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Jord
bryt en tradition!
Stöd Svenska kyrkans julinsamling 
för alla flickors rätt till ett värdigt liv

Gudstjänster - musik - lucia - julfirande 
I år får vi fira tillsammans igen!

följ med på julvandring
Musik, sång och drama i S:t Olofs kyrka

äntligen
advent
och jul

Biskop Åke skriver 
brev om lärjungaskap 

”Vi ska stå upp 
som kyrka”

julfirande i kyrkans hus
Gemenskap för alla på julafton

Han gör julfint 
i Vistorps kyrka 
för 60:e året i rad 



Himmel
och jord

butik

1. Chokladparanötter, Fairtrade, 35:-
2. Bryggkaffe, Fairtrade, 40:-
3. Skål, Fairtrade, 90:-
4. Bananchips, Fairtrade, 30:-
5. Torkad mango, Fairtrade, 40:-
6. Chokladkakor, Fairtrade 30:-

7. Liten julgran, silver, 100:-
8. Bricka, 309:-
9. Inramad poster, 300:-
10. Hänge stjärna med sten, 50:-
11. Hänge stjärna, 25:-
12. Hänge mistel, 75:-

13. Liten adventsljusstake, 150:-
14. Almanacka änglar, 99:-
15. Stilla stund med barnen, 195:-
16. Keramikängel, 220:-
17. Stickade/ tovade alster till förmån 
för det diakonala arbetet, 100-200:-

julklappar med mening i kyrkans hus 
Öppet: mån, ons & fredag: 10-12 & 13-16, 
tors: 10-12 & 13-18, tis: 13-16. Extra-
öppet under advent: lör 10-15, sön 12-16
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”Tillsammans för fred, rättvisa och 
försoning”. Det är Svenska kyrkan 
Falköpings vision som genomsyrar 
allt arbete. 

När Jesus vandrade på jorden berät-
tade han om Guds villkorslösa kärlek till 
människorna. Han visade också hur han 
vill att vi lever och hur vi är mot 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: 
Sebastian Streith

Tryck: 
Skaraborgs Offset, Skövde.

Kontakt:
Adress: Falköpings pastorat, 
Storgatan 11 B, 521 43 Falköping. 
Telefon: 0515-77 63 00. 
E-post: falkopings.pastorat@
svenskakyrkan.se 
Webb: svenskakyrkan.se/falkoping. 
Facebook: facebook.com/svenska-
kyrkanfalkoping. 

innehåll nr 4 2021
3 välkommen i jul
Läs om allt som händer i pastoratet 
under advents- och jultiden.

6 med hjärtat i vistorp
Kent Strängby har gått i pension, 
men engagemanget i kyrkan består.

8 biskopsbrev
Biskop Åke Bonnier skriver brev 
om lärjungaskap.

9 så gick det i kyrkovalet
Nu har det slutgiltiga valresultatet 
presenterats. 

10 till alla medlemmar
Tack för att du är medlem i Svenska 
kyrkan. Tillsammans gör vi skillnad!

11 tema kristen tro
Björn Lundin skriver om den 
kanske allra största frågan.

12 kyrkogård
Vad betyder färgmarkeringarna 
på skyltarna vid gravplatserna? 

13 på gång i vår
Temagudstjänster med musik, dopfest 
och ny chans att gå Livsstegen.

14 kalendarium
Gudstjänster och musik under 
perioden december till mars. 

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström om de 
erfarenheter som vi alla delar.
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Ät lussekatter 
för en god sak
Act Svenska kyrkans julinsamling 
pågår från första advent 2021 till 
trettondagen 2022. Under hela 
kampanjperioden skänker Falköpings 
saluhall fem kronor per såld lussekatt 
till insamlingen. Så passa på att äta 
riktigt många goda lussekatter i år för 
att stödja kampen för alla flickors rätt 
till ett värdigt liv!

Följ med på en vandring genom julevangeliet fylld med musik, sång och dra-
ma, dofter, smaker och bräkande får. Tillsammans följer vi stjärnan som visar 
vägen fram till ett enkelt stall med en alldeles speciell skatt. Det blir föreställ-
ningar för allmänheten i S:t Olofs kyrka onsdag 1/12 och fredag 3/12 kl 
17.00 -19.00 och lördag 4/12 kl 10.00-14.00. Fri entré och ingen för-
anmälan behövs. Det blir totalt sex vandringar per tillfälle som startar löpande 
från parkeringen. Om det är många som vill följa med kan det bli lite väntetid, 
men vi bjuder på glögg och pepparkaka under tiden. Varmt välkommen!

Luciastämning

Följ med på julvandring!

Gemenskap, värme, adventsljus, lucia, julsånger, 
kyrkkaffe och den stora berättelsen om det lilla barnet 
som ger världen hopp. Välkommen att vara med och 
fira att Gud blev människa!

Advent 
och jul
Julmarknad 
Söndag 28 november kl 11.30 - 
16.00 blir det julmarknad i Kyrkans 
hus. Det är Falköpings församlings in-
ternationella grupp som ordnar försälj-
ning till förmån för julinsamlingen ”Bryt 
en tradition” för alla flickors rätt till ett 
värdigt liv. Det blir servering, lotterier, 
fiskdamm och försäljning av bröd och 
kakor med mera. 

