårt att välja Tiarps kyrka, den 
största och ljusaste av de fyra och med ett stort 
och rymligt kor, som plats för programmet. 

Det var med en viss nervositet Åslebygdens 
barnkör och kyrkokör efter genomfört genrep 
inväntade församlingsbornas ankomst på kväl-
len den 23:e. Skulle man infinna sig eller skulle 
man bojkotta musikgudstjänsten på detta tokiga 
datum? Man kom! 151 personer var vi som till-
sammans genomförde denna den första av alla 
julkonserter i Tiarp. 

Därefter har det med endast ett uppehåll fort-
satt år efter år, fullsatt, stämningsfullt och triv-
samt. I nästan alla av de fyrtio åren har Mats Lö-
wing stått för läsningar, betraktelse och andakt. 
För många har julmusiken i Tiarp, oftast med 
rubriken ”Det hände sig för längesen” blivit en 
omistlig del av familjens jultraditioner. Den goda 
stämningen, ljusen, gemenskapen och den glada 
förväntan har i kombination med all den härliga 
musiken, körsången, allsången och solosången, 
blivit till en helhetsupplevelse där julens budskap 
alltid stått i centrum. 

Ted Rosvall

40 år av julmusik i Tiarp 

Varmt välkommen att fira jul i Kyrkans hus på julafton.
På julaftonens eftermiddag bjuds det på julgröt, skinksmörgås, kaffe, 
kaka, underhållning och gemenskap i stora salen i Kyrkans hus. I år blir det 
två olika sittningar under eftermiddagen, kl 13.00-14.30 och kl 15.00-
16.30.  Som vanligt är det julbön i S:t Olofs kyrka kl 17.00.

Det kostar ingenting att vara med på julfirandet, men antalet platser per 
sittning är begränsat och därför måste du anmäla dig senast den 18/12. 
Först till kvarn gäller! Ring församlingsexpeditionen på telefon 0515-77 
63 10. Alla är varmt välkomna till ett nyktert och drogfritt firande!

fira jul i gemenskap

Följ med på en vandring fylld av musik, sång 
och drama genom den första julens händelser. 
I år flyttar den omtyckta vandringen in i S:t Olofs 
kyrka. Kom med och följ stjärnan som visar vägen 
fram till ett enkelt stall med en alldeles speciell 
skatt. Det bjuds på både drama, musik, sång, 
smaker, dofter och bräkande får. Det blir tre 
vandringar per kväll tisdag 1/12, onsdag 2/12 
och torsdag 3/12 kl 17, 18 och 19 i S:t Olofs 
kyrka. Max 20 personer per tillfälle. Vandringen 
kostar ingenting, men du måste hämta en biljett 
i Kyrkans hus innan du kan följa med. Om det blir 
väntetid bjuds det på glögg, julgodis och julmusik 
under tiden. 

Genom ett unikt samarbete med Coop Extra 
Falköping kan Svenska kyrkan stötta behövande 
inför jul med en julmatskasse.
Du som kund kan vara med och hjälpa till genom 
att köpa en julmatskasse för 300 kronor som re-
gistreras i kassan. Det egentliga värdet för varorna 
i kassen är mycket mer än så. Svenska kyrkan delar 
sedan ut kassarna någon vecka innan jul. Välkomna!

ge bort en kasse julmat

Vill du vara med och ge så många som möjligt en fin jul? Just nu 
behövs många extra händer. Kanske kan du vara med packa och le-
verera julmatskassar eller hjälpa till vid det gemensamma firandet på 
julafton? Mathjälpen behöver också extra hjälp inför julhandlingen. 
Ring Maria Kristiansson: 070- 221 24 18. Du behövs!

volontärer sökes!

På grund av coronapandemin får julmusiken i 
Tiarp ett annat upplägg i år. Det blir två kon-
serter i mindre format, den 23/12 kl 18 och kl 
20.  Biljetter säljs i Kyrkans hus från den 1/12. 

