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Smått&gott 1. FÖLJ JESUS

2. FÖLJ OSS
Följ Ulricehamns pastorat på 
Facebook, Instagram och hemsida. 
2022 hittar du både Södra Vings 
pastorat, Redvägs församling och 
Ulricehamns pastorat på samma 
ställen.
@svenskakyrkaniulricehamn
www.svenskakyrkan.se/ulricehamn

Ett bidrag 
som gör skillnad!

Medlemmar i Svenska kyrkan i Redväg, Södra 
Ving och Ulricehamn 2019 bidrog till:

129 personer kunde döpas
33 par kunde gifta sig
128 personer kunde konfirmeras
826 hembesök kunde göras av den diakonala 
verksamheten
120 besök på sjukhus kunde göras av den 
diakonala verksamheten
3650 personer tog kontakt med diakonin
184 barn kunde sjunga i kör
278 vuxna kunde sjunga i kör
250 ungdomar kunde vara med i 
ungdomsverksamheten
4138 besök av barn till de olika 
barnverksamheterna
17 545 besök av vuxna till de vuxna 
verksamheterna
180 begravningar i Svenska kyrkans ordning

Vill du bli medlem?
Välkommen att bli en del av Svenska kyrkan. 
Kontakta expeditionen på 0321-283 00 (eller från 
1 december 0321-17 100.) Du kan också mejla till: 
ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se

Nytt telefonnummer
Från 1 december har växeln nytt 
telefonnummer. 0321-17 100. Detta gäller i hela det nya pastoratet, det vill säga i Södra Vings pastorat, Redvägs 
församling och Ulricehamns pastorat.
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Tillsammans 
är vi starka!

Finns det något härligare än att vara del av ett stort VI. Som när hem-
malaget gör mål, och ett rungande ”Jaaa!” ropas ut. Eller som när 

publiken på Världscupen på Lassalyckan bar fram skidåkarna med ett 
gemensamt hejande.

Vi:et är dessutom alltid så mycket mer än summan av ett antal personer. 
Det skapas något större när vi är tillsammans!

För några veckor sedan samlades en grupp förtroendevalda från vårt nya 
pastorats församlingar. Vi pratade om gudstjänst – ett viktigt samman-
hang med ett ”vi” som gemensamt bär sångerna och bönerna… Och vi 
pratade om delande och hur vi möter ensamhet.

Kvällen avslutades med goda och starka ord från en av deltagarna: Nu är 
det slut på ”vi och dom” – nu finns det bara Vi!

Orden blev som ett underbart utropstecken efter en god kväll tillsam-
mans, och inför en framtid som börjar ta form. Om tillsammans-skapet 
och vi-viljan får bära oss in i nya Ulricehamns pastorat 2022 är jag viss 
om att rätt riktning är utstakad!

Till våra egna strävande fogar sig dessutom Gud! En kvinna i en böne-
grupp gav ett bibelord inför första mötet med styrelsen som skulle arbeta 
med samgåendet. Ordet är från Predikaren 4:12, och det står ”Där en 
blir övermannad kan två hålla stånd, och en tredubbel tråd brister inte så 
snart”. I några bibelöversättningar skriver man inte tredubbel, utan istäl-
let tretvinnad tråd – och jag ser framför mig tre trådar som länkas ihop 
– flätas ihop – så att den gemensamma uthålligheten och kraften blir 
otroligt mycket bättre än när den ensamma tråden skulle bära all tyngd.

Bibelordet som vi fick till det där första mötet var en hälsning från Gud 
till oss, och det talar om att tre alltid är starkare än en. Tre pastorat 
blir ett, och sju församlingar flätas samman till något både vackert och 
hållbart! Olikheterna kommer att finnas och det unika för varje sam-
manhang ska bevaras. Samtidigt är tanken att vi kan dra nytta av det 
gemensamma och välsigna varandra!

Kom ihåg: Nu är det slut på ”vi och dom” – nu finns det bara Vi!
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8 december
Ulricehamnsbygdens Lucia i Ulricehamns kyrka kl. 19:00 
och kl. 20:30.
Medarrangör: Lions

9 december
Julkonsert i Fänneslunda och Grovare kyrka kl. 19:00
”Light in west”

10 december
Luciakröning i Södra Vings kyrka kl. 18:00

11 december
Ulricehamnsbygdens Lucia i Tvärreds kyrka kl. 16:00
Medarrangör: Lions

16 december
Julkonsert i Blidsbergs kyrka kl. 19:00
Redvägskören och instrumentalister under ledning av Gullan 
Merhamre

17 december
Julkonsert i Tvärreds kyrka kl. 18:00
”The Flying Bumblebees” Petra Johnson och Sara Pettersson 
samt orkester, kör och gästartister.

