
”Dopet blev en 
nystart på livet”

S:t Olofs kyrka den 23 maj

premiär för 
drop-in-dop

från mörker till ljus 
– genom död till liv 
Upplev påskens drama

Cecilia Frisk döptes som 14-åring

vägar att upptäcka

Stå på modets sida!    
Stöd fasteaktionen för allas
rätt att leva i frihet från våld

Ny pilgrimsled invigs i maj

&
Kyrkoblad för Svenska kyrkan Falköping nr 1 2020
Himmel Jord



STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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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: 
Sebastian Streith.

Tryck: 
Skaraborgs Offset, Skövde.

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 be-
rättade 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 1 2020

3 drop-in-dop 
För första gången erbjuds 
drop-in-dop i Falköping, den 
23 maj i S:t Olofs kyrka.   

5 cecilia om sitt dop 
Cecilia Frisk döptes som 14-
åring. ”Jag var pirrig, men 
väldigt glad den dagen”.  

8 på gång i vår
Föreläsningar, film, vandring 
och samtalscafé. Läs om allt 
som händer i pastoratet.
 

14 påskens drama 
Från ljus till mörker, genom 
död till liv. Påsken är kyrkans 
största helg. 

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

15 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström 
skriver om vikten av KASAM - 
känsla av sammahang. 

3Drop-in-dop 
är enkelt, men 
ändå festligt 
och högtidligt.
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tema dop

Enkelt men festligt    
med drop-in-dop

I maj bjuder Svenska kyrkan Falköping för första gången in till drop-in-dop i S:t Olofs kyrka.
– Det blir enkelt, men ändå högtidligt och festligt. Vi ordnar med allt praktiskt och bjuder på 
dopkaffe med tårta efteråt, säger Marian Jensen, präst.  

Dopklänning finns att låna och Svenska 
kyrkan bjuder på tårta. Marian Jensen hoppas 
få döpa många i S:t Olofs kyrka den 23 maj.



tema dop 

Alla som någon gång varit med och 
planerat inför en ceremoni eller 
högtidlighet av något slag vet 

att det är mycket att tänka på. Bokning, 
inbjudningskort, dukning, mat som ska 
planeras och serveras och så naturligtvis 
städning – både före och efter arrang-
emanget. För den som vill döpa sitt barn, 
eller själv bli döpt, men känner att tiden 
och orken för allt detta inte riktigt finns 
är drop-in-dop ett perfekt alternativ. 

– Allt som ska ordnas och hinnas med 
kan ju bli som ett hinder. Kanske blir 
dopet inte ens av på grund av det. Vi 
vill underlätta genom att ta hand om 
allt det praktiska, från pappren som ska 
skrivas till tårtkalaset efteråt.  Den som 
ska döpas behöver bara dyka upp, med 
eller utan gäster, och så ordnar vi resten, 
berättar Marian Jensen.

att arrangemanget är enkelt 
betyder dock inte att själva dopet blir 
mindre högtidligt. 

– Det är ju tvärtom egentligen. När 
man inte behöver fundera över kakbak 
och servettvikning blir det lättare att 
fokusera på det som är viktigt – själva 
dopet och dess innebörd, säger Marian.

Dopet är en helig handling, ett sakra-
ment, och innebär att den döpte blir 
medlem i Svenska kyrka och därmed en 
del av ett större sammanhang; en världs-
vid kristen gemenskap och en del av 
Guds stora familj.

– Dopet ju egentligen något enkelt, allt 
som behövs är berättelsen om Jesus och 
vatten på plats, säger Marian.

–  Men i detta enkla ryms oändliga 
perspektiv. Dopet sträcker sig över värl-
den och tiden. Genom det ingår vi i en 
gemenskap med alla de människor som 
döpts tidigare och alla dem som kommer 
att döpas i framtiden. 

Det är första gången som Svenska 
kyrkan Falköping bjuder in till drop-in-
dop. Men många andra församlingar och 
pastorat runt om i landet erbjuder den 
här möjligheten sedan flera år tillbaka. 

Svenska kyrkan i Västerås var först 
ut och där började man redan våren 
2011. Förhoppningen är att det ska bli 
en återkommande möjlighet även här i 
Falköping.

För att underlätta för föräldrar, och 
andra som vill döpas, erbjuder vi nu 
bokning av dop via webben. 

I bokningskalendern, där våra 18 
kyrkor finns upplagda, väljer man den 
eller de kyrkor där man vill se lediga 
doptider. Tiderna visas i kalendern och 
passar något datum så väljer man det 
och fyller i ett bokningsformulär. När 
bokningen skickats till församlingsex-
peditionen görs en avstämning innan 
en definitiv bekräftelse skickas ut. 

Du kan också boka tid för vigsel 
på precis samma sätt. Läs mer på: 
svenskakyrkan.se/falkoping/dop-  
bröllop-begravning.

nu kan du boka tid 
för dop på webben

– Vi hoppas att detta första försök blir 
uppskattat och att vi sedan kan erbjuda 
drop-in-dop varje år som ett alternativ 
till den traditionella dopgudstjänsten, 
säger Marian Jensen. 

– Vägen in i kyrkan måste vara enkel. 

