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Det kan bli för mycket!
Jag vet inte om ditt liv ser ut som mitt. Jag tycker att mitt liv ofta blir
överfullt. Det blir för mycket utan att jag själv väljer det. För mycket
av det jag inte tycker är särskilt värdefullt! Jag tror att ett överfullt liv
riskerar att kväva livet. För att överleva i vår tid måste vi kanske lära oss
att prioritera och att välja bort.
Fastan (i år börjar den 1 mars) har varit en period för medvetna val. Fastetiden har varit en tid för befrielse från, en tid för att skala av och välja
bort, för att ge rum för det viktigaste i livet.
Vad skulle du vilja ha mer av i ditt liv? Vad skulle du kunna välja bort
för att ge rum för det viktiga? Kanske skulle du bestämma dig för att
pröva att ”fasta”, dvs avhålla dig från något som du själv väljer under
fasteperioden (40 dagar)?
I kristen tradition har fastetiden varit en tid att mer intensivt söka Gud,
kärlekens källa. Det har varit en tid för ”omvändelse”, då man justerat sin livsriktning. Detta för att
kunna göra sig själv mottaglig och ge plats för mer
av Guds kärlek, glädje och frid i sitt liv.
Välkommen till våra kyrkor under fastetiden! Där
hittar du även ”Fastebrev från präster och diakoner
i Skara pastorat”.

lars tivemo, präst i skara domkyrkoförsamling

På Långfredagen vandrar
människor över hela världen
Lidandets väg. Så även i Skara.
- Det är en världsvid rörelse
där vi sjunger, ber och lyssnar till det som hände Jesus i
Jerusalem, säger domprost Carl
Sjögren.

text: anna theander
foto: sven-erik falk

Att vandra med kor
- varför då?

På vandring med korset

På Långfredagens eftermiddag börjar vandringen vid Skara
domkyrka. Precis som i Jerusalem stannar man på fjorton
platser.
- Här i Skara har vi ju fått bestämma fjorton platser där
vi stannar och läser. Men i Jerusalem finns de här platserna
utmärkta, så som man tror att Jesus gick sin väg mot korset.
Så här gör hundratusentals kristna över hela världen den här
dagen. Det är lite häftigt att dela det tillsammans, fast man
är på olika ställen, fortsätter Carl Sjögren.
Vandringen är ekumenisk. Den genomförs alltså av flera
kristna samfund i Skara. Och vem som helst som vill är
välkommen att gå med under den lilla pilgrimsfärd som

genomförs genom centrala Skara.
- Vi upplever i text och sånger det som hände. Och så ber
vi för världen och för Skara. Man kan säga att vi tar med
oss våra egna liv in i Jesu lidande. Och på samma sätt tar vi
också med det lidandet ut i världen.
Många som ser följet med korset tåga förbi stannar upp,
lyssnar en stund. Och det får man givetvis göra! Det går
också bra att ansluta längs vägen om man vill gå med en
bit. Vill du vara med från början och ta del av hela berättelsen är du välkommen till Domkyrkan den 14 april 14.00.
Vandringen tar en knapp timme och klockan 15.00 är det
Långfredagsgudstjänst i Domkyrkan.
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Ing-Mari Andersson, Åsa Wikman
och Ingela Tidqvist
Karlén är pastoratets tre diakoner.

Ett yrkesliv bland människor
De lever sitt liv mitt i människors vardag. I glädje och i sorg. I bekymmer,
men också i det som tar en vändning och blir till en ljusning.
Åsa, Ingela och Ing-Mari är diakoner.
Det är tisdagmorgon i nedre våningen i Nikolaigården mitt i
Skara. Rummet där vi sitter är nymöblerat. Här har diakonerna Åsa Wikman, Ingela Tidqvist Karlén och Ing-Mari Andersson numera sin diakoniexpedition öppen varje vecka. Konceptet testades i höstas och nu har de flyttat in i nya lokaler.
Men vad gör egentligen en diakon? Det tar en stund att
besvara frågan – ingen arbetsdag är nämligen den andra
lik. Svaret landar dock i huvuduppgiften att finnas till för
människor, att hjälpa och stötta, att glädjas med dem som är
glada och sörja med dem som är ledsna.
- Man kan väl säga att vi möter människor i deras vardag,
säger Ing-Mari.
De tycker själva att de har världens bästa jobb.
- Jag upplever det som en stor förmån att få prata med
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människor om det som verkligen är viktigt, det som är nära
livet och kanske ibland nära döden, menar Ingela.
Många hör av sig till diakonerna för att prata av sig. De så
kallade enskilda samtalen har ökat. De upplever också att de
existentiella frågorna har blivit fler.
- Många frågar sig vad meningen med livet egentligen är.
Den psykiska ohälsan ökar och går neråt i åldrarna, konstaterar Ing-Mari.
Mycket i vårt samhälle handlar idag om att vara ”lyckad”,
att ha ett arbete, att kunna visa upp på Facebook hur många
vänner man har och hur mycket roligt man upplever.
- För den som inte känner igen sig i det, som kanske inte
har ett arbete, som är ensam, kan det förstås vara jättejobbigt.
Jag tror att vi som kyrka måste vara en motbild till det.

