För livets skull
nummer 1 våren 2018

En tidning från Svenska kyrkan i Skara

Med förtroende
för framtiden
så fungerar kyrkoåret
gåvor som ger resultat
domkyrkans lilla kalk

Går Guds kärlek att bevisa?
För livets skull
är församlingstidning för
Svenska kyrkan i Skara. Den
delas ut till alla hushåll i Skara,
Ardala och Valle församlingar
fyra gånger per år.
Redaktion i detta nummer:
Anna Theander, Sören Eklund,
Magnus Gunnarsson, Helena
Långström Schön, Markus
Hagberg, Per Larsson, Pernilla
Ericson, Marina Larsson.

Det är ju egentligen alldeles ohyggligt. Längst fram i kyrkan står ett nyligen använt avrättningsredskap. Den som just dött hänger livlös rakt ned. Man kunde ju i stället tänkt
sig något vackert när vi nu samlas, en stämningsfull bild på en färggrann solnedgång,
lite harmoniska färger, några fina värdeord på väggen.
För den som trodde att kristendomen är ett feelgood-projekt blir det en stötande
upptäckt. ”Avrättningsredskap! Längst fram! Kan ni inte ställa undan den där förfärliga
bilden i källaren? Ska barnen behöva se sådant hemskt? Och i en kyrka!”
Det som står längst fram är ett kärleksbevis som når ut över alla gränser och gäller alla
människor. Kärlek låter ju lite soft, känslor är svåra att bevisa. Kan kärlek föras i logisk
argumentation? Jo, Guds kärlek går att bevisa: ”Gud bevisar sin kärlek till oss, genom
att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.” (Romarbrevet 5:8)
Logiskt, alltså: Kristus dog för dig + medan du ännu var syndare = Gud älskar dig. Vi
tar en sak i taget:

På omslaget:
Fredrik Öhrberg och Laila
Skantz utgör kyrkorådets
presidium under de närmaste
fyra åren.
Foto: Anna Theander

Kristus dog för dig. Jo, det är sant att Jesus från Nasaret som också kallas Kristus torterades till döds några decennier in i vår tideräkning. Han kom till jorden för att visa hur
mycket Gud älskar människan, men människan dömde denne Jesus summariskt till döden och avrättade honom. Jesu död var en del av Guds räddningsaktion, varje människa
ska älskas tillbaka till honom. Hans kärlek till dig är gigantisk. Hade du varit ensam på
planeten skulle Jesus ändå kommit och dött på korset för din skull.

Redaktör & grafisk form:
Anna Theander
anna.theander@
svenskakyrkan.se

Medan du ännu var syndare. Jo, det är sant att människan
måste räddas. Lämnade till oss själva går vi under av högmod,
likgiltighet, vrede, girighet, frosseri, egoism, avundsjuka,
brist på empati. Redan innan vi hann bättra oss och lämna
allt detta bedrövliga på sophögen kom Jesus. Han dog för oss
medan vi ännu var syndare. Kan man älska mer än så?

Ansvarig utgivare:
Carl Sjögren
carl.sjogren@
svenskakyrkan.se
Tryck:
LH-Tryck, Ulricehamn 2018

Gud älskar dig. Jo, det är sant att det längst fram i kyrkan
står ett avrättningsredskap. Från korset pulserar kärleksbudskapet ut: För dig. För dig. För dig. Jag älskar dig. Jag älskar
dig. Kom närmare. Du kan komma precis sådan du är. Kom.
carl sjögren, domprost i skara
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Laila Skantz och Fredrik Öhrberg leder
kyrkorådet de närmaste fyra åren. De vill
arbeta för en kyrka med låga trösklar som
finns bland människor.

