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dags för 
konfirmation
Anmälan är öppen till 
höstens grupper i Falköping. 

”Det är en styrka 
att våga vara svag.” 
Sjukhusprästen Knut Svenning finns där när livet vänds upp och ner. 

äntligen sommar!
Läs om allt som händer i pastoratet.

gemenskap & glädje
Kjell-Åke är ideell medarbetare.
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VI LEVER 
ALLA UNDER
SAMMA 
HIMMEL
Vi har samma rättigheter

Var med i kampen för allas 
rätt till ett värdigt liv.

Foto: Jesper W
ahlström

 / True North

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

                          Foto: Jesper W
ahlström

 / 
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Himmel & Jord är Svenska kyrkan 
Falköpings tidning om tro och liv som 
delas ut gratis till alla hushåll i 
pastoratet fyra gånger per år. 

Ansvarig utgivare: 
Jonas Hagström, kyrkoherde. 

Redaktion: 
Sebastian Streith 
och Catarina Tidström. 

Omslagsbild: 
Knut Svenning, 
sjukhuspräst i Falköping.  

Tryck: 
Svärd & Söner AB, Falköping. 

Kontakt:
Adress: Falköpings pastorat
Storgatan 11 B, 
521 43 Falköping
Telefon: 0515-77 63 00. 
E-post: falkopings.pastorat
@svenskakyrkan.se 
Webb: svenskakyrkan.se/falkoping. 
Facebook: facebook.com/svenska-
kyrkanfalkoping. 

”Tillsammans för fred, rättvisa och 
försoning”. Det är Svenska kyrkan 
Falköpings vision som genomsyrar 
allt arbete. 

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

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

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

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

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

Pastoratet i siffror:
5 församlingar, 18 kyrkor, 20 kyr-
kogårdar, 85 anställda, 188 ideella 
medarbetare, 12 824 medlemmar.

innehåll nr 2 2019

4
Sjukhuskyrkans 
dörr står öppen  

för både patienter,
 anställda och 

personal.

4 om sjukhuskyrkan 
Möt sjukhuspräst Knut 
Svenning och Ann-Louise 
Fihn som fick hjälp när livet 
var som svårast.  

10 sommar 2019 
Musik, pilgrimsvandring, 
utställningar, sommarcafé 
med mera. Välkommen!

12 dags för konfa 
Tid att prata om det där vi ald-
rig pratar om annars. Anmälan 
till höstens grupper är öppen!. 

13 porträttet
Kjell-Åke Andersson har hittat 
sin plats i gemenskapen som 
ideell medarbetare i bland 
annat Kyrkans hus.   

14 kalendarium 
Gudstjänster, musik, öppna 
mötesplatser, körer och 
grupper för barn och unga.

16 till sist 
”Res dit där din själ finner sam-
manhang och frid”. Kyrkoherde 
Jonas Hagström har ordet.

Jag är så tacksam för allt, så 
tacksam att få vara en del av detta.” Kjell-Åke Andersson, ideell medarbetare.



4

Sjukhuskyrkan vid Skaraborgs sjukhus 
Falköping finns i bottenplanet i ”lila 
huset”, byggnaden strax till höger om 
huvudentrén. Där ligger också bland 

annat sjukhusets bibliotek och restaurang. 
I det enkla och ljusa kyrkorummet finns 
möjlighet att sitta ner en stund i stillhet och 
ro, mötas för samtal eller lämna en lapp med 
önskan om förbön. Bakom altaret hänger 
ett konstverk i keramik av konstnären och 
före detta patienten Belkin som var inlagd på 
sjukhuset under långa perioder. Ljuset flödar 
in i rummet genom ett stort runt fönster med 
utsikt mot berget. 

Alldeles intill kyrkan har sjukhusprästen sin 
expedition. Sedan 2006 tillhör rummet Knut 
Svenning. Han finns på plats här varje vecka 
som en resurs för alla som vistas på sjukhuset; 
patienter och anhöriga såväl som personal. 
Han har aldrig ångrat att han tackade ja den 

där gången när kyrkoherden frågade om han 
kunde tänka sig att bli sjukhuspräst.

– Jag är väldigt glad och tacksam att jag 
vågade ta det steget. Det här uppdraget har 
ritat om mitt liv från grunden. Jag har sett så 
mycket av livet som jag inte hade en aning om 
innan, säger han. 

– Det har förändrat mig, utvecklat mig och 
gett mig en annan syn på livet. Jag har kom-
mit närmare Gud, mina medmänniskor och 
mig själv. 

På vilket sätt har arbetet som sjukhuspräst 
förändrat dig?

– Jag har lärt mig att våga möta livet så som 
det är, på riktigt. Att inte vika undan när jag 
möter människor som är i det allra svåraste. 
Jag har också lärt mig att det är ok att blir 
berörd. Det är en stor skillnad i mitt liv sedan 
jag började arbeta som sjukhuspräst, tårarna 

– Det här uppdraget har ritat om mitt liv från grunden. 
Jag har sett så mycket av livet som jag inte hade en aning om innan. 

Det säger Knut Svenning, sjukhuspräst i Falköping sedan drygt tio år tillbaka. 

