
Himmel&
Kyrkoblad för Svenska kyrkan Falköping nr 4 2022

Jord

gemensamt firande 
i kyrkans hus
Varmt välkommen på julafton

äntligen 
advent 
och jul

För Pascal Tshibanda är kvällarna
 i S:t Olofs kyrka heliga 

utdelning av matkassar
Så kan du bidra till att fler får en god jul
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”Tillsammans för fred, rättvisa och 
försoning”. Det är Svenska kyrkan 
Falköpings vision som genomsyrar 
allt arbete. 

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

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

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

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

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

Pastoratet i siffror:
5 församlingar, 18 kyrkor, 20 kyrko-
gårdar, 80 anställda, 226 ideella 
medarbetare, 12 041medlemmar.

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: 
Pascal Tshibanda.
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
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3 porträttet
För Pascal Tshibanda är kvällarna
i S:t Olofs kyrka heliga. 

5 var finns himmelen?
Läs Björn Lundins betraktelse om 
ett viktigt begrepp i kristen tro.

5 om bön och handling
Skara stifts biskop Åke Bonnier  
skriver brev på temat lärjungaskap.  

8 på gång i december
Läs om vad som händer i pastoratet 
under advent och jul 2022.

11 hitta lugn i julruschen
Fem sätt att låta trista situationer bli 
ett tillfälle att hitta din adventsfrid.  

12 körsångare sökes
Anrika S:t Olofs kyrkokör satsar inför  
framtiden och söker nya medlemmar.  

14 kalendarium
Gudstjänster och musik under 
perioden december till mars. 

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström om 
den tomma handens möjlighet. 

Till minne av att 
Gud blev männniska
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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 – som betyder ankomst – är en tid 
av förberedelse för att ta emot mysteriet att 
Gud blev människa. Under de fyra veckorna i 
advent läser vi i kyrkan bibeltexter som 
berättar om olika tider och händelser i Jesus liv. 
Adventsstjärnorna som glimmar i fönstren under 
adventstiden påminner om stjärnan som lyste 
över Betlehem där Jesus föddes. 

På julnatten firar vi Jesus födelse tillsammans 
med dem som var med i de bibliska berättelserna: 
herdarna, änglarna, Maria och Josef. Om Jesus 
verkligen föddes i ett stall, eller i en grotta, eller 
på någon helt annan  plats är och förblir oklart. 
Bibeln nämner stallet och lyfter därmed fram 
Jesus enkelhet  – det som inte är omgivet av 
konungars prakt, dyrbara palats och vackra saker. 
Det är också herdar, inte kungar, som först får 
budskapet av änglarna och skyndar till stallet för 
att glädjas åt underverket.
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porträttet

pascal tshibanda
Ålder: 49 år. Bor: Med familjen i 
Falköping. Gör: Kommunikations-
chef i Katrineholms kommun. 
Deltar i meditationer och 
Livsstegen i S:t Olofs kyrka. 
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– De här kvällarna är som en möjlig-
het att få komma hem till sig själv. Det 
handlar om dig som individ, men vi gör 
det tillsammans och du är alltid bland 
vänner. Detta är min egen tid och de här 
dagarna släpper jag inte!

Det säger Pascal med ett leende när vi 
träffas en måndagskväll i Kyrkans hus, en 
liten stund innan det är dags för medita-
tion. 

Att möta Pascal är som att fångas in 
i en varm famn. Han är en man som 
utstrålar glädje och värme, en medmän-
niska som lyssnar och delar med sig av 
sin kunskap. Han säger själv att hans 
drivkraft är nyfikenheten på människan 
och på hur vi kommunicerar. Det märks 
inte minst på hans CV. Under åren har 
han haft många olika chefs- och ledar-
roller inom offentlig sektor, bland annat 
som kommunikationschef i Falköpings 
kommun. Han har en masterexamen 
i hållbar utveckling och en i hållbart 
ledarskap, båda från brittiska lärosäten. 
Han är också utbildad journalist och 
har bland annat arbetat inom Sveriges 
radio. Idag är han kommunikationschef 
i Katrineholms kommun, men bor med 
sin familj i Falköping. Han är uppvuxen 
i grannkommunen Skövde med pappa 
från Kongo och mamma från Sverige

han berättar att han alltid varit ny-
fiken på tro och andlighet, men att det är 
först ganska nyligen som han hittade in 
till kyrkan. En av vägarna in var medita-
tionerna i S:t Olofs kyrka.  

– Jag alltid sökt efter en gemenskap där
jag får vara precis som jag är. Det hittade
jag i S:t Olofs kyrka. Meditation lär
mig att vara medvetet närvarande, säger
Pascal.

Att meditation kan vara en väg att hitta 
sitt inre lugn och öka sin stresstålighet 
och koncentrationsförmåga vet de flesta. 
Men måndagskvällarna i S:t Olofs kyrka 
vill också visa på hur meditation kan vara 
ett stöd för ett existentiellt sökande - en 
längtan efter djup och mening i livet. 
Man använder sig av två olika medita-
tionsmetoder, Lectio divina som ger livs-
reflektion med hjälp av bibeltexter och 
Centering prayer där man delar tystnaden 
för inre reflektion och bön.

– Jag har fått upptäcka den stora
mångfald av livserfarenheter som finns 
i Bibeln och hur texterna kan inspirera, 
säger Pascal och berättar att han i höst 
också deltar i Livsstegen – självhjälpspro-
grammet i tolv steg som formulerats av 
prästen Olle Carlsson. 