I höstas uppmärksammades just psykisk ohälsa lite extra under det som kallas ”Diakonins månad”.
- Jag tror att det ligger en viktig uppgift i att informera allmänheten. Nästan alla
känner ju någon som mår dåligt. Att få hjälp och stöd i hur man som anhörig kan
hantera det tror jag är nödvändigt, säger Ing-Mari.
Ett sätt att motverka ensamhet kan vara att få med människor i någon form av
gemenskap. Ing-Mari berättar att de i sin högst varierande vardag också har mer fasta och återkommande grupper. Det är syföreningsträffar och gemenskapsgrupper,
soppluncher och stickcaféer, andakter och sorgegrupper. Mötesplatser för många
människor i olika sammanhang, helt enkelt. Och just grupperna och tillhörigheten
som de ger talar alla tre varmt om.
- Jag kan fascineras över alla kontakter som knyts. Oavsett om det är en sorgegrupp
där alla har mist en anhörig och man så att säga befinner sig i en liknande situation,
eller ett stickcafé, så ser jag hela tiden hur människor får kontakt med varandra och att
det leder till något bra, säger Ingela.
Ordet diakoni handlar om ”att tjäna”, och det kan man göra på olika sätt. Historiskt
sett kunde det handla om att vara biskopens medhjälpare, att hjälpa till vid nattvarden
eller att ”gå ärenden”. Men i alla sammanhang verkar det ytterst alltid ha handlat om
att ha en stöttande roll i ekonomiska och sociala frågor.
Ibland handlar det om väldigt konkreta uppdrag. Någon som inte har mat till sina
barn, någon som för stunden saknar en bostad. Då försöker de hjälpa till att lösa det
akuta problemet, men Åsa betonar att det i yrkesrollen också ligger ett ansvar att våga
stanna upp och fråga sig vem som ska göra vad.
- Det är ju ytterst så att kommunen har ansvar för sina invånare. Det systemet ska
fungera. Vi är ju inte 112. Men ibland händer det saker som gör att människor tillfälligt faller igenom det skyddsnätet, förklarar hon.
Vissa arbetsdagar är svårare än andra. Det kan handla om att någon valt att avsluta
sitt liv, eller att ett barn har dött. Men även om det är tungt och svårt känner de trygghet i sin kristna tro.
- Jag tror ju att Gud har kallat mig till detta. Och då måste jag ju också tro att Gud
bär mig igenom mitt arbete, förklarar Åsa och tillägger att vi människor är kallade till
olika uppgifter genom att vara Guds barn.
Men även om en del kan verka tungt och svårt betonar de tre att mycket också är
väldigt glädjefyllt. Att se saker vända, när nya svenskar får glädjas åt en ny, trygg tillvaro, när människor som varit döende i bottenlöst missbruk tar sig ut på andra sidan till
drogfrihet, när det helt enkelt ordnar upp sig i livet.
Medan vi pratar fylls lokalen av folk som fixar och förbereder. Det är volontärer i
församlingen och från olika frivilligorganisationer som har arbete att utföra. Åsa framhåller att de är många som hjälper till på olika sätt.
- Vi har ett fantastiskt fint samarbete med organisationer och våra ideella medarbetare, som gör en jätteinsats. De är också en stor och viktig del i diakonin.

Öppettider
Diakonihuset Planeten
(Missionskyrkans bottenvåning,
Rådhusgatan 10, Skara)
Mån-ons, fre 10.00-15.00
Diakoniexpeditionen
Nikolaigården
(Jesper Svedbergs gränd på innergården vid Kyrkans hus i Skara)
tis 10.00-12.00
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Nytt

från kyrkogårdsförvaltningen

Arbetet med utbyggnad pågår på Marie kyrkogård
Under senhösten har det grävts ur för nya gångar på Marie
kyrkogård. I samband med grävarbetet har man också grävt
ner kablar till belysning, eluttag och vattenledningar till
bevattning och tappvatten.
Under våren 2017 kommer gångarna att asfalteras. Då sker

även det återstående arbetet med att plantera träd och buskar, märka ut nya gravplatser, installera automatbevattning
och sätta upp belysningsstolpar.
Den planerade utbyggnaden har gjorts efter ritningar av
Roland Lundbäck.

Här tvättas gravstenar i vår
I år är det Marie Östra, Bjärklunda, Skallmeja, Axvall och Öglunda kyrkogårdar som får gravstenarna tvättade. Tvätt sker
vart fjärde år enligt ett rullande schema som omfattar de gravar där skötselavtal finns.
Om man inte har gravskötselavtal kan man alltid boka gravstenstvätt separat. Då kostar det 270 kronor för stående sten
och 175 kronor för liggande sten.
Det är även hög tid att tänka på årets gravskötsel. Behöver du hjälp eller har frågor är du välkommen att höra av dig till
kyrkogårdsförvaltningen som nås på telefonnummer 0511-26540.
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VÅRENS

musikgudstjänster och konserter

tisdag 28 februari 19.00 Varnhemsgården
Fettisdagscafé med melodikryss

söndag 14 maj 18.00 Skara domkyrka
Körkonsert

lördag 11 mars 17.00 Skara domkyrka
Körkonsert

torsdag 25 maj 18.00 Skara domkyrka
Konsert

söndag 19 mars 18.00 Skara domkyrka
Brasskonsert

söndag 28 maj 18.00 Skara domkyrka
Gloria, A Vivaldi

Husbandet, körer, semla och kaffe.