Act Svenska kyrkan stödjer huma-
nitära insatser och projekt över hela 
världen för att stärka flickor och kvin-
nors rätt till god hälsa, värdighet och 
makt över sitt eget liv. Välkommen att 
vara med och göra skillnad!  

Läs mer om årets julinsamling på: 
svenskakyrkan.se/act/julinsamlingen

Söndag den 12 december finns 
flera chanser att uppleva luciatåg i 
Falköpings pastorat. Redan kl 13.00 
framträder Ållebergs barnkör med ett 
luciatåg på Stora torget i samband med 
arrangemanget Jul i stad. 

Kl 17.00 är det luciagudstjänst i 
S:t Olofs kyrka med två nystartade 
barnkörer under ledning av Annika 
Lagerquist. Samma tid, kl 17.00, är det 
traditionellt luciatåg i Luttra kyrka med 
Ållebergs barnkör under ledning av 
Birgitta Lindh. 
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Att musiken är en viktig del av kyr-
kans liv är kanske aldrig så tydligt som 
under advents- och jultiden. Älskade 
psalmer, luciagudstjänster, advents-
gospel, julkonserter och julfester med 
sång och musik. Allt detta ligger nu 
framför oss! 

Du hittar all musik och alla guds-
tjänster i kalendariet längst bak i 
tidningen. En kalender som alltid är 
uppdaterad finns på pastoratets hem-
sida. Hoppas att vi ses i kyrkan!

Fikafixare vid julvandringen
Hjälp till bakom kulisserna vid 
årets julvandring första veckan i 
december. 

Medhjälpare vid julfirandet
Var med som värd vid julfirandet i 
Kyrkans hus på julafton. Servera, 
diska, plocka i ordning och se till 
att alla gäster trivs. 

Kontaktperson: Maria Kristian-
sson, samordnare för ideella med-
arbetare: 0515-77 63 29 
/ 070-2212418/maria.kristians-
son@svenskakyrkan.se

Julfirande i Kyrkans hus

I samarbete med grannpastoraten Floby och Stenstorp 
delar Svenska kyrkan Falköping ut matkassar inför julen 
till enskilda och familjer där pengarna inte riktigt räcker 
till. Ansökan om att få en matkasse sker via en blankett 
som finns att hämta på församlingsexpeditionen på 
Storgatan 11B. Blanketten finns också att ladda ner 
från pastoratets hemsida: www.svenskakyrkan.se/
falkoping/julmatskasse.

Sista dag att lämna in ansökan är den 3 december. 
Julmatskassarna delas sedan ut den 16 december i 
Svenska kyrkan Falköpings nya lokal på Dotorpsgan 57. 
Frågor om julmatskassarna och ansökan kan ställas till: 
Maria Kristiansson: 070-221 2418, Marian Jensen:  
072-235 82 12 eller Fredrik Stiernstedt Östblom: 
070-266 19 60.

Volontärer sökes!

Varmt välkommen att vara med och fira jul i Kyrkans hus på julafton, 24 
december kl 14.00-16.30. Det bjuds på gemenskap, julbord, gottebord 
och underhållning. Julfirandet avslutas med julbön ledd av Fredrik Stiernstedt 
Östblom i S:t Olofs kyrka kl 17.00. Det kostar ingenting att vara med, men 
antalet platser är begränsat och därför behöver vi ha din anmälan så snart som 
möjligt, men senast den 17/12. Först till kvarn gäller! Ring 0515-77 63 00. 
Varmt välkomna till ett nyktert och drogfritt julfirande!

Utdelning av julmatskassar

Massor av musik 
hela december!

Falköping Gospel bjuder på adventsgospel i 
Torbjörntorps kyrka den 5 december kl 19.00.

diakonins 
julinsamling

Tillsammans
gör vi skillnad!

Ge en julklapp till någon 
du inte känner! Lämna ett 
bidrag till Svenska kyrkans 
julinsamling till utsatta
människor i Falköping.

swishnummer:
123 173 40 52



6

Kent Strängby är en nybliven pensionär med hjärtat i bygden 
och ett långt engagemang i Svenska kyrkan. I december är han
för 60:e gången med och sätter upp julgranen i Vistorps kyrka.

porträttet

Med hjärtat i Vistorp
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Vistorps kyrka tronar mitt i den 
lilla byn. Där inne, eller i den 
gamla lanthandeln strax intill, 

hittar man ofta Kent Strängby. Kent är 
nybliven pensionär med hjärtat i bygden 
och i kyrkans gemenskap.

Sedan unga år har han lärt sig att ta 
hand om kyrkan, då farfar var kyrkvärd 
och pappa både kyrkvärd och kyrkvakt-
mästare under många år. Själv ville han 
bli präst när han var liten.

– Jag minns när jag som treåring fick 
stå på pappas fötter när han trampade 
igång orgeln vid gudstjänsterna, berättar 
Kent.

Han fanns sedan ofta vid sin pappas 
sida och hjälpte till att göra i ordning in-
för gudstjänsterna i Vistorps kyrka. 1990 
anställdes han som kyrkvaktmästare i 
dåvarande Yllestads pastorat.