– Det är en härlig samling av män- 
niskor som deltar i min grupp. Det beri-
kar verkligen att höra andra berätta om 
sina livsöden.

En Livsstegsgrupp består av runt tio 
deltagare som träffas vid tolv tillfällen 
tillsammans med en handledare. Allt 
som sägs vid träffarna är konfidentiellt 
och stannar inom gruppen. Grupperna 
i Falköping inleder sina träffar med en 
Livsstegsmässa i S:t Olofs kyrka där alla 
är välkomna att delta. 

ett annat nytt projekt i höst är den 
podcast som Pascal startat tillsammans 
med Fredrik Stiernstedt Östblom, präst i 
Svenska kyrkan Falköping. En dröm som 
de både hade haft på var sitt håll innan 
de lärde känna varandra. I Verklighetens 
mysterium utforskar de tillsammans den 
mystiska traditionen och försöker att 
hitta ett nutida och begripligt språk för 
att tala om och reflektera kring livet.

För Pascal Tshibanda är måndagar och torsdagar numera heliga 
dagar. Vid meditationerna och kvällsmässan i S:t Olofs kyrka

 har han hittat en gemenskap som han letat efter länge. 

Att finna en gemenskap

– Jag vill nå ut till andra människor
som mig själv och berätta om kyrkan och 
tron. Jag vill lyfta frågor som kan förklara 
vad det är som händer i kyrkan. Vad är 
kärlek? Vem är jag? Jag frågade Fredrik 
om han ville vara med och han blev 
väldigt glad eftersom han själv haft en 
längtan att göra detta, berättar Pascal. 

vi stannar en stund vid frågan ”Vem 
är jag?”. Pascal berättar att han just nu 
är i ett nytt skede i livet där hans dot-
ter nu flyttar ur boet och sonen ska göra 
lumpen.

– Vem är jag, som pappa i den rollen?
Det tycker jag är spännande att disku-
tera. Den är den typen av frågor som jag 
vill få tid att reflektera kring i meditatio-
nen och som jag vill prata om i podden. 

 Det är snart dags för meditation i S:t 
Olofs kyrka och vi avrundar vårt samtal. 
Återigen är jag tacksam över att få möta 
en person som delar med sig av sin histo-
ria och sin kunskap och som lyssnar och 
känner in. Det Pascal säger om att vara 
medvetet närvarande får mig att tänka på 
att Gud har anförtrott oss ett uppdrag att 
ta vara på livet som ges till oss. Catharina 
Östman beskriver det så fint i psalm 923 
från Psalmer i 2000-talet:

Herre, du har anförtrott oss en uppgift i 
din kyrka. Låt oss bruka det vi fått så det 
växer till i styrka. Låt oss gå med öppna 
händer till de uppdrag du oss sänder. 
I detaljer drunknar vi och förlorar 
perspektivet Låt oss inte gå förbi det 
väsentliga i livet Hjälp oss att bedöma 
riktigt vad vi, Gud skall anse viktigt.

 Birgitta Lindh



Varför en podcast?
– Över hälften av alla svenskar
lyssnar på podcast idag och det
känns viktigt att kyrkan också
finns med där. Det är ett självklart
forum för andliga samtal som rik-
tar sig till alla som är nyfikna, inte
bara dem som vanligtvis kommer
till kyrkan.

Vad handlar er podd ”Verklighetens mysterium” om?
– Precis som namnet antyder handlar det om kyrkans tro, om hur
mysteriet tar plats i vårt vardagliga liv. Vi tar oss an ett tema i taget
för att kunna se Gud i allt.

Vad hoppas ni att lyssnarna ska få med sig?
– En större helhet i livet. Podden vill skänka tillit, hopp, själavård
och vidgade perspektiv.

6

En podd om mysteriet
Tre frågor till prästen Fredrik Stiernstedt Östblom som 
startat en podcast tillsammans med Pascal Tshibanda.

Björn Lundin,
Präst, Svenska  
kyrkan Falköping

Tema kristen tro:

var finns 
himmelen?

”
Inför Jurij Gagarins rymdfärd 1961 var 

förväntningarna enorma bland vissa 
kristna; äntligen skulle vi få svaret på hur 

det ser ut i himlen. Besvikelsen blev stor 
när Gagarin kom tillbaka och kunde be-
rätta att allt det han sett var tomhet och 
mörker. 

Men på sätt och vis fick de besvikna 
människorna skylla sig själva, de hade inte 
läst Jesus ord tillräckligt noga. I Lukas-
evangeliet, kapitel 17, vers 21 säger Jesus 
”Guds rike” (Matteus använder uttrycket 
”himmelriket”) är inom er”. Så nära är Guds 
rike var och en av oss, det finns inom oss. 
Orden kan också översättas ”Guds rike 
finns mitt ibland er”. 

Guds rike är alltså ett tillstånd tillsam-
mans med Gud. Jesus har lovat att ”där två 
eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt 
ibland dem” (Matteusvangeliet, vers 15, 
kapitel 20). Jesus är mitt ibland oss när vi 
samlas i kyrkans gemenskap, men han är 
också inom varje döpt människa genom 
den helige Ande. 

Universum må vara tomt och mörkt, 
men i ditt inre lyser ljuset – det eviga ljuset 
– som är Guds närvaro. ”Ni är världens
ljus” säger Jesus i Bergspredikan (Matteus-
evangeliet, kapitel 5, vers 14) och det
ljuset, som är Guds närvaro i världen, skall
få lysa för de ledsna och modlösa genom
oss och våra goda gärningar.