Lördag 23 maj kl 10-15 
i  S:t Olofs kyrka
Både barn, ungdomar och vuxna är 
välkomna! Drop-in-dop är gratis och 
du behöver inte anmäla dig i förväg. 

ta med: Personnummer på den som 
ska döpas. Om den som ska döpas är 
under 18 år behövs också underskrift 
och legitimation för barnets samtliga 
vårdnadshavare. Vid vuxendop behövs 
legitimation för dig som ska döpas.

så här går det till: I Kyrkans hus 
möts ni av expeditionspersonal som 
hjälper till med inskrivning. Efter 
samtal med prästen Marian Jensen 
genomförs dopet i S:t Olofs kyrka där 
också musiker Annika Lagerquist finns 
med. Du väljer själv om du vill ha med 
några gäster vid dopet. Dopklänning 
eller konfirmandkåpa finns att låna för 
den som vill. Efter dopet bjuds alla på 
dopkaffe med tårta i Kyrkans hus.

Drop-in-dop

Att anordna ett dop behöver inte 
vara krångligt. Allt som behövs är 
vatten och berättelsen om Jesus. 

>>> Allt som ska 
ordnas och hinnas 

med kan ju bli som ett 
hinder. Kanske blir 

dopet inte ens av på 
grund av det. <<<
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Nystart 
    på livet



tema dop 

cecilia frisk
Är 15 år och går i 9:an på Central-

skolan. Hon bor i Falköping med sin 

pappa och är bland annat engagerad i 

Svenska kyrkans unga. 

För att bli konfirmerad måste man 
vara döpt och därför döps många 
ungdomar i samband med sin 

konfirmation. Men för Cecilia Frisk blev 
det alltså ännu tidigare än så. 

– Jag var med i barnkören och ung-
domskören i Mössebergs kyrka. Ett 
halvår innan jag skulle börja läsa frågade 
jag Marian Jensen, som är präst här i 
Falköping, om det var svårt att få tid till 
dop. Det var det inte och efter det dröjde 
bara en vecka innan vi hade dopguds-
tjänsten, berättar Cecilia när vi träffas i 
S:t Olofs kyrka en solig eftermiddag. 

Hon är en glad tjej som är nyfiken på 
livet och framförallt den kristna ge-
menskapen. Jag undrar vad det var som 
gjorde att hon ville bli döpt.

– Ända sen jag var liten har jag varit 
intresserad av religion och kände att jag 
ville vara en del av den kristna gemen-
skapen. Jag läste Bibeln tidigt och tron 
liksom smög sig på, plötsligt fanns den 
där, berättar hon. 

– dopet blev en symbolisk handling 
och en bekräftelse på min kristna tro. 
Det kändes som en nystart på livet. 

Den närmsta släkten och vännerna 
fanns på plats i Mössebergs kyrka vid 
dopgudstjänsten. Efteråt firade de med 
en liten fest.

– Jag var pirrig, men väldigt glad 
den dagen, berättar Cecilia.

Jag undrar vad hon tror hade varit 
annorlunda om hon döpts som barn.

– Då hade jag inte varit lika aktiv, 
som jag är idag och jag hade nog inte 
heller sökt efter gemenskapen. Det 
förändrade mitt liv, säger hon.

När jag sitter och samtalar med 
Cecilia så förstår jag att hon har varit 
öppen med att berätta för sina kompi-
sar om att hon valde att döpa sig och 
att det var en självklarhet för henne att 
hon skulle konfirmeras. Det är tydligt att 
gemenskapen i kyrkan är väldigt betydel-
sefull för henne.

– Det är svårt idag att vara kristen och 
ensam, men i en gemenskap med andra 
kristna kan man växa i sin tro, säger hon.

Cecilia Frisk döptes som 14-åring, redan innan hon var konfirmand.  
För henne var dopet ett sätt att bekräfta sin kristna tro.

Cecilia berättar att hon fått flera nya 
kompisar i kyrkan som hjälpt henne med 
det och att hon i sin tur fått dela sina 
erfarenheter och hjälpa andra.

Eftersom Cecilia sjungit i flera körer i 
kyrkan måste jag bara fråga vilken som är 
hennes favoritpsalm. Hon svara snabbt 
att det är ”Bred dina vida vingar”. Hon 
ser att jag blir överraskad av valet och 
undrar leende om jag trodde hon skulle 
välja ”Ropa till Gud” – en psalm som 
många konfirmander gillar. 

–”Bred dina vida vingar” speglar trygg-
heten hos Gud för mig. Den bär jag med 
mig varje dag, förklarar hon.

För Cecilia handlar den närmaste 
framtiden om val av till gymnasiet och 
att fortsätta vara med i kyrkans gemen-
skap. Vår stund är snart slut och jag 
önskar henne stort lycka till med allt hon 
har framför sig och hoppas att hon ska 
fortsätta visa vägen för andra sökande 
ungdomar in till  kyrkans gemenskap. 

Birgitta Lindh

Dopet är ett sakrament, en helig 
handling. Det innebär att den döpte 
blir medlem i Svenska kyrkan och 
därmed också en del av ett större 
sammanhang; en världsvid kristen 
gemenskap och en del av Guds stora 
familj. 