årets julmusik i tiarp

upplev den första julen

Act Svenska kyrkans julinsamling har i 
år rubriken ”Bryt en tradition – för alla 
flickors rätt till ett värdigt liv”
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. 
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäkten-
skap, könsstympning och andra övergrepp. 
Vi lever alla under samma himmel och har 
samma rättigheter. Men beroende på var vi 
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten 
olika ut. Läs mer och stöd insamlingen på:
svenskakyrkan.se/act

bryt en tradition!
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Biskopens brev som brukar komma 
ut i samband med första advent är 
ett avstamp inför det nya kyrko-

året och bjuder in till fördjupning och 
reflektion. Även om pandemin gör att 
människor inte kan samlas på samma 
sätt som tidigare, finns ändå ett behov att 
samtala och mötas kring stora och viktiga 
frågor. Detta brev som biskop Åke Bon-
nier skrivit kan möta ett sådant behov. Så 
här säger biskop Åke om det nya brevets 
tema:

– Mission är viktigt och det är en del 
av kyrkans grundläggande uppgift. Ge-
nom kyrkans historia är mission ett ord 
som levts ut på delvis förskräckliga sätt 
och i det avseendet är det viktigt med en 
omstart, säger biskop Åke. 

Vidare berättar han att mission inte 
handlar om att nå ”onådda” männ-
iskor utan att varje människa redan är 

sedd och oändligt älskad av Gud.
– Vår uppgift är att påminna om 

detta. Gud tar oss i anspråk för att vi ska 
berätta om Guds gränslösa kärlek och 
omsorg, betonar biskop Åke. 

till skillnad från andra religioner 
förstår kristna Gud på ett annat sätt. 
Det sker genom dopet och uppdraget att 
undervisa om Guds kärlek enligt det som 
Jesus säger i missionsbefallningen.

– Vi har fått en uppmaning att förhålla 
oss till: Lär dem att hålla de bud jag gett 
dem (Matt 28:20). Och det mest centrala 
är det dubbla kärleksbudet som det står 
om i bland annat Lukasevangeliet – ”Du 
ska 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).  
Så som jag älskat er, säger Jesus. Det 

handlar om att vara med och påminna 
om och konkret arbeta för en bättre värld 
och ge människor möjlighet att samtala 
om detta. 

Biskop Åke menar att missionsbefall-
ningen handlar om omvändelse på mer 
än ett sätt, att omvändelsen handlar om 
att bli ännu mera människa och att våga 
vara den en i Kristus är. Lärjungaskapet 
handlar om att leva kärleken och också 
veta att en är älskad. 

– För detta behövs ett tecken, en 
symbol. Vi kan visa mänsklig kärlek 
till varandra genom olika handlingar, 
ge varandra uppskattning, blommor, 
choklad, kramar och så vidare. Det är 
tecken för den mänskliga kärleken, men 
den gudomliga kärleken visas bland an-
nat genom dopet. Det är ett tecken på 
Guds kärlek, inte starten på den, säger 
biskopen.

Biskopen skriver 
brev om mission
De senaste åren har biskop Åke skrivit brev inför det nya kyrkoåret. Traditio-
nen fortsätter och i advent kommer nästa brev ut, som handlar om mission. 
Mission är ett ord som kanske kan väcka olika tankar och erfarenheter. Vad 
betyder mission och varför skriver biskopen ett brev om det? 

Skara stifts biskop 
Åke Bonnier.
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Brevet är även skrivet till den som inte 
går i kyrkan så ofta och genom brevet vill 
han utmana synen på en själv bortom 
strävan efter att vara duktig och hela 
tiden prestera. 

– Vi är inte ”human doings”, vi är 
”human beings”. Hur kan detta komma i 
uttryck?, undrar biskop Åke.

När mission översätts till engelska är 
”uppdrag” ett av orden som används. I 
detta avseende kan engelskans ord vara 
tydligare, menar biskopen.