Julhändelser i bygden

Julafton
Kl. 10:00 Drop-in i församlingsgårdens serveringslokal
Kl. 11:00 Julandakt i Ulricehamns kyrka
Kl. 12:00 Jultallrik
Anmäl dig senast 17 december till växeln, 0321-17 100 (mån-
dag-fredag kl. 10:00-13:00) Vill du hellre mejla så gör det till: 
ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se 

Nyår
14:00-16:30 i församlingsgårdens serveringslokal. 
Räksmörgås, kaffe och kaka.
16:30 Nyårsbön i Ulricehamns kyrka
Anmäl dig senast 23 december till växeln, 0321-17 100 (mån-
dag-fredag kl. 10:00-13:00) Vill du hellre mejla så gör det till: 
ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se

Är du ensam på julafton och nyårsafton?
Välkommen till julfirande och nyårsfirande i församlingsgården, Ulricehamn
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Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Men beroende på var vi föds eller vilket kön vi har ser verkligheten 
olika ut. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med andra kyrkor,
organisationer och tusentals frivilliga runtom i världen för att
stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot fl ickor.

#BRYTENTRADITION
EN AV TRE FLICKOR
UTSÄTTS FÖR VÅLD

UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000 
FLICKOR GIFTS BORT 

VARJE DAG.

= 100 FLICKOR

FLER ÄN 10.000 
FLICKOR KÖNSSTYMPAS 

VARJE DAG.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

BRYT EN
TRADITION

JULINSAMLINGEN 2021
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Janet är den nya diakonen 
i Åsundens församling

Hon är sjuksköterskan som 
sadlade om och blev diakon. 
Som pensionär vill hon ta hand 
om hemlösa djur som farit illa. 
Sedan 1 oktober är hon ny 
diakon i Åsundens församling.

Det är en tisdag i oktober och jag sitter 
i bilen på väg mot Gällstad. Längs med 
väg 157 lyser träden i allsköns prakt i 
sina höstfärger Jag har bokat tid med 
Janet Andersson, ny diakon i Åsundens 

församling, för en intervju. På vägen i 
bilen slänger jag i mig en macka då jag 
inte hunnit äta någon lunch och väl 
framme hoppas jag innerligt att Janet 
är kaffesugen då jag har ett stort sug 
efter en kopp. Jag har tur, hon är en 
lika stor javaälskare som jag och slänger 
glatt på en kanna.

Vi står i köket i ombyggda Gällstads 
och Södra Säms kyrka. Johanna Svens-
son, barnledare, står och bakar till kväl-
lens ungdomsgrupp. Det slår mig hur 

levande kyrkan har blivit sedan försam-
lingshemmet flyttade in där. Där finns 
ett liv och en värme som bara männ-
iskor kan ge till en byggnad. 

Kaffet är klart och jag och Janet sät-
ter oss vid ett bord och börjar prata om 
varför hon blev diakon. Hon berättar 
att det är inget hon haft i sina dröm-
mar sedan hon var ung utan det kom 
senare i livet. I många år jobbade hon 
som sjuksköterska. Först som akutsjuk-
sköterska och sedan som psykiatrisjuk-
sköterska.

”Jag visste knappt vad en diakon var, 
eller jag visste väl lite. Runt 2000 bör-
jade jag fundera över detta och då åkte 
jag runt på olika saker där jag visste 
att en diakon var med för att se vad de 
gjorde. Jag bodde då i Huskvarna och 
på söndagarna gick jag på gudstjänst. 
Diakonen där blev nyfiken på vem jag 
var och efter något år, jag tror det var 
2004, så frågade hon mig om jag tänkt 
på att bli diakon. Det hade jag ju och 
där började det.”

Som sjuksköterska inom psykiatrin 
såg hon många som hamnade mellan 
stolarna och dessa möter hon ofta som 
diakon idag. 

”Kyrkan kan vara ett komplement 
till sjukvården, men det är viktigt att 
också hänvisa till sjukvården. Som dia-
kon eller präst kan du inte ta hand om 
allt.”

Vad är diakoni för dig Janet?
”Det är att hjälpa människor till 

självhjälp. Jag kan finnas med som ett 
stöd vid kontakt med vården och andra 
aktörer i samhället. Sitta med som stöd 
till en ensamstående mamma som bli-

Text och bilder av Jenny Nyberg 
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vit kallad till skolan eller vara med som 
stöd vid en rättegång. Det finns många 
exempel. 