Martin Modéus fick flest röster i ärkebiskopsvalet den 8 juni och blir 
därmed ny ärkebiskop i Svenska kyrkan efter Antje Jackelén. Den 4 
december tar han upp ärkebiskopsstaven vid ett mottagande i Uppsala 
domkyrka och blir då den 71:a ärkebiskopen i Uppsala i en obru-
ten kedja sedan den förste ärkebiskopen Stephanus år 1164. Martin 
Modéus var tidigare biskop i Linköpings stift. 

Martin Modéus tas emot som 
ny ärkebiskop i Svenska kyrkan
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en podcast är ett radioprogram du kan lyssna på när och var du 
vill - i din mobil, dator eller surfplatta. De flesta väljer att lyssna 
via en app i mobilen och kan då också prenumerera på podcasten 
för att inte missa när det kommer ett nytt avsnitt. 
Podcasten ”Verklighetens mysterium” hittar du här: 
shows.acast.com/verklighetens-mysterium.



Att ha samma tema över flera år ger 
möjlighet till att se och beröra temat på 
flera sätt och biskop Åke är glad över att 
församlingarna i Skara stift ges möjlighet 
att fortsätta fördjupa sig i var det är att 
vara en lärjunge - nu utifrån bönen och 
det andliga livets perspektiv. 

- Att vara lärjunge är ju att leva i rela-
tion med Gud, som möter oss på ett 
unikt sätt i Jesus, med skapelsen, med 
våra medmänniskor och med oss själva. 
Vi behöver andlig fördjupning. Det ger 
också fördjupade perspektiv på hela den 
värld som vi är satta att värna såsom 
Guds skapade medskapare, säger biskop 
Åke. Det finns olika sätt att använda 
temat i det lokala sammanhanget för 
att lyfta lärjungaskapet, bönen och det 
andliga livet. 

– Min förhoppning är att det ska kun-
na föras samtal i grupper i församlingen 
om bön, böneliv och andlig inriktning. 

Kanske kan seminarier anordnas – men 
inte minst hoppas jag ju att bönelivet i 
varje församling och hos varje kristen ska 
kunna inspireras, säger biskop Åke. 

I det samhälle vi lever i idag har lär-
jungaskapet något att säga som livshåll-
ning, menar biskop Åke. Det handlar 
om Jesu ord om solidaritet 1 och gräns-
sprängande kärlek 2. Biskop Åke vill 
betona att vi behöver komma ut som 
kristna i det multisamhälle vi lever och 
visa på evangeliet som befriande, upprät-
tande och utmanande. 

– Kristen tro är inte främst en privat
angelägenhet utan lika mycket en driv-
kraft till ett samhällsengagemang. Kyrkan 
är där Guds ord rent och klart förkunnas 
och sakramenten förvaltas på ett rätt sätt. 
När Guds ord förkunnas rent och klart 
får det konsekvenser, säger han.

Bönen är en naturlig del av det kristna 
livet och hjärtats språk med Gud. Bönen 

är något som förenar oss på många sätt. 
– Tillsammans med våra syskon i andra

trossamfund får vi vara en del av Guds 
bedjande folk. Sen hoppas jag också att 
alla vill vara med och sjunga den psalm 
som får vara temapsalm under de tre åren 
och där det bland annat står: ”Jublande 
lyfter vi här våra händer, sjunger den 
glädje som enighet tänder, ger dig vårt 
arbetes dag och vår tacksamhet handling 
och bön må bli ett” 3.

Till brevet kommer samtalsfrågor att 
reflektera över, antingen själv eller till-
sammans. Brevet kommer ut första ad-
vent 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.
1. Matteusevangeliet 25:31ff 2. Markusevan-
geliet 12: 29-31. 3. Svenska psalmboken, psalm
292, Verbum 2002.

Josefin Roos

Om bön och handling
Inför varje nytt kyrkoår skriver biskop Åke ett brev med ett tema som finns med 
på olika sätt under året. Temat ger möjlighet till reflektion och fördjupning, både 
enskilt och tillsammans med andra. Vi är just nu inne i en treårsperiod där temat är 
lärjungaskap, men ur olika perspektiv. Årets perspektiv är bön.
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Skara stifts biskop 
Åke Bonnier.
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advent och jul

Välkommen att vara med i gemen-
skapen i Kyrkans hus på julafton!

Hur firar 
du jul i år?
Svenska kyrkan Falköping bjuder in till 
ett gemensamt firande på julafton, den 
24 deceber kl 14.00-16.30. Det bjuds 
på enkelt julbord, kaffe med dopp, mu-
sik och gemenskap. Firandet avslutas 
med julbön i S:t Olofs kyrka kl 17.00 
för den som vill. Det är helt gratis att 
vara med, men vi behöver veta hur 
många som kommer och därför vill vi 
ha din anmälan senast den 16/12 på 
telefon 0515-77 63 10 eller e-post: 
falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se.

Det är ett stort antal engagerade ideella med-
arbetare som tillsammans med Svenska kyrkans 
anställda varje år levandegör den första julens 
händelser. Det bjuds på musik, sång, drama, dofter, 
smaker och bräkande får när vi tillsammans följer 
stjärnan som visar vägen fram till ett enkelt stall 
med en alldeles speciell skatt. 

Vandringen tar cirka 35 minuter och är helt gra-
tis. Start vid S:t Olofs kyrkas parkering. Om det är 
många som vill följa med kan det bli lite väntetid, 
men det bjuds på glögg och pepparkaka under 
tiden. 