I dopet finns löftet om att Gud är 
med under livets alla dagar, oav-
sett vad som händer. För en förälder 
kan dopet också vara ett tecken på 
tacksamhet – tänk att ha fått bli 
förälder till ett litet mirakel. Men 
det går precis lika bra att döpas som 
större barn eller ännu längre fram i 
livet. Den som konfirmeras ska vara 
döpt – därför döps många tonår-
ingar under konfirmandtiden. 

Dopet är inte en namngivningscre-
moni, men namnet spelar en central 
roll. Namnet är viktigt, eftersom den 
som döps inte är anonym. Det är 
just denna människa som döps, den 
unika individen.

om dopet

>>> Dopets vatten, det 
är tecknet på en kärlek 

utan mått. Födas, leva, dö 
och uppstå - före oss har 

Kristus gått. Flodens vatten 
strömmar ständigt, liv åt 

träd och ört det bär. Livets 
vatten i en dopfunt vittnar 

om att Gud är här.  <<<
Psalm 386:2
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aktuellt

vill du dela dina funderingar om livets viktiga frågor med andra? Välkommen 
till samtalscafé i Falköpings saluhall en tisdag i månaden! En plats att tänka fritt 
och tala till punkt. Allt är förberett – bara kom! Vi bjuder på kaffe eller te och du 
köper själv det du vill äta till. Alla välkomna! Vårens träffar: 24/3, 21/4 och 19/5.

Samtal om livet över en kopp kaffe

Vad tycker du 
om tidningen?

Det är företaget Origo som genomför 
läsvärdesundersökningen på uppdrag av 
Svenska kyrkan Falköping. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur 
många som läser tidningen och vad ni 
som läsare tycker om innehållet. 

Med hjälp av resultatet hoppas vi kun-
na göra Himmel & Jord ännu bättre och 
mer läsvärd för så många falköpingsbor 
som möjligt. 

Om du är en av dem som blir upp-
ringd blir vi jätteglada om du tar dig tid 
att svara på frågorna. 

Under våren genomför vi en läsvärdes-
undersökning via telefon av pastoratets 
tidning Himmel & Jord. Ta dig gärna tid 
att svara om du skulle bli uppringd!

Erika Erlén, diakon och Tina Redin, dia-
kon har båda gått vidare till nya tjänster i 
Ulricehamns respektive Skövde pastorat. 
Vi tackar för de år Erika och Tina har 
varit här hos oss i Falköping, för allt de 
fått betyda för både församlingsbor, ide-
ella medarbetare och kollegor och öns-
kar dem lycka till i sina nya uppdrag och 
Guds rika välsignelse.

personalnytt

tack och lycka till!

8



aktuellt

Upptäck din kyrka
Föreläsningar om kyrkan under hög- 
och senmedeltiden. Lördagar efter 
musik i centrum, kl 11.45 – 12.00.

21 mars. ”Maria och S:t Olof”
Mattias Lagerquist

4 april. ” Det sjunger under 
skosulorna – pilgrimsvandring!” 
Barbro Westergren

18 april. ”Vad tror vi oss veta om 
kyrkofönstren under medeltiden?” 
Roland Andersson

fredag 27 mars kl 18.30 är det dags igen för filmvisning i Slötagården. Den 
här gången visas Ordet, svensk långfilm från 1943 med bland andra Victor Sjö-
ström, Inga Landgré, Stig Ohlin och Gunn Wållgren. En stark film om bonden 
Knut Borg och hans planer för sina söner, samt om dåtidens motsättningar 
mellan statskyrka och frikyrka. Det blir som vanligt paus med smörgåstårta och 
betraktelse efter filmen av Folke Elbornsson. Alla är varmt välkomna.

Att vandra på långfredag är en tradition med gamla anor. I år startar vandrarna från 
tre olika pastorat den 10 april och sammanstrålar sedan i Vistorp.

I Falköpings pastorat startar vandringen med en andakt i Vartofta-Åsaka kyrka 
kl 9.00. Samtidigt startar vandrare från Sandhems och Solberga kyrkor. Från alla 
tre kyrkor är det cirka åtta kilometers vandring till Vistorp. När vandrarna strålar 
samman blir det först sopplunch hemma hos Kent och Hans Strängby runt kl 
11.45. Dagen avslutas sedan med en gudstjänst i Vistorp kyrka kl 13.00. Varmt 
välkommen att vandra med!

Stilla vandring på långfredagen

meditation i s:t olofs 
kyrka på måndagar 
kl 18. ingen anmälan.

klassisk film i slöta

Stig Olin och Inga Landgré 
i långfilmen Ordet. 

Är lugn en 
bristvara?

9



Den 10 maj invigs en ny pilgrimsled mellan Fal-
köping och Jönköping. Biskoparna Åke Bonnier 
och Fredrik Modéus finns med vid invigningen på 
gränsen mellan Skara och Växjö stift.

Från Falköping till Kyrkeslätt i Vartofta-Åsaka finns 
redan en befintlig led. Därifrån kommer den nya le-
den att gå söderut mot Vistorp, Fivlered, Sandhem 
och vidare mot Jönköping.

Så småningom kommer det att finnas en broschyr 
med karta över leden i pastoratets kyrkor samt i Kyr-
kans hus. Förutom ledens sträckningar kommer man 
där att kunna läsa om öppna kyrkor, övernattnings-
ställen, sevärdheter, kommunikationer, affärer, bads-
jöar och annat. 

