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När nyåret 2020 firades in var det nog ingen som be-
kymrade sig om någon pandemi. Det var ett begrepp 
som inte ens existerade i våra kris- och beredskaps-

planer. Vi har en sådan modern och välbyggd sjukvård. Vi 
lever moderna liv långt från pesttidernas smuts och gyttja. 
I flera generationer har vi lärt oss hålla god hygien och vik-
ten av att undvika att smitta varandra. Ändå stod vi redan i 
mars månad inför ett scenario som var helt nytt. Verksam-
heter stängdes ned och det som är själva nyckeln till kyr-
kans verksamheter: för-samling underminerades i grunden 
av att inga samlingar kunde hållas. Vad är vi om vi inte kan 
samlas? Är vi för-samling då? Det är frestande att hänvisa 
till den gamla katolska tesen ”Extra ecclesiam nulla salus!”  
(Utanför församlingen ingen frälsning) och ge upp. 

 Men – vi har under året blivit varse att Gud talat på 
många sätt, också ”Extra ecclesiam”, det vill säga utanför 
det traditionella fysiska gudstjänstlivet. Vi har ställt in en 
del men desto mer har vi ställt om. Telefonsamtal som ald-
rig hann ringas tidigare. Uppföljning av gamla kontakter. 
Hjälp med utkörning av mat till behövande och smittkäns-
liga. Utveckling av gudstjänstlivet på nätet och i närradion 
med ett brett utbud och tillgänglighet för dem som inte 
tidigare kunde ta sig till kyrkan. ”Nu kan ju jag också vara 
med!” utropade någon som rent fysiskt inte kunnat besöka 
gudstjänsten tidigare. Digitala körövningar och ungdoms-
samlingar tillsammans med öppna kyrkorum som flitigt 
besökts har givit kyrkan ett nytt ansikte. Vandringar och 
kyrkogårdar med sin stilla ro. Visst längtar vi tillbaks till det 
gamla invanda sättet att vara kyrka men detta år har givit 
oss lärdomar och utvecklat oss på ett sätt som aldrig an-
nars varit möjligt. 

Under året har vi inköpt och tagit den nya samlingsloka-
len i Vartofta i bruk. Ännu i skrivande stund är den inte in-
vigd men det kommer. Vi har lärt oss leva i hopp och väntan 
under denna tid och den kunskapen tar vi också med oss till 
framtiden. Vi vet ju att kyrkan kommer att vidkännas om-
ställningar under de kommande åren. Detta år har hjälpt oss 
mogna inför den uppgiften. Kanske är vi nu mer redo att ta 
tag i det vi dragit oss för tidigare? Projektet ”Kraftsamling” 
som syftar till att säkra den grundläggande uppgiften och 

god ekonomisk hushållning för framtiden har kommit igång 
under året. Goda samtal har förts hur vi i en tid av mins-
kande resurser kan använda befintliga tillgångar på ett ef-
fektivare och smartare sätt. Vi vet genom den långa kön till 
förskolan Boken att vi har attraktiv verksamhet att erbjuda. 
     Förtroendemannaorganisationen har lärt sig hålla digitala 
möten, men det spontana samtalet och dialogen har inte 
blivit densamma. Det är säkert så att begränsningarna har 
medfört mindre delaktighet totalt sett. Remissrundor och 
utskick kan aldrig ersätta det levande samtalet, har vi blivit 
varse. 

 Vi lägger nu 2020 till historien som ett unikt år. Tack-
samhet för det som blev och som gick att genomföra, hopp 
för det som vi behövt skjuta upp till kommande år och sorg 
över det som trots mycket förarbete bara fick falla. Vi är 
dock inte ”Extra ecclesiam” utan känner Guds närvaro till 
fullo i den annorlunda gemenskap som kyrkan och de lokala 
församlingarna i Falköpings pastorat just nu formar. Med 
tillförsikt om ett betydligt bättre år 2021 utan covidsmitta 
och begränsningar och i hopp om Guds ledning och när-
varo i framtiden lägger vi år 2020 med dess arbete i Guds 
händer. 

Extra ecclesiam!

JONAS HAGSTRÖM
 KYRKOHERDE 

ROLAND ANDERSSON 
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

kyrkoherden och kyrkorådets ordförande har ordet
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12 313 
Medlemmar (58 % av 
invånarna i pastoratet)

77
Anställda 

20
Kyrkogårdar

Församlingar

5
Kyrkor

18

Omsättning

63 mkr.

260
Ideella  medarbetare

93
Förtroendevalda

Svenska kyrkan Falköpings grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission. 

När Jesus vandrade omkring på jorden berättade 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 samlas till gudstjänst varje vecka för stillhet och eftertan-
ke, för att få sätta vårt eget liv i ett större sammanhang och för 
att tillsammans utveckla vår relation till Gud. Vi reflekterar över 
Biblelns texter, ber och sjunger, precis som människor gjort här 
i Falköping i mer än 1000 år. 

I Falköpings pastorat finns mötesplatser för människor i alla 
åldrar. Här finns plats för både lek, körsång, teologisk fördjup-
ning och andlig vägledning. 

Kyrkans sociala ansvarstagande, diakonin, är den kristna 
församlingens livsstil och präglar hela kyrkans arbete. Svenska 
kyrkan Falköping ger stöd till  människor i fysisk, psykisk och 
andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Falköpings pastorat har också ansvar för vård och bevaran-
de av kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagen, är huvud-
man för begravningsverksamheten på uppdrag av staten, en 
verksamhet som styrs av begravningslagen. Pastoratet driver 
också en förskola som styrs av skollagen och läroplanen. 

om svenska kyrkan falköpings pastorat

”Svenska kyrkan Falköping ska vara en 
gemenskap i Kristus, befriade av Guds 
nåd, som lever och verkar tillsammans 

för fred, rättvisa och försoning.

                       Pastoratets vision

Tillsammans för fred, 
rättvisa och försoning!



19 januari  
World Snow Day - utan snö 

14  maj
Invigning av barnens oas i S:t Olofs kyrka

21 januari  
Samtalscafé i saluhallen 

13 februari 
Sportlovs-LAN i Tiarps lägergård 

31 mars 
Vårblommorna anländer

24 mars Utställning i S:t Olofs 
kyrka under Earth Hour

3 april
Pilgrimsvandring i kyrkparken
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10 september
Premär för taxi till kören.

14 december
Pysselpåsar i S:t Olofs kyrka

25 december Jesusbarnet 
läggs på plats i krubban

25 september Förberedelser 
inför Mekelsmäss

2 juni Konfirmation i  
Yllestads kyrka

25 juni
Sommarhäng på berget

19 september. Savant först 
ut på Cornerstone Music Club

22 april 
Premiär för Mathjälpen

5 maj Ållebergs kyrkokör 
sjunger utanför Elvagården

31  oktober  
Höst på S:t Olofs kyrkogård

4 september Om runor i S:t 
Olofs kyrka i pastoratets tidning

22 augusti  
Kick off för konfirmander
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Det var under hösten som den den höga 
smittspridningen i Falköping ledde till 
beslutet att enbart fira digitala guds-
tjänster. En snabb omställning och stor 
kreativitet gjorde det möjligt att nå ut 
med gudstjänster redan innan det hunnit 
köpas in inspelningsutrustning. 

Gudstjänsterna spelas in i förväg och 
publiceras på hemsidan och i sociala 

Gudstjänster på nytt sätt

Fredrik Stiernstedt Östblom 
spelar in en gudstjänst i Åsle 
kyrka inför julhelgen. 

gudstjänster och kyrkliga handlingar

Under 2020 planerades för att fira 
högmässa i S:t Olofs kyrka varje 

söndag och helgdag på konstant klock-
slag. Detta skulle ge utrymme för övriga 
kyrkor att ha temagudstjänster, enklare 
mässor och gudstjänster. 

Det var med denna tanke vi började 
året, men tyvärr kom en pandemi och 
ändrade mycket. Bland annat har vi inte 

kunna ha så många temagudstjänster. 
Inledningsvis kunde vi fira gudstjänst 

med maximalt 50 personer, men skärpta 
restriktioner gjorde att vi gick över till att 
enbart fira digitala gudstjänster. Planen 
att erbjuda vardagsmässor fick vi också 
överge.  Vi har erbjudit enskild nattvard 
till dem som önskat. 

Många ställde in sina dop på grund av 

pandemin med förhoppningen om att 
kunna genomföra det senare under året. 
Vi räknar med att göra en satsning på 
dop 2021. 

Våra äldreboenden stängde tidigt un-
der pandemin, så dessa har vi inte kunnat 
besöka på samma sätt som tidigare. 

Vägkyrkan i Åsle blev detta år en ut-
ställning i kyrkan utan kaffeservering.         