Följ med på
julvandring!
Under en vecka varje år förvandlas S:t Olofs kyrka 
till Betlehem och fåren flyttar in i kyrkparken. Det 
är dags för julvandring.

julvandring 2022   
Tisdag 29/11 kl 17.00, 18.00 och 19.00
Fredag 2/12 kl 17.00, 18.00 och 19.00 
Lördag 3/12 kl 10.00, 11.00, 12.00 och 14.00 
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Matkassar inför julen

så ansöker du om en kasse
Ansökan om att få en matkasse sker via en blankett som finns att 
hämta på församlingsexpeditionen på Storgatan 11B. Den kan 
också laddas ner från hemsidan. Den ifyllda blanketten lämnas till 
församlingsexpeditionen senast den 5 december.

så kan du hjälpa till
Du kan bidra till utdelningen av julmatskassar genom att stötta 
Svenska kyrkan Falköpings julinsamling. Lämna ett bidrag i insam-
lingsbössorna hos Café Himmel och Jord i Kyrkans hus eller swisha 
till nummer: 123 173 40 52.

volontärer sökes

luciastämning
Inte mindre än fyra luciatåg bjuds 
det på i Falköpings pastorat i år. 
Söndag 11 december kl 17.00 är det 
luciagudstjänst med barnkör i både 
Luttra, Skörstorps och S:t Olofs kyrkor. 
På luciadagen, den 13 december kl 
19.00 och kl 20.30, blir det traditionellt 
luciatåg i S:t Olofs kyrka med kören 
Knut Svennings och en projektkör som 
satts ihop just för detta tillfälle. 
Välkommen!  

julmarknader

stora salen, kyrkans hus 
27/11 kl 11.00 - 15.00 
Internationella gruppen ordnar 
julbasar till förmån för Act 
Svenska kyrkans julinsamling  
”Bryt en tradition”. Det blir ser-
vering, lotterier, fiskdamm och 
försäljning av hembakat.

vartofta samlingslokal  
26/11 kl 11.00 - 15.00 
I samarbete med Vartofta samhälls-
förening anordnas en julmarknad 
med drygt 20 utställare. Ållebergs 
barnkör sjunger kl 13.30, det finns 
möjlighet att åka häst och vagn 
och tomten kommer på besök. 

För en del familjer i Falköping är julen inte bara en glädjefylld 
högtid. Därför delar Svenska kyrkan ut julmatskassar till 
hushåll där pengarna inte riktigt räcker till. 

Just nu söker vi fikafixare vid årets julvandring 
i S:t Olofs kyrka och medhjälpare till julfirandet 
i Kyrkans hus på julafton. Hör av dig till Maria 
Kristiansson, samordnare för ideella om du vill 
veta mer: 070-2212418 eller 
maria.kristiansson@svenskakyrkan.se.

Var med och skapa julstämning!

Mer jul på nästa uppslag!



Adventsgospel i
Torbjörntorps kyrka 4/12. 
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BRYT EN TRADITION

:  /I 

svenskak yrkan.se/act

Vi lever alla under samma himmel
och tillsammans kan vi göra skillnad.

SWISHA DIN
GÅVA TILL

900 1223

Fler än 30 000 flickor
gifts bort varje dag

Att musiken är en viktig del av kyrkans liv är kanske aldrig 
så tydligt som under advents- och jultiden. Älskade psalmer, 
luciagudstjänster, adventsgospel, julkonserter och fester  
med sång och musik. Allt detta ligger nu framför oss! I år kan 

December – en månad fylld av musik

Julmusik i Tiarps kyrka 23/12
 - i år  kan den flytta inomhus igen!

Julmusik i S:t Olofs kyrka 22/12.
Musik i advent till  förmån för Amandas
stjärna.  Torbjörntorps kyrka 10/12.

advent och jul

vi äntligen träffas som vanligt i kyrkorna igen – utan restrik-
tioner.  Du hittar all musik och alla gudstjänster i kalendariet 
längst bak i tidningen. En kalender som alltid är uppdaterad 
finns på pastoratets hemsida. Varmt välkommen!

Läs mer om
musik och gudstjänster ikalendariet påsidan 14-15
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Adventstiden kan vara såväl mys och förväntan som stress och 
ensamhet. Använd fem trista situationer till en stunds adventsfrid.

5. Skapa samtal från förarsätet
Tillbringar du kvällar och helger med att  
skjutsa barn fram och tillbaka till aktiviteter 
eller kompisar? Passa på att göra en reflek-
tionsövning ihop. Be barnen berätta om en 
sak de gjort bra idag, en sak som de är tack-
samma över och något de behöver hjälp med. 
Sedan gör du samma sak. 

1. Något dyrbart i köpcentret
Är inköpslistan lika lång som köerna till kassan? 
Eller har du ingen att köpa julklapp till? Försök att 
hitta en adventsstjärna och stanna till vid den. Kanske 
kan du sätta dig en stund i närheten. Föreställ dig att 
du håller ett nyfött barn i famnen. Vad känns viktigt 
nu? Tacka för det som är dyrbart i ditt liv. 

3. Sök kontakt i vimlet
Verkar alla andra på stan ha ett trevligt 
sällskap att hitta på saker med? Hitta ett 
träd som du kan luta dig emot en stund. 
Vem längtar du efter? Kanske kan du ringa 
eller skicka ett meddelande till den perso-
nen. Eller så går du in i en kyrka och tänder 
ett ljus för någon som fattas dig.