Kanske kan pilgrimsvandring bli en del av en ny 
livsstil och ett klimatsmart alternativ till vanliga se-
mestrar? Förutom motion, frisk luft och äventyr-
liga upplevelser är ju pilgrimsvandring också en inre 
vandring mot den plats i varje människas innersta 
som vetter mot himlen.

Under invigningsdagen blir det också vandring på 
den nya leden från Kyrkeslätt i Vartofta-Åsaka med 
start kl 11 till Vistorp. Där blir det sopplunch hem-
ma hos Kent och Hans Strängby. Klockan 14 blir det 
gudstjänst i Vistorp kyrka med Mats Löwing som 
präst och medverkan av Falbygdens manskör.

Kent Strängby

ny pilgrimsled
till sommaren

Styrgruppen för arbetet med den nya leden framför Vistorps kyrka. 

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och man är ledsen, orolig eller 
rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna. 
Alla präster i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. 

Varje torsdag kl 14-16 är det öppen samtalsmottagning i Kyrkans hus på 
Storgatan 11B. Under öppettiderna kan du komma utan att ha bokat tid. 
Om du vill kan du också också boka en tid med präst i förväg via hemsidan: 
www.svenskayrkan.se/falkoping/samtalsmottagning. 

Vi söker också ideella medarbetare till mottagningen. Har du erfarenhet av att 
arbeta med människor, kanske som lärare, kurator eller liknande och vill vara 
med och ta emot besökare i väntan på samtal? Ta kontakt med Fredrik Stiern-
stedt Östblom: fredrik.ostblom@svenskakyrkan.se

Behöver du prata?

I skärningspunkten mellan socknarna Åsarp, 
Fivlered och Vistorp, bara 30 meter från den 
nya leden, finns den omtalade drakstenen. 

10



kyrkrally 
söndagen den 29 mars kl 14-18
start i valfri kyrka: vistorp, s:t olof, 
karleby, skörstorp, torbjörntorp

Startkort minst 20 kronor.  
Alla intäkter till fasteaktionen 
”Stå på modets sida”. 

varmt välkommen till
en dag för alla åldrar!

• Guidning och utställningar. 
• Tipsrunda för barn och vuxna.
• Insamling till fastekampanjen.
• Servering.
• Andakt i Vistorp kl 14 och i S:t Olof kl 18.

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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s:t olofs kyrka 
9/4 kl 8–21 & 10/4–13/4 kl 8–20

”Trons tecken” - en utställning 
om den kristna symbolvärlden

Ett nytt sätt att mötas
För alla åldrar - med 
barnen i centrum!

Kyrkans hus, Falköping, en fredag i månaden
Drop-in-fika, tema, pyssel, andakt & middag
Helt gratis! Datum i vår: 17/4 och 8/5.
Anmälan dagen innan till 0515-77 63 00

konstrundan
Påsk 2020

Nyt

AFTER SCHOOL 
FÖR SÅNGSUGNA 

Nytt i Kyrkans hus för dig i 
högstadiet eller gymnasiet

Måndagar kl 16-18
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namn

personummer

adress

postnr och ort

telefon

e-post

underskrift

Bli medlem i Svenska kyrkan du också!

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.

Jag är döpt i Svenska kyrkan.

Jag är döpt i annan kristen kyrkas 
ordning.

Jag är inte döpt, men vill bli medlem 
och önskar undervisning om dop. 

Jag är konfirmerad i Svenska kyrkan.

Jag är konfirmerad i en annan kristen 
kyrka.

Jag vill bli kontaktad för att få mer 
information.

Svenska kyrkan Falköping betyder kyrkor, 
gudstjänster, körer och musik – men också ett 
stort socialt arbete med stöd till utsatta, besök 
hos gamla och sjuka och jourhavande präst. Vi 
har öppna förskolor, ungdomsgrupper och 
samtalsstöd för enskilda och grupper. Vi finns 

på Skaraborgs sjukhus Falköping där 
Sjukhuskyrkan ger stöd och tröst. Vi kämpar 
mot fattigdom, förtryck och orättvisor i hela 
världen genom att samla in pengar till  Act 
Svenska kyrkan. Som medlem är du med och 
gör allt detta möjligt. Tack!

Frankeras ej.
Mottagaren 
betalar 
portot.

Ovanstående uppgifter behövs för att vi ska kunna registrera medlemskap. Dina person-
uppgifter behandlas enligt dataskyddslagen. Läs mer på svenskakyrkan.se/falkoping/gdpr

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.

Falköpings pastorat

SVARSPOST
20227403
521 20 Falköping

DAGARNA SOM 
FÖRÄNDRADE 
VÄRLDEN

en vandring genom påskens händelser 
med musik, sång och drama. 
mössebergs kyrka
1 & 2 april kl 17.30 och 19.00

Fritt inträde! Skänk gärna en gåva till det 
diakonala arbetet i Falköping. Välkommen!

påskens drama



Från mörker till ljus. Genom död till liv. Påskens berättelse är dramatisk. 
Här finns svek, lidande och död, men också kärlek, uppståndelse och hopp. 

påskens drama

folkets jubel
I triumf rider Jesus in i Jerusalem 
på en åsna för att fira den  judiska 
påsken tillsammans med sina 
lärjungar. Han tas emot som en  
kung av folket. De jublar, viftar 
med palmblad och sjunger.

delar bröd och vin
De äter bröd och dricker vin och Jesus säger 
till lärjungarna att de ska fortsätta att göra 
det tillsammans, även när han inte finns ibland 
dem. ”Gör det till minne av mig”, säger Jesus. 
Den här kvällen är förebilden för kyrkor i hela 
världen varje gång de firar nattvard.