8 682

Antal gudstjänstbesök 2020 
Fysiska besök: 7 263 stycken
Digitala besök: 1 419 stycken

kyrkliga handlingar 

Dop 

81
Begravning-
gudstjänster

135
Vigslar

17
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medier varje söndag. Precis som tidigare 
sänds de även i närradion. En agenda för 
gudstjänst i hemmet finns att hämta i 
kyrkorna eller ladda ner från hemsidan. 
Varje vecka publiceras också prästernas 
tankar inför helgen. 

För den som önskar finns möjlighet till 
enskild nattvard genom att boka en tid 
med någon av prästerna. 

När vi inte kan ses i kyrkan som vanligt får vi fira gudstjänst på ett nytt 
sätt. 2020 var året då gudstjänsterna flyttade ut på nätet. 



I Luttra genomfördes en sommarkyrka 
på bästa möjliga sätt. Det var uppskattat 
av dem som kom dit. 

Vi har många kyrkvärdar och ideella 
vaktmästare som under året inte kun-
nat tjänstgöra på grund av att de till-
hört en riskgrupp. Vi hoppas att de vill 
komma tillbaka när förutsättningarna 
ändrat sig. 

körer
Barnkörer finns i Mössebergs kyrka och 
Vartofta samlingslokal. På grund av pan-
demin kunde samarbete med skolan inte 
genomföras som planerat. Ungdomskö-
ren har inte varit igång under året och en 
nysatsning har inte varit möjlig. 

Vi har fyra körer för vuxna som övar 
varje vecka, två som övar varannan 

vecka samt två som ses ett par gånger 
per år inför framträdanden.  

Körerna har varit tvungna att ställa in 
sin verksamhet. Det har satsats på lite 
digitala alternativ men saknaden efter 
körövningar och möten med människor 
är stor.  

MARIAN JENSEN,
PRÄST OCH ARBETSLEDARE
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När det stod klart att den traditionsrika 
julmusiken inte skulle gå att genomföra 
som vanligt kopplades ett externt team 
in för att istället spela in en webbsänd 
konsert. Samtidigt blev Falköpings 
pastorat en del av den stora satsning på 
digitala julkonserter från alla Sveriges 
stift. Serien med  20 konserter har nåtts 
av över en halv miljon människor via 
digitala kanaler. Konserten från S:t Olofs 
kyrka har 130 000 visningar. 

– Så otroligt glädjande att få vara 
en del i att sprida julstämning runt om 
i bygden och i en ännu vidare krets i 
landet, säger Annika Lagerquist, organist 
och ansvarig för julmusiken.

Rekord för 
julmusiken
Drygt 100 000 personer nåddes av 
årets julmusik från S:t Olofs kyrka. 

Inspelning i S:t Olofs kyrka en lördag i 
november. Granar på plats och julkrubban 
framme, redan före första advent. 

Pilgrim på 
Mösseberg

Naturen är öppen! Under den devisen 
lanserades Svenska kyrkan och Fal-
köpings kommuns pilgrimsslingor på 
Mösseberg i maj. Två slingor på cirka 
1.5 kilometer vardera snitslades och 
försågs med skyltar med pilgrimens sju 
nyckelord. 

 Varje söndag, hela sommaren, gick 
sedan ledarledda vandringar utmed 
slingorna. Den som ville kunde också 
vandra på egen hand och läsa mer om 
pilgrimsorden genom att skanna en QR-
kod på skyltarna. 

Hela sommaren erbjöds det ledar-
ledd pilgrimsvandring på Mösseberg.

Två slingor med start vid spårcentralen 
snitslades och försågs med skyltar.



undervisning  

barn och unga
Under året har vi haft öppen förskola 
för de yngsta och gruppverksamhet för 
barn i skolåldern i Mössebergs kyrka och 
i Vartofta samlingslokal. 

I början av pandemin togs beslut att 
hålla igång verksamheten så länge sko-
lorna höll öppet. Det märktes dock att 
många var restriktiva med att barnen 
skulle gå i annan verksamhet än skolan 
och vi fick en minskning av barn i våra 

olika grupper. Det ledde till att vi under 
hösten ställde in verksamheterna. 

Vi har haft ungdomsgrupper i Tiarps 
lägergård och Mössebergs kyrka. Dessa 
träffas i normala fall var och en för sig, 
men har ibland gemensamma träffar. 
Ungdomsgrupperna har under året ställt 
om till digitala träffar, något som det är 
tydligt att ungdomarna är vana vid. Det 
har därför varit enklare att hitta alterna-
tiva lösningar för denna gruppp. 

Det har under året även blivit tydligt 
hur olika förutsättningar det finns i de 
digitala sammanhangen.

konfirmation
Vi har under året haft fyra konfirmand-
grupper med olika profil. Vårens konfir-
mationsgudstjänster fick ett annorlunda 
upplägg. Vi fick skapa mindre grupper 
med färre deltagare, men det blev väl-
digt bra det också. 10

På Discord (ett program för chatt- och 
röstsamtal över datanätverk) har vi 
skapat en plats där konfirmanderna kan 
samlas. Detta virtuella församlingshem 
har fått namnet ”Civitias” (latin för ge-
menskap) och är nu utgångspunkten i 
vårt arbete. Här kan man dela skärmar, 
använda webkameror och dela det man 
gör vid sin egen dator med andra. Ung-
domar och ledare jobbar tillsammans och 
lär känna varandra, både i spelet och i 
verkligheten. 

LAN–konfirmanderna arbetar med ut-
gångspunkt i spelet Minecraft där man 
med hjälp av olika block kan bygga bygg-
nader, städer och hela världar. Med Bi-
beln i fokus blir spelet vårt verktyg för 
fördjupning. 

Inför jul byggde gruppen till exempel 
hela Betlehems stad i Minecraft. I det ar-
betet blev det tydligt för oss ledare hur 

markus karlsson,
församlingspedagog

spelvärlden kan ge oss nya perspektiv. 
Gruppen som ansvarade för att bygga 
de tre vise männen byggde nämligen tre 
jättar. ”De är ju stora och viktiga män - 
kungar.” förklarade de. 

De vise männen får alltså en större 
plats i berättelsen, både fysiskt och i 
konfirmandernas tankar än vad vi kan-
ske är vana vid. Hur stor är då inte Jesus 
när dessa jättar lägger sig vid hans fötter 

med gåvor som passar en kung?
Så min uppmaning till alla måste bli: ut-

forska det digitala! Se de nya möjlighe-
terna till samarbete och gemenskap där
Bibeln tar sin plats i en annan verklighet. 
Tillsammans bygger vi denna nya 
verklighet där en ny värld formas och, i 
konfirmandernas fall, ett nytt rike.

Konfirmander i den digitala världen 
Idag jobbar alla konfirmandgrupper 
i Falköpings pastorat med digitala 
hjälpmedel.

Stallet i Betlehem, 
byggt i spelet Minecraft.

38

Läsåret
18/19

antal konfirmander 
i pastoratet

Läsåret
19/20

52

Läsåret
20/21

74



Inför hösten gjorde vi en satsning för 
att nå fler med vår inbjudan till konfir-
mation. Antalet konfirmander har un-
der några år sjunkit i pastoratet, liksom 
i övriga landet. Dock ligger Falköping 
fortfarande över riksgenomsnittet. 
Satsningen på bland annat en film som 
spreds i sociala medier gav bra gensvar 
och vi ökade antalet anmälda i grup-
perna. 

övrig undervisning
De omtyckta upplevelsevandringar-
na för skolklasser och allmänhet inför 
påsk- och julhelg fick ställas in under 
förra året. Julvandringen blev istället en 
film som skickades ut till skolorna och 
publicerades i sociala medier. Denna 
blev mycket uppskattad. 

Alla samlingar med skolorna inför hel-
gerna blev också inställda.  

Under året hade vi även planerat för 

bland annat bibelgrupper, sorgegrupper, 
Livsstegsgrupper, samtalscafé, medi-
tationer och andra sammanhang där 
viktiga samtal om liv och tro kan hållas. 
Tyvärr har vi inte kunnat genomföra det 
som planerat. I slutet av året kunde vi 
dock erbjuda digitala alternativ för någ-
ra av samlingarna. 

MARIAN JENSEN,
PRÄST OCH ARBETSLEDARE

Varje år bjuder pastoratet in kommu-
nens förskoleklasser till en upplevelse-
vandring genom den första julens 
händelser. En uppskattad föreställning 
fylld av musik, sång och drama som 
också brukar locka allmänheten till ett 

Julvandringen blev en film

antal kvällsföreställningar. 
2020 fick vandringen bli en film istäl-

let. S:t Olofs kyrka förvandlades till 
inspelningsstudio under några dagar i 
december och skådespelarna samlades i 
mindre grupper för att spela in tillsam-

Vad gör man när man inte kan bjuda in någon publik men ändå vill 
dramatisera den första julens händelser? Man spelar in en film såklart!