De vill göra kyrkan mer synlig
Valet är gjort. Kyrkoråd och församlingsråd för de närmaste fyra åren är tillsatta.
Fredrik Öhrnberg och Laila Skantz är två av dem som fått förtroendet.
- Att sänka trösklarna och få fler människor att upptäcka vad kyrkan betyder är en av
utmaningarna, konstaterar Fredrik Öhrberg.
text och foto: anna theander
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Fredrik är ordförande och vid sin sida har han Laila som
vice ordförande i kyrkorådet. Båda har erfarenhet av att vara
kyrkligt förtroendevalda men är nya i just de här rollerna.
Trots att mandatperioden precis har inletts verkar de dock
redan samkörda och helt överens om vad som väntar. Att
kyrkan är viktig och betyder mycket för människor är de
övertygade om.
- Jag tror dessutom att det finns ett sökande hos många
människor och det är vår uppgift som kyrka att möta det.
Det handlar mycket om att sänka trösklarna, att gå ut mer i
samhället. Att finnas bland folk, helt enkelt, säger Fredrik.
de talar varmt om all den breda verksamhet som erbjuds
i pastoratet. Om barngrupper och körer, om mötesplatser
av olika slag, om stöd till människor som behöver det, om
gudstjänster på olika tider och olika veckodagar - och mycket annat.
- Jag tror att vi behöver bli bättre på att berätta om allt det
här. Kyrkan är inte bara gudstjänsten på söndagsförmiddagen. Den är ett uttryck för vår kristna tro, men det finns
också mycket mer, fortsätter Fredrik.
Dessutom, poängterar han, erbjuds olika typer av gudstjänst. Det är till exempel morgonmässa i domkyrkan på
onsdagar och där firas också kvällsmässa på torsdagar.
- Och nyligen var jag med min lilla dotter på det som kallas
Barnens katedral, en gudstjänst som är utformad främst för
barnen. Tänk om fler föräldrar upptäckte den. Det är helt
fantastiskt!
Fredrik tror att många kanske skulle vilja uppsöka kyrkans
verksamhet, men kanske känner sig osäkra.
- Förr var det tabu att inte gå till kyrkan. Nu är det nästan
tvärtom. Men det får ju inte vara så att man inte vågar,
eller oroar sig för folk ska tycka och tänka! Det finns en del
fördomar att arbeta bort.
kyrkorådet representerar hela pastoratet, det vill säga
de tre församlingarna Ardala, Valle och Skara domkyrkoförsamling. Både Fredrik och Laila betonar vikten av en helhetssyn. Därför ser de gärna att kyrkorådets möten ”flyttar
runt” och hålls på olika platser i de tre församlingarna.
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”Kyrkan är ju egentligen
inte ett hus. Det är ju
alla vi människor som är
kyrkan.”
Som förtroendevalda tycker de att det är självklart att de
själva finns med i verksamheten, som representanter för kyrkan och som ideella medarbetare. Laila brinner för diakoni,
kyrkans sociala arbete, och ser fram emot att engagera sig
mer i det.
- Alla har vi ju olika saker som vi kanske är extra intresserade av och jag tror säkert att det är många som skulle ägna
lite av sin tid till olika uppgifter. Men vi måste våga fråga!
Den som blir tillfrågad känner sig också sedd, menar hon.
Båda tycker att kyrkan ibland förknippas lite för mycket
med byggnader.
- Kyrkan är ju egentligen inte ett hus. Det är ju alla vi

människor som är kyrkan, säger Laila med eftertryck.
Just byggnaderna är, som överallt i Svenska kyrkan, en stor
och viktig fråga för de förtroendevalda i Skara pastorat.
Under vintern stängdes Synnerby kyrka. Är fler stängningar att vänta?
- Inte som jag ser det just nu. Men det är klart att vi måste
se över det här. Vi har kyrkor som knappt används, men
ändå kostar stora summor pengar. Jag tror att vi skulle
kunna utnyttja alla de lokaler vi har på ett bättre sätt, såväl
kyrkorna som församlingshemmen. Det skulle vara spännande att tänka lite nytt, att utveckla verksamheten och se
över vilka behov som finns, säger Fredrik som är intresserad

Kyrkorådet
2018-2021
Ordinarie ledamöter
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Samuel Andersson
Sven-Olof Ask
Eva Eriksson
Magnus Gunnarsson
Kerstin Wing Hoas
Inger Jansson
Mari Lönnerblad
Elisabet Stålarm
Cecilia Jern Wallgren
Ersättare
Barbro Berg
Karl-Gustav Bynke
Sören Eklund
Sarah Engesvik
Sonja Eriksson
Lasse Fredman
Anders Jonsson
Katarina Lindgren
Lars Olén

av fastighetsfrågor och ledde fastighetsutskottet under förra
mandatperioden.
De tar också allvarligt på sin roll som arbetsgivare. Kyrkorådet är ytterst ansvarig arbetsgivare för ett 60-tal anställda.
- Det är ett stort uppdrag som vi har och vi vill förstås sträva
efter att vara en riktigt bra arbetsgivare, säger Laila.
Att möta människor där de är ser de som det viktigaste. Att
alla känner sig välkomna och inkluderade i det som kyrkan
erbjuder. Laila poängterar att både ord och handling måste
synas.
- Att vara kyrka är inte bara en massa fina ord. Det är ganska mycket verkstad också!