Kanske är diakoni att göra det som 
ingen annan vill göra. Mitt uppdrag är 
att hjälpa människor att klara sig själva. 
Det viktigaste för mig som diakon är 
att jag vill att människor ska få en egen 
personlig tro”

Janet är en person som det är enkelt 
att prata med och det är lätt att glöm-
ma av att jag sitter där för att intervjua 
henne. Vi kommer in på ett spår om 
att bli kristen som vuxen. Något både 
hon och jag har erfarenhet av. Gamla 
vänner finns inte kvar i så stor utsträck-
ning och kanske beror det på en rädsla. 
En rädsla över att man som person bli-
vit någon annan när man fått en tro. Vi 
är rörande överens om att vi är samma 
personer som innan men kanske med 
ett nytt djup. Det är ledsamt att männ-
iskor har förutfattade meningar om 
kristna. Som om alla kristna var stöpta 
i samma form vilket inte alls stämmer.

Samma gäller diakoner. Man har 
olika styrkor och är bra på olika saker. 
Det finns inte ett färdigt schema som 
alla ska jobba efter utan var och en 
får hitta sitt sätt att arbeta. Det finns 
de som är bra på att jobba med äldre 
medan andra har sin styrka i att jobba 
med ungdomar. Vissa jobbar på sjuk-
hus och andra jobbar med hembesök 
och diakonimottagningar. Listan kan 
göras oändligt lång.

Som diakon är det svårt att vara 
överallt samtidigt och ideella ha en 
otroligt viktigt funktion. Som ideell 
finns det olika saker att hjälpa till med. 
Man kan gå med i besöksgrupper där 
man går hem och hälsar på ensamma 
eller kanske man älskar att baka och 
kan då hjälpa till med detta till olika 
samlingar. 

”Men det ska inte vara utifrån att 
jag kommer och säger att nu ska vi ha 
en samling och då får ni baka och göra 
i ordning, utan det måste växa fram i 
församlingen annars håller det inte. 
Ideella krafter måste vara frivilliga.”

Hon har exakt på dagen jobbat i 
Åsunden i två veckor. Än har hon inte 
hunnit träffa så många och har inte 
bestämt vilka olika verksamheter som 
hon ska sätta igång. I Timmele och 
Ulricehamns församlingar finns det en 

verksamhet som heter 0-100. Namnet 
syftar till åldern, att det är en verksam-
het för alla, ung som gammal, barn-
familj och ensamstående. Det passar 
Janet och hon har tankar på att sätta 
igång detta ute i Åsunden.

”Jag har pratat om detta med Siv 
Jonstoij, barnledare, som har öppen 
förskola på fredagar. Tanken är att jag 
tar de vuxna och hon barnen och så fi-
kar vi och har andakt tillsammans. Det 
måste inte vara familjer eller pensionä-
rer utan det finns plats för alla.”

Det finns ett glapp i kyrkans verk-
samheter och det är för dem som är 
mitt i livet. Barn- och ungdomsgrup-
per finns det gott om, likaså dagle-
digträffar. Men för den som jobbar 
och inte längre har små barn finns det 
inte mycket att göra såvida du inte vill 
sjunga i kör. 

”De som är mitt i livet kanske inte 
vill binda upp sig en hel termin men 
man kan ha punktgrejer. Exempelvis 
har jag tidigare haft julpysselkvällar 
och kransbindning som har varit väl-
digt populära. Samtalsgrupper är också 
viktigt.”

Som diakon har Janet haft många 
själavårdssamtal. Diakoner har tyst-
nadsplikt och för inga anteckningar 
eller journaler. Det är också helt kost-
nadsfritt. Som diakon har man dock 
anmälningsplikt när barn far illa och 
kan tvingas att vittna i en rättegång om 
det framkommer i samtal att någon be-
gått ett brott. 

När vi sitter och pratar så inser jag 
hur varierat det kan vara i en diakons 
arbetsdag. Allt från samtal, hembesök, 
gruppverksamheter till att ge en mat-
kasse till behövande. Men vad brinner 
Janet för?

”Något inom mig vill jobba för att 
andra ska få det bättre. På vilket sätt 
det behövs beror ju på bygden där jag 
jobbar. Det kan handla om det ekono-
miska men det kan lika gärna handla 
om det själsliga.