Konfirmander i den digitala världen 

4 400

Antal personer som 
nåtts av julvandrings-

filmen online.

mans med falköpingsbaserade media-
byrån Work creative. Filmen skickades 
sedan ut till skolorna  inför jul och pub-
licerades i pastoratets digitala kanaler. 
Där blev den en av de mest uppmärk-
sammade inläggen under året. 



diakoni

Öppna mötesplatser är en viktig del i 
pastoratets diakonala arbete. Nor-

malt sett når vi många människor genom 
verksamheterna i Fredriksbergs kyrka, 
Kyrkans hus, Bergsliden 7, Torbjörn-
torps kyrka, Vartofta samlingslokal och 
Slötagården. Träffarna engagerar också 
många ideella. När pandemin bröt ut var 
det dessa sammanhang som ställdes in 

allra först eftersom många av både be-
sökarna och de ideella medarbetarna 
tillhör riskgrupper som i ett tidigt skede 
uppmanades att stanna hemma. 

Det var tydligt att saknaden efter 
dessa träffpunkter var stor. Under hös-
ten startade därför caféverksamheten 
dagtid upp i Kyrkans med stor försik-
tighet. Ganska snart var dock även den 

tvungen att ställas in.   
De uppskattade pastoratsresorna, 

församlingsträffarna, filmkvällarna och 
de ekumeniska gemenskapsträffarna 
har alla blivit inställda. Även här märker 
vi tydligt saknaden efter mötesplatser 
och ser hur ensamheten växt för många 
människor. 

Vi har försökt hålla kontakt med 

Den 22 april genomförde Mathjälpen i 
Falköping de första leveranserna av mat 
och mediciner. En dryg månad tidigare 
hade Svenska kyrkan på nationell nivå 
tillsammans med flera andra frivilligor-
ganisationer tecknat en särskild avsikts-
förklaring med Myndigheten för sam-

Stort ideellt engagemang för Mathjälpen
hällsskydd och beredskap (MSB) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Syftet med det så kallade akutstödet 
var att stötta kommunerna med insatser 
för att hjälpa människor i riskgrupp med 
inköp av mat och läkemedel. 

I Falköping organiseras arbetet så att 
kommunen tar emot beställningarna och 
sköter faktureringen medan Svenska 
kyrkans personal och ideella handlar 
och levererar. Under hösten avslutades 

Tillsammans med ett stort antal 
ideella har pastoratet under året 
erbjudit hjälp att handla till alla som 
tillhör en riskgrupp för covid -19. 

12

MSB:s finansiering, men i Falköping har 
kommunen och Svenska kyrkan ändå 
valt att fortsätta verksamheten. 

Under året har ett stort antal volon-
tärer varit engagerande i Mathjälpen 
och gjort fantastiska insatser. Utgångs-
punkten har varit att det ska vara enkelt 
att engagera sig och att man inte låser 
upp sig för att medverka ett visst antal 
gånger utan är med bara så mycket som 
man vill och kan. 



människor genom telefonsamtal och vi 
har även gjort flera utskick med häls-
ningar till alla över 70 år och till de ju-
bilarer som normalt sett bjuds in till en 
födelsedagsfest. Våra präster har fun-
nits tillgängliga för stöd och samtal via 
telefon dagtid, alla vardagar.

Tillsammans med Falköpings kommun 
har pastoratet under året drivit Mat-

hjälpen där personer i riskgrupp erbjuds 
hjälp att handla mat och mediciner. 
Detta har varit ett mycket uppskattat 
arbete där vi mött många nya volontä-
rer och tacksamma människor som fått 
hjälp. Arbetet fortsätter utifrån avtalet 
med kommunen. 

Vi har under året mött människor i 
utsatta situationer med samtal och kon-

kret hjälp. Vi hade också möjlighet att 
hjälpa människor med matkassar inför 
jul, även om vi fick göra på ett lite an-
nat sätt detta året. I detta sammanhang 
hade vi god hjälp av erfarenheterna från 
Mathjälpen när det gäller att lämna över 
matkassar med distans. 

MARIAN JENSEN,
PRÄST OCH ARBETSLEDARE

28

Det genomsnittliga 
antalet kunder per vecka 

hos Mathjälpen.

Diakoni är Svenska kyrkans sociala ar-
bete. Enklast kan det beskrivas som den 
kristna tron omsatt i praktisk handling. 
Kyrkan har ett uppdrag att hjälpa männ-
iskor. 
    När de flesta fysiska träffar omöjlig-
gjordes på grund av pandemin blev 
förutsättningarna för att utföra det 
uppdraget helt annorlunda och det kräv-
des om- och nytänk. 
    Pastoratets personal har försökt lindra 
den ensamhet och isolering som många 
upplever genom att hålla kontakt via te-
lefonsamtal och genom en ökad närvaro 
i sociala medier. Under året har också 
många hälsningar skickats ut via brev. 
Bland annat fick alla jubilarer en gåva i 
brevlådan.  Prästerna har också  fun-
nits tillgängliga för stöd och samtal via 
telefon dagtid, alla vardagar.

Diakoni 
på distans
Pandemiåret 2020 ställde nya och 
annorlunda krav på kyrkans diakoni



mission och kommunikation

Den pågående pandemin har krävt 
flexibilitet och löpande problemlös-

ning när fysisk verksamhet fått ställas 
om till digital och behovet av kommu-
nikation med församlingsmedlemmarna 
ökat. Utöver de kommunikationsinsatser 
som varit planerade och löpande, som 
annonsering, predikoturer, utgivning av 

pastoratets tidning, närvaro i sociala me-
dier, affischering, sändningar i närradion, 
med mera, har flera nya tillkommit. 

Under året har det producerats både 
digitala och analoga hälsningar för att 
hålla kontakt med församlingsmedlem-
marna, från och med november produ-
ceras varje vecka en digital gudstjänst 

som publiceras på hemsida och i sociala 
medier, prästerna spelar in tankar inför 
helgen varje vecka och inför jul gjordes 
en digital adventskalender. 

Utöver detta har samarbetet i cent-
rum utvecklats med deltagande i köp-
mannaföreningen Aktiv handel och deras 
arrangemang.  Flera utställningar har hål-

14

Halsdukar för ett 
varmare Falköping
I januari fick många falköpingsbor en varm överrask-
ning. Runt om i kommunen låg handstickade halsdu-
kar – kvarlämnade, men inte borttappade. 

Den som hittade en av halsdukarna uppmanades att ta 
med den hem. Det var de engagerade deltagarna i stick-
caféet i Fredriksbergs kyrka som stickat halsdukarna som 
fick värma frusna falköpingsbor. Tanken var att gåvorna 
skulle väcka tankar kring vad vi kan göra för att ta hand 
om varandra. 
– Det blåser kallt både bildligt och bokstavligt talat i vårt 
samhälle, men det finns också många människor som står 
upp för medmänsklighet och värme. Halsdukarna är en en-
kel påminnelse om att vi alla kan bidra till en varmare stad, 
sa kyrkoherde Jonas Hagström. 
Kampanjen var en del av en rikstäckande kampanj där runt 
60 församlingar runt om i Sverige deltog. 



lits i S:t Olof kyrka i samband med både 
Konstrundan Påsk, Earth Hour och Me-
kelsmäss/Kontstrundan. 

Dessutom har det arrangerats flera 
aktiviteter i kyrkparken runt S:t Olofs 
kyrka i form av bland annat pilgrims-
vandring, tipspromenad, reflexvandring 
och påskvandring. 

En helt ny verksamhet lanserades i 
kyrkans hus - Cornerstone music club  
- ett samarbete med stadens studie-
förbund riktad mot yngre och människor 
mitt i livet.

Under våren 2020 genomfördes en 
läsvärdesundersökning av pastoratets 
tidning, Himmel & Jord, som en del av 

den kommunikationssatsning som alla 
medarbetare deltar i (läs mer på sidan 
21) Undersökningen visade att en klar 
majoritet av de tillfrågade, 79 %, har ett 
bra eller mycket bra helhetsintryck av 
tidningen.                     

   SEBASTIAN STREITH, 
OMRÅDESCHEF KOMMUNIKATION

976

Antal besökare i S:t Olofs 
kyrka under Konstnatten/

Mekelsmäss.

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Inte minst rymmer alla de kyrkliga före-
målen berättelser om landets och bygdens historia och om den kristna tron.
Under Konstnatten, sista helgen i september,  plockades några av alla de föremål 
som vanligtvis inte syns för besökare fram i ljuset. S:t Olofs kyrka fylldes av kyrk-
silver, rökelsekar, änglar, kors, skulpturer, textilier och till och med en straffstock.