Ett stöd när 
livet vänds 
upp och ner



5



6

kommer lättare och jag försöker inte 
dölja dem. Jag tänker att det är en styrka 
att våga vara svag, utan att det känns 
pinsamt. 

– Jag tror också att det kan vara viktigt 
för den människa jag möter att jag inte 
döljer vad jag känner.  Någonting händer 
när vi möts i den där sårbarheten. Att 
visa att ”det du kämpar med väcker 
något i mig också. Du är inte ensam i det 
svåra.”

Varför kommer människor till dig som 
sjukhuspräst?

– Det kan handla om allt mellan 
himmel och jord, det är inte alls bara 
religiösa frågor som människor vill prata 
med mig om. I vardagen rullar ju livet 
på i kända vanor, men när sjukdom eller 
kris kommer nära inpå ställs mycket som 
varit självklart på sin spets.  Livet tar en 
ny vändning, man vet inte vart det leder 
och det är lätt att känna sig vilsen. Då 
kan det vara gott att möta någon som 
lyssnar öppet till vad man bär på. I mötet 
och samtalet kan man vinna nya insikter 
och få hjälp att gå vidare. 

– Som sjukhuspräst finns jag inom 
vården, men jag är inte en del av vården, 
jag är inte anställd av landstinget. Ibland 
är det en knepig sits, men jag tror att 
det är bra att ha den positionen i mötet 
med patienterna och de andra jag möter. 
Personalen har kanske inte alltid tid 
för alla samtal som människor vill ha. I 
sjukhuskyrkan får man själv avgöra vad 
man vill ta upp. Och man kan lita på att 
det stannar där. 

– Jag tror också att den absoluta tyst-
nadsplikten som jag har som präst är ett 
viktigt skäl till att människor söker sig 
till mig. Den ger ett skyddat rum som 
är helt unikt och där människor vågar 
öppna upp och möta också det svåraste. 

Man måste alltså inte vara kristen eller 
troende för att be om din hjälp?

– Jag frågar aldrig om något sådant när 
jag träffar en människa. Jag möter henne 
där hon är. Jag försöker att aldrig vara 
tvärsäker och tvinga på någon det som är 
sant för mig. 

– Men jag har alltid prästskjortan och 
den vita kragen på i mötet med männis-

Ibland är 
orden i vägen 

och det som behövs 
är kanske bara 

att hålla någons 
hand. 

”
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välkommen till 
sjukhuskyrkan!

Sjukhuskyrkan står öppen för 
alla som vistas på Skaraborgs 
sjukhus Falköping. Du hittar 
kyrkan via ingång H i lila huset, 
den första byggnaden till höger 
om du kommer via infarten 
från Danska vägen. 

Både som patient, anhörig och 
anställd är du varmt välkom-
men att kontakta sjukhuspräst 
Knut Svenning. Telefon: 0515-
77 63 28. E-post: 
knut.svenning@svenskakyrkan.se

kor. För mig är det en signal om att den 
man möter är inte bara Knut, privatper-
sonen. Jag är inte ensam och går inte i 
egen sak. Kristus finns redan där. 

Hur är det att så ofta möta människor i 
sjukdom och kris?

– Det kan vara tufft och svårt att vara 
nära någon som mår dåligt. Ibland und-
rar jag såklart vad jag gör för nytta. Men 
jag tror att det är viktigt att bara vara 
där, att ingen behöver vara ensam i det 
svåra. Ofta är det inte heller orden som 
är viktiga. Ibland är orden i vägen och 
det som behövs är kanske bara att hålla 
någons hand.

– Ibland är det ju så att det inte längre 
finns något hopp om livet och det enda 
jag kan erbjuda en människa är tröst. 
Det innebär inte att jag kan ta bort det 
som gör ont, men jag kan stanna kvar 
och dela smärtan utan att gå under. 
Delad sorg och oro är inte automatiskt 
dubbel sorg och oro. Tvärtom! Jag tror 
att detta kan förmedla hopp som bär 
genom det svåra, genom krisen, inför 
döden.

– För mig som präst är det också väl-
digt tydligt i mitt arbete på sjukhuset att 
jag själv är buren för att kunna bära och 
hjälpa andra. Jag är beroende av Gud, 
min uppdragsgivare, som själv varit i det 
allra svåraste och därför kan hjälpa oss, 
var och en och tillsammans.   

Vad gör dig mest tacksam i ditt arbete 
som sjukhuspräst?

– Det största är ju när jag får vara 
med om möten där jag märker att det 
verkligen gör skillnad. Att någonting 
avgörande händer för att vi möts. Jag 
minns ett samtal med en människa som 
mått dåligt väldigt länge. I 30 år hade 
hon burit på någonting som var väldigt 
tungt. Och så under vårt samtal så var 
det som om den där tyngden plötsligt 
lyftes av henne. 

– Jag tänker att vid de tillfällena får 
jag vara som en barnmorska som får 
vara med och bidra till att någonting 
nytt kan födas. Det är inte mitt verk, 
jag bara assisterar. Livet föds fram, inte 
så sällan mitt i smärtan och oron. Något 
nytt och gott har vunnits.
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-Människan består av både kropp, själ och ande. 
När vi blir sjuka behöver den andliga biten 
också vårdas. Men det glöms bort ibland, eller 

hinns kanske inte med inom sjukvården. Därför är Sjukhus-
kyrkan så otroligt viktig.