Jag tänker på några rader som fanns 
i mina vigningslöften; Man ska befria 
och uppmuntra Guds folk till att göra 
det som är gott. Vi tillsammans ska 
göra det, för hänger det bara på mig så 
dör det ut den dagen jag inte är kvar 
här. Här i Åsunden tycker jag mig se 
en stark drivkraft och det är oerhört 
viktigt”

Vårt samtal lider mot sitt slut men 
jag slänger ur mig frågan vad hon ska 
göra den dagen hon blir pensionär?

”Då ska jag jobba med hemlösa djur. 
Inte de allra största som kor och häs-
tar men med hundar och katter. Jag 
har två honkatter från Eksjös katthem 
Spinnhuset. För mig är det ett riktigt 
hem när det bor djur där.

Faktaruta
Namn: Janet Andersson
Bor: Lekeryd, Småland
Favoritbibelstycke: Psaltaren 27:1
Favoritpsalm: 10. Lov, ära och pris.
Vigdes till diakon: 2009
Favoritmat: Indisk mat
Fritidssysselsättning: Läsa, vara ute 
i naturen, gå på bio.
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Kyrkogårdsförvaltningen

Den 1 januari 2022 så kommer Redvägs för-
samling, Södra Vings pastorat och Ulricehamns 
pastorat att gå samman till ett pastorat i kom-
munen. Det nya namnet kommer att vara Ulri-
cehamns pastorat.

I det nya pastoratet kommer det att finnas en kyrkogårds-
expedition. Expeditionen kommer att finnas vid Vist kyrko-

gård i Ulricehamn. Vi har hand om alla kyrkogårdar i kom-
munen. Har ni frågor rörande er gravplats eller vill beställa 
gravskötsel eller något annat jobb är ni välkomna att kon-
takta oss. Vi har öppet måndag-fredag kl 10.00-13.00. Ni 
når oss på telefon 0321-171 00 eller om ni vill besöka oss på 
vårt kontor i Vist.

Välkomna att kontakta oss!

Nyhet år 2022 – Ingen kostnad för gräsputs
Ulricehamns pastorat kommer att gå samman med Redvägs församling och Södra Vings pastorat 1 januari 2022. I sam-
band med detta så har interimsstyrelsen tagit beslut om att den avgiftsbelagda gräsputsen av gravplatser inom Ulricehamns 
pastorat skall upphöra. Från och med år 2022 kommer därmed alla gravplatser att putsas/klippas utan kostnad för grav-
rättsinnehavaren. 

Har ni några frågor eller om Ni önskar övrig skötsel är Ni välkomna att kontakta oss. 
Vi ber er att inte lägga glasvaser, gravlyktor och andra föremål bakom era gravstenar. Dessa kan gå sönder och skada 

personal och andra besökare på kyrkogården.

Kyrkogårdsexeditionen i Vist, Vist kyrkogård.
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Ulricehamns pastorat kan 
erbjuda fem olika gravskick för 
gravsättningar. Kistgravplats, 
urngravplats, askgravplats, 
askgravlund samt minneslund.

Kistgravplats
Kistgravplatsen är historiskt sett det 
vanligaste gravskicket och finns i olika 
storlekar. Det finns kistgravplatser med 
plats för en kista och de med plats för 
fler kistor.

I en kistgravplats sänks kistan i jor-
den, en s.k. jordbegravning. För grav-
platsen finns en gravrätt på 25 år som 
kan förlängas med 25 år när gravrätts-
tiden har gått ut. När ytterligare en 
gravsättning sker i kistgravplatsen så 
förlängs gravrätten automatiskt. Sist 
gravsatt i graven ska alltid ha 25 års 
gravrätt. 

Gravrättsinnehavaren får sätta upp 
gravanordning och smycka gravplatsen 
med växter, blommor och ljus.

En kistgravplats kan kompletteras 
med gravsättning av urnor.

Detta gravskick finns på alla våra 
kyrkogårdar i pastoratet. Men nya 
platser för kistbegravningar finns inte 
på Gamla kyrkogården i Ulricehamn 
samt Södra Vånga kyrkogård.

Urngravplats 
Urngravplatser är numera det vanligas-
te gravskicket. Det finns urngravplatser 
med plats för 8-15 stycken urnor. 

För urngravplatsen finns en gravrätt 
på 25 år som kan förlängas med 25 år 
när gravrättstiden har gått ut. När yt-
terligare en gravsättning sker i urngrav-
platsen så förlängs gravrätten automa-
tiskt. Sist gravsatt i graven ska alltid ha 
25 års gravrätt. 

Gravrättsinnehavaren får sätta upp 
gravanordning och smycka gravplatsen 
med växter, blommor och ljus.

Detta gravskick finns på alla våra 
kyrkogårdar i pastoratet. 

