
Himmel Jord&Kyrkoblad för Svenska kyrkan Falköping nr 1 2019

VÄLKOMMEN!
Gemenskap, tacksamhet & trygghet. Dopet är en fest dit alla är bjudna.

s:t OLOfs KyrKa 
åtEröppNad 

”Gud ska inte 
vara krånglig” 
Gunilla Balutia brinner för enkelhet.

saMMa hiMMEL
saMMa rÄttighEtEr
Stöd Svenska kyrkans fasteinsamling.
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Samma himmel. 
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.
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En tidning från Svenska kyrkan Falköping som delas ut gratis till alla hushåll i 
pastoratet fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Jonas Hagström. Redak-

tion: Sebastian Streith och Catarina Tidström. Adress: Himmel & jord, 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/svenskakyrkanfalkoping. Omslagsbild: Hugo Arvidsson döps i Mösse-
bergs kyrka. Tryck: Svärd & Söner AB, Falköping. 

Himmel Jord&

just nu är vi mitt i årets största fasta i kristendomen. Den börjar 40 dagar före påsk och 
avslutas på påskafton. Under fastetiden tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och 
döden mot uppståndelse och ett nytt liv. 

påsken är kyrkans största helg och centrum i den kristna tron. Vi firar att Jesus besegrar 
döden. Påskens berättelse är dramatisk. Här finns svek, lidande och död, men också kärlek, 
uppståndelse och hopp. Var med och upplev dramat i påskens gudstjänster. Du kan också 
följa med på en upplevelsevandring genom påskens händelser i Mössebergs kyrka. 

Välkommen!

fastetid & påsk

3innehåll nr 1 2019
tema dop. Varje år döps drygt 100 barn i pastoratet. 
Varje dop är en fest. Och alla är välkomna!

s:t olofs kyrka återöppnad. Renoveringen är 
klar och den 10 mars var biskop Åke Bonnier på plats.

aktuellt. Föreläsningar, filmkväll, resa, kurser, läger , 
utställning, vandring, stilla dag, med mera, med mera!  

porträttet. ”Jag tror starkt på att vi människor växer 
genom delaktighet i kyrkan” Möt Gunilla Balutia. 

kalendarium. Vårens gudstjänster, musik och öppna 
mötesplatser samt våra körer och grupper för barn och unga.

till sist. ”Dopet är en motkraft onödighetskänslan”. 
Kyrkoherde Jonas Hagström har ordet.

3

8
9

13
14
16

Tillsammans för fred, 
rättvisa och försoning.

Svenska kyrkan Falköpings vision.
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tema dop

I Matteusevangeliet ger Jesus sina 
lärjungar en befallning: gå ut och 
döp människor i den treenige 
Gudens namn. Den uppmaningen 
har kyrkan följt i 2000 år. Genom 

dopet förs vi in i kyrkan och in i en 
större gemenskap: med kristna, försam-
lingen och kyrkan i världen. 

Dopet är en helig handling, ett sakra-
ment, och innebär att den döpte blir 
medlem i Svenska kyrkan, men också i 
den världsvida kristna kyrkan. Alla döpta 
ingår i en stor världsomspännande familj 
och som döpt har man alltså syskon över 
hela jorden.  

Vi behöver inte prestera något eller 
vara på något speciellt sätt för att ta emot 
dopet. Det är en gåva från Gud. I dopet 
finns löftet om att Gud är med under 
livets alla dagar, oavsett 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 tonåringar under 
konfirmandtiden.

dopgudstjänsten börjar med Guds 
inbjudan till gemenskap och slutar med 
välsignelsen som ett uttryck för att Gud 
vill vara med oss på alla våra vägar. 

Dopet sker en enda gång men är 
samtidigt en inbjudan att leva hela sitt 
liv i dopets mönster – genom liv till död 
till liv. 

Dopet är inte en namngivningscere-
moni, men namnet spelar en central roll. 
Namnet är viktigt, eftersom den som 

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. ”Vi välkomnar dig i Guds familj 
och tar emot dig med kärlek och förväntan”. Med de orden välkomnas en ny medlem 

i Svenska kyrkan i samband med dopet.  Och alla är välkomna – barn som vuxna. 

Varje dop 
är en fest!

döps inte är anonym. Det är just denna 
människa som döps, den unika indivi-
den. 

Hos Svenska kyrkan Falköping sker 
dop både i söndagens gudstjänst eller i 
särskild dopgudstjänst på lördagen. Man 
väljer själv i vilken av pastoratets 18 
kyrkor man vill ha sitt dop. 

En dopgudstjänst kostar ingenting 
och i samband med dopet får man utan 
kostnad låna ett av våra församlingshem 
för dopkaffet. Det finns även dopklän-
ningar att låna.

Alla är välkomna till dop.  Man måste 
inte vara medlem i Svenska kyrkan för 
att få döpa sitt barn. Om den, eller de, 
som är vårdnadshavare vill att barnet ska 
döpas finns inget som hindrar, oavsett 
föräldrarnas samfunds- eller religionstill-
hörighet.  
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Varför ville ni att Hugo skulle döpas?
– Det har alltid varit självklart för mig 

att döpa barnen. Det hör liksom till 
och är en fin tradition. Det är så fint att 
barnen döps in i kyrkan, att de döps in i 
den stora gemenskapen. Det är också så 
mysigt att man tillsammans får fokusera 
på det nya lilla barnet. Att alla är med 
och välkomnar det. Det är ju en sådan 
stor sak att få ett barn. 