Kyrkans dolda skatter
Svenska kyrkan Falköping deltog i förra årets coronaanpassade version 
av Konstnatten/Mekelsmäss med en utställning fylld av dolda skatter.



fastigheter och lokaler

Fastighetsförvaltningen sköter om drift 
och underhåll av pastoratets 18 kyrkor 
samt övriga fastigheter. 

viktiga händelser under 2020:
• Fortsatt arbete med projektet ”Kyrkan 
mitt i stan”, det vill säga utvecklingen av 
kyrkomiljön runt S:t Olofs kyrka, Kyrkans 
hus, kyrkparken och förskolan Boken. 
Under nästa år ska ett färdigt underlag 
för arbetet tas fram. 

• Renovering av förskolan Bokens kök.
• Inköp av Vartofta samlingslokal. 
• Avyttring av församlingshemmen i 
Vartofta-Åsaka och Skörstorp. 
• Förberedande arbete inför ”Kraftsam-
ling 2022”, det vill säga avyttringen av 
Fredriksbergs och Mössebergs kyrkor 
samt planering för att ta tredje våning 
i Kyrkans hus i besittning för verksam-
hets- och personalutrymmen.
• Ett nytt fastighetssystem togs i drift. 

Systemet underlättar arbetet med att 
göra långsiktiga ekonomiska planer för 
underhåll av fastigheter.
• En invändig renovering av Uppstån-
delsens kapell genomfördes för att 
åtgärda de vattenskador som uppstod i 
samband med en stöld av koppartaket. 
• Renovering av förråd och personal-
byggnader på S:t Sigfrids kyrkogård.

DAVID EINARSSON
FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSCHEF

16

Svenska kyrkan Falköping har hyrt delar 
av huset och haft grupper för barn i låg- 
och mellanstadieåldern där sedan 2018.

Efter köpet fick huset en ordentlig 
uppfräschning. Bland annat lades det 
nytt golv och målades om i källaren. På 
första våningen slipades, lagades och 
lackades golvet och väggarna målades 
om. 

– Huset har ett unikt bra läge nära 

skolan. Jag ser det som att Svenska 
kyrkan med samlingslokalen kan betyda 
mycket för gemenskapen människor 
emellan på landsbygden, säger kyrko-
herde Jonas Hagström.
Han får medhåll av Markus Karlsson,  
församlingspedagog, som haft barn-
verksamhet i huset de senaste två åren.

– Huset är en samlingsplats för hela 
området, inte bara för boende i Vartofta. 
Barn från Åsle kan komma hit med buss 
tack vare Vartoftabuss och även Kät-
tilstorpsbarnen kommer hit direkt efter 
skolan, säger han.

Idag finns verksamhet för åldersgrup-

Nya mötesplatser i nyrenoverad lokal 
Under 2020 köpte pastoratet 
samlingslokalen i Vartofta. Efter 
renovering är huset redo att fyl-
las med nya verksamheter för både 
barn, unga och vuxna.

pen 0-18 år i samlingslokalen. Svenska 
kyrkan har öppen förskola och grupp-
verksamhet tisdag, onsdag och torsdag 
och på måndagar har kommunen fritids-
gård i huset. 

– Jag tycker att det är fantastiskt 
roligt att vi nu kan utveckla verksamhe-
ten ytterligare och få möjlighet att även 
möta vuxna. Vi ser också fram emot att 
jobba med mötet mellan stora och små, 
säger Markus. 

Tanken är också att Svenska kyrkan så 
småningom ska kunna erbjuda uthyrning 
av lokalen till privatpersoner, organisa-
tioner och föreningar.

72

Så många byggnader har 
Svenska kyrkan Falköping



Det har tidigare varit väldigt långt att gå för den som ville ta sig till den äldsta delen av 
S:t Olofs kyrkogård. För att förbättra tillgängligheten har en ingång i kyrkogårdsmuren 
öppnats och en parkering anlagts intill Villhelmsro. I samma område har det också byggts 
en besökstoalett. Arbetet slutfördes  i april förra året.

Nytt vid S:t Olofs kyrkogård

begravningsverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen ska erbjuda ett 
varierat utbud av gravplatser och ut-
formning av sådana, med en öppenhet 
och kunskap om olika kulturer.

viktiga händelser under 2020:
• Parkering och öppning i muren fär-
digställdes vid det södra området på S:t 
Olofs kyrkogård. 

• En trädinventering genomfördes på 
samtliga kyrkogårdar och en vård- och 
underhållsplan för alla träd upprättades.
• Delar av muren runt Yllestads kyrka la-
des om.
• Under april 2020 genomfördes kon-
troller av gravstenssäkerheten på fem 
kyrkogårdar. 20 procent av gravvårdar-
na uppfyllde inte de bestämmelser som 
finns. 

• Arbetet med att uppmuntra och ut-
veckla nya gravskick pågår kontinuerligt.  
Av de totalt 195 gravsättningarna under 
året var 29 kistbegravningar.
Antalet gravsättningar i minneslund, ask-
grav och askgravlund ligger på samma 
nivå 2020 som föregående år. 

DAVID EINARSSON
FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSCHEF

I april stod den nya parkeringen intill S:t Olofs kyrkogård klar. 

17

15%

Andelen  gravsättningar som  
var kistbegravningar 2020.



Vattenlek i midsommartid. 

Personal och barn hjälptes åt att ge förskolans lekkiosk ny färg. 

förskolan boken

Under 2020 har fokus legat på att 
barnen ska ha en så bra miljö som 

möjligt och känna trygghet. Vid arbets-
lagets möten har det också lagts extra 
fokus på pedagogerna och deras hälsa.

Pastoratet har även under 2020 erhål-
lit statligt bidrag för mindre barngrupper. 

På grund av pandemin har förskolan 
tagit in fler vikarier än normalt.

övergripande målområden
Utveckla lärmiljöerna på utegården. 
Pandemin satte stop för fixardagen till-
sammans med föräldrarna. Istället har 
förskolans personal bland annat ordnat 
med en ny kiosk på gården. Vi har även 
flyttat ut material och gjort altanen till 
en samlingsmiljö för barnen eftersom vi 
arbetat mycket utomhus.

Miljöarbete 
Förskolan Boken komposterar sitt mat-

avfall, deltar i de aktiviteter som anord-
nas av stiftelsen Håll Sverige Rent och 
arbetar med att minska matavfallet. 

Arbetsmiljö 
Förskolan har arbetsmiljön som en ståen-
de punkt både på sina arbetsplatsträffar 
och på de så kallade ”pedagogiska mån-
dagarna” där man arbetar med ett kol-
legialt lärande. 

MADELEN HOLMBÄCK,
REKTOR

18

På hajk med de stora barnen i  början av juni.

HLR-utbildning för förskolans personal. 

40

Så många barn finns 
hos förskolan Boken.
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Svenska kyrkan Falköping förvaltar totalt 72 byggnader, varav 18 kyrkor och ett kapell. Frågor 
som rör till exempel uppvärming och val av elleverantör är alltså av stor betydelse för pas-
toratets miljöpåverkan. Sedan flera år tillbaka har temperaturen sänkts i de lokaler som inte 
används dagligen. Pastoratet är också delägare i den ekonomiska föreningen Kyrkvinden som 
producerar vindkraft. Idag kommer 82 procent av pastoratets elförbrukning från vindkraft. 
Fjärrvärmen kommer från Falbygdens energi och är märkt med bra miljöval.

Med kraft från vinden 

miljöarbete

Pastoratet är miljödiplomerat enligt 
Svenska kyrkans standard, KMD. Ar-

betet fortlöper utifrån miljödiplome-
ringsmallen och styrs utifrån vår miljö-
policy. Varje yrkeskategori och arbetslag 
arbetar efter sina egna mål. Årets miljö-
arbete presenteras i en förenklad hållbar-
hetsredovisning från nationell nivå.

Inom pastoratet lagar och köper vi 
begagnad elektronik i stor utsträckning. 
Mobiltelefoner och datorer byts inte för-
rän de är helt sönder. Mobila lösningar för 

elektronik prioriteras. Vi använder oss av 
nationella samverkanslösningar som GIP 
(Gemensam IT-plattform inom Svenska 
kyrkan) med mera för att hålla nere kost-
nader och arbetstid. Pastoratet använder 
digitala redskap för att minska pappers-
användningen.  

aktiviteter under året
Uteblivna fysiska gudstjänster och pu-
blika evenemang satte krokben för en del 
planerade aktiviteter. Samarbetet med 

kommunen i samband med Earth Hour-
veckan blev inställt. Istället skapades en 
utställning i S:t Olofs kyrka byggd på bo-
ken ”Göra skillnad!”. 