Askgravplats och gemensam 
kistgravplats
Askgravplatsen är en utveckling av urn-
gravplatsen och är ett gravskick med 
begränsad gravrätt avseende gravan-
ordning, utsmyckning och skötsel. 

En askgravplats upplåts med grav-
rätt i 25 år som kan förlängas med 25 
år när gravrättstiden har gått ut. När 
ytterligare en urna ska gravsättas i be-
fintligt askgravplats så förlängs gravrät-
ten automatiskt, sist gravsatt i graven 
ska ha 25 års gravrätt. 

Askgravplatsen har plats för 2-6 urnor, 
följaktligen ska det finnas en gravrätts-
innehavare. Namnplattan har plats för 
2 namn samt födelse- och dödsdatum. 
Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar 
för den kollektiva planteringen i an-
slutning till eller inom gruppering av 
askgravplatser. Anhöriga får sätta lösa 
blommor eller ljus i vas/ljushållare som 
kyrkogårdsförvaltningen sedan plockar 
bort efter behov.

Våra askgravplatser är utformade på 
lite olika vis och finns i två prisklasser. 
Kostnad för namnskylt samt gravsköt-
sel tas ut av dödsboet efter den avlidne.

Askgravplatserna finns idag på föl-
jande kyrkogårdar: Vist kg, Gamla kg, 
kapell kg i Ulricehamn, Brunns kg, 
Timmele kg, Hössna kg, Gullereds kg, 
Strängsereds kg, Tvärreds kg, Gällstad 
& Södra Säms kg, Grönahögs kg samt 
Knätte kg. På Vist kyrkogård finns 
även en gemensam kistgravplats.

Ask- och kistgravlund
Askgravlunden har utvecklats från min-
neslunden och har därmed en kollek-
tiv karaktär. Gravsättningen sker utan 
upplåtelse av gravrätt. I varje gravplats 
finns det plats för en urna. På namn-
plattan finns plats för ett namn samt 
födelseår och dödsår. Namnplattan sit-
ter uppe i 25 år och tas sedan bort.

Gravsättning sker i kronologisk ord-
ning. Anhöriga får vara närvarande vid 
gravsättningen.

Gravskick i Ulricehamns pastorat
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Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den kollektiva plan-
teringen i anslutning till askgravlunden eller inom en grup-
pering av askgravlundar. Anhöriga kan sätta lösa blommor 
eller ljus i vas/ljushållare som kyrkogårdsförvaltningen sedan 
plockar bort efter behov.

Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselan-
svar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Våra ask- och kistgravlundar är utformade på olika vis. En 
kostnad för namnskylt tas ut av dödsboet efter den avlidne.

Askgravlundar finns på Gällstads & S Säms kg, Marbäcks 
kg, Tvärreds kg, Gamla kg, Kapellkyrkogården, Kölaby kg, 
Blidsbergs kg, Dalums kg, Södra Vings kg, Fänneslunda-
Grovare kg och Varnums kg samt en ask- o kistgravlund på 
Finnekumla kyrkogård. 

Minneslund
Minneslunden är en gemensam gravplats för askor med ano-
nym karaktär där den avlidnes aska grävs ner. Detta grav-
skick är utan gravrätt.

Gravsättning sker under lämplig årstid vanligtvis under 
maj – oktober månad och utförs av kyrkogårdsförvaltningens 
personal. Anhöriga får inte närvara under gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den kollektiva plan-
teringen i anslutning till minneslunden. 

Anhöriga kan sätta lösa blommor eller ljus i vas/hållare 
som kyrkogårdsförvaltningen sedan plockar bort efter behov.

Minneslund finns på Vist kyrkogård, Gällstad & S Säms 
kyrkogård, Hällstads kyrkogård samt Möne kyrkogård.

Gravsättning på annan plats än begravnings-
plats
Möjlighet att strö ut aska på annan plats än begravningsplats 
finns. Ansökan ska göras hos länsstyrelsen som vid bifall stäl-
ler villkor för var och hur askan får spridas över land eller vat-
ten. En ansökan om tillstånd kan inte prövas i förväg, utan 
först när det finns en avliden. Det är dödsboet/anhöriga som 
kan söka tillstånd för utströende av aska. 

Behöver du hjälp med plantering och skötsel 
av din gravplats?
Kyrkogårdsförvaltningen har mångårig erfarenhet av att vår-
da och sköta gravarna på kyrkogårdarna inom pastoratet. Vi 
erbjuder våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver 
hjälp med gravskötsel på våra kyrkogårdar.