– Mission som begrepp vill säga mig 
att Gud vill mig. Att Gud älskar mig. 
Att Gud sänder mig. Utifrån detta har 
jag fått ett uppdrag. Gud vill att jag ska 
berätta, men inte tvinga människor. Det 
handlar om att jag ska räta på min rygg 
och sedan berätta för andra. Berätta om 
det som är du och lev det också. 

Missionstemat stannar inte vid brevet 
utan är ett avstamp inför ett nytt kyr-
koår där fokus landar på mission, både 
tillsammans och enskilt. 

– Jag önskar att mitt brev om mis-
sion under det här året ska kunna bli ett 
samtalsdokument där människor får och 
tar sig tillfälle att reflektera kring många 
olika frågor. Vad betyder det att leva i ett 
multireligiöst samhälle och då utifrån att 
vara kristen och medlem i Svenska kyr-
kan? Vad betyder det att jag har ett frö av 
tro?, säger biskop Åke.

tillsammans med brevet finns 
samtalsfrågor som kan användas i olika 
sammanhang, men pandemin gör att 
eftertanke krävs när möten och samtals-
grupper ska arrangeras. Det går att mötas 
i ett mindre sammanhang och med fysisk 
distans, men det finns också möjlighet 
att på egen hand reflektera kring sitt 
köksbord hemma eller att ha digitala mö-
ten där brevet diskuteras utifrån de olika 
samtalsfrågorna. 

– Min förhoppning är att detta brev 
ska kunna bidra till att vara en röst. Inte 
i monolog utan förhoppningsvis i dialog 
eller trialog, eller i multisammanhang 
där många samtalar tillsammans, säger 
biskop Åke.
– Jag vill vara med och påverka. Inte för 
min skull, utan för livets skull!

Brevet kommer ut i advent och finns att 
ladda ner på Skara stifts hemsida: www.
svenskakyrkan.se/skarastift 

Text: Josefin Roos
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Försoning är ett av kyrkans och den kristna trons nyckelord. 
Ändå är det ett ord som kan vara svårt att ta till sig. Vad 
menar vi egentligen när vi pratar om försoning?

Vi är ju trots allt bara människor, och som sådana gör vi fel ibland. Vi 
ångrar oss men det dåliga samvetet blir ofta kvar och det tär på oss, 
därför önskar vi inget hellre än att försonas med det som blev fel. 

Det finns olika slag av försoning. Vi försonas med Gud när vi ber 
och bekänner våra synder, och genom prästens ord får ta emot 
Hans förlåtelse. Vi försonas med varandra när vi ber om förlåtelse 
och blir förlåtna. Sedan finns en tredje slags försoning: försoningen 
med oss själva. Den försoningen kan vara den allra svåraste, men 
den blir möjlig när vi inser att vi inte är perfekta men trots alla 
våra fel och brister ändå oändligt älskade av Gud. För Gud ser inte 
till våra synder utan till vår vilja att bli förlåtna. Gud ser verkligen 
skillnaden på vad en människa gör och vem hon är.

I kyrkan förvaltar vi Guds förlåtelse och försoning, därför blir vi 
förlåtna i mässans (nattvardsgudstjänstens) inledning och i den 
enskilda bikten. Själv erfar jag en alldeles särskild Gudsnärvaro 
i bikten, något som jag vet att jag delar med flera av dem som 
kommit till mig för att bikta sig. I bikten är det alltid två syndare 
som kommer till Gud: den som biktar sig och prästen som fått 
Guds uppdrag att förmedla förlåtelsen.

Biktens möjlighet är öppen för alla, det är bara att ringa en präst 
och bestämma tid. Bikten börjar alltid med ett samtal som sedan 
övergår i den fasta formen för bikt som finns i Svenska kyrkans 
kyrkohandbok. Efter bikten lämnar prästen tid och utrymme för 
ytterligare samtal om den som biktar sig önskar det, och detta 
sker som du säkert vet under prästens absoluta tystnadsplikt. 