– Jag har trivts väldigt bra med mitt 
arbete och det bästa har varit alla möten 
med människor som kommer till guds-
tjänsterna, säger han. 

Han bor precis intill kyrkan och står 
alltid till tjänst med att öppna upp och 
visa kyrkan om han ser att det kommer 
besökare. Intresset var extra stort efter att 
den tredje Änglagårdsfilmen spelades in i 
Vistorps lanthandel. 

– Det är så roligt och få träffa männ-
iskor och berätta om bygden och inte 
minst om kyrkan. 

Oftast kan han berätta om de gamla 
byborna och var de bodde. Det finns 
mycket historia lagrad hos Kent.

Sedan han var sex år gammal har han 
också varit med och satt upp julgranen i 
Vistorps kyrka. 

– När jag hjälper vaktmästaren med att 
göra det i år, innebär det alltså att det är 
60:e gången jag gör det. Det är ett verk-
ligt hedersuppdrag, säger han. 

Jag undrar om det finns någon händel-
se som han minns särskilt väl från alla år 
då han varit engagerad i Vistorps kyrka. 

– Ja, 1973 när Gustav VI Adolf låg för 
döden, började klockorna helt plötsligt 
att ringa på kvällen. Pappa trodde att 
det var någon som busade, men det 
fanns ingen där och klockorna gick inte 
att stanna. Alla trodde nog att nu hade 
kungen dött. Men det visade sig senare 
att det var en fladdermus som kommit åt 
systemet på något sätt. 

Att gemenskapen i kyrkan betyder 
mycket för honom märks i samtalet. Han 
pratar varmt om detta och har också 
gjort mycket för att skapa sammanhang 
där människor får samlas. Bland annat 
har han alltid ordnat med enkelt kyrk-
fika som varit mycket uppskattat. Hans 
engagemang märks också i de uppdrag 
han haft i församlingsråd, bibelgrup-
per, lekmannakår och i arbetet med den 
nya pilgrimsleden mellan Falköping och 
Jönköping. 

något som funnits med under hela 
Kents liv är intresset för gamla filmer 
från 40- och 50-talet, både svenska och 
amerikanska. Han har en stor samling fil-
mer och ville gärna att fler skulle få ta del 
av dem. Det resulterade i att han 2012 
startade upp sina omtyckta filmkvällar. 
Först höll han till Yllestads gamla försam-
lingsgård och sedan har han visat filmer i 
både Åslebygdens och Slöta-Karleby för-
samlingar. Första filmen som visades var 
Vingslag i natten och sedan dess har det 
blivit ett 30-tal filmer till. Visningarna är 
alltid välbesökta och numera håller han 
till i Slötagården.

– Jag vill glädja andra människor, 
främst de äldre, det har jag alltid velat 
göra sen jag var liten, berättar Kent. 

När jag lämnar Vistorps socken nynnar 
jag på Höga gärdet från Änglagård och 
tänker på det samtal jag haft med Kent 
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kent strängby
En glad 65-åring med många
järn i elden. Gick i år i pension 
från sitt arbete som kyrkvakt-
mästare efter drygt 30 år. Har 
varit engagerad i Vistorps kyrka
hela sitt liv. 

och på hur hans släkt verkat i Vistorps 
socken och tagit hand om människor 
både i kyrkan och lanthandeln. 

Att vara kallad till att hjälpa männ-
iskor, att känna sig kallad att glädja andra 
i Guds stora gemenskap och sprida Guds 
kärlek. Det får mig att tänka på en av de 
mindre kända psalmerna från psalmboks-
tillägget. 

Tänk, vilken underbar nåd av Gud,
Att du får vara hans sändebud 
Och till den döende världen gå
För att hans kärlek säde så.
Gå, gå såningsman, gå
Gå, gå, såningsman gå
Ut att den ädla säden så
Gå, gå, såningsman, gå. 
Sv. Psalm 734:1

Birgitta Lindh

Kent Strängby framför 
altaret i Vistorps kyrka.
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Ordet lärjungaskap är starkt förknippat 
med efterföljelse och handlar både om 
den egna vandringen och församlingens 
liv. På många sätt kan det vara svårt att 
konkret närma sig frågan om lärjunga-
skap. Hur kommer det sig att biskop Åke 
valt just detta tema?

– Det handlar om att följa i Jesu fot-
spår och samtidigt att leva i tillit till att 
Gud både vill ta mig i bruk för sitt rike 
och ger mig kraft, säger han.

Förväntningarna är att samtal ska 
kunna föras i församlingarna, samtal 
till inspiration att vara en Jesu lärjunge 
konkret i både vardag och helg. Kristet 
liv är ingen söndagsföreteelse utan något 
som ska få genomsyra allt. Genom att 
tala och reflektera över detta finns möj-

lighet att hitta verktyg för att sedan låta 
lärjungaskapet verka konkret där var och 
en befinner sig.

pandemin har gjort att församling-
arnas verksamheter har behövt anpassas 
och för var och en har det inneburit stora 
förändringar, i livets alla delar. Biskop 
Åke ser att temat, när restriktionerna lät-
tat, kan hjälpa till i mötet med männ-
iskor där de är.