Församlingsrådet
Skara

Församlingsrådet
Ardala

Ordinarie ledamöter
Mats-Erik Lundberg
Samuel Andersson
Johan Hjertén
Eva-Carin Karlsson
Kerstin Larsson
Edvard Rudberg
Carmen Rudberg
Karin Schmidt
Helena Långström Schön
Karl Wallgren

Ordinarie ledamöter
Sören Eklund
Mari Velander
Lena Andersson
Marita Granath
Mats-Olov Johansson
Tyra Roos
Elsa Hovmark Svensson
Inger Svensson

Ersättare
Sarah Engesvik
Bengt Karlsson
Sara Långerud
Susanna Venetvaara
Torbjörn Wilsson

Ersättare
Annika Björk Andersson
Bengt Hoas
Marianne Martinsson
Maritha Söderström

Församlingsrådet
Valle
Ordinarie ledamöter
Inga Kajsa Christensson
Ulrika Eriksson
Magnus Gunnarsson
Margareta Håård
Thomas Lundberg
Laila Nyman
Lars Olén
Lena Ringdahl
Jonathan Ryman
Ersättare
Carita Andersson
Doris Danielsson
Margareta Broberg
Gustavsson
Thomas Karlsson
Katarina Lagergren
Elisabet Stålarm
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Nytt

från kyrkogårdsförvaltningen

Linda tar över efter Britt

Efter nästan 22 år på kyrkogårdsförvaltningen har Britt
Aldén blivit ett bekant ansikte för många av dem som som
besöker kyrkogårdarna. Nu väntar en tillvaro som pensionär.
- Jag började här våren 1996, så det har blivit några år. Jag
har trivts jättebra, men nu är det dags att lämna. Jag ser
fram emot pensionärslivet, säger hon.
Arbetet lämnar hon till Linda Florin som tar över tjänsten.
Linda kommer närmast från en tjänst på Schenker, men har
erfarenhet från Svenska kyrkan.
- Jag arbetade tidigare på pastorsexpeditionen i Mariestads
församling där jag också hade ideella uppgifter i församling- Britt Aldén har gått i pension och lämnat stafettpinnen vidare till
en. Men det här med kyrkogårdarna är ju nytt för mig. Det Linda Florin som nu tar över arbetsuppgifterna på expeditionen vid
känns spännande och roligt, säger hon.
Marie kyrkogård.
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Teckna avtal för gravskötsel

Lyktor och vaser av glas plockas bort

Har du inte tid eller möjlighet att sköta om gravvården kan
du teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta expeditionen, tfn 0511-26540. mån-fre 8.00–12.00
för mer information.

Kyrkogården har haft tillbud med trasiga lyktor. För att
ingen ska komma till skada har det därför beslutats att
gravlyktor och vaser i glas plockas bort.

Här tvättas gravstenar i vår

Vårstädning på skötselgravar

Vill du ha din gravsten tvättad, kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition..Det kostar 270 kr för stående
och 185 kr för en liggande sten.
Under våren 2018 kommer de gravstenar tvättas som
har skötselavtal på Marie Västra kyrkogård, Västra Gerums kyrkogård, Skärvs kyrkogård, Stenums kyrkogård
och Norra Lundby kyrkogård.
Tvätt sker var fjärde år enligt ett rullande schema av de
gravar där skötselavtal finns.

Granris/ vinterdekoration tas bort med början under
vecka 10 och endast på de gravar som har grundskötsel. Det ingår inte i de gravar som har gräsputsavtal.
Penséer och påskliljor kan beställas fram till den 20
mars. Penséerna planteras i april och tas bort i början
på juni.

VÅRENS

musikgudstjänster och konserter

söndag 11 mars 18.00 Skara domkyrka
kring detta bord

söndag 20 maj 18.00 Vinköls kyrka
Ted Gärdestad-konsert

söndag 18 mars 18.00 Skara domkyrka
Musik på Marie bebådelsedag

lördag 2 juni 18.00 Varnhems klosterkyrka
Körmusik

Musik kring nattvardens mysterium
Domkyrkokören, dirigent Reibjörn Carlshamre

Domkyrkans ungdomskör, dirigent Åsa Nyberg

söndag 15 april 18.00 Skara domkyrka
Brassensemble
under ledning av Mattias Hjortlinger

Söndag 22 april 18.00 Varnhems klosterkyrka
Duke Ellingtons Sacred Concert
Frösve och Varnhems kyrkokörer
Solister och instrumentalister

Söndag 22 april 18.00 Skallmeja kyrka
I vårens tid
Våga sjunga-kören

Söndag 6 maj 18.00 Varnhems klosterkyrka
Sommarmusik

Sjung med körsångare från Larv, Ardeo-Händenekören
och Birgittakören

S:t Johannes kammarkör, Malmö,
dirigent Christian Schultze

söndag 3 juni 18.00 Skara domkyrka
Musik för kör à capella

Skara oratoriekör, dirigent Reibjörn Carlshamre

tisdag 5 juni 18.00 Skara domkyrka
Musikskolans vårkonsert
Elever och lärare från Skara musikskola