    

Att laga det som gått sönder
försoning

Björn Lundin,
präst, Svenska kyrkan Falköping
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Det första programmet i serien ”Helg-
målsringning på Falbygden” sändes i 

radio Falköping den 26 november 2011. 
I det programmet medverkade bland an-
nat Yngve Pettersson som berättade om 
S:t Olofs kyrka. Det var startskottet till en 
serie som engagerat många frivilliga kraf-
ter i Falköpings, Flobys och Stenstorps 
pastorat. 

I dessa tre pastorat finns 49 kyrkor, 
ett begravningskapell med klockstapel 
och ytterligare tre klockstaplar vid gamla 
kyrkplatser som fortfarande används. Det 
betyder en kyrka varje lördag året om – 
även skottår!

Varje år har vi försökt att ha ett särskilt 
tema för sändningarna. Första året var det 
en beskrivning av kyrkan och efter det har 
vi bland annat berättat om bygden runt 
kyrkan och inskriptionen på klockorna.

De flesta inskriptioner fanns nedteck-
nade, men i några fall fick kyrkvaktmäs-
tare klättra upp i tornet och läsa. I en del 
fall var texten väldigt svårtydd och då 
togs ett foto som sedan fick översättas.

När det var dags för klockorna i Fiv-
lered i november 2016 skrev jag så här i 

manuset:
 ”I Fivlereds kyrkas klockstapel hänger 

två klockor. På lilla klockan finns en text 
som är mycket svårtydd men den beskri-
ver tydligen vem som skänkt klockan. 

Friherre Carl Sjöblad, son till Johan Sjö-
blad var Friherre till Flättna i Söderman-
lands län samt Herrestad i Kärda socken, 
Jönköpings län och Hällstorp i Barnarps 
socken Jönköpings län. Han blev Härads-
hövding i Östbo härad Jönköpings län, 
krigsråd och generalmajor i Artilleriet. 
Han dog 1696 och ligger begravd i Kärda 
kyrka. 

Denne Friherre lär ha skänkt lillklockan 
till sin dotter Christina Sjöblad år 1669. 
Längst ner på klockan står det Deo Gloria 
och troligen en hänvisning till att det är 
Holmia/Meyer som gjutit klockan. Hur 
denna klocka har hamnat i Fivlered har vi 
inte lyckats ta reda på.”

jag tyckte att jag kände igen den 
här texten från en annan klocka, men hit-
tade ingenting i mina gamla manus. Då 
tog jag fram boken om Vilske som hade 
mycket information om kyrkorna. I in-
formationen om Trävattna kyrka stod föl-
jande om den lilla klockan: 

”Lilla klockan har två vapensköldar 
samt årtalet 1669. Av inskriptionen fram-

Helgmålsringning i radion 10 år
Den omtyckta helgmålsringningen i 
Falköpings närradio går nu in på sin 
tionde årgång. 

Yngve Pettersson 
intervjuas av 
Göran Helmersson 
inför det första 
avsnittet 2011.

Kälvene kyrkas 
klockstapel. 

En av klockorna i S:t 
Olofs kyrkas torn.

går att Generalmajoren och häradshöv-
dingen Carell Johansson Sjöblad lät gjuta 
klockan åt sin dotter Elisabeth Sjöblad. 
Släkten Sjöblad hade sina gods i Småland 
och Östergötland och det är oklart hur 
klockan hamnat i Trävattna.”

Det är väl fortfarande en gåta varför 
klockorna hamnat i dessa kyrkor!

För varje år som gått har antalet lyss-
nare ökat i takt med att flera personer 
medverkat med inspelningen av pro-
grammet. Klockringningen har vi kunnat 
återanvända, liksom mycket av musiken 
som första åren utgjordes av inspelningar 
från kyrkornas orglar eller från någon kör 
men också liveinspelningar direkt i en 
gudstjänst.