I januari skulle pastoratet ha uppmärk-
sammat World Snow Day på Mösseberg. 
Bristen på snö ledde till att dagen istället 
fick en klimatinriktning i samarbete med 
kommunen och Fridays For Future. 

SEBASTIAN STREITH, 

     SAMORDNARE PASTORATETS MILJÖARBETE

Förnybara och miljömärkta energikällor är en självklar del i pastoratets miljöarbete.

82%

Så stor andel av pastoratets 
elförbrukning kommer från 

vindkraft

”
Pastoratet ska vårda och värna skapelsen genom att i all sin verksamhet 
och i alla beslut främja väl fungerande kretslopp, biologisk mångfald 
samt en god hushållning med naturresurser och energi.
Ur Svenska kyrkan Falköpings miljöpolicy:
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En resa från 
mörker till ljus

ideella medarbetare

Att utveckla ideellt medarbetarskap 
och ideellt engagemang var ett av 

pastoratets prioriterade områden under 
2020. Ett arbete som måste anses ha 
slagit väl ut då antalet ideella medarbe-
tare ökat med 67 personer från 193 till 
260 under året. Många nya krafter har 
varit engagerade  i arbetet med Mat-
hjälpen. 
    Under året anställdes en församlings-
värd för Kyrkans hus som också har ett 

särskilt ansvar för de ideella medarbe-
tarna.  
     Coronapandemin ledde till att många 
verksamheter där ideella medarbetare är 
engagerade gjorde upphåll. Den pla-
nerade festen för alla ideella fick också 
ställas in. Däremot genomfördes en 
inspirationsdag för ideella i oktober då 
man gemensamt deltog i Ideellt forum i 
Svenska kyrkans webbsända idédag.  

De flesta ideella finns inom försam-

lingsvården där de har uppdrag som till 
exempel kyrkvärd, hembesökare inom 
diakonin, ung ledare eller är engagerade 
i kyrkans internationella arbete. Ideella 
är även med och genomför jul- och 
påskvandringarna för kommunens skolor. 
Även på förskolan Boken och i försam-
lingsexpeditionen i Kyrkans hus finns 
ideella medarbetare. 

MARIA KRISTIANSSON
ANSVARIG FÖR IDEELLA MEDARBETARE

– Jag vill ge tillbaka något som tack för 
det jag fått vara med om. Jag vill finnas 
för andra som är djupt nere i ett miss-
bruk och inspirera dem till att finna Guds 
gemenskap.

Det säger Samuel Johansson, 41, 
som varit engagerad hos Svenska kyrkan 
Falköping sedan 2019. Det var då hans 
liv tog en ny riktning vid ett slumpmäs-
sigt besök i S:t Olofs kyrka. 

– Jag minns den dagen så tydligt. Det 
var den 5 maj 2019 och prästen Marian 
Jensen stod och gav välsignelsen vid 
gudstjänstens slut. Då brast det för mig. 
Jag grät, all ilska försvann och plötsligt 
fylldes mitt hjärta med något som jag 

inte kunde sätta ord på. Idag kan jag 
säga vad det var - jag fann Gud.

Vägen ut ur missbruket gick genom 
12-stegsprogrammet, den metod som 
skapades av Anonyma alkoholister redan 
på 1930-talet. I Fredriksbergs kyrka 
kom Samuel senare i kontakt med präs-
ten Fredrik Stiernstedt Östblom som är 
ansvarig för Livsstegen här i Falköping.     

Livsstegen är ett självhjälpsprogram 
för personlig och andlig utveckling som 
bygger på samma grund som 12-stegs-
programmet. Att Samuel ville gå Livs-
stegen var därför ganska självklart. 
Efter det har han också gått vidare och 
utbildat sig till ledare. 

Samuel har även engagerat sig på 
andra sätt inom Svenska kyrkan Falkö-
ping. Han är numera kyrkvärd i S:t Olofs 
kyrka, den kyrka som betydde så myck-
et för att hans liv tog en ny riktning. Han 
är också volontär inom Mathjälpen som 
erbjuder hjälp att handla mat och medi-
ciner till riskgrupper för covid -19.
– Jag känner mig hedrad och stolt över 
att få vara en del av allt detta. Att vara 
kyrkvärd är spännande och jag lär mig 
mycket nytt. Att kunna hjälpa dem som 
inte kan handla själva, det ger mig glädje 
och innebär så många fina möten. Jag är 
väldigt tacksam. 

Samuel levde länge ett liv i miss-
bruk och kriminalitet. Ett besök i 
S:t Olofs kyrka förändrade allt. Idag 
är han bland annat engagerad som 
kyrkvärd och ledare för Livsstegen.

67

Så många många nya 
ideella medarbetare fick 
pastoratet under 2020. 

Samuel Johansson
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medarbetare

Falköpings pastorat ska vara en attrak-
tiv arbetsplats och målsättningen är 

att vara ett föredöme och föregångare 
som arbetsgivare inom Svenska kyrkan. 

Friskvårdsbidrag uppgår till 1500 kro-
nor per anställd. Medarbetarsamlingar, 
personaldag och pilgrimsvandringar ge-
nomförs varje år. Personalutvecklings-
samtal genomförs med alla medarbetare 
årligen. Samtalet ligger till grund för ut-
bildnings- och utvecklingsplaneringen. 

Lönesamtal genomförs årligen. En lö-
nekartläggning har genomförts. Arbetet 
med att upprätta en ny handlingsplan 
mot diskriminering där alla diskrimine-
ringsgrunderna finns med har påbörjat. 
Underlag för detta arbete kommer att 
upprättas under 2021.

En ettårig distansutbildning med syfte 
att skaffa sig struktur i sitt arbete har 
startat där vissa medarbetare deltar.

Särskilda satsningar under året:
•Gymkort •Extra bidrag till gymkort vid 
ett visst antal träningstillfällen under sex 
månader. •Friskvård under arbetstid; ge-
mensamma promenader, bokcirkel, med 
mera. •Hälsokontroller vartannat år. 

SUZAN FLYBORG
HR-SPECIALIST

Utbildningen, ”Kommunikation som mission” har tagits fram 
av kyrkokansliet, stiften och många pastorat och församling-
ar tillsammans. Syftet är att höja kompetens, effektivitet och 
samarbetsförmåga på kommunikationsområdet och bidra till 
att församlingens kommunikation stödjer verksamheten med 
människors behov i centrum. Målet är att alla i församlingens 
arbetslag ska vara delaktiga för att kommunikationen ska ge 
bättre effekt. 

Utbildningen ska egentligen genomföras med fyra träf-

Gemensam utbildning i kommunikation
Att öka Svenska kyrkan Falköpings synlighet och stärka den kommunikativa förmågan. Det är målsättningen med 
den gemensamma utbildning i kommunikation som alla medarbetare i pastoratet påbörjade under 2020. 
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79%

Så stor andel av de tillfrågade 
har en positiv uppfattning om 

pastoratets tidning. 

far under ett år med läxor för var och en att göra däremellan. 
Coronapandemin ledde dock till att pastoratets medarbetare 
bara hann genomföra två av de fyra blocken under förra året. 
Utbildningen slutförs därför under 2021. Arbetslaget har till-
sammans valt ut tre områden att fokusera särskilt på under 
utbildningsåret; analys, strategi och planering, sociala medier 
och kommunikativa möten. I samband med utbildningen ge-
nomfördes också en läsvärdesundersökning av pastoratets tid-
ning ”Himmel & Jord”.



församlingsråd

Församlingsrådet är den enskilda 
församlingens styrelse. Kandidater 

nomineras av församlingens röstberät-
tigade medlemmar vid ett öppet möte. 
Rådet utses sedan av kyrkofullmäk-
tige. Församlingsråden deltar i plane-
ring och styrning när det gäller den 

grundläggande uppgiften. 
I Falköpings pastorat ska församlings-
råden ansvara för att det i varje kyrka 
årligen hålls ett öppet möte där all-
mänheten ges möjlighet att lyfta idéer 
och förslag för framtida verksamhet. 

42

Antal ledamöter  och ersättare 
i pastoratets församlingsråd.
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Församlingsrådet består av tio le-
damöter och sju ersättare. Det har 

sammanträtt fyra gånger under 2020, 
dessutom har presidiet handlagt rådets 
angelägenheter i juni och december 
efter rådets medgivande. Ledamöterna 
har med intresse deltagit i rådets ar-
bete och varit förberedda på de frågor 
som behandlats.

Förutom de ärenden som kyrkoord-
ningen ålägger oss att behandla har 
en framtidsdiskussion varit ett tydligt 
inslag på våra få sammanträden. Dels 
inför de stora förändringar som förvän-
tas inträffa om något år, dels därför att 
vi är inne i senare delen av mandatpe-
rioden.