Tre avtalsformer för gravskötsel finns

• Ettårsavtal 
Faktureras årligen i förskott. Normalt faktureras ettårsavtalen 
i slutet av januari månad. 

• Treårigt fasttidsavtal 
Beställs och betalas mot faktura. Beställs senast 10 februari 
första avtalsåret.

• Avräkningsavtal 
Valfritt antal år, högst 25 år, beställs och betalas mot faktura. 
Beställs senast 10 februari första avtalsåret. Insatt belopp av-
räknas årligen med aktuella gravskötselavgifter.

I skötseln ingår
• Vårstädning
• Putsning och rensning av rabatt
• Borttagning av vissna och lösa blommor
• Vattning och krattning
• Häckklippning
• Enklare riktning av gravvård

I planteringen ingår
• Rabatten jordförbättras
• Vårplantering: penséer
• Sommarplantering: standardplantering, alternativt plan-

tering efter egna önskemål mot avgift
• Vintertäckning: granris

Gravskötselavgifter år 2022
Grundskötsel
Kistgravplats och urngravplats i gräsmatta 820 kr
Kistgravplats med grusyta, 1-plats 1080 kr
Kistgravplats med grusyta, 2-plats 1275 kr

Plantering
50-100 cm rabatt 370 kr
100-200 cm rabatt 515 kr
200-300 cm rabatt 720 kr
300-400 cm rabatt 935 kr
 
Vinterkrans 235 kr

Plantering efter egna önskemål
Egna önskemål på plantering kostar  270 kr

Förutom gravskötsel enligt prislistan kan vi även hjälpa 
till med igenläggning av planteringsyta, grusning av grav-
plats. Timkostnaden för dessa tjänster är 370 kr/tim.

Rengöring gravsten, okt-nov 370 kr
Rengöring gravsten, övrig tid 600 kr
Ljuständning i samband med allahelgona 185 kr

Prisexempel
Gravplats i gräsmatta samt rabatt 50-100 cm utan  
vinterkrans.
1 år  1190 kr
3 år 3570 kr
Avräkningsavtal valfritt antal år, men avtalet kan inte 
längre än vad gravrätten är: priset beror på hur många år 
man tecknar avtalet för. Vänligen kontakta oss för pris-
uppgift. Vinterkrans och egna önskemål på plantering 
ingår inte i ovanstående prisexempel utan beställs sepa-
rat. 
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Askgravplats samt gemensam kistgravplats
Askgravplatser finns på Vists kyrkogård, Gamla kyrkogården, Kapellkyrkogården i Ulricehamn, Brunns kyrkogård, Strängsereds 
kyrkogård, Gullereds kyrkogård, Hössna kyrkogård, Timmele kyrkogård, Tvärreds kyrkogård, Gällstad & s Säms kyrkogård 
samt Knätte kyrkogård. På Knätte kyrkogård så får gravrättsinnehavaren ordna med gravsten på egen hand till askgravplatsen, 
men det finns regler för gravstenens storlek.
   På Vist kyrkogård finns även en gemensam kistgravplats.

Kostnadsexempel med nuvarande avgifter för gravsättning i askgravplats samt gemensam kistgravplats.

 Gravrätt Kostnad Kostnad
Urnnedsättning år 2022 25 år Namn sten Namn platta 
Plats för två namn på namnbrickan/sten
Urnnedsättning 2022-2047 0 0
Namnplatta 25 år inkl ett namn 2022-2047 - 2000
Liten sten 25 år inkl ett namn 2022-2047 4900 -
Skötsel i 25 år 2022-2047 7365 7365

  12265 9365

Ny urnnedsättning år 2024
Gravrätten förlängs med två år
Urnnedsättning 2024-2049 0 0
Namn nr två, namnplatta 2024-2049 - 1030
Namn nr två liten sten 2024-2049 3795 -
Förlängning skötsel 295 kr/år  2024-2049 590 590  

  4385 1620

Ask- och kistgravlund år 2022
Askgravlund finns på Gamla kyrkogården, Kapellkyrkogården, Gällstads kyrkogård, Tvärreds kyrkogård, Marbäcks kyrkogård, 
Kölaby kyrkogård, Blidsbergs kyrkogård, Dalums kyrkogård, Södra Vings kyrkogård, Fänneslunda-Grovare kyrkogård samt 
Varnums kyrkogård. En ask- och kistgravlund finns också på Finnekumla kyrkogård.