I första hand är det respektive ordfö-
rande i församlingsråden som har ansva-
rat för att programmen spelats in efter ett 
färdigt manus.

Nu är det 10:e gången som det nya kyr-
koåret hälsas med klockorna i S:t Olofs 
kyrka 28 november och Annika Lager-
quist, som sjunger ”Bereden väg för Her-
ran”, från kyrkans mittgång.

Temat för den tionde årgången foku-
serar återigen på klockorna, klocktornen 
och klockstaplarna. 

Text: Göran Helmersson, 
initiativtagare till programserien
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Tack volontär!

Livsstegen

Tack till dig som hjälpt till att handla mat 
och mediciner till riskgrupper för covid -19. 
Tillsammans har vi gjort hundratals ärenden 

de senaste månaderna.

Mathjälpen behövs fortfarande!
Läs mer och bli volontär på:

svenskakyrkan.se/falkoping/mathjalpen

bara 
vara 
barn

Barnkören Joy och Ållebergs barnkör 
med skådespelare och musiker

S:t Olofs kyrka 23/1 kl 15 och 17
Slöta kyrka 24/1 kl 15 och 17 

mässa för stora och små av karin runow

livsstegen
tolv steg för oss som vill hitta en ny väg

Kostnadsfritt självhjälpsprogram  för alla som känner     
att livsproblemen  gjort att vi har gått vilse i tillvaron.          
Nya grupper i Falköping våren 2021. Läs mer och anmäl

 dig på svenskakyrkan.se/falkoping/livsstegen

MEDVERKANDE: 
Magnus Spångberg, piano.
Lasse Blomqvist, 
Ulric Rudebrant och 
Annika Lagerquist, 
försångare

S:T OLOF KYRKA 
31 JANUARI KL 10 

Gospelmässa
Nyskriven 

av ulric rudebrant
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söndag 29 november
Första söndagen i advent. Ett nådens år.

10 & 11 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.                  
Körgrupp ur Bergaton.
10.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.               
Adventskaffe.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.            
Kören Knut Svennings
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin. Körgrupp 
ur Ållebergs kyrkokör.
18.00 S:t Olofs kyrka
Adventsmusik med Annika    
och Mattias Lagerquist, 
sång, orgel och piano. 
Stiernstedt Östblom.
19.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Körgrupp 
ur Ållebergs kyrkokör
19.00 Vartofta-Åsaka k:a
Gudstjänst, Lundin. Sånggrupp 
ur Gustavi stämmor medverkar.
Adventsfika efter gudstjänsten.
  

söndag 6 december
Andra söndagen i advent. Guds rike är nära.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.
10.30 Näs kyrka
Gudstjänst, Svenning. Anna 
Dahlgren, sång och fiol. Kaffe.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
15.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Svenning. Julfest. 
Anna Dahlgren, sång och fiol.
15.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing.                 
Invigning av ikon.

söndag 13 december
Tredje söndagen i advent.                          
Bana väg för Herren.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.                       
Frida Bromander, cello
10.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Lundin. Sånggrupp 
medverkar.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
15.30 och 17 Luttra      
bygdegård. OBS! Platsen.
Lucia med Ållebergs barnkör. 
Lundin. Glöggservering. 
Biljetter säljs i Kyrkans hus från 
den 1/12. Pris 50:-. Alla intäk-
ter går till Act Svenska kyrkans 
julinsamling.
19.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 20 december
Fjärde söndagen i advent. Herrens moder.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Flensén.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Flensén.
18.00 Mösseberg
Gudstjänst, Svenning

21- 22 december
S:t Olofs kyrka
Pandemin sätter stopp för vår 
traditionella julmusik i år, men 
vår förhoppning är att få spela 
in en webbsänd julkonsert! Håll 
utkik efter mer information på 
vår hemsida och andra kanaler.

onsdag 23 december
18 och 20 Tiarps kyrka
Julmusik med Ållebergs kyrko-
kör. Biljetter säljs i Kyrkans hus 
från den 1/12. Pris 50:-. Alla 
intäkter går till diakonin.  

torsdag 24 december
Julafton. Den heliga natten.