Tio av årets månader har präglats av 
pandemin och dess effekter. Det inne-
bär att någon verksamhet, i egentlig 
mening, inte har förekommit under 

denna tid. För gudstjänstlivet har detta 
varit förödande; att gå från allt sträng-
are restriktioner till att fysiska guds-
tjänster upphörde helt under hösten. 
Det är med viss oro vi ser framåt mot 
den tid när vi åter har normala förhål-
landen. Frågan går inte att dölja, vilka 
kommer att återvända till kyrkbänken 
av de redan få som fanns där innan 
pandemin.

De lyckosamma aktiviteter som vi 
hade tidigare ligger för fäfot. Särskilt 
att beklaga är att Källan på Bergsliden 
7 har fått upphöra temporärt. Träffarna 
på fredagseftermiddagarna betyder 
mycket för det tjugotal som är de fasta 
besökarna. Vi har en stabil kyrkvärds-
grupp som fick organiseras om helt när 
pandemin slog till och kyrkvärdar som 
fyllt sjuttio fick träda tillbaka.

Som vi har påpekat tidigare blir de 

anställda som kan leda verksamheter av 
olika slag allt färre. Ämnet är uppe till 
diskussion i rådet med jämna mellanrum 
men ännu oftare ledamöterna emellan. 
En ny, och yngre, generation av ideella 
krafter måste till. Detta är vår akilleshäl 
i Mössebergs församling – liksom på 
andra håll. Möjligheter till nyskapande 
på bred front finns inom flera områden 
men faller alltid samman därför att det 
saknas villiga händer som kan leda. 

Särskilt märker vi detta på Bergsliden 
7, som är en mycket viktig mötesplats 
i församlingen. Där skulle kunna vara en 
aktivitet varje dag och gudstjänst om 
söndagen. Den grupp av medhjälpare 
som funnits med sedan sextiotalet går i 
snabb takt av med ålderns rätt och inga 
nya träder till. 

ÅKE ABRAHAMSSON
ORDFÖRANDE

mössebergs församling

Marka kyrka



Året började med den sedvanliga jul-
festen på Åsle Tå för barn och vuxna. 

Festen föregicks av gudstjänst och 
julspel i Åsle kyrka. 126 personer närva-
rade i kyrkan och på Åsle Tå var det 130 
gäster. Det blev trångt och hjärtligt, det 
delades på förtäringen så att det räckte 
till alla. Efter förtäringen dansades det 
runt granen med välkända danslekar. 
Tomtens besök avslutade dagen. Han 
gav alla barn en efterlängtad och 
uppskattad godispåse. 

På Kyndelsmässodagen i Tiarps 
kyrka, hade vi en fin invigning av 
alla föremål som är inköpta för 
gåvomedel som socknen erhållit 
under många år. Ett axplock är: 
vackert handbroderat bårband, 
väggvävnad, smidda golvljusstakar, 
mosaikfat, handvävda bordlöpare till 
lägergården, mer information finns i 
kyrkan om samtliga gåvor. 

Vi hann med två församlingsråd 
innan Coronan slog till ordentligt. De 
planer vi hade för resten av året blev 
inställda pga detta ettriga virus som i 
stort lamslog hela samhället. Många 
satt i karantän särskilt de äldre, 70+. 
Under augusti såg det trots allt lite 
ljusare ut och vi genomförde en 
pilgrimsvandring i Tiarp. Vandringen 
avslutades vid Svenssons ”sjö” med 

kvällsandakt och sång. 15 personer 
deltog i denna ”vandring i vardags-
kväll”. 

När hösten kom ställdes även 
gudstjänster in, vi fick följa dem 
via webben, Youtube, TV eller 
radio istället. Under hösten hade 
församlingsrådet ett möte och det 
skedde via webben. Trots mångas 
oro gick mötet bra och behandlade 
främst 2021 års gudstjänstplan. 
Nytt för år 2021 är att hela årets 
gudstjänstplan behandlades. 
Arbetsgruppen hade gjort ett bra 
förarbete så det gick smidigt på 
mötet. 

Under hösten sattes så äntligen 
ikonerna i Skörstorps kyrka på 
plats men invigningen får vänta 
tills pandemin är över. Vi delade ut 
adventskalender med julhälsning till 
samtliga barnfamiljer i församlingen. 

Nu har vi lagt 2020 bakom oss 
och blickar framåt mot ett mycket 
bättre 2021. 

”Men Herrens nåd tar aldrig slut, 
hans barmhärtighet upphör aldrig. 
Varje morgon är den ny – stor är 
din trofasthet”. Klag 3:22-23 

BARBRO WESTERGREN,
ORDFÖRANDE

åslebygdens 
församling

Mularps  kyrka

23

Under året har församlingsrådet haft 
fyra möten. Verksamheten har under 

året har varit begränsad p.g.a. Corona-
pandemin.

Två friluftsgudstjänster gick att ge-
nomföra i Vartofta-Åsaka. Två  tema-
gudstjänster genomfördes tidigt under 
året i Vartofta-Åsaka och Näs. Försam-
lingsrådet ordnade efter gudstjänsterna 
med förtäring. Under Allhelgonahelgen 
var kyrkorna öppna kl. 12-20. Försam-
lingsrådet ordnade med självservering 
av kaffe och godis.

Vi har liksom tidigare år delat ut blom-
mor till alla över 80 år i församlingen. 
Församlingskollekterna har även detta 
år gått till Act Svenska kyrkans projekt 
”Mentormammor”.

KENT STRÄNGBY
ORDFÖRANDE 

yllestads 
församling
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Församlingsrådet har haft fyra samman-
träden under 2020. Presidiet bestående 
av ordförande och två vice ordförande 
samt sekreterare har samlats två gånger 
med protokoll bokfört möte. Stora delar 
av året har präglats av pandemin Corona 
vilket bidragit till att så få sammanträ-
den har kunnat äga rum.

Församlingsrådets frågor enligt 
Kyrkoordningen.
• Samtal om gudstjänstlivet i samband 
med gudstjänstplanen.
• Samtal om kyrkorummet S:t Olof 
kyrka bl.a. handikappanpassning.
• Sakristiorna i både S:t Olof och Luttra 
kyrka är i behov av upprustning. Skri-
velse angående behovet är skickat till 
budgetberedning/fastighetschef.
• Beslut om tre nya kyrkvärdar till S.t 
Olofs kyrka.
• Beslut om församlingskollekt.
• Beslut har fattats av inköp av ljusbä-
rare för fondpengar.

Församlingsrådets övriga arbete.
• Under början av året samt under delar 

Den grundläggande uppgiften har som 
vanligt varit tema på våra tre försam-
lingsrådsmöten under året. Församlings-
rådet sköter kyrkvärds- och vaktmäste-
rigöromål på gudstjänsterna. Vi ser dock 
att vi har en åldrande kyrkvärdsgrupp, 
det är svårt att rekrytera nya.  

Coronapandemin har satt sin prägel 
på året 2020. Vi har ändå genom-
fört de planerade gudstjänsterna ända 
fram till skarpare restriktioner kom 
fram på hösten. Antalet kyrkobesö-
kare har varit ganska bra med tanke 
på förutsättningarna. Några gånger 
fick vi stänga för fler besökare, då 
gränsen på 50 deltagare uppnåtts.                                                                                                                        
Friluftsgudstjänsterna är populära, 
såvida vädret är bra. Det har varit ett 
lämpligt sätt att fira gudstjänst. Arbets-
områdets temagudstjänster är vanligtvis 
välbesökta.

Speciell hänsyn försöker tas till säl-
lanbesökare, för att de ska komma åter.  
Målen är ”öka gudstjänstdeltagandet 

slöta-karleby 
församling

och dopfrekvensen, idéer och engage-
mang från frivilliga”. Det senare är dock 
svårt att få att gå ihop med de anställ-
das vilja, som verkar vara det som ska 
råda.

Församlingskollekterna går vanligtvis 
till Hela Människan/RIA. Helgmåls-
ringning sänds i mars  från Slöta och i 
november från Karleby.

av hösten pågick regelbundet en gång 
i veckan tisdagsaktivitet som samlade 
15-20 personer i Kyrkans hus. Verk-
samheten bedrivs av ideella krafter. En 
gång i månaden var också en gäst inbju-
den. Tyvärr fick verksamheten pausera 
p.g.a. coronapandemin.
• En promenadgrupp har pågått på tors-
dagar under året.
• Födelsedagsfirandet för medlemmar 
som fyllt 80, 85, 90, 95 och därutöver 

falköpings 
församling

Våra lokaler är i bra skick. Slötagår-
den är populär för uthyrning, numera 
även bas för områdets kyrkogårdsarbe-
tare. Karleby kyrka röner intresse från 
församlingar som behöver omdisponera 
sina lokaler.