älska varandra!
Jesus samlar sina lärjungar till en 
sista fest, en judisk påskmåltid. Han 
inleder måltiden med att tvätta sina 
vänners fötter. Sedan uppmanar 
han dem: ”Så som jag har älskat er 
ska också ni älska varandra.” 

säljer sin vänskap 
När Jesus och lärjungarna ätit går de till Get-
semane, en trädgård utanför Jerusalem. Jesus 
har ångest och ber. Då kommer en beväpnad 
styrka och för bort honom. Lärjungen Judas   
har förrått honom för 30 silvermynt.

så dör han
Jesus förhörs och döms som upprorsman. 
Han hånas, misshandlas och korsfästs 
sedan på en plats som kallas Golgata. 
Efter sex timmar dör han. En högt upp-
satt man tar hand om Jesus kropp och 
lägger den i en klippgrav.

stenen är borta
Efter helgen går flera närstående kvin-
nor till graven tidigt på morgonen för att 
smörja Jesus kropp. I evangelierna berättas 
att den stora stenen är bortrullad och en 
ängel talar om för dem att Jesus uppstått 
från döden.

han lever!
Enligt evangelierna möter Jesus sina lärjungar 
igen efter att han uppstått. Deras reaktioner är 
olika. Några tvivlar på att det är verklighet, nå-
gon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner 
stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

fred och frid
”Frid över er” hälsar Jesus efter uppståndelsen. 
Shalom betyder fred och frid, men också helhet. 
Enlig kristendomen gör Jesus död och uppståndelse 
människans relation till Gud, andra människor och 
skapelsen hel igen.

upplev påskens drama . Du hittar alla gudstjänster på nästa 
uppslag. Du kan också följa med på en upplevelsevandring 

genom påskens händelser. Se föregående sida!
Texter Helena Andersson 
Holmqvist & Svenska kyrkan 
Falköping. Bilder: freepik.com

13



14

lördag 14 mars
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

söndag 15 mars
3:e sönd.i fastan – kampen mot ondskan.

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Sandra Flensén
11.00 Marka kyrka 
Gudstjänst, Lundin.
14.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, ”Han gick den svåra 
vägen”. Sång och musik i fastetid. 
Jensen. Efteråt våfflor!
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
Claes-Göran B Näslund, sång.
17.00 Tiarps kyrka. Tema-
gudstjänst, ”Alla tajders musik,” 
1700-talet, Matilda Mickeler, 
flöjt, Annika Lagerquist, sopran, 
Mattias Lagerquist, cembalo.   
Lundin. Kyrkkaffe med hetvägg.

lördag 21 mars 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Ulrika Plith, block-
flöjt, Anne-Marie Schön, cello, Annika 
Lagerquist, cembalo. 11.45 Upptäck 
din kyrka (Läs mer på sid. 9!).

söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag 
– Guds mäktiga verk

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. S:t Olofs kyrkokör.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Lundin. Barnkören Joy. 
Efter gudstjänsten våfflor!
15.00 Dagcentral Läkaren.
Mässa, Flensén.
17.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Temagudstjänst, ”Alla tajders musik”. 
Falköping gospel, Emanuel Anders-
son, Annika Argus. Lundin. Våfflor.
18.00 S:t Olofs kyrka
Mariamusik. Bergaton, Gustavi 
stämmor, instrumentalister, solister.

lördag 28 mars
11.00 S.t Olofs kyrka
Musik i centrum. S:t Olofs vo-
kalkvartett; Annika Lagerquist, 
sopran, Louise Tullberg, alt, Ola 
Palmqvist, tenor och Mattias 
Lagerquist, bas.
20.30 S:t Olofs kyrka
Earth Hour. TH Trio och Annika La-
gerquist, sopran sjunger i en kyrka 
enbart upplyst av levande ljus.

söndag 29 mars
Femte söndagen i fastan – försonaren

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen. 
14.00 Vistorps kyrka
Andakt, Jensen. Start för kyrkrally. 
(Läs mer på sid. 9!) 
18.00 S:t Olofs kyrka
Andakt. Avslut för kyrkrally.    

lördag 4 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. The Bauer Quartet 
11.45 Upptäck din kyrka (Läs mer 
på sid 9).

söndag 5 april
Palmsöndagen – vägen till korset

9.30 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Efteråt start 
för fastemarsch till Åsle 
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.     
12.00 Åsle kyrka
Mässa, Löwing. Avslutning för 
fastemarsch.    
15.00 Dagcentral Läkaren
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
19.00 Näs kyrka
Mässa, Svenning.  

måndag 6 april
18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt i stilla veckan, 
Hagström.      

tisdag 7 april
18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt i stilla veckan, 
Stiernstedt Östblom.

onsdag 8 april
18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt i stilla veckan, 
Flensén.