– Jag skulle vilja upprepa de ledord 
som stiftet lanserade i början av min 
biskopstid. Att det är viktigt att komma 
ut som kyrka, alltså vara tydligare med 
vår tro och övertygelse, gå ut som kyrka 
där människor är. De ska kunna möta 
kyrkan där de kanske inte trodde att de 

Snart går vi in i ett nytt kyrkoår och precis som tidigare år så skriver 
biskop Åke Bonnier ett brev med ett tema som finns med i stiftets 
verksamhet framöver. Temat ger också möjlighet till reflektion och 
fördjupning, både enskilt och tillsammans med andra. Till skillnad från 
tidigare teman så sträcker sig kommande tema över tre år och inte bara 
ett. Och temat är lärjungaskap.

skulle göra det.
Lärjungaskap handlar också om att 

ibland vara obekväm och stå upp för det 
som är rätt. 

– Vi ska ”stå upp som kyrka” och det 
handlar om att våra röster måste höras 
när människor trampas på, marginalise-
ras, när skapelsen missbrukas och jorden 
gråter, uppmanar biskop Åke.

Brevet kommer ut första advent och 
finns att ta del av både digitalt och 
tryckt. Det går att ladda ner digitalt från 
Skara stifts webbplats och finns att som 
tryckt brev hämta i din församling. 

Till brevet finns även några frågor 
att reflektera över, antingen själv eller 
tillsammans.

Josefin Roos

följ mig
- biskop Åke Bonnier skriver 
brev om lärjungaskap



Det slutgiltiga valresultatet i kyrkovalet 
presenterades i månadsskiftet oktober/
november. För Falköpings pastorats del 
innebär det inga större förändringar från 
det preliminära resultatet. Du hittar man-
datfördelning och valdeltagande här intill. 

På den lokala nivån var det kyrkofull-
mäktige som valdes i kyrkovalet. Efter 
valet ska kyrkofullmäktige tillsätta ett 
kyrkoråd, som fungerar som pastoratets 
styrelse. Den processen pågår just nu. Nya 
kyrkofullmäktige i Falköpings pastorat 
hade sitt första möte den 9 november. Då 

valdes en valberedning som nu tar fram 
förslag till ny förtroendemannaorganisa-
tion. Val av bland annat kyrkoråd förrät-
tas sedan vid nästa möte med nya kyrko-
fullmäktige, den 7 december. 

Då utses också församlingsråden för de 
fem församlingar som ingår i Falköpings 
pastorat. Kandidater till församlingsråden 
har utsetts av församlingens röstberät-
tigade medlemmar vid öppna nomine-
ringsmöten under november. Den nya 
förtroendemannaorganisationen tillträder 
efter årsskiftet.
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I september var det kyrkoval. Då valdes de personer som nu får 
förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Den nya 
förtroendemannaorganisationen tillträder efter årsskiftet. 

Så blev det slutgiltiga valresultatet

vandrar
Nät-
CHATTEN

Nätvandrarchatten är till för dig 
mellan ungefär 12 och 25 år. 
Här får du prata om precis vad du behöver och 
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata 
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om 
något som känns svårt och jobbigt för dig. De som 
chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. 
Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

svenskakyrkan.se/natvandrarchatten
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Nätvandrarchatten är till för dig 
mellan ungefär 12 och 25 år. 

Så här fördelade sig rösterna bland de fem 
nomineringsgrupper som ställde upp i valet
till kyrkofullmäktige i Falköpings pastorat. 

Socialdemokraterna  36,62 % 

Borgerligt alternativ  16,19 % 

Centerpartiet   22,57 % 

Frimodig kyrka   16,52 % 

Sverigedemokraterna    8,21 % 

Valdeltagande:   21,27 %. 

Siffror för stift, kyrkomöte och övriga landet 
hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval

valresultat kyrkovalet 2021

Här får du prata om precis vad du behöver och vill. 
Du är välkommen om du bara vill småprata med någon 
trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns 
svårt och jobbigt för dig. De som chattar är personer 
som jobbar i Svenska kyrkan. Alla har tystnadsplikt 
och du är helt anonym. 

svenskakyrkan.se/natvandrarchatten



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
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Att utsatta får stöd och hjälp
Kyrkoavgiften stödjer hjälpverksamhet både i Falköping och ute i världen. Tack vare 
den finns sjukhuskyrkan, samtalsmottagningen och stödet till utsatta barn och vuxna.

Att kyrkorna på Falbygden hålls öppna
I kyrkobyggnaderna har generationer mötts för gudstjänstens gemenskap och livets 
stora händelser. Tillsammans bidrar vi till att kyrkorna på Falbygden kan skötas 
om och fortsätta vara levande mötesplatser 

Att människovärdet försvaras
Vi tror på en Gud som inte gör skillnad på människor. Den kristna 
tron rymmer bara öppenhet och respekt. Det finns ingen plats för 
främlingsfientlighet. Svenska kyrkan arbetar för öppenhet,
medmänsklighet och kärlek.

Att hjärtan fylls med sång
Musik ger kraft och tröst när orden inte räcker till. Svenska 
kyrkan är en av Falköpings största musikarrangörer. Här 
finns 11 körer och här kan både barn och vuxna få lära 
sig att spela instrument. 