Ann-Louise sitter vid det runda fönstret i Sjukhuskyrkan 
på Skaraborgs sjukhus i Falköping. Den här platsen, det här 
rummet, betyder väldigt mycket för henne. Hon berättar att 
hon återvänder hit ofta, trots att hon inte längre är patient på 
sjukhuset. Hon säger att det är en trygghet att få komma hit.

– Jag berättar för så många jag kan om vad som finns här, 
om den hjälp som erbjuds. Jag tror att många fler skulle 
komma hit om de bara visste att kyrkan fanns, säger hon.

– Som inlagd är det ju detta också en plats där man kan 
träffa andra patienter och förstå att man inte är ensam i det 
man går igenom. Här finns en gemenskap. 

Ann-Louise kommer ursprungligen från Tidaholm men har 
under åren bott på många olika platser runt om i Sverige och 
Danmark. Till Skaraborg och Falköping återvände hon i slutet 
av 1980-talet. 

Hon har brottats med psykisk sjukdom under lång tid och 
sedan 2002 har hon varit inskriven hos psykiatrin i Falkö-
ping i omgångar. Hon berättar att hon under de åren också 
sökte sig till olika alternativa metoder för att hitta vägar ur sin 
sjukdom. Men för henne ledde de bara till att hon blev mer 
vilsen. 

– jag ropade verkligen efter hjälp att hitta rätt igen. 
Men inom psykiatrin kunde man inte riktigt ge mig allt det 
jag behövde. Jag behövde helt enkelt själavård också, utöver 
den vård jag fick, säger hon.  

Så småningom sökte hon sig till Sjukhuskyrkan och lärde 
känna sjukhusprästen Knut. Något som kom att bli en viktig 
vändpunkt. Nu fick hon stöd också i det andliga arbete som 
hon menar var nödvändigt för att hon skulle börja må bättre. 
Hon berättar att Knut var ett enormt stöd för henne under 
de svåra åren. Han har funnits för samtal och själavård men 
också hjälpt till med praktiska saker i vardagen när det be-
hövts. Han har också kunna ge henne nattvard när hon velat, 
något som annars är svårt att få ta emot för den som är inlagd 
och inte kan ta sig till kyrkan. 

– Jag vet inte vart jag skulle ha tagit vägen om inte Sjukhus-
kyrkan funnits för mig när jag var som sämst. Det hade varit 
väldigt mycket svårare för mig att hittar rätt igen utan den, 
säger hon.

– Bara det att det finns en plats på sjukhuset där man alltid 
kan hitta stillhet och ro. Ibland är det jobbigt att vara på en 
avdelning, det kan vara stökigt och rörigt. Det är viktigt att få 
komma ifrån det och få ladda sig med kraft. 

För Ann-Louise Fihn blev Sjukhuskyrkan en viktig plats under några av de tuffaste åren i hennes liv.  
Här hittade hon både ro och kraft att komma vidare. 

”Här får jag både ro och kraft”

Jag vet inte vart 
jag skulle ha tagit 

vägen om inte 
Sjukhuskyrkan 

funnits för mig när 
jag var som sämst. 

”
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sjukhuskyrkans symbol 
är en blomma innesluten i ett 
kors. Blomman växer som ett 
skott på en avbruten stam 
och vill vara en symbol för liv 
och kraft, för tron på upp-
ståndelsen. Ur det brustna, ur 
det avbrutna,  kan något nytt 
växa fram.

Detta är sjukhuskyrkan

Osäkerheten kring en diagnos, ett 
hastigt dödsfall, en olycka med 
oviss utgång, psykisk ohälsa, 

upptäckten av en kronisk sjukdom, ett 
nyfött barn som dör. Vardagen ställs på 
ända ibland. I de situationerna utgör 
Sjukhuskyrkan ett stöd och en samtals-
part.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och inne-
fattar de olika kristna traditionerna i vårt 
land. Namnet betecknar inte en fysisk 
lokal, utan är ett samlingsnamn för kyr-
kornas verksamhet och de medarbetare 
som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret 
för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala för-
samlingarna i sjukhusens närområde. 

sjukhuskyrkan finns på de allra 
flesta sjukhus i Sverige. På de flesta orter 
är det framför allt Svenska kyrkan och 
de olika frikyrkliga trossamfunden som 
samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i 
storstadsregionerna finns också medarbe-
tare från Katolska kyrkan och de orto-

doxa kyrkorna knutna till arbetet. 
Sjukhuskyrkans anställda har lång erfa-

renhet av att förmedla kontakt till andra 
trossamfund än de kristna när patienter 
eller deras närstående så önskar och hjäl-
per också personalen till dessa kontakter. 
I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, 
diakoner, ordenssystrar och assistenter.

Sjukhuskyrkans medarbetare har tyst-
nadsplikt och för inga journaler. Tjäns-
terna är avgiftsfria. 

exempel på arbetsuppgifter:
•	 Enskilda samtal och själavård
•	 Krisstöd vid akuta händelser
•	 Avskeds- och minnesstunder
•	 Dop och barnvälsignelse i krissitua-

tion
•	 Gudstjänster och andakter
•	 Samtal och reflektionsgrupper med 

personal
•	 Utbildningsinsatser för vårdpersonal 

eller personer i vårdutbildningar

Sjukhuskyrkan på 
Skaraborgs sjukhus 
Falköping.