Körsångare från Skara stift.
Arr: Skara stifts kyrkosångsförbund.

Uffes blås brassband. Dirigent: Mattias Hjortlinger.

Söndag 26 mars 18.00 Skara domkyrka
Mariamusik, A Öhrwall
Domkyrkokören, instrumentalister.
Dirigent: Reibjörn Carlshamre.

Jönköpings kammarkör. Dirigent: Ove Gotting.

KFUM Centrals ungdomskör och Katarina flickkör,
Stockholm. Dirigent: Lotta Wilund.

Domkyrkans ungdomskör, Domkyrkans flick- och gosskör, familjekör, instrumentalister. Dirigent: Åsa Nyberg.

söndag 28 maj 18.00 Marums kyrka
Vid sommarens grind
Birgittakören.

söndag 26 mars 18.00 Varnhems klosterkyrka
Evensong enligt anglikansk tradition

söndag 4 juni 18.00 Händene kyrka
Musik i försommarkväll

Varnhems kyrkokör, Markus Hagberg.

Ardeo-Händenekörens damer.

söndag 23 april 18.00 Skara domkyrka
Oratoriet Paulus, F Mendelssohn

söndag 4 juni 18.00 Varnhems klosterkyrka
Sommarmusik

söndag 7 maj 18.00 Skallmeja kyrka
I vårens tid

onsdag 7 juni 18.00 Skara domkyrka
Vårkonsert

Skara oratoriekör, Skarabygdens symfoniorkester.
Dirigent: Reibjörn Carlshamre. Entréavgift.

Folkmusikmässan I välsignan och fröjd.
Domkyrkokören, instrumentalister.

Våga sjunga-kören.

Skara musikskolas elever och lärare.

söndag 7 maj 18.00 Skånings Åsaka kyrka
Musikgudstjänst

lördag 10 juni 18.00 Skärvs kyrka
Sommarmusik: Psalmer på vårt vis

Axvalls kyrkokör och instrumentalister.

Björn Hald, sång och gitarr, Anna Boman Hald, flöjt.

lördag 13 maj 18.00 Varnhems klosterkyrka
Sommarmusik
Karlstads kammarkör.
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KULTUR

i spåren av Luther
Charlotte samordnar ett
händelserikt år i Skara

2017 är ett reformationsår i den lutherska kyrkan. 500 år har gått sedan
Martin Luther spikade upp de 95 teserna på Slottskyrkans port i Wittenberg.
Med olika aktiviteter och kulturupplevelser uppmärksammas reformationen.
Samordnare för alltihop är Charlotte Kristensson.
Under året händer en hel del spännande saker på kulturområdet med anledning av reformationsåret. 500 år har gått
sedan Martin Luther spikade upp sina teser på Slottskyrkan
i Wittenberg. Det vill man nu uppmärksamma i form av
sång och musik, teater och utställningar.
Skara kommun hade sina planer och idéer. Svenska kyrkan hade sina. Och därtill fanns det andra organisationer
som också funderade på det här med Luther och reformationsåret. Resultatet blev en deltidstjänst under våren för
att samordna de olika tankarna. Valet föll på Charlotte
Kristensson med gedigen erfarenhet inom både kultur- och
kommunikationsområdet.
- Min roll är helt enkelt att försöka samla ihop alla de här
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tankarna och idéerna och försöka knyta ihop det. Många
sitter ju och planerar på sitt håll men det är också viktigt att
få till en helhet, säger hon.
Det gäller även kommunikativt. Därför har vårens alla
aktiviteter presenterats i en folder som nyligen skickats ut
till samtliga hushåll i kommunen.
- Först hade vi nog tänkt oss ett program för hela året.
Men ett år är ganska långt och det visade sig svårt att få alla
detaljer klara när det gäller sådant som kommer i höst, så
nu blir det två foldrar, berättar Charlotte.
Västergötlands museum förbereder en utställning om hur
reformationen har påverkat oss genom fem århundraden. På
biblioteket planeras också en utställning och i Domkyrkan

Ur vårens program:
23 mars 18.30:
Föredrag i Varnhemsgården, Varnhem.
”Reformation och katolicitet”.
Föredrag av Markus Hagberg.
24 mars 19.00 och 25 mars 18.00:
Skara Skolscen: Gränsland.
Ett scenkollage om konflikt och gemenskap
Skara Skolscens andraterminselever presenterar
ett kollage i regi av Helen Söderqvist. Mer information och biljetter: www.skaraskolscen.se.
26 mars 12.30:
Luthersoppa i domkyrkan. Soppa till
självkostnadspris följs av föredrag 13.00-13.45.
”Luther och reformationen”. Markus Hagberg
tar oss med på en resa med avstamp i Luthers liv
och det som ledde till reformationen och
det lutherska arvet idag.
6 maj 15.30:
Ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan
(avslutar allkristet möte 2017).
blir det Lutherhörna. Skara skolscen repeterar ett scenkollage med scener ur olika dramatiska verk och Music Factory
blir arena för den som har en spännande idé att framföra.
Luthersoppa och diverse föredrag kan läggas till programmet och säkert kommer det mer under året.
- Mycket är i planeringsstadiet och jag vet att det finns en
del spännande saker på gång, men det får vi återkomma till,
säger Charlotte.
Bakom det gemensamma arbetet med reformationsåret
står Svenska kyrkan i Skara pastorat, Skara kommun, Västergötlands museum, Skara Skolscen, Skara Humanistiska
Förbund och Music Factory.