TACK FÖR ATT DU ÄR 
MEDLEM I SVENSKA KYRKAN! 
Som medlem i Svenska kyrkan är du med och stöttar verksamhet både 
lokalt och internationellt. Tillsammans bidrar vi bland annat till:



Himmel & Jords serie kring centrala 
ämnen i den kristna tron går vidare.
I det här numret skriver Björn Lundin 
om den kanske allra största frågan.

Går det att med ord beskriva vem Gud 
är? Vad vi än säger om Gud räcker det 

inte till, Gud är alltid mer. Inom den så kall-
lade ”apofatiska” (negativa) teologin menar 
man att det enda sättet att tala om Gud 
är att tala om vad Gud inte är: Gud är inte 
ond, Gud är inte mörker. Gud är inte från-
varande och så vidare.
 Men det räcker inte, Gud är också bortom 
alla våra negationer. Gud är inget objekt 
som vi kan precisera – Gud är alltid mer än 
vad vi kan sätta ord på, mer än vi kan tänka. 

Den som vill lära känna Gud måste lyssna 
inåt. Jesus säger att ”Guds rike finns inom 
er” (Luk 17:21). När vi lyssnar till den he-
lige Ande, när vi närmar Jesus i tron, då lär 
vi känna Gud, men vi kan aldrig beskriva – 
och därmed begränsa Gud - genom våra 
ord: Gud är alltid större. ”Jag är den jag är” 
säger Gud till Moses (2 Mos 3:14) och 
med det får vi nöja oss.

Björn Lundin
Präst, Svenska 
kyrkan Falköping
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Tema kristen tro:
vem är gud?

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättig-
heter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, 
ser verkligheten olika ut. Tillsammans kan vi bryta skadli-
ga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och 
våld mot flickor. 

Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som 
förs vidare från generation till generation. De skapar ofta en trygg 
ram runt våra liv, vilket blir extra tydligt i samband med advent, jul 
och lucia. Men det finns också traditioner som är skadliga. Varje 
dag gifts fler än 30 000 flickor bort och fler än 10 000 flickor köns-
stympas. Var tredje flicka utsätts för våld under sitt liv – bara för att 
hon är flicka. Dessa traditioner måste brytas!

Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är 
mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring kvin-
nors och flickors roll i samhället är ett av grundproblemen. Till-
sammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga 
arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor 
och kvinnor kan göra sina egna val i livet. Tillsammans kan vi göra 
skillnad. Din gåva gör det möjligt!

Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223

BRYT EN 
TRADITION!
Act Svenska kyrkans 
julinsamling 2021
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Vad betyder färgmarkeringen på nummerskylten?

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

Behöver du hjälp med skötsel av gravplatsen?
Vi på kyrkogårdsförvaltningen i Falköpings pastorat kan hjälpa till att sköta din 
gravplats. Vi utför bland annat vår,-  sommar- och höstplanteringar. 

Du väljer själv växter och antal ur vårt 
sortiment till plantering  Till alla helgons 
dag har du möjlighet att beställa granris, 
krans och vintertäckare. Vill du bara få 
hjälp med att trimma kring gravvård och 
rabatt erbjuder vi det också. Vi hjälper 
även till med vissa arbeten på grav-
vårdarna, som till exempel tvätt och rät-
ning av rabattramar. Finns det tillfällen 
då du inte kan besöka gravplatsen, men 

våra tjänster

ändå vill smycka den? Vi kan hjälpa till 
med att köpa snittblommor och sätta ut 
på graven eller tända ett ljus. Till påsk 
erbjuder vi påsklilja i kruka.

Läs mer på vår hemsida om vilka tjäns-
ter 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 oss 
om du har frågor: 0515-77 63 50. 

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

Färgmarkeringen är i första hand till hjälp 
för dem som jobbar på kyrkogårdarna. De 
gör det lätt att överblicka vilka gravar som 
sköts om av kyrkogårdsförvaltningen och 
vilken skötsel som är beställd av kunden.  
Men skyltarna är också till hjälp för besö-
kare och de entreprenörer som utför arbe-
ten på gravplatserna, som till exempel att 
att montera gravstenar.

Det här betyder färgerna:
Svart:  inget skötseluppdrag
Gul:  grundskötsel (med eller utan  
 plantering)
Grön:  grästrimning
Blå:  vattning
Vit:  borttag av vissna blommor i vas
Röd:  gravrätten är återlämnad till    
 kyrkogårdsförvaltningen

svenskakyrkan.se/actgavoshop

GE MOD, HOPP OCH
MEDMÄNSKLIGHET
Julklappar som verkligen
betyder något. Vad vill du ge?

ge mod, hopp och 
medmänsklighet
Julklappar som verkligen 
betyder något. Vad vill du ge?

svenskakyrkan.se/actgavoshop
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på gång i vår

svenskakyrkan.se/actgavoshop

GE MOD, HOPP OCH
MEDMÄNSKLIGHET
Julklappar som verkligen
betyder något. Vad vill du ge?

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälps-
program i tolv steg för oss som känner att 
livsproblem – stora som små – har gjort 
att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan 
bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat 
självförtroende, ett destruktivt beteende 
som det är svårt att komma ur eller 
maktlöshet inför livets stora frågor.