ROLAND SVENSSON, 
ORDFÖRANDE                               

fick ställas in p.g.a. Pandemin. Istället 
skickades ett kort med hälsning från 
Falköpings församling Svenska kyrkan. 
• Församlingens insamlingsmål har från 
2018 varit ”Mentormammor”
• Sommarkyrka som var coronaanpas-
sad arrangerades i Luttra kyrka 6-9 
augusti.

ANN-MARI CLAESSON,
ORDFÖRANDE

Karleby kyrka

Luttra kyrka



Så fördelades nettokostnaderna 2020

grundläggande uppgiften, 39 kronor (37 kr)
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Detta är Svenska kyrkans huvudsakliga uppdrag och grunden för övrig verksamhet.
Verksamhetsgemensamt. Gemensamt arbete för den grundläggande uppgiften, samordning ideell verksamhet, verksamhetsservice, utdel-
ning egendomsförvaltningen m.m. 
Gudstjänster och kyrkliga handlingar. Gudstjänster, andakter, vuxenkörer m.m. 
Barn- och ungdomsverksamhet samt konfirmander. (undervisning) Miniorer, juniorer, barnkörer, öppen förskola, jul- och påskvandringar, 
ungdomskör m.m. 
Vuxenverksamhet. (undervisning) Pilgrimsvandringar, föreläsningar, bibelstudier m.m.
Diakonal verksamhet. Hembesök, uppvaktningar, själavårdssamtal, sorgegrupper, verksamhet för invandrare m.m.
Mission. Församlingsaftnar, bokbordsförsäljning, närradio, Facebook, Twitter, ekumenisk samverkan m.m.

övrig kyrklig verksamhet, 1 kr (2 kr)
Avser verksamhet som är närbesläktad med den grundläggande uppgiften men inte en direkt del av den.
Övrig församlingsverksamhet. Konserter, vägkyrka, krisberedskap, POSOM-grupp, Butiken Himmel & Jord m.m.
Serviceverksamhet. Försäljning av gravskötsel. Ingår i ovanstående då verksamheten under 2020 inte var kostnadsneutral.
Förskolan Boken. Ingår inte i ovanstående då verksamheten är kostnadsneutral.

stödjande verksamhet, 55 kr (56 kr)
För att kunna bedriva all typ av verksamhet behövs olika stödfunktioner i form av administration, fastigheter och verksamhetsstöd.
Församlingsadministration och verksamhetsstöd. Kyrkobokföring, arkiv, diarium, lokalbokningar, kommunikation, vaktmästeri m.m.
Gemensamma kostnader och administration. Ekonomi- och personaladministration, IT/telefoni, gemensamma inköp, samordning av miljöarbetet.
Fastighetsförvaltning. Drift, underhåll, avskrivningar och lokalvård avseende pastoratets 18 kyrkor samt övriga fastigheter.
Finansiella poster. Finansiella intäkter och kostnader.

styrning och ledning, 5 kr (5 kr)
Styrning och ledning är en nödvändig förutsättning för att kunna bedriva den grundläggande uppgiften
Strategisk styrning. Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, revision, kyrkoval, församlingsråd
Verksamhetsledning. Strategiskt och löpande operativt arbete av kyrkoherde och ledningsgrupp.

Siffror inom parentes avser 2019

verksamhetsgemensamt 4 kr (4 kr)

gudstjänster och kyrkliga handlingar 19 kr (13 kr)

barn- och ungdomsverksamhet 6 kr (6 kr)

konfirmander 3 kr (3 kr)

vuxenverksamhet 1 kr (4 kr)

diakonal verksamhet 2 kr (5 kr)

mission 4 kr (2 kr)

övrig kyrklig verksamhet 1 kr (2 kr)

församlingsadministration och verksamhetsstöd 9 kr (13 kr)

gemensamma kostnader och administration 11 kr (12 kr)

fastighetsförvaltning 36 kr (31 kr)

finansiella poster -1 kr (0 kr)

styrning och ledning 5 kr (5 kr)
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Kyrkorådet i Falköpings pastorat (252003-9179), får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 
2020. Föregående års siffror inom parantes.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

information om verksamheten

Uppgift och verksamhet
I Falköpings pastorat (252003-9179) samverkar Falköpings församling (252002-5764), Mössebergs församling 
(252004-3270), Slöta-Karleby församling (252004-3205) Yllestads församling (252004-6846) och Åslebyg-
dens församling (252004-3213) och utgör ett kyrkligt pastorat enligt Lag om Svenska kyrkan och Kyrkoordning 
för Svenska kyrkan.

Församlingarnas grundläggande uppgift är att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. 
Syftet är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och ska-
pelsen återupprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

I pastoratets årsredovisning anges belopp i tusental kronor (tkr) om inget annat anges.

Den kyrkliga indelningen
Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin
grundläggande uppgift och
• har det ekonomiska ansvaret för församlingarnas uppgifter
• ska anställa och avlöna den personal som behövs
• anskaffar och underhåller den egendom som behövs
• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
• får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften
• har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen.

Organisation
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är 
pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorå-
det har utsett ett arbetsutskott samt ett kyrkogårdsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och ärenden 
till kyrkorådet. I respektive församling i pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser guds-
tjänstlivet och församlingarnas kristna gemenskap.

Utöver gällande lagstiftning och förordningar tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyr-
koordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), församlingsinstruktion och övriga interna styrdokument. 
Inom personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal.

årsredovisning
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Främjande av ändamålet
Ändamålet främjas genom att det i pastoratet firas gudstjänst varje vecka. Därutöver bedrivs ett stort antal aktivi-
teter som exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, besöksverksamhet och själavårdssam-
tal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen.

Verksamhetsinformation

Kommentar till antalet kyrkliga handlingar, deltagare och besökare
Under 2020 har vår verksamhet påverkats av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten infört på grund av 
covid-19. Möjligheten att delta i olika verksamheter har kraftigt begränsats. Verksamheter har ställts om och 
deltagarantalet har därför varierat under året i linje med gällande restriktioner och möjligheten att erbjuda corona-
anpassade lösningar. Kontinuerlig dialog med Skara stift och kontraktets kyrkoherdar har förts för att hitta rätt nivå 
på smittskyddsanpassning och säkerhet för både deltagare och personal. 

Resultat och ställning
Årets resultat efter skatt uppgår till 7 627 tkr (3 252 tkr). 
Budgeterat resultat för 2020, inklusive tilläggsbudget är - 1 872 tkr vilket ger en 
positiv budgetavvikelse på 9 499 tkr. 

Begravningsverksamheten redovisar ett minusresultat på - 874 tkr (3 452 tkr). 
Budgeterat resultat för 2020, inklusive tilläggsbudget var 0 tkr vilket ger en 
negativ budgetavvikelse på 874 tkr. Den ackumulerade skulden till begravningsverksamheten 
uppgår per 2020-12-31 till 2 578 tkr.
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Enligt kyrkoordningen ska pastoratet fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek. 
Det målsatta kapitalet omprövades 2019 i samband med budgetarbetet för 2020.
Per den 2020-12-31 uppgår eget kapital till 68 895 tkr och målsatt kapital till 39 000 tkr. 
Eget kapital överstiger fastställt målsatt kapital med 29 895 tkr.

Kommentarer till budgetavikelser
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Verksamhetens intäkter: 885 tkr i högre intäkter
Större intäktsavvikelser för 2020: 
• Intäktsförda gåvomedel +646 tkr. 
• Sjuklöneersättning +352 tkr.
• Sålda tjänster, serviceverksamhet +200 tkr.
• Fackliga uppdrag +190 tkr.
• Statliga och kommunala bidrag +112 tkr.
• Försäkringsersättningar +100 tkr.
• Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning +80 tkr.
• Bidragsberättigade åtgärder har inte genomförts under 2020 vilket medför en avvikelse gällande 
 kyrkoantikvarisk ersättning på -625 tkr. 
• Begravningsavgift -228 tkr. 

Begravningsverksamhetens resultat redovisas som en intäktsjustering med 874 tkr, eftersom begravningsverksam-
heten redovisar ett negativt resultat.

Övriga externa kostnader: 3 508 tkr i lägre kostnader
Större kostnadsavvikelser för 2020:
• Planerade fastighetsåtgärder som inte har genomförts minskar kostnaderna med +3 050 tkr.
• Ej använda medel till aktiviteter m.m. på församlingsverksamheten +1 000 tkr.
• Lägre driftkostnader för fastigheter +270 tkr.
• Ej använda medel i projektet ”Strategiskt framtidsarbete” +150 tkr.
• Lägre bilkostnader +130 tkr.
• Löpande underhåll på fastigheter (ej planerat) ökade med -864 tkr.
• Inköp vid användande av gåvomedel -322 tkr.
• Konsultarvoden och inköpta tjänster -92 tkr.
• Högre kostnader för inköp av förbrukningsinventarier -50 tkr.