Söndag 10 juni 18.00 Skara domkyrka
En tråd av nåd

Text och musik: S Venetvaara och R Carlshamre
Brynolfskören, solister, instrumentalister

Skara Oratoriekör, dirigent Reibjörn Carlshamre

onsdag 16 maj 19.00 Skara domkyrka
Hjo vokalensemble
under ledning av Johanna Ek

söndag 20 maj 18.00 Skara domkyrka
Konsert med kör och kammarmusik
Musiklinjen vid Kävesta folkhögskola,
dirigent Stig Erik Nerman
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Svenska kyrkans julkampanj till förmån för det internationella arbetet gick till
arbetet för barns rättigheter till ett värdigt liv. I Skara pastorat blev det ett
fantastiskt resultat. Tack till dig som bidrog till detta!
Under fastan, perioden som infaller från Fastslagssöndagen den 11 februari
och till och med Palmsöndagen, en vecka före påsk, handlar insamlingskampanjen om psykosocialt arbete.

TACK för din gåva
Jag är ett liv.
- Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp. Inget
barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de risker
det innebär.
Det är en ständig kamp om liv och död – en kamp inget
barn ska behöva ta. Detta var i korthet grunden för och det
viktiga skälet till Svenska Kyrkans julkampanj med namnet
Jag är ett liv.

Kampanjen pågick från första söndagen i advent till och
med trettondedag jul. I Skara pastorat samlades mer än
150 000 kronor in till Svenska kyrkans internationella
arbete.
Skara domkyrkoförsamling: 110 461 kronor
Valle församling: 22 959 kronor
Ardala församling: 22 374 kronor

Pengarna kom in vid kollekt, julauktioner, bokbord och
andra sammanhang.

Vill du veta mer?
Läs mer om Svenska
kyrkans internationella
arbete på webben:
www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete
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Fastekampanjen har börjat:

Att resa sig starkare
När en katastrof vänder upp och ner på tillvaron, gör Svenska kyrkans internationella arbete
allt för att hjälpa människor tillbaka till ett
tryggt liv. En specialistkompetens inom humanitärt bistånd är psykosocialt arbete.
Det handlar om att ge stöd på rätt sätt i varje
steg mot ett tryggt liv igen. Här är några av alla
de positiva effekter av psykosocialt arbete, som
går ut på att få människor delaktiga. Att återfå
kontrollen för att kunna bli aktiva överlevare.
I fastekampanjen 2018, mellan 11 februari
och 25 mars, är fokus på vad vårt psykosociala
arbete betyder för människor som drabbats av
katastrof eller konflikt och tvingats till flykt.
I Skara domkyrka finns information och den
lilla sparbössan du kan ta med hem och ha på
köksbordet. En liten peng om dagen blir en hel
del när du lämnar in sparbössan vid Palmsöndagens gudstjänst 11.00. Du kan också swisha
din gåva när som helst eller flera gånger till
numret 123 105 32 22. Skriv meddelandet
”Fastekampanjen”. Tack!

per larsson
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Vad menas med kyrkoåret?
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En förenklad skiss av kyrkoårets
högtider. Mellan dessa tillkommer också enskilda helgdagar.
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Fastan

Det börjar första söndagen i advent och slutar med
domsöndagen. Kyrkoåret handlar om Jesu liv: ordet advent
betyder ”ankomst”, och innebär att vi under adventstiden
väntar och förbereder oss på Jesu födelse. Julen handlar om
Jesu födelse. Fastan är en förberedelsetid inför påsken. Påsken
är den viktigaste högtiden inom kyrkan och den kristna tron
- med budskapet att Jesus uppstod från det döda. Efter sin
uppståndelse vandrade Jesus på jorden i 40 dagar, och påsken
varar därför fram till Kristi Himmelsfärd, som handlar om hur
Jesus återvänder till himlen. Därefter kommer pingsten som
handlar om hur Anden kommer till lärjungarna. Sedan följer
en lång period som kallas för trefaldighetstiden, som handlar
om praktiken, vad det är att leva som kristen och hur man kan
växa och utvecklas. Kyrkoåret avslutas med Domsöndagen som
handlar om hur Jesus en gång skall komma tillbaka till jorden.
Hela kyrkoåret är en helhet: advent, jul, fastan, påsk, Kristi
himmelsfärd, pingst och trefaldighetstiden.