Livsstegen är prästen och författa-
ren Olle Carlssons egen tolkning och 
översättning av de tolv steg som formu-
lerades redan på 1930-talet av Anonyma 
alkoholister. Stegen har sin utgångspunkt 
i ignatiansk andlighet, en visdom som 
under lång tid praktiserats i kloster. 

Svenska kyrkan Falköping har fått en 
ny medarbetare. I september började 
Emil Fröding sin tjänst som fritids-
ledare i pastoratet. Emil kommer 
från Habo, är 22 år gammal och har 
varit med i kyrkosammanhang ända 
sedan han föddes. Varmt välkom-
men till Falköping, Emil! 

Varmt välkommen Emil!

livsstegen 2022
Tid och plats 
S:t Olofs kyrka och Kyrkans hus, 
torsdagar kl 19.30-21.00.  
 
Nästa gruppstart 
Torsdag 10 februari 2022. 
 
Anmälan 
Senast 28/1 2022 via: svenskakyr-
kan.se/falkoping/livsstegen.

Frågor 
Fredrik Stiernstedt Östblom, telefon 
0515-77 63 09 eller fredrik.stiern-
stedt@svenskakyrkan.se

Nya chans att gå Livsstegen i vår
Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen  
i Falköpings pastorat våren 2022.
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Vårens temagudstjänster kommer 
att gå i musikens tecken. 
Under rubriken ”Alla tajders musik” blir 
det inslag av olika musikstilar, epoker, 
instrument och tonsättare. Tiden är 
17.00 och efteråt blir det kyrkkaffe med 
musikaliska inslag.
27/2 Vartofta-Åsaka kyrka. Ackorde-
ons underbara värld med Bengt Olausson.
6/3 Slöta kyrka. Schlager,  Ållebergs 
kyrkokör.
13/3 Yllestads kyrka. Jazz och gospel, 
Ulric Rudebrant, med flera.
20/3 Åsle kyrka. Astrid Lindgren, Ållebergs 
barnkör och barngrupperna från Vartofta.
27/3 Skörstorps kyrka. Andliga sånger,  
Ted Rosvall.
3/4 Kälvene kyrka. Bach med flera,  
Annika Lagerquist.
10/4 Mularps kyrka. En salig blandning, 
Ulric Rudebrant och Gustav Gyllenhammar.

”Alla tajders musik” under fastan
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Alla som döps i Falköpings pastorat 
bjuds in till en gemensam fest året 
efter dopet. Det kommer en särskild 
inbjudan till alla nydöpta, men boka 
gärna in den 6 februari 2022 redan 
nu om du eller ditt barn har döpts 
under året. 

Vid festen får alla hämta glasdrop-
pen som delas ut som dopgåva från 
pastoratet i samband med dopet. 
Fram tills festen hänger droppen i 
dopträdet i S:t Olofs kyrka, tillsam-
mans med namnet på den som 
döpts, som påminnelse för försam-
lingen om sina dopbarn.

Dopfest i februari

Den 22 januari kl 15.00 slår Café 
Torbjörntorp i Torbjörntorps kyrka 
upp portarna igen. Gäst denna gång 
är Conny Fant som berättar om en 
Islandsresa. Välkommen! 

Café Torbjörntorp
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lördag 27 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum Säsongs-   
avslutning, S:t Olofs vokal-
kvartett och instrumentalister.

söndag 28 november
Första söndagen i advent

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström. S:t Olofs 
kyrkokör. (Kl 11.30 Julmark-
nad i Kyrkans hus till förmån 
för Act Svenska kyrkans julin-
samling.)

10.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Svenning. Kaffe.

15.00 Läkarens vävlokal
Andakt, Hagström.

17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt      
Östblom. Ållebergs kyrkokör

17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

18.00 S:t Olofs kyrka
Adventsmusik med Bergaton. 
Instrumentalister och solister, 
Hagström.

19.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt 
Östblom. Ållebergs kyrkokör. 
Kyrkkaffe.

19.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gudstjänst, Svenning.        
Kyrkkaffe.

lördag 4 december 
18.00 Slöta kyrka
Musikgudstjänst ”Julstämning 
med Falbygdens Manskör”, 
Jensen. Teckentolkat.

söndag 5 december
Andra söndagen i advent

10.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Lundin.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

17.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Jensen.

17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Torbjörntorps kyrka
Adventsgospel - Falköping 
Gospel under ledning av Annika 
Argus. Johan Silverhjelm, piano, 
Peter Skarpvold, elbas, Jonas 
Lönnmyr, trummor, Kurt Lund-
holm, gitarr och Anna Dahlgren, 
fiol. Jensen.

lördag 11 december 
16.00 Torbjörntorps kyrka
Adventskonsert till förmån för 
Amandas stjärna. Entré.         
Sofia Selander, Conny  
Stenholm, Rikard Gustavsson,  
S:t Sigfrids och S:t Olofs  
kyrkokörer. Samarr. Gudhems-
bygdens hembygdsförening.

söndag 12 december 
Tredje söndagen i advent

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Svenning.

15.00 Läkarens vävlokal
Mässa, Lundin.

17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.  
Invigning av bårband.

17.00  S:t Olofs kyrka
Luciagudstjänst, Stiernstedt 
Östblom. Barnkören Joy med 
flera.

17.00 Luttra kyrka
Luciagudstjänst, Svenning. 
Ållebergs barnkör.

söndag 19 december
Fjärde söndagen i advent

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Gustavi  
stämmor.