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna försam-
lingarna. Sjukhuskyrkans arbete är ett uttryck för denna omsorg.



pilgrimstemat är ständigt aktuellt 
i våra bygder. Fina leder inbjuder till 
vandring och eftertanke. På Falbygdens 
museum pågår i sommar en spännande ut-
ställning om pilgrimerna genom historien.
   I Åsle kyrka har också sommarutställ-
ningen fokus på pilgrimstemat. Där 
kommer pilgrimens sju nyckelord att 
lyftas fram. Ord som hjälper den moderna 
människan att tolka sin längtan efter sin 

”pilgrimssjäl”. I vår tid finns en allt större 
trötthet över materiella krav, över ljudbrus, 
tidsbrist och att ständigt vara tillgänglig. 
För pilgrimen vill dessa sju nycklar vara till 
hjälp att hitta en inre ro och frid.

Sommarutställningen öppnar i samband 
med friluftsgudstjänsten i Åsle präst-
gårdsträdgård på midsommardagen 
och pågår till den 30 september.

Pilgrimsutställning i Åsle kyrka

sommar 2019
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27 juni kl 18.00.  
Vandring i vardagskväll i Åsle-
bygdens församling. Start vid 
Mularps kyrka. Vandringen är 
2-3 km lång och lättgången. 
Ta med kaffekorg.

28 juli ca kl 10.45. 
Pilgrimsvandring från S:t 
Olof kyrka till Slöta efter 
gudstjänsten  kl 10. 

30 juli kl 17.00 
Prova-på-pilgrimsvandring. 
Mössebergsparken med Kur-
orten i centrum. Samling och 
mål utanför Bergsliden 7.  
Vandring ca en timme. Fika. 

6 augusti kl 17.00
Prova-på-pilgrimsvandring 
Fåraberget runt. Samling och 
mål utanför Diakonins hus- 
Fredriksberg. Vandring ca en 
timme. Fika efteråt.

13 augusti kl 17.00
Prova-på-pilgrimsvandring 
Kyrkparken -Gamla stan – S:t 
Sigfrids kyrkogård. Samling 
och mål utanför Kyrkans hus. 
Fika efteråt.

Sommartid -pilgrimstid
14 augusti kl 18.00
Vandring i vardagskväll i 
Åslebygdens församling. 
Start vid Tiarps lägergård. Ta 
med kaffekorg. Denna vand-
ring kommer att kombineras 
som två halvdagsvandringar 
med övernattning i Tiarps 
lägergård. 

pilgrimsvandra i falköping pastorat i sommar

• Frihet • Enkelhet • Tystnad 
• Bekymmerslöshet 

•  Långsamhet • Andlighet 
•  Delande

Pilgrimens sju nyckelord:  
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fredag 30 augusti är det dags igen för en ny resa i 
Änglagårdsfilmernas fotspår. Eftersom resan i maj snabbt 
blev fullbokad ordnar vi nu en ny resa till samma plat-
ser. Vi besöker och passerar olika inspelningsplatser från 
Änglagårdsfilmerna samt andra sevärdheter i trakten. Fika, 
lunch och eftermiddagsfika ingår också i resan. 

Kontaktperson och guide på resan är Kent Strängby, 
0515-76 50 10. Anmälan görs till församlingsexpeditionen 
på 0515-77 63 03/06 senast den 22 augusti. OBS! Begrän-
sat antal platser, först till kvarn gäller.

sommar 2019

varje vecka, hela sommaren kan du njuta av 
musikupplevelser runt om i pastoratets kyrkor. Det blir som 
vanligt ett blandat utbud med allt från klassiskt till visor och 
jazz. På midsommardagen gästas till exempel S:t Olofs kyrka 
av en av Skandinaviens mest berömda jazzpianister, Lars 
Jansson tillsammans med Paul Svanberg, trummor, Tom 
Tveita, bas och Ulric Rudebrant, sång.

Som vanligt är Falköping också spelplats för en program-
punkt under festivalen Valle Baroque. Den 15 augusti i S:t 
Olofs kyrka: ”Längtan till Italien”, Dan Laurin, blockflöjt 
och Höör Barock. (Entré. Läs mer på: www.vallebaroque.se)

Du hittar sommarens alla musikupplevelser i kalendariet 
på sidorna 14-15. Välkommen!

Fredrikas sommarcafé
 

Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka 

Öppet 9 juli

till 8 augusti

Tisdagar & torsdagar kl 14-17
Torsdagar våfflor och underhållning!

Resa i Änglagårdsbygd

Musik i sommarkväll
Lars Jansson.

Årås kvarn.

Guidning i S:t 
Olofs kyrka 
nyrenoverade s:t olofs kyrka 
är öppen dagligen kl 8-16 i sommar. 
Dessutom blir det guidning och kaffeser-
vering i kyrkan vid några tillfällen. Varmt 
välkommen in!
Kaffeservering och guidning i S:t 
Olofs kyrka kl 11.00 och 13.00: 10/7, 
11/7, 17/7, 18/7, 24/7, 25/7, 31/7 
och 1/8.  



på gång i höst

Ett självhjälpsprogram för personlig 
utveckling och existentiell hälsa. 