Utöver de stora festerna som jul och påsk, finns många
enskilda högtider, som alla helgons dag och olika Mariadagar.
Kyrkoåret är uppbyggt på söndagar som i sin tur har olika teman. Detta tema styr vilka bibeltexter som ska läsas i
gudstjänsten. I Svenska kyrkan finns det tre årgångar med tre
texter vardera, en från Gamla testamentet, och två från Nya
testamentet där den ena är från något av evangelierna. En
årgång räcker ett kyrkoår, så vid Första söndagen i advent byter
man till en ny årgångs texter. Kyrkoårets texter blir på så vis en
sammanfattning eller ett utklipp av Bibelns texter.
Kyrkoåret är en verklig gåva, som på ett pedagogiskt sätt presenterar frälsningshistorien, Jesu liv liksom Bibelns vittnesbörd.
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I den judiska religionen firas återkommande olika högtider
varav flera har med uttåget ur Egypten att göra. En del i firandet är att påminna sig om vad som en gång hände, men det är
också mer. På hebreiska finns ett begrepp som heter ”zikkaron”
som innebär att det man firar närvarandegörs; den som firar
uttåget ur Egypten kommer inte bara ihåg, utan blir delaktig i
det som en gång hände. När de kristna avsöndrade sitt firande
och sina högtider från den judiska kulten, då tog man med
sig denna förståelse, och det man började fira var framför allt
händelser i Jesu liv. Detta blev så småningom det vi kallar för
kyrkoåret.

ing
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text: markus hagberg

Hela kyrkoåret är en sammanfattning av Jesu liv:
Jul = Jesu födelse
Påsk = hans död och uppståndelse
Trefaldighetstiden = hans förkunnelse
Kristi Himmelsfärd = hans återvändande till himlen
Domsöndagen = hans återkomst till jorden.

s
På

Det är ett grundläggande drag i många religioner att
händelser och högtider firas enligt ett återkommande schema, ett slags årshjul. Kyrkans årliga schema
är det vi kallar kyrkoåret.

Hämta andan
Stilla dag i S:ta Annagården, Ardala
lördag 10 mars 9.00-15.00

Dagen inleds med frukost och vi inleder sedan tystnaden med
en andakt.
Bibelmeditationer, läsning, vila, skaparverkstad och en kort
pilgrimsvandring står på programmet om du vill.
Kostnad: 100 kronor.
Anmälan senast 1 mars till:
Ingela Tidqvist Karlén, diakon, 0511-26520,
ingela.karlen@svenskakyrkan.se
Pernilla Ericson, präst, 0511-26561,
pernilla.ericson@svenskakyrkan.se

Vandringsretreat på Flämslätt
torsdag-söndag 17-20 maj

Retreaten börjar torsdag 18.00 med kvällsmat och avslutas
söndag 10.00.
Vi gör vandringar under fredag och lördag, ca 1 mil.
Välkommen till en tyst retreat med möjlighet till enskilt samtal
med präst eller diakon, meditationsövningar och mässa.
Kostnad: 1800 kronor inklusive enkelrum (vandrarhemsstandard) och helpension. Ta med lakan och handduk.
Anmälan senast 17 april till:
Britt-Marie Hjertén, präst, 0511-265 10,
brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se

Sinnesrogudstjänst i Skara domkyrka
25 februari, 25 mars, 22 april, 27 maj 17.30
Fika serveras från 17.00

Ordet ”retreat” betyder att ”dra sig tillbaka”.
Man tar helt enkelt ett steg åt sidan från sitt
vanliga liv eller från det man är upptagen med
för att hämta andan.
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På gång

Soppa som mättar
- i dubbel bemärkelse

Hon är först på plats. Med sin rullator har hon först promenerad till Frejan för sittgympa.
Därefter är det raka vägen till Kyrkans Hus och Mariasalen - det är ju fredag.
- Det gör gott både för magen och själen att få träffa andra en liten stund, säger Ruth
Eliaeson, en av de nöjda gästerna.
text och foto: per larsson

Så var det tänkt när fredagssoppa startades för många år
sedan. God lunch och gemenskap. Detta tillsammans med
att överskottet från soppluncherna kan fördelas till välgörande, behövande ändamål både nära och långt borta, har
varit drivkraften under åren.
Under åren har gruppen soppsugna varierat. Några stycken från en arbetsplats har kommit, några äldre ensamma
har mötts runt borden. Något att samtala om finns alltid.
Och plats för fler finns det också i Mariasalen. Många av
gästerna börjar i domkyrkan med en stunds musik klockan 12 innan de går för att äta soppa.
Idag är det gruppen Bröderna med nye kocken i Fredrik
Öhrberg som bjuder på champinjonsoppa. Ruth Eliaeson
som arbetat som kostansvarig på flera platser ger högsta
betyg, en sexa av sex möjliga.
Under tio veckor ansvarar fem grupper för soppan. Grupperna kallas Soppcumpanerna, Bröderna, Viktoriagruppen,
Brynolfsgruppen och Missionsgruppen. I alla grupperna
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finns det plats för fler medhjälpare. Du som tycker det
skulle vara en rolig uppgift kan kontakta Per Larsson.
Vill du hjälpa till vid soppluncherna? Hör av dig till
Per Larsson, 0511-265 09, per.larsson@svenskakyrkan.se