14 maj 12.30:
Luthersoppa i domkyrkan. Soppa till
självkostnadspris följs av föredrag 13.00-13.45:
se kommande annons.
Dessutom:
Lutherhörnan. I en del av Domkyrkan kan du
lära dig mer om Luther genom bland annat memory, frågor och berättelser.
Lutherkorten. Varje söndag vid kyrkkaffet i
Domkyrkan finns nya samtalsämnen att fundera
över från den speciella Luther-kortleken.
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Vågar du

AVSTÅ?
Vad skulle hända om du under, låt säga sex
veckor, lät bli något som tar lite för mycket av
din tid? Våga prova!
Att fasta handlar om att regelbundet, eller under en viss
tid, avstå från något. Vad i ditt liv tar för mycket tid och
fokus från annat som kanske egentligen är viktigare? Någon
kanske äter lite för mycket godis, någon annan dricker möjligen lite mer alkohol än vad som är klokt. För någon tar
Facebook eller dataspel för mycket tid - och någon kanske
tänker att man borde dra ner lite på köttätandet.
Vad som tar över i ditt liv vet bara du själv. Är du beredd att
avstå i sex veckor?
Fastan är en del av kyrkoåret och inleds med Askonsdagen
(i år den 1 mars) och pågår fram till påsk. I kyrkor och församlingshem i Skara pastorat finns ett fastebrev som du kan
hämta. Där kan du läsa mer. Välkommen att prova!

Om du vill prova på

Fundera ut vad som tar för mycket av din tid. Avstå från detta under sex veckor. Fundera över vad som händer, hur det påverkar dig, om du kan ta med dig något av lärdomen i framtiden.

Om du vill få lite mer andlighet i ditt liv

Avstå från det du själv väljer under sex veckor. Försök att få tid för mer andlighet i ditt liv, välj något som passar dig: läs Bibeln
regelbundet, delta i en retreat, fira gudstjänst, prova att använda Frälsarkransen, formulera små enkla böner, läs en bok som
ger andlig näring...

Om du vill fokusera ännu mer

Avstå från något i sex veckor. Fokusera på andlighet. Avsätt en tid varje dag för att be en fastebön. Du kan be med egna ord
eller välja någon av de bönerna som finns i fastebrevet.

TIPS!

10 Känns det hopplöst och svårt? Det är faktiskt tillåtet att bryta fastan varje söndag. Du kan komma igen på måndag!

Maträtten

- för allas rätt till mat
Jordens resurser skulle räcka till
alla. Men ändå kan 795 miljoner
människor inte äta sig mätta. Under
fastekampanjen 2017 lyfter Svenska
kyrkans internationella arbete en av
våra grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till mat.
Kampanjen pågår 26 februari-9 april.

Så här fungerar koprojektet i Tanzania

Vill du hjälpa?

Du kan skänka pengar direkt till
kampanjen genom att sms:a KO till
72 905 (då skänker du 100 kronor) eller genom att swisha valfritt
belopp till 9001223.
Mer information:
www.svenskakyrkan.se/
fastekampanjen

Fastekampanjen fokuserar i år lite extra på ett projekt i Tanzania där
familjer får hjälp till försörjning.
1. Familjen ansöker hos kyrkan om en dräktig kviga.
2. En familjemedlem får utbildning i hållbart jordbruk och koskötsel.
3. Om det är kvinnan i hushållet som får utbildningen kan det stärka
hennes roll i samhället.
4. Kon ger mjölk som de kan dricka och sälja.
5. En inkomst gör att barnen kan gå i skolan.
6. Kon får kalvar som skänks vidare till andra familjer genom kyrkan.
Får kon fler kalvar kan familjen sälja dem.
7. Familjen kan sedan investera i hus, grödor, fler djur, biogasanläggning eller något annat familjen behöver.