17.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gudstjänst, Jensen.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

onsdag 22 december 
18.00 & 20.30  
S:t Olofs kyrka
Julmusik. Bergaton, S:t Olofs 
kyrkokör, orkester och solister. 
Entré. Biljettförsäljningen star-
tar efter högmässan i S:t Olof 
28/11. (Öppet genrep tisdag 
21/12 kl 19.00. Fri entré.)

torsdag 23 december
19.00  Tiarps kyrka
Julmusik. Ållebergs kyrkokör.
Elbornsson.

julafton 24 december 
10.00 Åsle kyrka
Samling vid krubban,  
Elbornsson.

10.00 S:t Olofs kyrka
Samling vid krubban, Flensén.  
Agnes Lagerquist, fiol.

17.00 S:t Olofs kyrka
Julbön, Stiernstedt Östblom.  
Annika & Mattias Lagerquist, 
sång, orgel och piano

22.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

22.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Elbornsson. Sång.

23.30 Mössebergs kyrka
Mässa, Flensén.

juldagen 25 december
6.00 Skörstorps kyrka
Julotta, Lundin.

7.00 Marka kyrka
Julotta, Jensen.  
S:t Sigfrids kyrkokör.

7.00 S:t Olofs kyrka
Julotta, Hagström. Solosång.

7.15 Yllestads kyrka
Julotta, Lundin.

annandag jul, 26 december
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin.

15.00 Läkarens vävlokal
Andakt, Lundin.

19.00 Slöta kyrka
Julmusik med Ållebergs och S:t 
Sigfrids kyrkokörer. Lundin.

nyårsafton 31 december
15.00 Dagcentralen Hjorten
Nyårsbön, Lundin.

16.00 Friggeråkers kyrka
Nyårsbön, Svenning. Solosång. 

16.00 Läkarens vävlokal
Nyårsbön, Lundin.

17.00 Åsle kyrka
Nyårsbön, Elbornsson. Solosång. 

17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Lundin.

nyårsdagen 1 januari
15.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst med ljuständning  
för alla som fötts under 2021,  
Stiernstedt Östblom.

17.00 Marka kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

18.00 S:t Olofs kyrka
Ekumenisk gudstjänst,  
Stiernstedt Östblom.

söndag 2 januari
Söndagen efter nyår

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

10.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Marka kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

19.00 Yllestads kyrka
”Julens psalmer och sånger”,  
Svenning.

trettondedag jul 6 januari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

14.00 Åsle kyrka
Familjegudstjänst, Lundin.  
Julfest på Åsle tå.

17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

18.00 S:t Olofs kyrka
Trettondedagsmusik, Bergaton,  
solister och instrumentalister, 
Jensen.

kalendarium
Varmt välkommen till gudstjänst! Uppgifterna i detta kalendarium kan komma att ändras. För aktuella 
uppgifter, se predikotur och annons i Falköpings tidning samt kalendern på pastoratets hemsida: 
svenskakyrkan.se/falkoping. För mer information: ring 0515-77 63 00. 
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söndag 6 februari
Kyndelsmässodagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.  
S:t Sigfrids kyrkokör.

10.00 Yllestads kyrka
Mässa, Lundin.

15.00 Läkarens vävlokal 
Andakt, Jensen.

15.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst med dopfest för 
alla som döptes under 2021, 
Flensén.

15.00 Slöta kyrka
Familjegudstjänst, Lundin.  
Ållebergs barnkör

17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Jensen.

19.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 12 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 13 februari
Septuagesima

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Näs kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt  
Östblom.
19.00 Luttra kyrka
Mässa, Svenning.

lördag 19 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 20 februari
Sexagesima

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa Jensen.

10.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

15.00 Läkarens vävlokal
Mässa, Jensen.

17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Jensen.

19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 26 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 9 januari
Första söndagen efter trettondedagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

14.00 Näs kyrka
Familjegudstjänst, Lundin.  
Julfest i Näs bygdegård.

15.00 Läkarens vävlokal
Vi sjunger ut julen, Flensén.

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Flensén.

17.00 Luttra kyrka
Vi sjunger ut julen, Lundin. 

söndag 16 januari
Andra söndagen efter trettondedagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Tiarps kyrka
Avtackningsgudstjänst för 
Mats Löwing. Hagström.  
Ållebergs kyrkokör.  
Kyrkkaffe i Tiarps lägergård.

17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

söndag 23 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén

10.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Lundin.

15.00 Läkarens vävlokal 
Mässa, Flensén.

17.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Lundin.
19.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gudstjänst, Lundin. 

söndag 30 januari
Fjärde söndagen efter trettondedagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.00 Åsle kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Karleby kyrka
Mässa, Jensen.

19.00 Mössebergs kyrka
Gospelmässa, Lundin.

lördag 5 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum  
– säsongsstart. 

gudstjänster
i vardagen
Pilgrimsmässa, S:t Olofs 
kyrka, onsdagar kl 8.30

Mässa, Bergsliden 7, 
torsdagar kl 9.

Livsstegsmässa, S:t Olofs 
kyrka, torsdagar kl 18.