2. Andas i kön till paketen
Ska halva Falköping hämta ut eller skicka 
paket just i dag, precis som du? Använd 
tiden i kön till att bli medveten om din 
andning. Kanske kan du räkna till fyra på 
din inandning och lika långt på din utand-
ning. Känn hur magen rör sig inåt och 
utåt. Andas ut stress och oro. Andas in 
lugn och närvaro.

4. Dansa bland damm och disk
Samlas dammråttor och diskberg i snabbare 
takt än du hinner ta undan dem? Leta upp bra, 
stämningsskapande julmusik på Spotify. Höj 
volymen medan du växelvis dansar och städar 
undan det värsta stöket. Eller släck lampan 
och tänd levande ljus så slipper du se röran.

Text: Ulrika Ljungblahd/Spira 

Vid den tiden utfärdade kejsar 
Augustus en förordning om att hela 
världen skulle skattskrivas. Det var 

den första skattskrivningen, och den hölls 
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla 
gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. Och Josef, som genom sin 
härkomst hörde till Davids hus, begav sig 
från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till 
Davids stad Betlehem, för att skattskriva 
sig tillsammans med Maria, sin trolovade, 
som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för 
henne att föda, och hon födde sin son, den 
förstfödde. Hon lindade honom och lade 
honom i en krubba, eftersom det inte fanns 
plats för dem inne i härbärget. I samma 
trakt låg några herdar ute och vaktade sin 
hjord om natten. Då stod Herrens ängel 
framför dem och Herrens härlighet lyste 
omkring dem, och de greps av stor för-
färan. Men ängeln sade till dem: »Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, 
en glädje för hela folket. I dag har en fräl-
sare fötts åt er i Davids stad, han är Mes-
sias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni 
skall finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba.« Och plötsligt var där 
tillsammans med ängeln en stor himmelsk 
här som prisade Gud: »Ära i höjden åt Gud 
och på jorden fred åt dem han har utvalt.«
När änglarna hade farit ifrån dem upp till 
himlen sade herdarna till varandra: »Låt oss 
gå in till Betlehem och se det som har hänt 
och som Herren har låtit oss veta.« De 
skyndade i väg och fann Maria och Josef 
och det nyfödda barnet som låg i krub-
ban. När de hade sett det berättade de vad 
som hade sagts till dem om detta barn. Alla 
som hörde det häpnade över vad herdarna 
sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta 
och begrundade det. Och herdarna vände 
tillbaka och prisade och lovade Gud för vad 
de hade fått höra och se: allt var så som 
det hade sagts dem.

Läs julevangeliet
Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-20 
är det stycke ur Bibeln som handlar om 
Jesu födelse och som läses i kyrkan 
under julhelgen. 

V
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namn ....................................................................................................................................

personnummer ................................................................................................................

adress .................................................................................................................................

ort & datum ......................................................................................................................

underskrift ......................................................................................................................

bli medlem i svenska kyrkan du också!

Jag är döpt i Svenska kyrkan.

Jag är döpt i annan kristen kyrka.

Jag är inte döpt, 
men vill ha 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

Lämna talongen på församlingsexpeditionen, skicka den med
post eller maila dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.

E-post:
falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Storgatan 11B

Vilka är vi?
Kören består av 22 sångare, män och kvinnor från 25 år och 
uppåt. En del av oss har en livslång körerfarenhet, medan andra 
precis har börjat sjunga i kör. Vi söker nu nya sångare i främst 
herrstämmorna.

Vad gör vi?
Vi sjunger en genrebred, andlig repertoar för blandad kör från 
olika epoker och på olika språk. Kören medverkar i gudstjänster 
och andra konsertformer ungefär en gång i månaden, sjunger 
själv eller gör projekt ihop med andra körer. I S:t Olofs kyrkokör 
får du en gedigen röstträning och möjlighet att utvecklas som 
sångare. Du får också lite musikteoretisk undervisning.

När och var träffas vi?
Vi övar varje torsdag mellan kl 19-21 i Kyrkans hus på  
Storgatan 11B och lämnar alltid körlokalen lite gladare än när vi 
kom dit! I mitten av varje övning har vi en paus med hembakt 
fikabröd.

Varför körsång?
Att sjunga i en kör är den perfekta fritidssysselsättningen!  
Det är en väldigt social aktivitet där du träffar andra med  
samma intresse och blir en del av en fin gemenskap. Det är 
vetenskapligt bevisat att körsång gör dig både lyckligare,  
lugnare och friskare, samt ökar din koncentrations-  
och samarbetsförmåga.

Kontakt
Har du lust att sjunga i kör, blev du nyfiken och vill veta mer  
om kören eller komma och prova på? Hör av dig till körledaren 
Dominik Göbel via e-post: dominik.gobel@svenskakyrkan.se

Skanna QR-koden och läs mer!

I mer än 100 år har S:t Olofs kyrkokör varit en del av
Falköpings kyrkomusikaliska liv. Nu satsar kören för 
framtiden och söker nya medlemmar. Var med du också!

vill du   vill du   
 sjunga? sjunga?

S:t Olofs kyrkokör söker 
nya sångare. Välkommen!
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kyrkogårdar
Kyrkogårdsexpedition. Telefon: 0515-
77 63 50. E-post: falkoping.kyrkogards-
forv@svenskakyrkan.se

Vid inventering av gravplatser 
på Falköpings pastorats kyrko-
gårdar har följande gravplats be-
funnits sakna registrerade grav-
rättsinnehavare. Gravplatsen 
har senast våren år 2020 försetts 
med skylt om att släktingar eller 
närstående ska kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen. 