Stöd fastekampanjen i din församling

Vill du stödja kampanjen lokalt, håll utkik efter fasteaktiviteter i din församling.
Läs mer på ”lokalsidorna”, sidan 12-17. Är du intresserad av att engagera dig lokalt i de
internationella frågorna kan du alltid prata med någon anställd i församlingen, så lotsar
de dig vidare till något av de internationella ombuden.
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På gång
Svenska Kyrkans Unga fixade

NIKOLAIGÅRDEN
Nikolaigården vid Kyrkans hus används av
många. Men några av rummen behövde
en uppfräschning, tyckte ungdomarna i
Svenska Kyrkans Unga. Med penslar och
färg skred de till verket.
text: per larsson
foto: stina jakobsson
Svenska Kyrkans Unga, eller SKU som det brukar förkortas,
träffas varje torsdagskväll i Nikolaigården. Flera av ungdomarna inleder kvällen med mässan i domkyrkan, där de
medverkar på olika vis.
Under många år har hela Nikolaigården använts väl av
många grupper. SKU ville nu fräscha upp några av rummen,
för att själva trivas bättre och för att även andra skulle få det
bättre. Inget av rummen i Nikolaigården är reserverat bara
för en särskild grupp.
Så med penslar och färgpytsar, en dator och en projektor,
tålamod och glädje har nu flera väggar fått ny skepnad. Det
råder ingen tvekan om att det bland annat är SKU som
finns i Nikolaigården. I trapphuset till övervåningen finns
numera Svenska Kyrkans Ungas logga. Datorn och projektorn användes till att projicera logotypen på väggen så att
den kunde skissas av. Sedan var det dags att fylla i färgen!
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skara domkyrkoförsamling
Nystart för Öppen förskola
Öppen förskola har startat på nytt i Nikolaigården.
Det var många år sedan sist, men sedan 31 januari är
föräldrar och barn 0-5 år välkomna måndagar 9.3012.00. Som namnet anger är det öppet att komma när
man kan och vill. De fasta tiderna under förmiddagen
är 10.30 med sångsamling och 11.00 är det fikatid.
Välkomna!

Ikoner i Domkyrkan
Ikonutställning i domkyrkan. ”Det osynliga blir synligt” är namnet på den utställning av ikoner som finns i
Domkyrkan 5-26 mars. Lisa Chemnitz står bakom ikonerna. Hon kommer att berätta om ikoner i anslutning
till torsdagsmässan 23 mars 19.15. Utställningen invigs
vid högmässan söndagen den 5 mars.

Möt personer ur evangeliet
Fastetidens läsningar ur evangelierna om Jesu väg ”upp till
Jerusalem” har sedan flera år dramatiserats. Istället för att
läsa och lyssna, får deltagarna i torsdagskvällarnas mässa
möta en av personerna i berättelsen som berättar utifrån sitt
perspektiv. Ögonen lyssnar på ett annat sätt än öronen. Det
är spännande och berörande. Välkommen till mässa i Skara
domkyrka torsdagar 18.30.

Var med och stöd
Fastekampanjen 2017
Fastekampanjen fokuserar även i år på Maträtten.
Under kampanjperioden planeras för reflektioner från
en resa i Sydamerika som Carmen Rudberg just kommit
hem ifrån. Carmen är med i domkyrkoförsamlingens
internationella grupp, som har plats för fler med intresse
för detta arbete. Vi hoppas att Carmen kunnat besöka
domkyrkoförsamlingens insamlingsprojekt i Brasilien och
kan berätta om det.
Håll utkik i annonsering och på www.svenskakyrkan.se/
skara.
Du kan också läsa mer om Svenska kyrkans fastekampanj
på sidan 11.
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På gång
Tre blir en i Valle

Fem år har gått sedan frågan om en sammanläggning av de tre församlingarna i Valleområdet
började diskuteras.
Vid årsskiftet blir det verklighet. Då blir tre församlingar en. Och namnet: Valle församling.
text: anna theander faktaruta: lars berg
Redan nu firas gemensamma församlingsfester i Valle.

Sedan några år har Varnhems, Eggby-Öglunda och Axvalls
församlingar ett gemensamt arbetslag. Så i praktiken har
man redan arbetat tillsammans en tid.
- Den stora skillnaden egentligen är väl att det blir ett församlingsråd istället för tre. Det betyder att vi kommer att ha
färre förtroendevalda. Men i övrigt tror jag inte att det blir
någon större förändring, eller något som folk i allmänhet
märker, säger Jonathan Ryman i församlingsrådet i Axvall.
Trots att frågan inte varit särskilt dramatisk är han glad att
man skyndat långsamt.
- Vi har haft lite olika tankar och infallsvinklar som det
känts bra att diskutera. Till slut mognade beslutet fram.
Ett led i arbetet har varit att två representanter från
varje församlingsråd bildat en grupp som förberett frågan.
Dessutom har man vanligtvis träffats en stund med alla tre
församlingsråden när det varit dags för möte, innan ledamöterna delat upp sig i sina respektive råd.
- Jag tror att vi får en starkare grupp på
det här sättet. Och det kan också bli en
bredare kompetens i församlingsrådet.
Sedan finns det ju utmaningar också,
förstås. Det gäller att behålla våra ideella
medarbetare. Och liksom alla församlingJonathan Ryman ar och pastorat i Svenska kyrkan behöver
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vi naturligtvis också ta tag i de svåra fastighetsfrågorna.
Någon skillnad i gudstjänstlivet ser inte Jonathan just nu.
- Vi har det ju redan så att det alltid är gudstjänst i Varnhems klosterkyrka klockan elva varje söndag och gudstjänster i de andra kyrkorna utöver det.
I samband med att en ny mandatperiod inträder den
1 januari 2018 blir Valle församling verklighet. Namnet var
inte heller svårt att enas om.
- Dels var det bra att inte välja ett av de befintliga församlingsnamnen. Och dels är Valle ett område som vi lätt kan
relatera till. Det är ett gammalt härad och en gång i tiden
utgjorde också i princip det här området Valle kommun.