10.00 S:t Olofs kyrka
Samling vid krubban, Stiern-
stedt Östblom. Alma och Agnes 
Lagerquist, sång, cello och fiol. 
9.45 och 10.30  Åsle kyrka
Samling vid krubban, Löwing.
13 och 15 Kyrkans hus
Julfirande. Läs mer på sidan 9!
17.00 S:t Olofs kyrka
Julbön, Stiernstedt Östblom.
22.00 Luttra kyrka
Julnattsgudstjänst, Flensén.
22 och 23.30 Mössebergs 
kyrka. Julnattsmässa.
23.30 Vistorps kyrka
Julnattsgudstjänst, Flensén.

fredag 25 december
Juldagen. Jesu födelse.

6.00 Kälvene kyrka
Julotta, Lundin.
7.00 S:t Olofs kyrka
Julotta, Jensen. Cecilia Frisk 
och Alma Lagerquist, sång
7.00 Marka kyrka
Julotta, Svenning. S:t Sigfrids 
kyrkokör.
7.15 Karleby kyrka
Julotta, Lundin.
7.15 Skörstorps kyrka
Julotta, Löwing.                  
Amelie Nordlander, sång. 

lördag 26 december
Annandag jul. Martyrerna.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
18 och 20 Slöta kyrka
Julmusik med Ållebergs 
kyrkokör. Flensén. Biljetter säljs   
i  Kyrkans hus från den 1/12. 
Pris: 50 kr. Alla intäkter går till 
Hela Människan/RIA Falköping.

söndag 27 december
Söndagen efter jul. Guds barn.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom
10.30 Näs kyrka
Gudstjänst, Svenning. 
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum.      
Vandring cirka 2 km.  
17.00 Mössebergs kyrka
Julmusik med S:t Sigfrids kyrkokör.
19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

torsdag 31 december
Nyårsafton.

16.00 Friggeråkers kyrka
Nyårsbön, Löwing.                       
Sara Strömberg, trumpet.
17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Flensen.
17.00 Åsle kyrka
Nyårsbön, Löwing.                            
Sara Strömberg, trumpet.

fredag 1 januari 2021
Nyårsdagen.

15.00 Tiarps kyrka
Familjegudstjänst, Löwing.           
Ljuständning för nyfödda.
17.00 S:t Olofs kyrka
Ekumenisk mässa för hela               
pastoratet, Flensén. Solosång.

söndag 3 januari
Söndagen efter nyår. I Jesu namn.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen. Annika Argus, piano 
och Mats Brengesjö, saxofon.
10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum.      
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Jensen.
17.00 Luttra kyrka
Musikgudstjänst, Lundin.
19.00 Yllestads kyrka
Julens psalmer och sånger.       
Sånggruppen Birgitta med vänner. 
Lundin.

onsdag 6 januari
Trettondedag jul. Guds härlighet i Kristus.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
10.30 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

gudstjänster & musik

kalendarium
Vi planerar att hålla gudstjänster, mötesplatser och grupper enligt detta kalendarium. Med tanke på det osäkra 
läget kan dock ändringar komma att ske snabbt. För aktuell information se predikotur och annons i Falköpings 
tidning, sociala medier eller svenskakyrkan.se/falkoping. Du kan också ringa 0515-77 63 00. 

med anledning av 
coronapandemin:
Tänk på detta vid gudstjänst:
- Undvik att handhälsa och kramas.
- Sitt glest i kyrkorummet.
- Antalet deltagare är begränsat
.
- Kollekt enbart via swish.

Rutin vid nattvard:
- Vid nattvarden delas enbart bröd 
ut. Det kallas att ta emot nattvard 
under en gestalt, och är en fullgod 
nattvard. 
- Fridshälsning. Vi önskar varandra 
Herrens frid utan att ta i hand.  