Kostnadsexempel med nuvarande avgifter för gravsättning i ask- och kistgravlund:

  Kostnad
Urnnedsättning år 2022         
Plats för ett namn på namnplattan

Urnnedsättning 2022-2047  0
Namnplatta 25 år inkl ett namn 2022-2047 2000

  2000

Kontakta oss om Du vill veta mer eller om du har några frågor.

Kontaktuppgifter, Ulricehamn pastorat
Kyrkogårdsexpeditionen i Vist
Öppettider: Måndag-fredag 10:00-13:00
Telefon: 0321-283 00 
OBS! Nytt nummer från 1 december 2021 telefon: 0321-17 100
Besöksadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Vist 916 Ulricehamn, 
Vist kyrkogård
E-post: ulricehamns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
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Kvinnan med flest kryss

Therese Karlsson är sjuk-
husdiakonen som för första 
gången ställde upp i det lokala 
kyrkovalet. Att hon skulle få 
flest personkryss hade hon 
inte förväntat sig.

Therese möter mig på en bilverkstad i 
Ulricehamn. Hon har mycket på sin 
dagordning och är snäll och klämmer 
in mig för en intervju medan hennes 
bil blir fixad. 

På frågan hur det kom sig att hon 
ställde upp i valet svarar hon

”Jag fick frågan från valberedningen 
om jag kunde tänka mig att vara med 
på Södra Vings och Hällstads lista. Jag 
har aldrig varit kyrkopolitiskt engage-
rad tidigare men när jag fick frågan så 
tänkte jag, varför inte? De senaste åren, 
framför allt sen jag själv börjat jobba i 
kyrkan, så har jag blivit medveten om 
hur viktigt det är att det finns människ-
or i de olika beslutsnivåerna som har en 
känsla för kyrkan och de medmänsk-
liga frågorna.

Det har blivit tydligt, tycker jag, att 
kyrkovalet är en arena där man kan få 
makt och den kan missbrukas av perso-
ner som egentligen bara är ute efter just 
makten. Att styra vilka människor som 
är mer värda en andra blir jag skogsto-
kig på! Tänk om det skulle bli så, i mitt 
yrke som diakon, att jag måste sortera 
bland människor som jag får eller inte 
får hjälpa. Det vill inte jag vara en del 
av utan jag vill värna om en öppen och 
välkomnande kyrka där man får vara 
precis den man är. Genom att ställa 
upp i valet så hoppas jag kunna bidra 
med mina tankar, kunskap och det jag 
står för.”

Flest personkryss i det lokala valet 
var inte något hon hade förväntat sig 

och hon ler stort när jag frågar hur det 
känns.

”Jag trodde att min familj och kan-
ske några till skulle rösta på mig. Jag 
är tonårsmamma till tre barn och de 
fick alla tre rösta i detta val. Fast drygt 
en vecka innan valdagen så la jag varje 
dag ut på min Facebooksida olika tan-
kar om valet. Bland annat skrev jag 
om hur viktigt kyrkovalet var för mig, 
hur min väg in i kyrkan var och hur 
mycket barn- och ungdomsverksamhe-
ten har betytt för mig. En dag skrev jag 

om mitt jobb som diakon på SÄS och 
hur vi möter människor där. Dessa oli-
ka inlägg har nog gett många av dessa 
röster.”

Vi pratar lite om hur lite människor 
faktiskt vet vad kyrkan och diakonin 
gör. Diakoni är ju inget man automa-
tiskt känner till men om man säger kyr-
kans sociala arbete så blir det mycket 
klarare. Det är alldeles för lätt, när man 
är i kyrkans värld, att glömma bort att 
många av orden och benämningarna 
inte är självklara hos människor. 

Text och bilder av Jenny Nyberg 
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Programmet för Sorgbearbetning är ett väl beprövat 
handlingsprogram för människor som vill bearbeta 
den smärta som olika förluster orsakat.

Under kursen tittar vi på våra uppfattningar om sorg, tar reda på 
vilka förluster som påverkat våra liv, genomför de handlingar som 
behövs för att bearbeta och avsluta det som är ofullständigt.

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina för-
luster. Det innebär inte att du ska glömma eller utplåna minnen. 
Det handlar om att försonas med det förflutna.

Kursen startar tisdag 1 mars 2022 och det är sammanlagt åtta 
träffar.