Så går en församlingsreglering till
Frågan om att lägga samman församlingar regleras i kyrkoordningens 37:e kapitel. Det är kyrkofullmäktige i pastoratet
som beslutar om församlingsindelningen. Men innan beslut tas
skall alla pastoratets församlingar ges tillfälle att yttra sig. Det
skall även Lantmäteriet och Institutet för folk och språkminnen
göra. Det sistnämnda kan ha synpunkter på förslaget till namn
på den nya församlingen. När kyrkofullmäktige väl tagit beslutet ska det fastställas av stiftsstyrelsen. Innan stiftstyrelsen
fattar sitt beslut skall domkapitlet ges tillfälle att yttra sig.
En församlingsreglering kan bara träda i kraft vid ett årsskifte.

varnhems, eggby-öglunda och axvalls församlingar

Museet tar över driften

Varnhems klosterkafé

Skara pastorat tog över driften av Varnhems klosterkafé
i april 2014. Då beslutades att det skulle vara ett treårigt
projekt som sedan skulle utvärderas. Nu har de tre åren gått,
och kyrkorådet i Skara pastorat har beslutat att verksamheten ska ingå som en ordinarie del i Varnhems församlings
verksamhet. För kunderna blir det ingen skillnad. Sedan
2016 finns det en pizzeria i Varnhem vilket betyder att
kaféet inte behöver erbjuda lunchmat i samma utsträckning,
utan kan fokusera på kaféutbudet.

Öppettider 2017

Helger under april 11.00-17.00.
Påskhelgen (13-17 april) dagligen 11.00-17.00.
Från maj dagligen 11.00-17.00, och från midsommar till och
med augusti dagligen 10.00-18.00 (Midsommarafton stängt)
Under september dagligen 11.00-17.00.

Strax före jul 2016 var det slutbesiktning av det arkeologiska skydd – den s.k. ”överbyggnaden” – över den gamla
kyrkoruinen i Varnhem. Eftersom Skara pastorat äger
marken har ”vi” varit projektägare och drivit byggnationen. Byggnaden har kostat lite drygt 9 miljoner, pengar
som har samlats in från olika fonder och bidragsgivare.
Kostnaden har alltså inte bekostats av medlemsavgifter.
Från och med årsskiftet har Skara pastorat och Västergötlands museum ingått ett avtal som innebär att museet
tar över driften av överbyggnaden. Det innebär att det är
museet som svarar för utställningar och innehåll liksom
för kostnaderna för att driva verksamheten. För att säkerställa drift, underhåll och långsiktighet har vidare Skara
kommun beslutat att avsätta ett årligt bidrag om 500 tkr
till museets verksamhet på platsen.
Under våren kommer museet att arbeta med inredning
och utställning och någon gång under maj månad blir
det invigning – tolv år efter att de första utgrävningarna
påbörjades.
markus hagberg

Var med och stöd
Fastekampanjen 2017
Tisdag 28 februari 19.00
Fettisdagscafé med melodikryss i Varnhemsgården.
Husbandet, körer, semla och kaffe.
söndag 9 april 15.00-17.00
Våffelkafé i Skånings-Åsaka bygdegård. Välkommen!
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På gång

Flitiga fingrar värmer nyfödda huvuden
Varannan onsdag är det stickcafé i S:ta Annagården,
dit alla är välkomna, inte bara de som stickar.
– Det är egentligen en mötesplats för både kvinnor
och män, och det är inte nödvändigt att ha med
sig något handarbete, säger diakon Ingela Tidqvist
Karlén, som håller i samlingarna.
Under två timmar umgås deltagarna och de som vill har
med sig något att syssla med under tiden.
– Det är alltid god stämning och det är väldigt engagerade
människor. Det brukar vara mellan 15 och 20 personer, och
de har mycket att prata om. Ibland är det svårt att få en syl i
vädret, säger Ingela och skrattar.
Efter någon timme serveras kaffe och frukt, och Ingela,
eller någon av deltagarna, brukar ha något att läsa eller dela
med sig av.
Några av deltagarna har under förra året stickat babymössor, som ska delas ut som en gåva till alla nyfödda i
Ardala församling.
– Jag tycker att det är en fin tanke, de nyfödda får något
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fint som är gjort av erfarna händer, säger Ingela.
Gruppen i stickcafét är även med och arrangerar julauktionen varje år, tillsammans med Internationella gruppen.
De har också bland annat sytt dräkter till församlingens
julvandring och skänkt restgarner till stickcafét på flyktingboendet Ekeberg.
– Det är en stabil kärna av deltagare som alltid kommer,
sedan varierar det lite. Men poängen är att det är öppet, det
är ingen sluten grupp. De som kommer har stor omsorg om
varandra, när något händer till exempel, och de är duktiga
på att hjälpa varann, säger Ingela.
En av de som brukar gå på stickcaféerna när det finns tid,
är Eivor Lundgren. Hon tycker att det är trevliga tillfällen.
– Det är jätteroligt att det finns. Ibland kolliderar det med
annat, men när jag kan, så går jag hit. Det är ju så nära också. Jag har virkat mormorsrutor till en filt som barnbarnsbarnet fick i 3-årspresent. Att dricka kaffe och prata bort en
stund, det behövs inte mer, säger hon.
text: åsa mwansa
foto: sören eklund