Ruth Eliaeson trivs på soppluncherna och ger dagens champinjonsoppa högsta betyg.

skara domkyrkoförsamling
Fredag 2 mars – en viktig dag
Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår
jord den första fredagen i mars. Böner beds på mer än
1000 språk Den börjar när gryningen kommer i Tonga
och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit
med i 74 år och samlas på ungefär 400 platser.
All Guds skapelse är mycket bra är temat för årets världsböndag. Förberedelserna är gjorda i Surinam och vi
uppmanas vi att utvärdera hur våra handlingar påverkar
vår planet - en av vår Herres största skapelser.
I Skara domkyrka ingår världsböndagen i Musik vid
lunchtid 12.00. Välkommen!

När evangeliet får liv
Fredrik Öhrberg är en av domkyrkoförsamlingens soppkockar och ingår i en av de fem grupper som turas om att ansvara för sopplunchen.

ÖVERSKOTTET KOMMER ANDRA TILL DEL
Soppa serveras i Mariasalen på fredagar från 12.00 till och med
16 mars. Börja gärna med musiken i domkyrkan 12.00. Soppan
kostar 40 kronor.
Överskottet 2017 blev drygt 19 000 kronor. Församlingsrådet
har fastställt soppgruppernas gemensamma förslag till fördelning
av överskottet som tillfaller:
• Församlingens diakoniarbete för utdelning av matkassar,
9 000 kronor
• Diakonihuset Planeten, 6 000 kronor
• After School Club i Skara, 4 000 kronor

”Se vi går upp till Jerusalem…”
Under fastetiden gör varje
församling, varje gudstjänstfirare just detta. Vi följer med,
lite på ”avstånd”, och lyssnar.

Vid torsdagskvällarnas mässa
15 februari till 22 mars görs
bibeltexten lite mer levande.
Även ögonen får då se något ur
evangeliet, detta år Lukasevangeliets berättelse, 22:123:25 i sex olika delar.
De tre första dagarna i Stilla
veckan, måndag till onsdag 18.30, får du än en gång
förbereda och fördjupa dig inför påskfirandet. Då lyssnar
du till texterna som blir lästa i sin helhet. Här får de olika
personerna i texten röst, också din röst ibland.
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På gång
Visningsverksamheten 2018:

Klosterkyrkan öppnar
för säsongen 24 mars
Att Varnhem med sin klosterkyrka och det
gamla klosterområdet, kaféet och nyöppnade
Kata gård är ett populärt besöksmål råder det
ingen tvekan om. Men vem har egentligen
hand om vad?

text: markus hagberg
foto: anna theander

Från och med årsskiftet hyr Skara kommun Klostergårdens
kafé och Ryttaregården i Varnhem, och Västergötlands museum arrenderar Kata gård. I nuläget är det inte klart med
hur eller av vem kafét ska drivas eller vad Ryttaregården ska
användas till.
Det som Skara pastorat fortsatt har ansvar för är framför
allt klosterkyrkan och visningsverksamheten, det vill säga
öppethållandet av kyrkan, mottagandet av besökare och
guideverksamheten i kyrkan.
Klosterkyrkan och Kata gård kommer att ha samma öppet-
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tider med start den 24 mars (läs mer om öppettiderna på
www.svenskakyrkan.se/skara). Nytt för i år är att ”inträdet”
tas bort. Det kommer alltså inte att kosta något att besöka
platsen eller kyrkan, men vill man däremot ha en guidning
kostar detta. Syftet med att församlingen håller kyrkan öppen och tillhandahåller professionella guider är att så många
som möjligt ska kunna besöka kyrkan och få veta mer om
platsen och dess historia.
Skara pastorat, Skara kommun och Västergötlands museum
har nu ansvar för olika delar i besöksmålet Varnhem, var
och en utifrån sin kompetens och specifika uppdrag.

valle församling

Fyra kvällar

om gudstjänsten och dess Ordo
Vilka delar ingår i en gudstjänst och varför just
dessa? Har gudstjänsten alltid sett ut som nu?
Dessa och andra frågor kommer att diskuteras.
Träffarna är i Varnhemsgården. Välkommen!
8 februari 18.30
Gudstjänstens inledning
8 mars 18.30		
Ordet
5 april 18.30		
Måltiden
3 maj 18.30		
Gudstjänstens avslutning
foto: yvonne ekholm

Taizéandakt med middag

I Axvalls församlingshem är det Taizéandakt
med efterföljande middag till självkostnadspris. Andakten börjar 17.30. Vårens datum:
21 februari
21 mars
25 april

Ögonblick som förändrar livet
Den 4 mars 16.00 besöker Annika Östberg
Skånings-Åsaka kyrka.
Hon berättar om sina 28 år i amerikanskt fängelse, om hopplöshet, längtan, drömmar och tro.