skärtorsdagen 9 april
Det nya förbundet

18.00 Fredriksbergs kyrka
Livsstegsmässa, Stiernstedt 
Östblom.
18.00 Friggeråkers kyrka
Skärtorsdagsmässa, Flensén. 
18.00 Skörstorps kyrka
Skärtorsdagsmässa, Löwing.
18.00 Karleby kyrka
Skärtorsdagsmässa, Lundin. Musik 
ur Bachs Cello-sviter.
19.30 S:t Olofs kyrka
Skärtorsdagsmässa, Flensén.
19.30 Vistorps kyrka
Skärtorsdagsmässa, Lundin. 

långfredag 10 april
Korset

9.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jensen.
9.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Svenning. Start för 
långfredagsvandring till Vistorp.
12.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom. 
Gustavi stämmor medverkar.
13.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Svenning. Avslutning 
för långfredagsvandring.
15.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen. S:t Olofs 
kyrkokör.

18.00 S:t Olofs kyrka
Långfredagsmusik med Bergaton, 
instrumentalister och solister. 
Hagström.
18.00 Åsle kyrka
Långfredagsmusik med Ållebergs 
kyrkokör. Löwing. 

påskafton, lördag 11 april
Genom död till liv

23.30 Fredriksbergs kyrka
Påsknattsmässa, Jensen.            
Falköping gospel, Emanuel Anders-
son, och Annika Argus.

påskdagen, söndag 12 april
Kristus är uppstånden

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Bergaton och     
S:t Olofs kyrkokör medverkar. 
Efter mässan serveras lunch.
11.30 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Ållebergs 
kyrkokör medverkar
15.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Flensén. S:t Sigfrids 
kyrkokör medverkar.
17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

annandag påsk, måndag 13 april
Möte med den uppståndne

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
18.00 Karleby kyrka
”Från mörker till ljus”-musikguds-
tjänst med Ållebergs kyrkokör.

lördag 18 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Anna Vadberg trio. 
Anna Varberg, sång, Mattias Eng-
ström, piano och Andreas Backelund, 
kontrabas 11.45 Upptäck din kyrka 
(Läs mer på sid. 9!) 

söndag 19 april
Andra söndagen i påsktiden 
– påskens vittnen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa Hagström. Tomas Sjödin 
predikar. Falköping gospel, Ema-
nuel Andersson, sång och piano 
under ledning av Annika Argus.
10.30 Mularps kyrka
Mässa, Löwing. 
15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Svenning. 
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Löwing. 

lördag 25 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Falbygdens 
manskör under ledning av Birgitta 
Lindh.

söndag 26 april 
Tredje söndagen i påsktiden – den gode herden

10.00 S:t Olofs kyrka
Taizémässa, Jensen.
10.30 Näs kyrka
Mässa, Lundin. 
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.
17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin. Marie Gustavsson, sång

lördag 2 maj
11.00 S:t Olofs kyrka     
Musik i centrum. Säsongsavslutning. 
Gustav Jannert, orgel.

söndag 3 maj
Fjärde söndagen i påsktiden – vägen till livet

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin. Barnkören JOY.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.
12.00 Motionscentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Stiernstedt Östblom. 
Vandringen är ca en km med stopp för 
reflektioner. Ta gärna med fika!
15.00 Dagcentral Läkaren
Gudstjänst. S:t Sigrids kyrkokör.
17.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst.
17.00 Åsle kyrka
Mässa, Lundin. 

söndag 10 maj
Femte söndagen i påsktiden – att växa i tro

10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jensen. Bergaton.
10.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Ållebergs barnkör.
12.00  Motionscentralen, 
Mösseberg. Pilgrimsvandring, Jensen. 
Vandringen är ca en km med stopp för 
reflektioner. Ta gärna med dig fika!
14.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Invigning av ny      
pilgrimsled. Falbygdens Manskör            
(Läs mer på sid 10!)
17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning. 

söndag 17 maj
Bönsöndagen – bönen 

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen. 
12.00  Motionscentralen, 
Mösseberg. Pilgrimsvandring, Jensen. 
Vandringen är ca en km med stopp för 
reflektioner. Ta gärna med dig fika!
15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Svenning.
17.00 Slöta kyrka
Folkdansmässa ”Träd in i dansen”, 
Flensén. Folkdansmässa med  alla         
pastoratets vuxenkörer.

torsdag 21 maj
Kristi Himmelfärdsdag – Herre över allting

8.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Jensen. S:t Sigfrids kyrkokör. 
Vandring till Alvars alvar. Ta med fikakorg!

gudstjänster & musik

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



8.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst med tornmusik, Flen-
sén. Mössebergs musikkår spelar.
9.00 Slöta kyrka
Gudstjänst med tornmusik, Lundin. 
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Jensen. 
10.30 Mularps kyrka
Gudstjänst med tornmusik, Lundin.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Flensén. 

lördag 23 maj
9.00–15.00 S:t Olofs kyrka
Drop-in-dop. Kom som du är – vi 
ordnar med allt och bjuder på dop-
kaffe med tårta. (Läs mer på sid. 3!)
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa med konfirmation, Flensén.