ardala församling

”Som att komma hem”
Eva Johansson har nyligen börjat arbeta i
Ardala församling som församlingspedagog.
Hon jobbar med barn och ungdomar, vilket
hon tycker är väldigt positivt.
text: åsa mwansa
foto: sören eklund
– Det är tacksamt att jobba med barn, de är roliga, öppna
och spontana. Det händer alltid något, säger hon.
Det viktigaste tycker hon är att få förmedla sin tro till barnen.
Hon jobbade tidigare i Skara domkyrkoförsamling, men nu
blir det närmare till jobbet eftersom hon bor i Ardala.
– Det känns jätteroligt att vara nära, och lokalerna är superfina. Det är också jättefint att ha en gudstjänstlokal i nära
anslutning, säger hon.
Eva uppskattar också mycket att jobba i ett litet arbetslag.
Det är lätt att komma in i gänget, och att få vara delaktig i
hela verksamheten.

Stilla dag i S:ta Annagården
Lördag 8 april 9.00-15.00

Under dagen finns möjlighet till bibelmeditationer, läsning,
vila, skaparverkstad, kort pilgrimsvandring och massage.
Anmälan senast 3 april till ingela.karlen@svenskakyrkan.se
eller pernilla.ericson@svenskakyrkan.se

Valborgsfirande i S:ta Annagården
30 april 19.00
Körsång, vårtal, brasa och fika.

– Och det känns fint att jobba i en gudstjänstfirande församling, med medlemmar i alla åldrar.
En nyhet för henne är att hon till hösten ska jobba med
konfirmanderna, vilket hon ser fram emot.
– Det har jag inte gjort tidigare, så det ska bli spännande.
En sak Eva Johansson kommer fortsätta med, som hon har
gjort tidigare, är att åka runt i skolorna i hela pastoratet,
till fjärde- och femteklassare, med Bibeläventyret. Men för
övrigt är det alltså Ardala församling som gäller.
– Det känns som att komma hem på något sätt, säger hon.

Var med och stöd
Fastekampanjen 2017
12 mars 18.00 Vinkölsgården Charlies teater. Musikquiz
med sketcher, lotterier och fika. Inträde 50 kr, barn 30 kr.
19 mars 16.00 Händenegården ”Det stora kafferepet”
Ardeo-Händenekören står för hembakat och underhållning, lotterier, kaffebiljett: 50 kr, barn 20 kr.
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Välkommen att fira påsk i kyrkan
Skärtorsdagen 13 april

Påskdagen 16 april

Skara domkyrka
9.00 Skärtorsdagsmässa
18.30 Skärtorsdagsmässa
Marums kyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa
Norra Vings kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa
Varnhems klosterkyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa

Skara domkyrka

Långfredagen 14 april
Skara domkyrka

15.00 Långfredagsgudstjänst, Domkyrkokören
18.00 Vesper vid graven
Västra Gerums kyrka

11.00 Långfredagsgudstjänst, Birgittakören
Varnhems klosterkyrka

11.00 Långfredagsgudstjänst
Skärvs kyrka

15.00 Långfredagsgudstjänst

Påskafton 15 april
Skara domkyrka

23.00 Påsknattsmässa
Varnhems klosterkyrka
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23.00 Påsknattsmässa

11.00 Påskdagsmässa, domkyrkoförsamlingens körer
S:ta Annagården, Ardala

11.00 Påskdagsmässa, Våga sjungakören
Varnhems klosterkyrka

11.00 Påskdagsmässa

Skånings-Åsaka kyrka

18.00 Påskens psalmer

Annandag påsk 17 april
Skara domkyrka

18.00 Emmausmässa
Händene kyrka

18.00 Påskens budskap i ord och ton, Ardeo-Händenekören
Varnhems klosterkyrka

11.00 Högmässa
Skärvs kyrka

18.00 Mässa

tankar om ljuset
Vi går nu mot ljusare tider, och dagarna blir längre och varmare. Motsatserna ljus och mörker
möter på olika sätt och kan betyda olika saker. Gott och ont, ljus och mörker står ofta mot varandra. Vi har alla en uppgift att inte låta mörkret ta över ljusets kraft. En stark tro och en stark
tillhörighet kan övervinna mörkrets krafter.
Den tekniska beskrivningen om ljus handlar om elektromagnetisk strålning och den överlämnar
jag till vetenskapen att förklara ytterligare. Ljus ger oss möjlighet att kunna se och bilda oss uppfattningar om vad som händer och sker runt om oss, ljus ger dessutom i en annan bemärkelse
värme rent fysiskt. För mig handlar bland annat ljus om värmen från leende ögon från en främling, värme i handlingar och ord från medmänniskor och värme från vetskapen att man tillhör
någon eller något. Ordet ljus syftar på en sinnesupplevelse. Vad förknippar du med ljuset?
Mycket i kyrkans liv handlar om ljus och mörker. I mitten av december firas ljusets helgon,
Lucia, och snart närmar sig påskfirandet. När det känns som mörkast finns ljuset nära, ljusets
krafter överbryggar mörkrets ondska.
Jag är förtroendevald i Skara pastorat, och ordförande i Skara pastorats fastighetsutskott. Vad
har budskapet om ljuset eller påskens budskap med fastigheter att göra? En hel del faktiskt. Utskottets uppgift är att på bästa sätt förvalta de fastigheter vi äger. När ekonomin krymper är det
också vårt ansvar att anpassa fastighetsbeståndet utifrån församlingslivets behov. Fastigheterna
behövs i arbetet med att sprida budskapet om ljuset. Vi äger inte fastigheter för att äga utan för
att vi behöver dem i församlingens arbete.
Med stark tilltro till ljuset önskar jag Dig en varm och härlig vår och framför allt ett gott firande
av påsken i Din församling.

Fredrik Öhrberg är
förtroendevald och en
sång och musikälskande familjefar från Skara som trivs som bäst
i kyrkorna när våra
duktiga körer förgyller
gudstjänsterna.

kontakt

fredrik öhrberg

Svenska kyrkan i Skara
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Expeditionen Kyrkans Hus
Besöksadress: Malmgatan 3B, Skara
Telefon: 0511-265 00
skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Helgfri måndag-fredag kl. 10-12

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefon 0511-265 40, Fax 0511-108 83
skara.kgf@svenskakyrkan.se
Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara
Kyrkogårdsförvaltningens expedition:
Marie kyrkogård, Axvallagatan,
532 37 Skara
Helgfri måndag-fredag kl. 8.00-12.00

Helgpräst
Du kan nå pastoratets helgpräst dagtid
lördagar och söndagar på tfn 265 08.
Vid storhelger når du helgpräst via
tfn 265 00. Övriga tider hänvisas till
jourhavande präst via 112.
Mer information och telefonnummer
till anställda hittar du på
www.svenskakyrkan.se/skara
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kyrkorna berättar

Ave crux spec unica
Var hälsat mitt kors,
mitt enda hopp
Dessa ord återfinns på August Strindbergs gravplats.
Författaren var länge en skränig ateist, men närmade sig
successivt kristen tro. Slutligen hälsade han korset, och
såg i detta sitt enda hopp.
Korset är utan tvekan den allra mest kända och använda symbolen för kyrkan, kristna och kristen tro. Vi ser det exempelvis
i och på kyrkor, i vissa länders flaggor, som smycke runt någons
hals, på kyrkogårdar. Är man uppmärksam kan man se hur
oerhört spridd denna symbol är. I gudstjänsten används också
korsets tecken: i välsignelsen, i korstecknet, i dopet, över den
döde vid begravningen.
I vår tradition och kultur är vi kanske mest vana vid det latinska korset, men korset kan se olika ut: ortodoxt kors, T-kors,
Ringkors, Jerusalemskors, Malterserkors, Georgskors – för att
nämna några.
Att korset skulle bli den främsta kristna symbolen var på inget
sätt självklart. Tvärtom var korset vid Jesu tid förknippat med
skändlighet och alls inte positivt eller hoppfullt. Varför då? För
det första var korset ett romerskt avrättningsredskap som användes för dem som utöver att avrättas också skulle förnedras. Den
som var romersk medborgare slapp denna metod, som istället
drabbade kriminella och andra folkgrupper mer frikostigt. För
det andra var korsfästelsen enligt judisk tro förknippad med
Guds förbannelse. Enligt 5 Mos 21:22-23 var den som avrättades så förbannad: ”Om någon döms till döden för ett brott och
avrättas och du hänger upp honom på en påle, får hans lik inte
hänga kvar på pålen över natten. Du måste begrava honom sam-

Korset i
Marie
begravningkapell.

ma dag, ty den som hängs upp är förbannad av Gud…”
Både ur romersk och judisk synvinkel var alltså korset
det skändligaste. Därför skriver Paulus: ”Talet om korset
är en dårskap för dem som går förlorade… Judarna begär
tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en
Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en
dårskap för hedningarna” (1 Kor 1:18; 22-23).
Korsets betydelse ligger inte i det skändliga, utan i att
Gud använder detta för att föra fram det goda. Genom
Jesu död och uppståndelse bryts dödens makt och ett nytt
liv träder fram. När Jesus talar om sin egen död använder
han en bild: ”om vetekornet inte faller i jorden och dör
förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik
skörd” (Joh 12:24). Korset vittnar för en kristen om denna
rika skörd.
Även om Jesus dog på korset handlar inte korset om död
utan om liv. Mer än något annat är det hoppets symbol
som vittnar om det kristna mönstret: från död till liv.
Som kristna får vi därför stolta bära korset och vittna om
korset. Kanske var det denna insikt som August Strindberg
genom sitt livs inferno slutligen nådde fram till?

text & foto: markus hagberg