Fri entré och enkel förtäring
15

På gång

För gruppen som engagerar sig i helgmålsbönerna i Bjärklunda kyrka är den stilla stunden på lördagkvällar givande. På bilden
syns några av de engagerade.

Helgmålsbön engagerar medlemmar
När flera av bygdens församlingar gick ihop och blev
Ardala församling, kände medlemmar i Härlunda att
de ville fortsätta traditionen med det rika församlingsliv som funnits där sedan många år.
Utifrån det engagemanget föddes tanken om helgmålsbön,
som startades 2012. Det är vanliga församlingsmedlemmar
som ansvarar för samlingarna, två åt gången. Ett tiotal engagerade sig, och Lena Andersson, Johanna Ekberg, Margit
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Alm och Katarina Silvander har varit med sedan starten.
– För mig har det gett en insikt i kyrkoårets texter, som jag
inte riktigt har haft förut. Helgmålsbönen är som en enkel
gudstjänst, som ger mycket, säger Lena Andersson.
För Johanna Ekberg har det inneburit ett sätt att vara med i
kyrkan som passar henne.
– Jag var kanske inte så insatt tidigare. Nu är jag med och
läser texter vilket ger en inblick på ett plan som jag kan
förstå bättre, säger hon.

ardala församling
Hon tycker även att det ger en stunds stillhet efter en
stressig vardag.
– Man kan varva ner och träffa vänner. Det är bra för själen,
säger hon.
Just enkelheten är något som Lena också poängterar.
– Alla kan vara med och förstå texter som ibland kan kännas
högtravande. De förklaras på ett enklare sätt, säger Lena.
Margit Alm engagerade sig för att Bjärklunda kyrka är hennes barndoms kyrka.
– Den har funnits med hela livet, och sen har jag haft söndagsskolan i många år, berättar hon.
Hon tycker även det innebär en gemenskap, både mellan de
ansvariga, och besökarna som kommer.
– Man tänker över vad det kristna budskapet innebär.
Även Katarina Silvander uppskattar att fördjupa sig i texter.
– Jag tänker mycket på det avkristnande som pågår. Många
har fördomar om vad kristna håller på med och om kristendomen, men det handlar ju om Guds kärlek till oss.
text: åsa mwansa
foto: sören eklund

Kvällsmat i S:ta Annagården
Under våren serveras kvällsmat i S:ta Annagården en torsdag
i månaden fram till maj. Kvällarna börjar 18.00 med en
kort samling kring olika teman och ibland framförs något
drama. Till kvällarna hälsas alla välkomna, barn som vuxna!
25 kronor för vuxna och gratis för barn.
22 februari Tema: Dop
22 mars Tema: Påskvandring
26 april Tema: Det spirar
24 maj Tema: Vårfest

Frukost för alla i S:ta Annagården

torsdagar 9.00
8 mars och 12 april
Välkommen till en stunds samvaro!
Varje lördagkväll är det helgmålsbön i Bjärklunda kyrka.
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Välkommen att fira påsk i kyrkan
Skärtorsdagen 29 mars

Påskdagen 1 april

Skara domkyrka
9.00 Skärtorsdagsmässa,
biskop Åke Bonnier
18.30 Skärtorsdagsmässa
Marums kyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa

Skara domkyrka
11.00 Påskdagsmässa,
domkyrkoförsamlingens körer
S:ta Annagården, Ardala
11.00 Påskdagsmässa,
Våga sjunga-kören
Skånings-Åsaka kyrka
18.00 Påskens psalmer
Varnhems klosterkyrka
11.00 Påskdagsmässa

Varnhems klosterkyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa

Långfredagen 30 mars
Skara domkyrka
15.00 Långfredagsgudstjänst,
Domkyrkokören
18.00 Långfredagsandakt
Västra Gerums kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst,
Birgittakören
Norra Vings kyrka
15.00 Långfredagsgudstjänst
Varnhems klosterkyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst

Påskafton 31 mars
Skara domkyrka
23.00 Påsknattsmässa
Varnhems klosterkyrka
23.00 Påsknattsmässa