Gudstjänst i närradion: 
Falköping närradio sänder guds-
tjänst från S:t Olofs kyrka sönda-
gar kl 10.



15 och 17 Slöta kyrka 
Musikalen ”Bara vara barn” 
framförs av pastoratets barn-
körer tillsammans med musiker 
och skådespelarteam.
17.00 Marka kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

söndag 31 januari
Septuagesima. Nåd och tjänst.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gospelmässa. Nyskriven 
mässa av Ulric Rudebrant.             
Magnus Spångberg, piano
Lasse Blomqvist, Annika        
Lagerquist och Ulric Rudebrant, 
försångare. Jensen. 
10.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
19.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Jensen.

söndag 7 februari
Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
S:t Sigfrids kyrkokör.
10.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Mössebergs kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt       
Östblom.
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Svenning.

söndag 14 februari
Fastlagssöndagen. Kärlekens väg.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
14.00 Kälvene kyrka
Familjegudstjänst, Lundin.       
Ållebergs barnkör.
17.00 Torbjörntorp kyrka
Gudstjänst, Flensén.
19.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

onsdag 17 februari
Askonsdagen. 

18.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

11.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
14.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing. 
18.00 S:t Olofs kyrka        
(ev. även kl 16 - se hemsida)
Musikgudstjänst med jultema 
med Falköping gospel och Ulric 
Rudebrant, piano. Hagström. 
18.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 10 januari
1:a söndagen efter trettondagen. Jesu dop.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Jensen.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km.
15.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Lundin.                
Julfest i bygdegården. 
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
17.00 Slöta kyrka
Vi sjunger ut julen tillsammans 
med Falbygdens manskör, 
Jensen. 

söndag 17 januari
2:a söndagen efter trettondedagen.             
Livets källa.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. 
10.30 Mularps kyrka
Mässa, Löwing.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.             
Körgrupp ur Bergaton
19.00 Vartofta-Åsaka k:a
Gudstjänst, Svenning.

lördag 23 januari
15 och 17 S:t Olofs kyrka
Musikalen ”Bara vara barn” 
framförs av pastoratets barn-
körer tillsammans med musiker 
och skådespelarteam.  

söndag 24 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen.    
Jesus skapar tro.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Svenning.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 

söndag 21 februari
1:a söndagen i fastan. Prövningens stund.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Slöta kyrka
Temagudstjänst ”Alla tajders 
musik”. Ållebergs kyrkokör 
sjunger schlager. Löwing.
19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing. 

söndag 28 februari
2:a söndagen i fastan. Den kämpande tron.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Yllestads kyrka
Temagudstjänst, ”Alla tajders 
musik”. Falköping gospel. 
Löwing.
17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Flensén.
19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.

söndag 7 mars
3:e söndagen i fastan. Kampen mot ondskan.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Svenning.
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
17.00 Åsle kyrka
Temagudstjänst, ”Alla tajders 
musik ”. Trubadurtoner med 
Ted Rosvall. Svenning.
17.00 Vartofta-Åsaka k:a
Mässa, Stiernstedt Östblom.
19.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

söndag 14 mars
Midfastosöndagen. Livets bröd.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Utdelning av 
Barnens bibel. Bokens barn 
medverkar
12.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsvandring i centrum. 
Vandring cirka 2 km. 
14.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst med fest i fastan, 
Lundin. Barnkören Joy.

15

swisha din kollekt
Just nu tar vi enbart emot kollekt 
via betaltjänsten Swish.
För att gåvan ska behandlas som 
kollekt ska pengarna ha kommit in 
på pastoratets bank-
konto lördag, söndag 
eller måndag. Betal-
ningen ska också vara 
märkt med kyrkans 
namn. 