söndag 24 maj
Söndagen före pingst – hjälparen kommer

10.00 S:t Olofs kyrka   
Mässa, Jensen.
10.00 Höge sten, Yllestad
Friluftsgudstjänst, Hagström. 
Samling vid Kyrkeslätt för gemen-
sam vandring till Höge sten. 
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning
12.00 Motionscentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Jensen. Vand-
ringen är ca en km med stopp för 
reflektioner. Ta gärna med dig fika!
17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

söndag 31 maj
Pingstdagen – den heliga Anden

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström. 
10.30 Slöta kyrka
Konfirmation, Löwing, 
Stiernstedt Östblom.
10.30 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00  Motionscentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Hagström. Vand-
ringen är ca en km med stopp för 
reflektioner.Ta gärna med dig fika!
15.00 Dagcentral Läkaren
Gudstjänst, Lundin. Emma 
Andersson, sång.     
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing. Emma 
Andersson, sång.
18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst. Falbygdens ora-
toriekör sjunger Jesu meine Freude 
av både Bach och Buxtehude.

måndag 1 juni
Annandag pingst – andens vind över världen

19.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning. 

gudstjänst & 
andakt i vardagen
MÅNDAG
18 Meditation i S:t Olofs k:a. 
Jämn vecka: ”Just Breath” - kris-
ten meditation med fokus på 
inre stillhet. Ojämn vecka:  ”Read 
& Breathe”. Livstolkning med 
hjälp av Bibeln och meditation.

EN TISDAG/MÅNAD
20.30 Taizégudstjänst i 
S:t Olofs k:a. 24/3, 21/4, 19/5.

ONSDAG
8.30 Pilgrimsmässa i S:t 
Olofs k:a.  Efteråt kyrkkaffe.

TORSDAG 
9 Mässa på Bergsliden 7. 
Efteråt enkel servering. 

18 Livsstegsmässa i 
Fredriksbergs k:a. Efteråt 
serveras kvällssoppa.

öppna mötesplatser
kyrkans hus
Tisdagsträffar
Tisdag kl 13.30-16. Program en 
gång i månaden kl 14.30. 
31/3 Henry Eriksson: Dikter, sång, 
historier på Västgötamål. 
28/4 Lasse Blomqvist: Sång med 
elever från Ållebergsgymnasiet
26/5 Ove Larsson: Om bin och 
deras betydelse.
Messy Church
kl 17.15-19.30. Kreativitet, mat, 
andakt, musik och gemenskap. 
Träffar i vår: 17/4 och 8/5. 
Gemenskapsträffar 
En torsdag i månaden kl 15. 
Andakt, servering & dagens gäst. 
16/4 Gunnar Carlberg spelar mu-
sik från 1950- och 1960-talen. 

falköpings saluhall
Samtalscafé 
En tisdag i månaden kl 18. Här får 
du tala till punkt och tänka fritt. 
Datum i vår: 24/3, 21/4, 19/5.

diakonins hus-
fredriksbergs kyrka
Internationella sygruppen
Måndag och onsdag kl 17-21.
Rörelsegruppen 
Måndag 10.30–11.30.
Öppen kyrka/Fredrikas café. 
Måndag och onsdag kl 9.30–12.
Stickcafé
Onsdag kl 9.30–12.
Promenadgrupp
Onsdag kl 10.30–12. 

bergsliden 7
Källan-öppet hus.
Fredag kl 14-16. Gemenskap & fika.
Café Bergsliden. 
En lördag/månad. Servering och 
dagens gäst. 14/3 och 18/4.

vill du veta mer? 
Mer information om verk-
samheterna, kontaktuppgifter 
och en kalender som alltid är 
uppdaterad finns på webben: 
svenskakyrkan.se/falkoping 

Du når församlingsexpedi-
tionen på 0515-77 63 00 
eller falkopings.pastorat@
svenskakyrkan.se.

mössebergs kyrka
Bibelstudiegrupp. 
Varannan torsdag 18-20. ”Jesus 
är densamme i går, idag och i 
evighet” (Hebr.13:8). Vi studerar 
Hebreerbrevet. Anmälan till Björn 
Lundin 0708-72 38 48 eller på 
bjorn.lundin@svenskakyrkan.se

torbjörntorps kyrka
Café Torbjörntorp.
En lördag/månad. Servering och 
dagens gäst. 
14/3 Gunnel Bergqvist: ”Mina år 
på Papua Nya Guinea”.
4/4 Karl-Erik Tysk berättar fal-
bygdsminnen

ållebergsområdet
Församlingsträffar
Onsdagar kl 14-16.
18/3 Tiarps lägergård. Linnea 
Gunnarsson berättar om slättmis-
sionens arbete. 
15/4 Slötagården. Musikquiz med 
svensktoppar från 60-talet leds av 
Kent Strängby.
13/5 Luttra bygdegård. Kantor 
Ulric Rudebrant spelar och sjunger.
Filmkväll
Fredag 27 mars kl 18.30. Slöta-
gården. ”Ordet”från 1943, 

samtal & fördjupning
kyrkans hus
Öppen samtalsmottagning
Kyrkans hus, torsdagar kl 1416 
För dig som vill ha samtal med 
präst. Du kan komma under öp-
pettiderna utan att ha bokat en 
tid eller boka en tid via webben: 
svenskakyrkan.se/falkoping/sam-
talsmottagning.
Livsstegen
Program för personlig utveckling. 
Ny grupp startar i höst. Anmäl in-
tresse på webben: svenskakyrkan.
se/falkoping/livsstegen
Samtalsstöd
Alla präster har tystnadsplikt. Du 
når prästerna i Falköping dagtid på 
0515-77 63 90. Eller via  växel 
0515-77 63 00. 