Vill du anmäla ditt intresse eller vill du veta mer? Kontakta 
Erika Erlén, diakon i Ulricehamns pastorat, 0321-17 153 (efter 
1 december). Du kan också mejla: erika.erlen@svenskakyrkan.se

Sorgbearbetning

FOTO: CHRISTER ANDERSSON

”Det är så. På sjukhuset möter vi det gång på gång att; 
Oj, hade jag vetat att kyrkan jobbar så här så hade jag aldrig 
funderat på om jag ska vara medlem i Svenska kyrkan eller 
inte. Det är till och med människor som jag träffat som gått 
med i Svenska kyrkan och sagt att detta vill jag självklart vara 
en del av och stötta, och det är ju helt fantastiskt.”

Det finns mycket att säga om detta givetvis men vi återgår 
till kyrkovalsresultatet och vad det innebär att få flest kryss.

”Först blev det oerhört hisnande att här har jag att leva 
upp till. Jag är helt ny i sammanhanget men tack och lov 
finns det ju många som varit med länge och har stor kunskap 
som kan hjälpa mig. Sen är jag inte blyg av mig så jag kom-
mer att ta min plats och ställa mina frågor. Jag hoppas att jag 
på ett ödmjukt sätt kan bidra med mina tankar och perspek-
tiv. Jag vill vara med och öppna dörrar.”

1 januari 2022 går Redvägs församling, Södra Vings pas-
torat och Ulricehamns pastorat samman. Hur tänker du om 
det?

”Det är lite kluvet. Jag tycker att det är lite sorgligt med 
stora enheter. Det finns en risk att det lilla och personliga 
försvinner. Men i detta fall tror jag att det blir väldigt bra. Jag 
är glad för att Carolina Davidson blir kyrkoherde för hon är 
en mycket klok kvinna. 

Det jag har fått till mig, så som den tänkta organisationen, 
där man månar om det lilla gör att jag känner mig positiv 
och jag tror att detta blir bra. Det känns verkligen som man 
tänkt till i detta.”

Therese bil är klar och det är dags för henne att åka vidare. 
Men innan vi skiljs åt så frågar jag om jag kan få göra ett 
reportage om hennes arbete som sjukhusdiakon lite längre 
fram. Det fick jag så vi kommer att få läsa mer om Therese i 
ett annat nummer av Kyrkbladet.



14 K YRKBL ADET   #1 |  2021

Följ mig

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

Ordet lärjungaskap är starkt förknip-
pat med efterföljelse och handlar både 
om den egna vandringen och försam-
lingens liv. På många sätt kan det vara 
svårt att konkret närma sig frågan om 

lärjungaskap. Hur kommer det sig att 
biskop Åke valt just detta tema?

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

Förväntningarna är att samtal ska 
kunna föras i församlingarna, samtal 
till inspiration att vara en Jesu lärjunge 
konkret i både vardag och helg. Kristet 
liv är ingen söndagsföreteelse utan nå-
got som ska få genomsyra allt. Genom 
att tala och reflektera över detta finns 
möjlighet att hitta verktyg för att sedan 
låta lärjungaskapet verka konkret där 
var och en befinner sig.

Pandemin har gjort att församling-
arnas verksamheter har behövt anpas-
sas och för var och en har det inneburit 
stora förändringar, i livets alla delar. 

Biskop Åke ser att temat, när restrik-
tionerna lättat, kan hjälpa till i mötet 
med människor där de är.

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

Lärjungaskap handlar också om att 
ibland vara obekväm och stå upp för 
det som är rätt. 

-Vi ska ”stå upp som kyrka” och det 
handlar om att våra röster måste höras 
när människor trampas på, marginali-
seras, när skapelsen missbrukas och jor-
den gråter, uppmanar biskop Åke.

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

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

Text: Åke Bonnier, biskop
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Expedition:
Västra Kyrkogatan 3B, 523 30 Ulricehamn
Telefon ..................................................0321-283 00
OBS! Från 1 december 0321-17 100
Öppet måndag-fredag 10.00-13.00
ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/ulricehamn

Kyrkogårdsförvaltningen:
Besöksadress: Vist 916
Telefon (växel) ....................................0321-283 00
OBS! Från 1 december 0321-17 100
Öppet måndag-fredag 10:00–13:00
ulricehamns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Skicka in svaret senast 10 januari till:
Ulricehamns pastorat, Västra Kyrkogatan 3b, 523 30 Ulricehamn 
Eller till: ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se 

Två vinnare får ett paket kyrkkaffe.

Pyssel Vilket blir ordet i de gula 
rutorna i korsordet?

Lösning: Finn fem fel: Ugglan, skorstensröken, staketet,
kyrkfönstret, fönster på gavel. Korsordet: LJUS 
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PB-7 c Burmans förlag

för de yngre



Alla kyrkor i Ulricehamns nya pastorat
ODR Samhällsinformation