Inbetalningar som görs övriga 
dagar i veckan, samt betalningar 
där kyrkans namn inte är angivet, 
kommer att behandlas som en 
gåva/insamling till Act Svenska 
kyrkan. 
Swisha till nummer 123 520 
55 70 och ange kyrkans namn.

17.00 Vistorps kyrka
Temagudstjänst, ”Alla tajders 
musik”. 1700-tals musik,      
Annika Lagerquist. Lundin.
17.00 Tiarps kyrka
Mässa, Löwing. 
19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Flensén.

någon att tala med 
Hit kan du vända dig om du 
behöver någon att tala med.

falköpings pastorat
Tjänstgörande präst nås 
dagtid på 0515-77 63 90.

jourhavande präst
Ring 112 och begär Jour-    
havande präst. Öppet varje
dag kl 21-06. 
På svenskakyrkan.se/jour-
havandeprast kan du chatta 
måndag-torsdag mellan kl 20-
24  eller skriva ett digitalt brev 
och få svar inom 24 timmar. 

kyrkans sos
Bemannas av utbildade 
volontärer som tar emot 
samtal och svarar på brev via 
webbtjänsten SOS-brevlådan. 
Telefon: 0771-800 650. 
Öppet vardagar kl 13-21 och 
helger kl 16-21.
SOS-brevlådan:
sos.svenskakyrkan.se/#/
 



swisha din 
gåva till
900 1223

svenskakyrkan.se/act

Det är klart att du hört den, låten som sätter 
sig som en igel på hjärnan. ”För jag är kompli-
cerad…” sjunger artisten Miss Li, egentligen 

Linda Therese Karlsson från Borlänge. Texten slår an 
något som de flesta av oss kan känna igen sig i. Vi 
känner oss komplicerade allihop just nu. Komplicera-
de människor i en komplicerad värld. Där det egent-
ligen borde vara enkelt att hålla smittsäkert avstånd 
tummar vi på det och ser hur det som inte ska kunna 
hända, ändå händer. I USA röstar nästan hälften av 
befolkningen på en man som är en av de sämsta 
förebilderna någonsin i att visa respekt, omsorg och 
ärlighet. Det är komplicerat. Nu i jul kommer inget 
att vara som det brukar och det komplicerar livet 
något alldeles förskräckligt. När vi hör Miss Li vill vi 
bara sjunga med för vi känner igen oss så väl. 

När något är svårt eller komplicerat är det en hjälp 
att bara få säga att det är så. Att sätta ord på be-
kymren gör dem lättare att hantera och härda ut 
med. När Josef och den höggravida Maria ska ut på 
14 mils långvandring är det komplicerat, minst sagt. 
När de trötta efter resan kommer till Betlehem kom-
plicerar det sig ytterligare eftersom det inte finns 
något boende ledigt. När sedan den maktgalne kung 
Herodes blir rädd och för säkerhets skull vill döda alla 
nyfödda pojkar i Betlehem blir det mycket, mycket 
komplicerat. 

Jonas Hagström 
kyrkoherde och kontraktsprost

Men det gick bra till slut. Trots alla komplikationer 
och komplicerade människor runt Jesu födelse kunde 
han så småningom växa upp i byn Nasaret. Kanske 
är det så att vi helt enkelt får acceptera alla kompli-
kationer. Våra egna och de som vi ständigt möter i 
omvärlden. Vi kan vila i att en högre och mycket god 
vilja håller allt i sina händer och låter allt samverka till 
det bästa. Många av oss kallar den högsta viljan för 
Gud. Jag har upptäckt att när en litar på Gud går det 
rätt bra att leva i en komplicerad värld. En kan till och 
med acceptera komplicerade grannar, vänner, kol-
legor, släktingar – ja, till och med acceptera sitt eget 
komplicerade jag. 

Sinnesrobönen är ett underbart verktyg för detta. Så 
inför en juletid som blir annorlunda, låt oss be med 
beprövade ord:

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan 
förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd 
att inse skillnaden.

Gud välsigne din jul!

Komplicerad!

sista ordet