för barn och unga
mössebergs kyrka
Öppen förskola. 
Måndag kl 9-11.30. Sång- och 
rytmikstund. 0-5 år med vuxen. 
PAX. 
Onsdag kl 16.00-17.30 Åk F-6. 
Hämtning på Mössebergsskolan.
Ungdomsgrupp. 
Torsdag kl 18.30-20.30. Åk. 8-.

tiarps lägergård
Ungdomsgrupp.
Torsdag kl 18.00-20.30. 

kyrkans hus
Öppen förskola. 
Onsdag kl 9.00-11.30. Sång- och 
rytmikstund. 0-5 år med vuxen. 
After School för sångsugna.
Måndag kl 16-18. Fika, läxläsning 
och körsång. Drop-in!

s:t olofs kyrka
Babypsalmsång. 
Tisdagar 13.30-14.30. 0-1 år. An-
mälan till Sandra Flensén. Ny grupp 
startar 14/4!

vartofta samlingslokal
Öppen förskola. 
Torsdag kl 9-11.30. Barn 0-5 år 
med vuxen. 
Miniorer. 
Onsdag kl 15-16.30. Åk 1-3. 
Juniorer. 
Tisdag kl 15-17. Åk 4-6. 

pastoratets körer
för barn och unga: 
Barnkören Joy (7-12 år)
Mössebergs k:a, måndag kl 16-
16.45. Hämtning på Mössebergs-
skolan.
After School för sångsugna 
(åk 7-) Kyrkans hus, måndag kl 
16-18.
Ållebergs barnkör  (åk 2-5)
Vartoftas samlingslokal, onsdag 
16.30-17.

för vuxna:
Bergaton. 
Kyrkans hus, onsdag kl 19. 
Falköping gospel
Mössebergs k:a, måndag kl 18.45 
S:t Olofs kyrkokör
Kyrkans hus, torsdag kl 18.30.
S:t Sigfrids kyrkokör
Mössebergs k:a, onsdag kl 19.
Ållebergs kyrkokör
Slötagården, tisdag kl 19.

körer med provsjungning: 
Falbygdens oratoriekör
Mössebergs k:a, en fredag/månad. 
Gustavi stämmor
Mössebergs kyrka, tisdag kl 19. 
Kören Knut Svennings 
Fredriksbergs k:a, varannan torsdag 
kl 19.
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Kanske har du hört talas om KASAM. Bokstäverna 
i ordet står för Känsla Av Sammanhang. Det sägs 

att om vi i vårt liv upplever känsla av sammanhang 
– att vi är räknade med, att vi hör till, då trivs vi rätt 
gott. Det hoppas jag att alla människor får göra. Jag 
hoppas också att alla får uppleva den meningsfullhe-
ten i goda sammanhang. Ibland kan ju tyvärr också 
kriminella världar och missbrukarmiljöer ge sam-
manhang och mening åt den som misslyckats i den 
etablerade tillvaron. Då gäller det för samhället att 
säga nej och sätta gränser på ett mycket tydligt sätt, 
samtidigt som det måste erbjuda andra vägar ut. 

Rövaren på korset bredvid Jesus var inte oskyldig. 
Men han blev förlåten och fick en ny chans av Jesus. 
Jesus själv var oskyldig men drabbades av våld och 
ondska. Bilden av Jesus på korset är en symbol för 
alla dem som oskyldigt drabbas av ondskan och li-
der. Många, många känner igen sig i bilden. Den som 
mobbas i klassrummet. Den som varit tvungen att 
överge sitt hem och fått söka sig till främmande land. 
Den som förlorat nära och kära i krig eller sjukdom. 
När Jesus lider gör han det med och för människan. 

Det stora är att det inte slutar med det oskyldiga li-
dandet. När kvinnorna går till graven utanför Jeru-
salem på påskmorgonen finner de stenen vara bort-
rullad och graven tom. ”Önsketänkande - ni hittar 
på!” tänker de förnuftiga lärjungarna när kvinnorna 
kommer tillbaka och berättar för dem. Men när de 
själva undersöker saken blir de alltmer överraskade 
och övertygade. Allt pekar på att livet och kärleken 
övervunnit självaste döden. Det är vår förhoppning 
också idag: Att livet och kärleken gång efter gång 
visar sig starkare än lidande och död. 

Som kyrka bär vi på den hemligheten och berättar 
den vidare för generation efter generation. I dopet 
får vi löftet om att vi hör till honom som har segrat 
över döden. Det kallar jag för KASAM på riktigt!

Så kom och var med i påsk! Sörj med kristna över 
hela vår jord i långfredagens stilla och dova guds-
tjänster och var med i den jublande lovsången på 
påskdagens förmiddag när Jesus stiger ut ur graven. 
Gud välsigne din påsk!  

Livet och 
kärleken segrar

sista ordet

Jonas Hagström 
kyrkoherde och kontraktsprost

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.
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