Ny grupp med 10 platser startar i höst. 
svenskakyrkan.se/falkoping/livsstegen
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Vad är viktigt i mitt liv?  Kan jag alltid vara mig själv?  
Varför händer onda saker i världen? Finns Gud? 
Konfirmation är en möjlighet att fundera på allt det 
här både själv och tillsammans med andra ungdomar 
och vuxna. Nu är anmälan öppen!

Hos Svenska kyrkan Falköping finns fyra olika konfirmations-
grupper med olika inriktning för att du ska kunna välja det 
som passar just dig. Alla grupper åker på läger. På webben 
finns mer information om grupperna  och om vad det innebär 
att vara konfirmand. Där kan du också anmäla dig! 
svenskakyrkan.se/falkoping/konfirmation.

Ållebergsgruppen. Lek, film, friluftsliv och mycket annat. 
Träffas helger. Ledare: Fredrik Stiernstedt Östblom, Mats Lö-
wing och Markus Karlsson.
 Filmkonfirmation. En djupdykning i tankar och funderingar 
med hjälp av film. Träffas helger. Ledare: Fredrik Stiernstedt 
Östblom och Markus Karlsson.
 På väg/Mössebergsgruppen. Vandring som ett sätt att 
upptäcka världen och dig själv. Träffas varannan torsdag. 
Ledare: Sandra Flensén och Emanuel Blom.

På spaning med Gud. För dig som till exempel går på särsko-
la eller träningsskola och trivs bäst med ett lite långsammare 
tempo. Kontakt: Marian Jensen. 

välkommen att 
bli konfirmand!

fo
to

: m
ag

n
u

s 
ar

o
n

so
n

/i
ko

n

6/9 • 4/10 • 1/11 • 29/11
Kreativitet, mat, andakt, musik & 

gemenskap. Kyrkans hus, fredagar 
kl 17.15. Anmälan dagen innan 

på telefon 0515-77 63 00. 
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– Jag har haft svårt att möta 
och prata med människor, men 
här i kyrkan har jag fått växa. 
Kjell-Åke Andersson är ideell 
medarbetare i bland annat 
Kyrkans hus. 

Jag hittar Kjell-Åke Andersson i 
Kyrkans hus kök, där han med van 

hand förbereder kaffet inför tisdagsträf-
fen. Man kan även träffa på honom på 
i Diakonins hus, i S:t Olofs kyrka eller 
kanske ute på stan när han är på väg för 
att besöka de äldre på våra boenden i Fal-
köping tillsammans med besöksgruppen. 

Kjell-Åke är uppvuxen i den lilla byn 
Kestad vid Kinnekulle. Där bodde han 
med sina föräldrar och två systrar. 

–  Det var en tuff uppväxt med trass-
liga förhållanden och dåligt umgänge, 
berättar han. 

Vid 27 års ålder kom han till ett be-
handlingshem här i Falköping och sedan 
dess har han varit kommunen trogen. 
Här fick Kjell-Åke den hjälp han behöv-
de för att komma på fötter igen och även 
ett socialt stöd.

Jag undrar hur han kom i kontakt med 
Svenska kyrkan i Falköping.

– Jag har varit en sökare stora delar 
av mitt liv, prövat olika religioner. När 
jag mötte den stora kärleken hittade jag 
meningen med livet och kom också i 
kontakt med kyrkan. Då såg jag att det 
fanns ett tydligt före och efter frälsning-
en, säger han.

Han berättar att hans liv inte alltid 
varit enkel, att han haft många bakslag 
och att han flera gånger har varit nära att 
ta sitt liv. 

– Det är ett mirakel att jag lever och 
jag vet att Gud älskar mig, säger han

I kyrkan kom Kjell-Åke i kontakt med 
Annika Bertilsson, tidigare diakon i pas-
toratet. Han fick möjligheten att hjälpa 
till på dåvarande diakonigården S:t Olofs 
gård med allt från klädinsamling till att 
följa med på besök på gruppboendet på 
Ällagatan.

– Det var så givande att möta dessa 

människor. Allt var så äkta, säger han.

genom åren har Kjell-Åke sedan 
fortsatt att finnas med på olika håll inom 
kyrkan. Guds gemenskap är viktig för 
Kjell-Åke. Han berättar vidare:

– Jag har haft svårt att möta och prata 
med människor, men här i kyrkan har 
jag fått växa. Jag har fått växa med mina 
uppgifter och i gemenskapen med män-
niskorna som finns här. Jag trivs så bra.

– Jag är så tacksam för allt, tacksam för 
att få vara en del av detta. 

Vår stund börjar gå mot sitt slut och 
Kjell-Åke laddar för att göra iordning 
för tisdagsträffen. Jag tänker jag på vårt 
samtal och blir glad av att se människor 
som Kjell-Åke som  hittat sin plats i vår 
gemenskap och som hittat meningen 

porträttet

med livet, trots den tunga ryggsäck han 
burit under alla år. Det får mig att tänka 
på psalm 758:

”Herre, till dig får jag komma, 
komma precis som jag är. 
Inför dig kan jag ingenting dölja, 
du vet varje tanke jag bär.
Men trots att du ser 
all min svaghet och vet
att jag är ett av dina minsta barn,
får jag komma ändå, 
för jag vet det är så:
under allt är jag älskad av dig.”