Med hänvisning till begrav-
ningslagen (SFS 1990:1144 kap 
7§ 3,19 och 33) vill Falköpings 
pastorat anmoda släktingar 
eller närstående till gravsatta 
i nedanstående gravplatser att 
ta kontakt med kyrkogårdsför-
valtningen så att uppdatering 
av gravrättsinnehavandet kan 
ske. Om inte så sker inom ett 
år från denna annons införande 
kan Falköpings pastorat förklara 
gravrätten förverkad. Gravrät-
ten övergår då till upplåtaren.
Listan finns också uppsatta på 
respektive kyrkogårds anslags-
tavlor.

SAKNAR REGISTRERAD 
GRAVRÄTTSINNEHAVARE:
S:t Olofs kyrkogård
Grav: 2129-2130  
Kvarter: 10 
Senast gravsatt: Karlsson Karl
Notering:  -1976

Öppettider kyrkogårdsexp.: 
mån, ons, tors, fred kl 10-15 
med lunchstängt kl 12-13. 
Tisdagar öppet kl 13-15.

kungörelse

himmel och pannkaka 
vartofta samlingslokal
9 februari, 9 mars och  
13 april kl 17.00-19.30
Vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla 
åldrar. Varmt välkommen till Himmel och 
Pannkaka i Vartofta samlingslokal. Ät gott, 
dela gemenskap (och slipp disken)! Kom 
som du är - liten som stor, ensam eller 
med släkt, grannar och vänner. 

Drop-in från kl 17.00. Middagen 
serveras kl 17.30. Därefter blir det ge-
mensamma aktiviteter och en avslutande 
samling. Anmälan på 
telefon  0515-77 63 00 
eller via webbformulär 
senast en vecka innan.

messy church
kyrkans hus, 3 februari, 
3 mars, 14 april, 5 maj 
och 2 juni kl 17.30-19.30

Kreativitet, mat, andakt, musik och gemen-
skap. Det är Messy Church. Ett annat sätt 
att vara kyrka och ett nytt sätt att mötas 
för alla åldrar - med barnen i fokus. Varje 
träff har ett särskilt tema och inleds med en 
andakt. Därefter äter vi tillsammans, pysslar 
och avnjuter en efterrätt.

Messy Church är ett koncept från Eng-
land som nu finns över världen. I Messy 
Church får det bli rörigt (messy)! Frågor om 
träffarna i Kyrkans hus kan ställas till Sandra 
Flensén, präst, på 0515-77 63 26 eller 
sandra.flensen@svenskakyrkan.se. Anmälan 
ska göras senast dagen innan träffen på 
telefon 0515-77 63 00. Välkommen!

Skanna QR-koden
för anmälan!

fo
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Tolv steg för oss som 
vill hitta vår väg i livet. 
Ett kostnadsfritt självhjälps-
program för oss som känner 
att livsproblem – stora som 
små – har gjort att vi har 
hamnat fel i tillvaron. Livs-
stegen riktar sig till alla som 
söker en varaktig livsför-
ändring.
Gruppstart i februari 2023. 
Träffar på torsdagar i S:t 
Olofs kyrka/Kyrkans hus. 
Läs mer och anmäl intresse 
på webben.

Nya grupperstartar våren
2023!

   träffar för hela familjen
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lördag 26 november  
11.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. ”Nu väntar 
hela jorden”, Annika och 
Mattias Lagerquist, sång, 
orgel och piano. 

söndag 27 november 
Första söndagen i advent 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. S:t Olofs 
kyrkokör. Adventskaffe och 
julbasar i Kyrkans hus.   

10.00 Yllestads kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
Körsång och adventskaffe. 

10.00 Luttra kyrka 
Gudstjänst, Lundin.  
Sånggrupp. Adventskaffe. 

15.00 Dagcentral Läkaren 
Gudstjänst, Flensén.  
S:t Olofs kyrkokör. 

17.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst, Lundin.  
Ållebergs kyrkokör.  
Adventskaffe. 

17.00 Torbjörntorps kyrka 
Gudstjänst, Svenning.  
S:t Sigfrids kyrkokör.  
Adventskaffe. 

18.00 S:t Olofs kyrka 
Adventsmusik med  
Bergaton. Flensén. 

19.00 Tiarps kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 
Ållebergs kyrkokör.  
Adventskaffe. 

19.00 
Vartofta-Åsaka kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt 
Östblom. Adventskaffe. 

lördag 3 december  
17.00 Slöta kyrka 
Advents- och julkonsert 
med Falbygdens Manskör, 
Emelie Strandberg, solist 
och Maria Jacov Börjesson, 
teckentolk. Lundin.

söndag 4 december  
Andra söndagen i advent 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen.  
Enkelt kyrkkaffe. 

14.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Lundin. Julfest. 

17.00 Torbjörntorps kyrka 
Adventsgospel med  
Falköping gospel under  
ledning av Annika Argus. 
Johan Silverhjelm, piano 
och sång, Peter Skarpvold, 
bas, Anna Dahlgren, fiol och 
sång, Kurt Lundholm, gitarr 
och Jonas Lönnmyr, trum-
mor. Andakt Marian Jensen, 

lördag 10 december 
16.00 Torbjörntorps kyrka 
Musik i advent med Zäta 
Band. Samarrangemang  
med Gudhemsbygdens 
hembygdsförening till  
förmån för Amandas stjärna. 
Biljetter 100 :-. Förköp i 
Butik Himmel & Jord.  

söndag 11 december 
Tredje söndagen i advent 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
Enkelt kyrkkaffe 

10.00 Marka kyrka 
Gudstjänst, Svenning.  

15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Svenning. 