18

Annandag påsk 2 april
Skara domkyrka
18.00 Emmausmässa
Händene kyrka
18.00 Påskens budskap i ord och ton,
Ardeo-Händenekören
Skärvs kyrka
11.00 Mässa

tankar om längtan
När jag reflekterar över min situation för att sätta ord på den så studerar jag först den plats där jag står för
att sedan snegla bakåt mot det som varit, därefter riktar jag blicken framåt mot det som väntar.
Mot längtan. Oavsett vart min längtan befinner sig får jag mest ut av den om jag förbereder mig med enkelt
liv. I den enkelheten som fastan bär med sig leder den till att min längtan blir rikare belönad. För mig
handlar fastan om längtan, och längtan handlar om att andas liv.
Det knirrar och knarrar i min längtans trappa när mina nakna barnfötter rusar mot övre plan.
Som vuxen kan det ibland kännas som om längtan blivit en vana, långsamt slentrian.
I min längtan är det viktigt att barnasinnet får medbestämmanderätt att råda.
Att barnet i mig får bevittna framtiden, vara delaktig i det jag skall skåda.
Åh, jag längtar efter vårblommans lyckliga dans.
Och sommarens soliga midsommarkrans.
Höstlövets färgglada löv som döljer en igelkottsfamilj.
Vinterlandskapet som färgats till något som för tankarna till vanilj.
Längtan är inte knuten till någon säsong.
Snarare något som växer likt en kokong.
En tråd jag kan följa från början till slut.
Jag delar min längtan, passa på och njut.
Det knirrar och knarrar i min längtans trappa när mina fötter fått sällskap av en inre ro.
Jag längtar efter Gud, och efter dig, men även efter mig, min längtan har blivit en bro.
Jag står i nuet och längtar mot ett uppsatt mål, plockar det jag behöver från tidigare observationer.
Åh min längtan, jag applåderar dig, min längtan du får från läktaren stående ovationer.
Av min längtan gör jag av ett leende en omelett.
Längtan sätter prägel på livets ständigt rullande vinjett.
Jag tar en dröm och färglägger den från hjärtformad paljett.
På samma sätt som vi får njuta trädets gröna löv tack vare dess bärande stam,
Får jag av drömmen en längtan som tillfredställande når fram.
Längtan lyssnar alltid! Den finns här, den finns NU! Den är uppmärksam.
Drömmar kan bara skönjas av den som drömmer. Längtan är något annat, den kan njutas tillsammans och i bredd.
Åh, vi längtar till ett fjärran land eller efter en miljon. Men vi längtar också efter stillhet, och att av mänskligheten
bli sedd.
Jag känner den komma till mig nu.
Längtan? Är knarret i min trappa du?

Christer Johansson
är assistent i Skara
domkyrkoförsamlings
arbete inom diakoni
och flyktingarbete
och på Diakonihuset
Planeten.

kontakt

christer johansson
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

Adalvard Syndaren
Vem var Adalvard, vars lilla gravkalk finns i Skara
domkyrka? Och vad står det på kalken?
text: markus hagberg
foto: anna theander

Skara stift har haft två biskopar med namnet Adalvard. De
var båda verksamma på 1000-talet, den äldre mellan 1060-64
och den yngre mellan 1066-68.
Adalvard den äldre var den femte biskopen i Skara stift.
Under hans tid blev Skara definitivt centrum för det nya stiftet. Då grundlades också domkyrkan som helgades åt Jungfru
Maria.
Adalvard ligger begravd i Skara domkyrkas romanska krypta, och i hans grav har man hittat en gravkalk. På kalken en
inskription, det står: Adalvardus Peccator, Adalvard syndaren.
Gravkalken, som biskopar och präster ofta begravdes med, var
främst en symbol, ett tecken på prästens viktigaste uppgift:
att i mässan räcka syndare försoningsblodet, Kristi blod, med
orden ”För dig utgjutet”. Kalken återkommer också ofta på
prästers gravstenar, därtill långt efter reformationen.
Adalvards kalk hittades under utgrävningar på 1700-talet,
och kom senare under 1700-talet att användas som särkalk åt
Skaras bödel.

En kopia av den
sex centimeter
höga lilla kalken
finns att beskåda
i domkyrkan.

Den kalk som Adalvard begravdes med var sannolikt
en privat kalk, som biskopen använde när han firade
mässan privat, vilket han skulle göra varje dag. Eftersom
han då ofta var själv behövdes det ingen stor kalk. Här
kan vi jämföra med dagens ”sockenbudskalkar”, sådana
som används vid sjukkommunion, som också är små. De
behöver inte vara så stora och de ska vara lätta att ta med
sig.
I Skara domkyrka har man funnit ytterligare en sådan
här begravningskalk. I samband med restaureringsarbetena 1947-49 hittades ytterligare en kalk med inskriptionen Suni me fecit, Sune har gjort mig. Kanske var Sune
en lokal silversmed?
Adalvards minne lever idag framför allt genom hans
kalk. I Skara finns också en brödraförening inom
Svenska Frimurareorden som passande nog bär namnet
Adalvard.