Text: Birgitta Lindh

Han trivs i Guds gemenskap
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söndag 9 juni           
pingstdagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 Slöta kyrka
Konfirmation med mässa, Löwing.

11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Lundin.

17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Flensén.

18.00 S:t Olofs kyrka
Messa di Gloria av Giacomo 
Puccini. Falbygdens oratoriekör, 
Elisabeth Feldt sopran, Karl Peter 
Eriksson Lindblad baryton, Dominik 
Göbel dirigent. Orkestermusiker 
från Högskolan för scen och musik 
Göteborg. Folke Elbornsson. 

19.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin.

onsdag 12 juni
18.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll.  
”Unga musikanter”. 

söndag 16 juni               
heliga trefaldighets dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström. 

10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

Mössebergs kyrka
17 Gudstjänst, Hagström.

17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Vistorps kyrka
Musik i sommarkväll.                  
Laura Elmersson, sång                  
och Birgitta Lindh, piano

fredag 21 juni               
midsommarafton
22.00 Mularps kyrka
Musik i midsommartid - Malin Ulf-
venborg, sång och Ulric Rudebrant, 
piano.

lördag 22 juni            
midsommardagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa med miljötema, Flensén.

14.00 Åsle prästgård
Friluftsgudstjänst, Löwing. Som-
marungdomskören. Invigning av 
pilgrimsutställning. Kyrkkaffe. 
  

14.00 Yllestads kyrka 
Friluftsgudstjänst vid kyrkogården 
med miljötema, Flensén. 

19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Havet finns 
alltid nära dig”. Lars Jansson, piano. 
Paul Svanberg, trummor. Tom 
Tveita, bas. Ulric Rudebrant, sång

söndag 23 juni               
den heliga johannes   
döparens dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

12.00 G:a kyrkplatsen, Tiarp
Friluftsgudstjänst, Hagström. 
Sommarungdomskören sjunger.

14.00 Jakob-Annas 
stuga, Karleby 
Friluftsgudstjänst, Hagström. 
Sommarungdomskören sjunger.

19.00 Kälvene kyrka
Musik i sommarkväll. Claes Göran 
Näslund, sång och gitarr.

onsdag 26 juni
19.00 Friggeråkers kyrka
Musik i sommarkväll.  
LeWe–kvartetten.

söndag 30 juni               
2:a söndagen efter  
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Svenning.

10.30 Näs kyrka 
Gudstjänst, Löwing.

14.00 Skörstorps kyrka
Friluftsgudstjänst, Löwing. 

15 Dagcentral Läkaren
Mässa, Svenning.

17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00 Slöta kyrka
Musik i sommarkväll. Corgi jazz-
band spelar New Orleans-musik.

onsdag 3 juli
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Den jag ville 
vara”. Anders Stenholm, Jenny 
Tapper, sång,  Emanuel Andersson, 
piano.

söndag 7 juli                  
3:e söndagen efter     
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 Mularps kyrka
Mässa, Svenning.

14.00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst, Flensén.  
Sommarungdomskören 

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Flensén.

19.00 Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll. Sommarung-
domskörens avslutningskonsert.

onsdag 10 juli
19.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll. Sånger från 
den heliga Birgittas klosterorden.
Ensemble Gemma.

söndag 14 juli                
4:e söndagen efter            
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin.

10.30 Slöta kyrka
Mässa, Svenning.

14 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst, Lundin. 

14.00 Vistorps g:a kyrkplats
Friluftsgudstjänst, Svenning. 

19.00 Åsle kyrka
Musik i sommarkväll. ”När dikten 
tar ton”. Sara, Magnus, Mats och 
Elisabet Brengesjö.

söndag 21 juli           
apostladagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

14.00 Marka kyrka
Friluftsgudstjänst, Jensen. 

14.00 Kälvene kyrka
Friluftsgudstjänst på kyrkogården, 
Lundin. 

19.00 Luttra kyrka
Musik i sommarkväll.  
Folkmusikduon Vågspel: Alice  
Klint och Kristin Kennemark.

söndag 28 juli                
6:e söndagen efter      
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen. Efteråt  
pilgrimsvandring till Slöta.

14.00 Getagården,  
Vartofta-Åsaka 
Friluftsgudstjänst, Stiernstedt 
Östblom.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

19.00 Skörstorps kyrka
Musik i sommarkväll. Gabriella 
Murphy, sång och Helena Sköld, 
fiol.

onsdag 31 juli
19.00 Marka kyrka. 
Musik i sommarkväll. 
Folkmusikgruppen Trinning.

söndag 4 augusti               
kristi förklarings dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin.

10.30 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Elbornsson.

17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

17.00 Karleby kyrka
Mässa, Elbornsson.

19.00 Näs kyrka 
Musik i sommarkväll. ”Det fina i kråk-
sången”. Sånggruppen Magpies från 
Töreboda

söndag 11 augusti                   
8:e söndagen efter 
trefaldighet.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.

14.00 Mularp 
Friluftsgudstjänst på berget, Jensen.

15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Lundin. 

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.