17.00 Skörstorps kyrka 
Luciagudstjänst med  
Ållebergs och Åslebygdens 
barn- och diskantkörer 
Svenning. Luciakaffe. 

17.00 Luttra kyrka 
Luciagudstjänst, Hagström. 
Kyrkkaffe. 

17.00 S:t Olofs kyrka 
Luciagudstjänst med  
S:t Olofs barnkörer och 
instrumentalister.  
Stiernstedt Östblom. 

tisdag 13 december 
19.00 och 20.30
S:t Olofs kyrka Traditionell 
Luciakonsert med damkören 
Knut Sven-nings och en 
luciaprojektkör.

söndag 18 december  
Fjärde söndagen i advent 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen.  
Enkelt kyrkkaffe. 

17.00 Näs kyrka 
Julpsalmsgudstjänst  
med instrumentalister 
och solister, Jensen.  

torsdag 22 december  
18.00 och 20.30  
S:t Olofs kyrka 
Julmusik. Bergaton,  
S:t Olofs kyrkokör, orkester 
och solister. Entré. Biljett-
försäljningen startar efter 
högmässan i S:t Olof 
27/11. (Öppet genrep 
onsdag 21/12 kl 19.00. Fri 
entré.) 

fredag 23 december  
19.00 Tiarps kyrka  
Julmusik med Ållebergs  
kyrkör och Ållebergs och 
Åslebygdens barn- och 
diskantkörer. 

lördag 24 december  
Julafton 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Samling vid krubban,  
Flensén. Solosång. 

10.00 Åsle kyrka Samling 
vid krubban, Lundin.  

14.00 Kyrkans hus 
Jul i gemenskap. Anmälan, 
läs mer på sidan 8! 

17.00 S:t Olofs kyrka 
Julbön, Lundin. Solosång.

22.00 Luttra kyrka 
Gudstjänst,  
Stiernstedt Östblom.
 22.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Flensén. 

23.30 Vistorps kyrka 
Gudstjänst, Flensén.  
Sångare ur Bel Sono.

23.30 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
Solosång.

söndag 25 december 
Juldagen 

6.00 Mularps kyrka 
Julotta, Lundin. 

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

7.00 S:t Olofs kyrka 
Julotta, Flensén. 

7.15 Kälvene kyrka 
Julotta, Lundin. 

måndag 26 december 
Annandag jul 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom 

19.00 Slöta kyrka 
Julmusik med Ållebergs  
kyrkokör. Stiernstedt Östblom 

fredag 31 december 
Nyårsafton 

15.00 Dagcentralen Hjorten 
Nyårsbön, Svenning. 

16.00 Dagcentralen Läkaren 
Nyårsbön, Svenning. 

17.00 Åsle kyrka 
Nyårsbön, Lundin.  
Desirée Almquist, sång.

17.00 S:t Olofs kyrka 
Nyårsbön, Svenning. 

lördag 1 januari 
Nyårsdagen 

18.00 S:t Olofs kyrka 
Ekumenisk mässa, Flensén. 
Sammanlyst för hela pastoratet.  

fredag 6 januari 
Trettondedag jul 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen.  

10.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst, Svenning. 

14.00 Åsle kyrka 
Gudstjänst för stora och små, 
Lundin. Julfest på Åsle Tå. 

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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15.00 Dagcentral Läkaren 
Mässa, Lundin. 

15.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst, Flensén. 

17.00 Karleby kyrka 
Psalmgudstjänst, Lundin.
Sånggrupp. Församlingsmöte. 

17.00 Yllestads kyrka 
Gudstjänst, Flensén. 

söndag 5 februari 
Kyndelsmässodagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Yllestads kyrka 
Mässa, Svenning. 

15.00 S:t Olofs kyrka 
Dopfest, Flensén och 
Stiernstedt Östblom.  
S:t Olofs barnkörer.

17.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst, Svenning.  
Ållebergs och Åslebygdens 
barn- och diskantkörer.

19.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst i Taizéton,  
Svenning. 

söndag 12 februari  
Sexagesima 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. Bergaton.

10.00 Åsle 
Gudstjänst, Lundin. 

15.00 Dagcentral Läkaren  
Andakt, Jensen. 

17.00 Yllestads kyrka 
Mässa, Lundin. 

17.00 Bergsliden 7 
Mässa i Taizéton, Jensen.  
S:t Sigfrids kyrkokör. 

 19.00 Karleby kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

söndag 19 februari 
Fastlagssöndagen 

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

10.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst, Svenning. 

17.00 Slöta kyrka 
Temagudstjänst, Stiern-
stedt Östblom. Tema Ikoner:  
”Kristus allhärskaren”. Kören 
Knut Svennings. Efteråt  
samtal och semlor.  

14.00 Yllestad 
Gudstjänst, Svenning. 

18.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

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

söndag 8 januari 
Första söndagen efter trettondedagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Åsle kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

14.00 Näs bygdegård 
Gudstjänst, Lundin.  
Julfest i Näs bygdegård. 

17.00 Luttra kyrka 
Musikgudstjänst, ”Vi sjunger 
ut julen”, Stiernstedt Östblom. 

söndag 15 januari 
Andra söndagen efter trettondedagen 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Flensén. 

10.00 Yllestads kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

15.00 Dagcentral Läkaren 
Andakt, Flensén. 

17.00 Åsle kyrka 
Gudstjänst, Lundin. 

17.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst, Flensén. 

söndag 22 januari 
Tredje söndagen efter trefaldighet 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom. 

10.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst, Svenning. 

17.00 Åsle kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt 
Östblom. 