Personalkostnader: 4 835 tkr i lägre kostnader
Av dessa utgör 4 377 tkr lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukskrivningar, ej ut-
tagna arvoden, samt utebliven löneökning under året på grund av förskjutet löneavtal. 
Resterande avvikelse på beror på lägre utbildningskostnader, sjuk-/hälsovård samt friskvårdskostnader.  

Övriga verksamhetskostnader
Avser resultatet efter överlåtelse av fastigheterna Skörstorp församlingshem och Vartofta-Åsaka församlingshem. 

Finansiella poster: 312 tkr i högre intäkt
Har erhållit 344 tkr i ränta på kyrkkontot. Dessa har reducerats med nedskrivning av värdet på Microcap.
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Begravningsverksamheten

Verksamhetens intäkter: 1 133 tkr i lägre intäkter
Större intäktsavvikelserna för 2020:
• Begravningsavgiftens avvikelse beror på tilläggsbudget för 2020 -1 210 tkr, 
 samt regleringspost av resultatet för 2018 på +100 tkr.
• Interna intäkter för gemensamma kostnader -97 tkr
• Vinst vid avyttring av maskiner -52 tkr. 
• Ersättning vid försäljning av koppartak, skrot +50 tkr
• Försäkringsersättningar på grund av inbrott i kapellet +38 tkr
• Bidrag och ersättningar för personal +30 tkr

Personalkostnader: 192 tkr i lägre kostnader
Den slutliga volymmätningen blev klar 2020, vilket resulterade i en högre lönekostnad för begravnings-
verksamheten. Utfallet för 2020 har dock blivit en lägre lönekostnad, vilket beror på utebliven löneökning under året 
på grund av förskjutet löneavtal samt sjukskrivningar. 

Övriga externa kostnader: 57 tkr i lägre kostnader
Större kostnadsavvikelser för 2020:
• Planerat underhåll som inte har genomförts +300 tkr
• Lägre bilkostnader +85 tkr
• Lägre driftkostnader fastigheter +80 tkr
• Interna kostnadsposter som blivit lägre +75 tkr   
• Oplanerat underhåll som blivit högre -340 tkr, på grund av vattenskador vid kopparstölden 
• Konsultarvoden och inköpta tjänster -80 tkr 
• Hyra av maskiner – 85 tkr
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Investeringar
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Nyckeltalsdefinitioner

• Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av kommunalt beskattningsbar inkomst.

• Medelantalet anställda – Antalet arbetade timmar genom normal arbetstid (anställda som uppburit 
             ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp ingår ej).

• Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens
              personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och   
             nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

• Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala          
             tillgångar i balansräkningen).

• Värdesäkring av det egna kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med 
              ingående eget kapital.

• Likviditet (%) – Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.
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väsentliga händelser under räkenskapsåret

Medlemsutveckling och motstrategier
Medlemsvård är ständigt ett prioriterat område. Medlemsutvecklingen har i femtio år varit negativ för hela Svenska 
kyrkan. Den påverkar nu ekonomin på ett sätt att kraftiga anpassningar varit nödvändiga och motstrategier utveck-
lats. Under 2020 har vi satsat på att stärka viljan till medlemskap genom att marknadsföra dopen, vara synliga och 
delaktiga i det offentliga rummet, satsa på öppna kyrkorum och digitala gudstjänster och mötesplatser och närvaro i 
de offentliga evenemang som varit möjliga att delta i utifrån den pandemisituation som präglat större delen av verk-
samhetsåret. Exempel på detta är medverkan i World Snow Day på Mösseberg, Falköpings ungdomsgala, andakt vid 
kommunfullmäktiges första sammanträde och pilotprojektet ”Cornerstone” (rockmusik i Kyrkans hus). 
Medlemskapet ska kännas angeläget. Arbetet har precis som under 2019 syftat till att medvetandegöra en bredare 
allmänhet om vikten av kyrkans budskap och möjligheten att leva i den trygghet som tillhörigheten till kyrkan ger. 
Visionen om fred, rättvisa och försoning har satt sig och upplevs vara en samlande kraft.

Vi konstaterar att under 2020 minskade antal tillhöriga med 169 personer (298 personer år 2019), mest beroende 
på nettoeffekten döpta/döda. Det var 95 utträden år 2020 (143 utträden år 2019) och 21 inträden (5 inträden år 
2019).  

Sars covid-19 pandemi
Vid årets ingång var ordet pandemi i stort sett okänt. Ordet corona var för de allra flesta en meteorologisk soleffekt, 
ett sällskapsspel eller en ölsort. Nu blev ordet synonymt med det dödliga viruset Sars covid-19. Långt in i februari 
månad kunde ingen föreställa sig den totala omställning som samhället och kyrkans arbete skulle genomgå redan i 
mitten av mars och under hela fortsättningen av året. I mars vidtogs de första åtgärderna för att medverka till mins-
kad smittspridning i samhället genom att undvika att samla människor i fysisk bemärkelse. Att samla människor är 
kyrkans huvuduppdrag, att vara församling, och därför blev osäkerheten stor om hur en alternativ verksamhet skulle 
kunna formas där ordet fortfarande var i svang och människor fick del av det kristna hoppet. 

Med stöd av nationell nivå, stift och andra kanaler har arbetet dock kunnat fortsätta på alternativa och oftast digi-
tala sätt, och uppdraget kunnat utföras, dock inte utan svårigheter. Omställning till digitala plattformar för verksam-
het och sammanträden har krävt stora insatser av den personal som arbetar med kommunikation och systemstöd. 
Både förtroendevalda och personal har varit nödgade att lära sig digital teknik för produktion och kommunikation 
och utifrån mycket skiftande förutsättningar och förkunskaper gjort det bra. Det material som producerats under 
året är arkiverbart och därför har år 2020 blivit ett fint tidsdokument i pastoratets liv.    

Förvärv av fastighet
Under 2020 inköptes Vartofta samlingslokal för att utgöra ett nav för församlingsverksamheten på landsbygden. 
Samlingslokalen ligger nära Vartofta skola och har ett stort värde som mötesplats och verksamhetslokal för ett 
offensivt arbete bland i synnerhet barn och unga som nu själva kan ta sig till och från kyrkans verksamhet utan att 
föräldrar behöver skjutsa. 

Överlåtelse av fastigheter
Under 2020 har Skörstorps församlingshem och Vartofta-Åsaka församlingshem överlåtits genom gåva till respek-
tive hembygdsförening. 

Personal
Två tjänster inom församlingsvården har under året lämnats vakanta på grund av den pågående coronapandemin. De 
arbetsuppgifter som varit omöjliga att utföra på grund av pandemisituationen har motsvarats av dessa vakanser. 

Anställning av arbetsledare på kyrkogården enligt ny organisationsmodell har genomförts. 

Även under 2020 har statsbidrag erhållits för minskad barntäthet i förskolan, vilket gjort att personalstyrkan kunnat 
innehålla en medarbetare mer till motsvarande kostnad som bidraget.  
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Finansiella instrument
Pastoratets riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt reglemente. Gällande regle-
mente antogs under år 2019. Kyrkorådet har upprättat riktlinjer baserade på gällande reglemente. Enligt riktlinjerna 
ska likvida medel placeras så att kravet på låg risk tillgodoses och att högsta möjliga avkastning uppnås. Säkerhet ska 
därvid alltid gå före hög avkastning. 

Omfattningen av placeringarna och löptiden för placerade medel ska avvägas mot pastoratets likviditetsbehov.

Vid utgången av 2020 hade pastoratet långfristiga placeringar till ett värde om 3 060 tkr 
(3 091 tkr).

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Pastoratet är utsatt för ekonomiska risker, varav en del ligger utanför pastoratets kontroll. Coronaviruset har nu satt 
sin prägel i samhället med svårbedömda ekonomiska konsekvenser. Den mest påtagliga ekonomiska risken är som 
tidigare utträden ur Svenska kyrkan. Till detta kan eventuella ekonomiska effekter av coronaviruset komma, såsom 
fler utträden och lägre kyrkoavgiftsunderlag. Pastoratet måste fortsatt aktivt planera för hur man ska möta den 
framtida utvecklingen och de konsekvenser det för med sig.

Miljöinformation
Pastoratet bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Kollekter 
Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andaktsstund. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma 
ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av kyrkostyrelsen respek-
tive domkapitlet. 

Församlingskollekter beslutas av församlingen. Församlingskollekt kan tas upp till förmån för en annan juridisk per-
son. Sådana förmedlade kollekter tas inte upp i pastoratets resultaträkning.

Förvaltade stiftelser
Pastoratet förvaltar inga stiftelser.
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