19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Musik i sommarkväll.

torsdag 15 augusti
19.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll. ”Längtan till 
Italien.” Dan Laurin, blockflöjt & Höör 
Barock. Ingår i festivalen Valle Baroque 
– Entré.

söndag 18 augusti                 
9:e söndagen efter            
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa med miljötema, Jensen.

10.30 Slöta kyrka
Konfirmation med mässa, Stiernstedt 
Östblom.

13.00 Åsle Tå
Friluftsgudstjänst vid Åsle Tå-dagen, 
Löwing.

17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa med miljötema, Jensen.

19.00 Vistorps kyrka
Mässa med miljötema, Jensen.

gudstjänster 
och musik

kalendarium
Mer information och kontaktuppgifter till ansvariga finns på svenskakyrkan.se/falkoping. Eller ring 0515-77 63 00.



för barn       
och unga
All verksamhet gör uppehåll under 
sommaren. Höstterminen startar 
vecka 35!

MÖSSEBERGS KYRKA

Öppen förskola
Måndag kl 9-11.30. För barn 0-5 
år tillsammans med vuxen. 

PAX
Onsdag kl 16.00-17.30 Åk F-6. 
Hämtning på Mössebergsskolan.

Juniorer NYHET!
Onsdag 18.00–19:30 Årskurs 
4-6. Fokus på ”äventyr”.

Ungdomsgrupp
Torsdag kl 18.30-20.30. Åk. 8-

KYRKANS HUS
Öppen förskola
Onsdag kl 9.00-11.30. För barn 
0-5 år tillsammans med vuxen.

TiARpS läGERGåRd
Ungdomsgrupp
Torsdag kl 18.30-20.30. 

vARTofTA SAMliNGSloKAl
Öppen förskola
Torsdag kl 9-11.30. För barn 0-5 
år tillsammans med vuxen.

Miniorer 
Måndag kl 15-16.30. Åk 1-3. 
Juniorer 
Tisdag kl 15.30-17.30.  Åk 4-6.

diAKoNiNS HUS-
fREdRiKSBERGS KYRKA 
Information om höstterminen i 
Diakonins hus kommer i 
nästa nummer. 
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söndag 25 augusti
10:e söndagen 
efter trefaldighet.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.     
Bergaton, Knut Svennings och 
ungdomskören Rejoice.  
Avtackning av Dominik Göbel. 

11.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning. 

14.00 Falekvarna, Slöta.
Friluftsgudstjänst, Lundin. Kaffe.

15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Stiernstedt Östblom.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00 Tiarps kyrka
Musik i sommarkväll. ”Frankrike tur 
och retur”, Katarina Tchaicha, sång 
och Hanna Karlsson, piano.

onsdag 28 augusti
19.00 Torbjörntorps kyrka
Musik i sommarkväll. Tjejgrupp 
från Norra Mo församling, Annika 
Argus. David Isaksson, trummor, 
Daniel Lindh, bas.

söndag 1 september
11:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. 

10.30 Skörstorps kyrka
Mässa, Lundin. 
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.

17.00 Näs kyrka 
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Karleby kyrka
Musik i sommarkväll. Mattis, Tuva, 
Linda och Birgitta.  Kaffe från 18.30.

lördag 7 september
18.00 Tiarps kyrka 
Musikgudstjänst, Skara stifts 
Ungdomskör.

söndag 8 september
11:e söndagen efter   
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa med konfirmandinskrivning, 
Flensén. Skara stifts Ungdomskör.

10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, start för konfirma-
tionsläsning, Stiernstedt Östblom.

11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Jensen.

15.00 Dagcentral Läkaren 
Andakt, Flensén.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Kälvene kyrka
Temagudstjänst med föredrag, 
Löwing.

19.00 Luttra kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom

gudstjänster 
i vardagen 
i sommar
onsdagar
8.30 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsmässa. Efter mässan 
serveras kyrkkaffe.

torsdagar
9.00 Bergsliden 7
Mässa. Enkel servering.
Ej 25/7, 1/8 och 8/8!

pastoratets 
körer
fÖR BARN oCH UNGA:
Barnkören Joy (åk 7-12 år.)
Mössebergs k:a, måndag kl 16. 
Hämtning på Mössebergsskolan.
Höstterminen startar 2/9.

Ungdomskören Rejoice (åk 7-)
Kyrkans hus, måndag kl 17. 
Höstterminen startar 2/9.

fÖR vUXNA:
S:t Sigfrids kyrkokör
Mössebergs k:a, onsdag kl 19. 
Höstterminen startar 21/8.
Bergaton 
Kyrkans hus, onsdag kl 19.
Höstterminen startar 4/9.
Falköpings gospel
Mössebergs k:a, måndag kl 18.45
Höstterminen startar 2/9.
Ållebergs kyrkokör
Slötagården, tisdag kl 19.
Höstterminen startar 27/8.