17.00 Yllestads kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 

19.00 Slöta kyrka 
Gudstjänst Stiernstedt 
Östblom. 

söndag 29 januari 
Fjärde söndagen efter trefaldighet 

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

10.00 Åsle kyrka 
Mässa, Lundin. 

onsdag 22 februari 
Askonsdagen 

9.30 S:t Olofs kyrka 
Pilgrimsmässa med  
askonsdagstema, Flensén. 

18.00 S:t Olofs kyrka 
Veckomässa med  
askonsdagstema, Jensen. 

söndag 26 februari 
Första söndagen i fastan 

10.00 S:t Olof 
Mässa, Flensén.  
Falköping gospel. 

10.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst, Lundin. 

15.00 Dagcentral Läkaren. 
Andakt, Flensén. 

17.00 Näs bygdegård 
Temagudstjänst, Lundin. 
Tema ikoner: ”Nådastolen”. 
Efteråt samtal om  
altarskåpet i Näs kyrka. 

fredag 3 mars 
19.00 Pingstkyrkan 
Ekumenisk gudstjänst på 
Världsböndagen. 

söndag 5 mars 
Andra söndagen i fastan 

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen.  
Bokens barn medverkar.  

17.00 Bergsliden 7 
Gudstjänst i Taizéton, Svenning. 

17.00 Åsle kyrka 
Temagudstjänst, Jensen. 
Sammanlyst för landsbygden 
Tema ikoner: ”Guds moder”.  
Samtal om moderskapet. 

Svenska kyrkan Falköping förvaltar 18 kyrkor och flera 
församlingslokaler. Stigande energipriser och risk för ener-
gibrist i vinter gör att pastoratet måste vidta åtgärder för att 
spara el. Under årets kallaste månader används därför enbart 
de kyrkor som har bergvärme eller fjärrvärme och redan 
uppvärmda lokaler i några församlingshem. Begravningar 
kommer att hållas i samtliga kyrkor. 

Sedan i höstas är temperaturen sänkt i samtliga kyrkor och 
församlingslokaler och de kyrkor som har fasadbelysning är 
belysta kortare tid under vintern. 

Frågor om pastoratets fastigheter och energibesparande 
åtgärder kan ställas till: Jonas Hagström, kyrkoherde 
eller Fredrik Waxmo, fastighetsansvarig.

Färre kyrkor används i vinter
För att spara energi används inte alla pastoratets kyrkor 
och församlingslokaler under årets tre första månader. 

mer information på webben
Läs om gruppverksamhet, körer och 
andra aktiviteter för alla åldrar.
www.svenskakyrkan.se/falkoping 



Många av oss har Ukraina i tankarna. Det är dit vår 
tanke sig vänder i denna vinter. I skrivande stund 
(mitten av november) är det omöjligt att säga hur det 
kommer att vara i Ukraina i jul. Efter ett par pandemi-
år, allt oftare kommande klimatkrispåminnelser och en 
tid av elkris och skenande dagligvarupriser känner jag 
också osäkerhet hur det blir för oss. En överkonsum-
tionens och excessernas jul känns långt borta. Kanske 
inte ens önskvärd av någon.

Men en jul som är ett svar på nöden, den är all-
tid välkommen. Den lilla familj som i julkvällen inte 
får komma in på hotellet utan bo i ett hörn av parke-
ringshuset (stall, enligt originaltexten) och som trots 
denna undanskuffning ger sitt barn till världen, den är 
välkommen. Julevangeliet är en berättelse om hopp 
i mörkret. Värme och gemenskap i oväntat sällskap, 
om det så är bland djuren i stallet. Musikgruppen ”Den 
svenska björnstammen” sjöng för ett par år sedan: 
Tror du vi kan ropa efter nå’n med förstånd, som kan 
se vad vi gör och förstå vad vi menar. Jag tror du 
söker efter mer än du ser, men jag ser att du ler och 
jag tror att du tvivlar. Vart jag mig i världen vänder 
står jag här med tomma händer.

På ett vis är låttexten sann. Våra händer är tomma 
och vi känner att vi inte har så mycket att komma med. Jonas Hagström 

kyrkoherde

Vart jag mig i världen vänder
Men tomma händer är den bästa förutsättningen för 
diakoni – att göra något för sin behövande medmän-
niska. Den hand som inte ständigt är upptagen kan 
”räcka den andre handen” som det står på S:t Olofs 
kyrkparks enda gravsten. 
Den tomma handen kan också ta emot, till skillnad 
från den fulla och upptagna handen. Det är ju detta 
som är livet – att ge och ta emot. Originaltexten ur 
barnabönen ”Gud som haver” säger: ”Vart jag mig i 
världen vänder, står min lycka i Guds händer”. Guds 
händer är också tomma, så att han kan ta emot din 
glädje och ditt hopp, men också din smärta, din oro, 
dina frågor och din bön. En tom hand kan ge mycket 
kärlek. 

Jag hoppas du får uppleva den jul som kommer 
som en beröring av Guds kärleksfulla hand. Kanske 
kan du, med dina tomma händer, betyda något för nå-
gon annan i mörker och kyla all-
deles oavsett hur världen ser ut 
och vilka resurser som finns eller 
inte finns. Gud välsigne din jul och 
ditt nya 2023!

sista ordet

ge en julklapp till 
någon du inte känner
Lämna ett bidrag till Svenska kyrkans julinsamling för 
utsatta människor i Falköping. Pengarna används bland
annat till utdelning av julmatskassar.

swisha till nummer: 123 173 40 52