Julhelgen
- till minne av att Gud  
blev människa
Vi firar jul för att Jesus föddes. 
Gud blev människa, en bebis 
– så hjälplös som en människa 
kan vara. Gud kommer till oss 
utan makt för att visa oss att vi 
kan välja att älska. Det är aldrig 
ett tvång, alltid kärlek, som 
styr Guds omsorg om oss.

advent 
- vi förbereder oss för  
att ta emot Jesus
Advent – som betyder ankomst 
– är en fyraveckorsperiod när 
vi kan förbereda oss mentalt 
för att ta emot mysteriet, att 
Gud blev människa. Nu för 
tiden tänder vi adventsstjärnor, 
som påminner om stjärnan som 
lyste över Betlehem, där Jesus 
föddes. 

Det berättas nämligen i Bi-
beln, att när Jesus föddes tän-
des en stjärna på himlen. Under 
de fyra veckorna i advent läser 
vi i kyrkan bibeltexter, som 
berättar om olika tider och 
händelser i Jesus liv. 

julnatten
- när Jesus föddes
På julnatten firar vi Jesus 
födelse tillsammans med dem 
som var med i de bibliska be-
rättelserna: herdarna, änglarna, 
Maria och Josef. Huruvida Jesus 
föddes i en stall, eller en grotta, 
eller på någon helt annan plats 
är och förblir oklart. 

Bibeln nämner stallet och lyf-
ter därmed fram Jesus enkelhet 
– det som inte är omgivet av 
konungars prakt, dyra platser 
och vackra saker. Det är också 
herdar, inte kungar, som först 
får budskapet av änglarna och 
skyndar till stallet för att gläd-
jas åt underverket.

söndag 27 februari
Fastlagssöndagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.  
S:t Olofs kyrkokör.

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Svenning. 
Kyrkkaffe med semlor.

14.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst med fest i fastan, 
Svenning. Barnkörerna.

17.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Temagudstjänst: ”Alla tajders 
musik -accordeons underbara 
värld”, Bengt Olausson – ac-
cordeon/dragspel. Flensén. 
Kyrkfika.

19.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Svenning. 
Falköping Gospel.

askonsdagen 2 mars
8.30 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsmässa med  
askonsdagstema.

18.00 S:t Olofs kyrka
Askonsdagsmässa, Lundin.

lördag 5 mars
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 6 mars
Första söndagen i fastan

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Bokens barn.

10.00 Vistorps kyrka
Mässa, Lundin.

15.00 Läkarens vävlokal
Andakt, Flensén.

17.00 Slöta kyrka
Temagudstjänst ”Alla tajders 
musik – Schlager”, Ållebergs 
kyrkokör. Lundin. Kyrkkaffe 
med schlagerquiz.

17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Jensen. 

19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Jensen.



Du och jag delar en erfarenhet. Vi har varit med om 
en pandemi och vi har överlevt. Det innebär inte att 
vi därför har samma åsikter om saker och ting, tror 
likadant eller är överens i politik och religion. Men vi 
har en gemenskap i att vi var med under det där året 
då det mesta stängdes ner. Vi kan titta på varandra i 
samförstånd och berätta för kommande generationer 
och uppmana dem att ta vara på det öppna och nor-
mala samhället. Ta vara på de alldeles vanliga dagarna 
som för en covid-nedstängnings-uttröttad människa 
är guld värda. Vi delar en erfarenhet och därför har 
vi kommit lite närmare varandra, alla vi som var med. 

Förra året erbjöds vi att fira jul med Anders Tegnell. 
Hans döttrar auktionerade ut fem minuter av famil-
jens jul i ”Musikhjälpen” – till förmån för människors 
rätt till sjukvård. Det var bara ett av alla otaliga och 
goda exempel på kreativitet och skaparlust som väck-
tes i extremläget. ”Mathjälpen” som Svenska kyrkan 
var särskilt engagerad här i stan betydde mycket för 
många.

Nu firar vi jul igen och bär med oss erfarenheten från 
julen 2020 som gör att det känns extra roligt att få 

Jonas Hagström 
kyrkoherde

fira jul igen. Kyrkan är just en gemenskap av männ-
iskor som delar en livsberikande erfarenhet. Vi tycker 
inte lika, vi tror inte lika, vi ser inte likadana ut och vi är 
av olika åldrar, kön och intressen. Men vi delar en och 
samma erfarenhet: vi har erfarit att någon utanför tid 
och rum älskar oss, vill oss väl och leder oss på den 
snåriga vandringen genom livet. 

Nu i jul möter vi honom än en gång utanför stads-
porten i Jerusalem med vårt ”Hosianna!” Än en gång 
sjunger vi ut vår glädje i julnatten tillsammans med 
änglar, herdar, får och vise män (Du har väl krubban 
redo i år?). Låt denna jul få bli till en erfarenhet av 
omsorg och kärlek för både dig själv och människorna 
runt omkring dig. 

Rik julvälsignelse 
tillönskas er alla! 

En livsberikande erfarenhet

fo
to

: m
at

ti
as

 c
ed

er
h

o
lm

/i
ko

n

svenskakyrkan.se/kyrkoval

BRYT EN TRADITION

:  


/ 

BRYT EN TRADITION

:  


/ 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.