KÖRER MEd pRovSJUNGNiNG: 
Gustavi stämmor
Mössebergs kyrka, tisdag kl 19. 
Höstterminen startar 20/8.
Falbygdens oratoriekör
Mössebergs k:a, en fredag/månad. 
Säsongsupptakt med övnings-
lördag 24/8. Kontakta Annika 
lagerquist för provsjungning.
Kören Knut Svennings 
Fredriksbergs k:a varannan 
torsdag kl 19.

andra öppna 
mötesplatser
DIAKONINS HUS-
FREDRIKSBERGS KYRKA
Ordinarie verksamhet gör uppe-
håll under sommaren. Välkommen 
till Fredrikas sommarcafé tisdag 
och torsdag kl 14 -17 9/7-8/8.     
Höstterminen startar vecka 36!

Internationella sygruppen
Måndag och onsdag kl 17-21.

Rörelsegruppen 
Måndag 10.30-11.30.

Öppen kyrka/Fredrikas café. 
Måndag kl 9.30-12, onsdag kl 
9.30-12, torsdag kl 14-17.

Stickcafé
Onsdag kl 9.30-12.

Promenadgrupp
Onsdag kl 10.30-12.

Lectio divina 
Onsdag kl 14-14.45. Bibelläsning i 
grupp med eftertanke och bön.

Gemenskapsträffar 
En torsdag i månaden kl 15.       
Andakt, servering & dagens gäst.

ToRBJÖRNToRpS KYRKA
Återkommer i höst!
Café Torbjörntorp.
Servering och dagens gäst.

BERGSlidEN 7
Öppet hela sommaren!
Källan-öppet hus.
Fredag kl 14-16. Gemenskap & fika.
Återkommer i höst!
Café Bergsliden. 
Servering och dagens gäst.

KYRKANS HUS
Sista träffen 11/6. Start i höst 20/8.
Tisdagsträffar
Tisdag kl 13.30-16. Program en 
gång i månaden kl 14.30.     
Återkommer i höst!
Messy Church
6/9,4/10, 1/11 och 29/11         
kl 17.15-19.30. Kreativitet, mat, 
andakt, musik och gemenskap för 
alla åldrar. Anmälan till 0515-77 
63 00 senast dagen innan.  

samtal & 
fördjupning
Livsstegen 
Program för personlig utveckling. 
Ny grupp startar i höst. 

Andlig vägledning
Kontaktperson: diakon Tina Redin. 

Individuell sorgebearbetning 
Kontaktperson: diakon Erika Erlén. 

Prep-kurs
Friskvård för parrelationer.       
Kursstart under höstterminen.

Samtalsstöd
Präster och diakoner har tystnads-
plikt. Ring 0515-776300.

NYHET!

Med appen Kyrkguiden kan du se 
vad som händer i kyrkan och få 
hjälp att hitta till kyrkor runt om 
i Sverige och världen. Kyrkguiden 
är gratis och finns där appar finns.

Har du Kyrkguiden?

söndag 15 september
13:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Mularps kyrka
Temagudstjänst med föredrag, 
Lundin.

19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
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Det gamla Götabadet ute i Sköttning, Luttra gamla 
socken, har många äldre falköpingsbor berättat för 
mig om. Både om sköna soldagar då badet gett svalka 
och avkoppling, men också dagar i kyla och snålblåst 

då det var simskola i 15-gradigt bäckvatten. Det var långt ifrån 
våra dagars tempererade bad med sina klara fina vatten. Idag 
är Götabadet borta och övervuxet men man kan fortfarande se 
parkeringsskylten och ana var bassängen var.

Fina minnen och en del nostalgi – visst hör det sommaren 
till? Att besöka platser som satt avtryck i våra hjärtan. Ut-
flykterna till dessa platser blir till små pilgrimsvandringar som 
egentligen har ett enda syfte: Att knyta ihop nutid med dåtid 
och göra oss till mer hela människor. De gör oss mer hela och 
därför är det i en bemärkelse just heliga. Vi splittras ju ständigt 
i tanke och sinnelag av allt som dagligen snurrar runt oss. Men 
de heliga platserna, om det så är gamla övergivna utomhusbad, 
skogsgläntor, ruiner efter en gammal skola vi gått i eller kanske 
kyrkor där vi upplevt skolavslutningens förväntan och högtid, 
de platserna är för alltid en del av vårt jag. 

Att semestra och resa långt har blivit något av ett måste 
idag. Men den bistra sanningen är ju att resandet tär på både 
klimat och natur och tänker vi efter vad vi egentligen söker 
med vårt resande så är det nog så att de bästa resmålen finns 
nära. De resmålen som gör oss lite mer hela och kanske också 
heligare. För när vi blir mer och mer oss själva, då kommer vi 
också närmare den vi kallar Gud. 

Att vara kristen är ju inte att vara något annat än människa. 
Något förmer, eller något tillägg till att vara människa. Att vara 
kristen är helt enkelt att vara den jag är tänkt och skapad att 
vara. Helt normal, helt unik och originell och helt och hållet jag. 
Resan till att hitta hem hos sig själv, och därmed till Gud, det är 
inte alltid lätt. Men de små pilgrimsresorna och pilgrimsvand-
ringarna till vårt eget hjärtas heliga platser hjälper oss på vägen. 
Ta sommaren i anspråk för detta. Res inte så långt, men res dit 
där din själ finner sammanhang, frid och kanske kommer ett 
litet stycke längre på vägen mot helhet och frid. 

Gud välsigne din sommartid!  

Jonas Hagström, 
kyrkoherde och kontraktsprost

Att resa mot helhet

sista ordet