– Eftersom jag alltid har trott på Gud 
hade det känts som om någonting sak-
nats om vi inte döpt barnen.

Funderade ni på om ni skulle låta Hugo 
bestämma själv istället?

– Vissa tycker ju det är fel att barnen 
inte får välja själva och att man därför ska 
vänta. Men jag tänker att som förälder 
bestämmer man ju nästan allt åt sitt barn 
när de är så här små, och man gör ju det 
man tror är det bästa för barnen. Det här 
tror vi är bra för Hugo. Sedan får han 
själva välja hur han vill tänka kring sitt 

dop när han blir stor. 
– Jag har inte varit på något dop sedan 

min lillasyster döptes för 18 år sedan.  
Jag tycker att det är synd att så många 
väljer bort det. Det är en sådan fin sak 
att vara med om. Verkligen ett minne för 
livet!

Hur var själva dopgudstjänsten?
– Den blev jättefin! Man är ju lite ner-

vös och då blir lite svårt att koncentrera 
sig och lyssna hela tiden. Dessutom 
sprang storasyster Alicia runt och hade 
kul med de andra barnen som var med i 
kyrkan. Men Fredrik, som döpte Hugo, 
sa att ”vi låter barnen få vara barn” så 
det gjorde ingenting. 

– Det jag minns mest och det som jag 
tycker är det finaste med gudstjänsten 
är ju själva dopet när Fredrik tog vatten 
på Hugos huvud tre gånger. Det är så 
speciellt! Jag tyckte också att det var 
så fint när han visade upp Hugo för 
församlingen. 

hugos familj består av mamma 
Emmy Johansson, pappa Victor 
Arvidsson och storasyster Alicia 
Arvidsson. Han döptes i Mössebergs 
kyrka den 20 oktober av prästen 
Fredrik Stiernstedt Östblom. Efter 
gudstjänsten var det dopkalas i 
Kyrkans hus för familjen och de 40 
gästerna. 

Varje år döps drygt 100 barn i Falköpings pastorat. Den 20 oktober förra året var det Hugo Jan Rune 
Arvidssons tur. Mamma Emmy Johansson berättar om den stora dagen. 

”Dopet är ett minne för livet”

tema dop



dopljus.
Alla som döps får ett dopljus som tänds 
i anslutning till dopet. Dopljuset är en 
påminnelse om Jesus som sade att den 
som följer honom inte ska leva i mörker 
utan ha livets ljus. Alla döpta får också en 
uppmaning att lysa upp livet för andra. 
Tänd gärna dopljuset där hemma ibland 
för att minnas ditt dop. När det brunnit 
ner kan du hämta ett nytt i Kyrkans hus.

Dop sker med berättelsen om Jesus och vatten 
på plats. Det är enkelt. Och det mesta är sig likt 
sedan lärjungarna började att döpa människor på 
Jesu uppmaning. Ett dop går till på nästan samma 
sätt över hela världen och genom alla tider. I 
detta enkla ryms oändliga perspektiv. 

Det handlar om gemenskap. Både i det lilla 
sammanhanget, där på platsen, tillsammans 
med familj, släkt och vänner, men också i ett 
betydligt större sammanhang. Dopet sträcker 
sig över världen 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. Perspektivet är svindlande. Vi hör ihop 
med Gud.  

Många ställer till med en stor fest för att fira 
dopet. I vissa familjer finns en dopklänning som 
varit med i generationer och ibland även en 
dopskål. Men det enda som egentligen behövs 
är berättelsen om Jesus och vatten. Så enkelt är 
det.

Marian Jensen, präst 
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dopets symboler
tema dop

Enkelt, men 
oändligt stort
I Bibeln berättas om lärjungen Filippos och 
hans samtal om Jesus med en etiopisk 
hovman. Hovmannen säger ”Här finns vatten. 
Är det något som hindrar att jag blir döpt?”.           

     Apg 8:36

Alla nyfödda i pastoratet får ett litet 
paket från Svenska kyrkan när de är 
runt två månader. I paketet finns en 
inbjudan till dop och ett antal små 
presenter. I samband med dopet får 
alla som döps också en frälsarkrans 
med namn och dopdatum upphängd i en av församling-
ens kyrkor. Alla nydöpta bjuds sedan in att hämta sin 
frälsarkrans i samband med en dopfest året därpå. Fram 
tills festen hänger kransen i kyrkan som påminnelse för 
församlingen om alla som döpts. 

dopvatten.
Vatten är en förutsättning för allt liv. 
Samtidigt bär det på väldiga krafter och 
kan hota liv. I varje människas liv finns 
både glädje och smärta. Därför är det 
en stark symbol att använda något så 
vardagligt, livsnödvändigt och farligt när 
vi döper. Gud är med oss när vi går från 
mörker till ljus, genom död till liv, från 
skuld till förlåtelse, till något nytt. 

dopklänning.  
Vid dop av små barn brukar de allra flesta 
ha på sig en lång, vit dopklänning. Det är 
föräldrarna som valt att deras barn ska 
döpas. För barnet blir dopet något att 
växa in i. Den långa dopklänningen är en 
symbol för detta och för hur Guds kärlek 
och nåd är större än vad vi kan förstå. När 
man sedan konfirmeras tar man symbo-
liskt på sig dopklänningen igen och säger 
ja till sitt dop.   

Dop i Falköpings pastorat.  



8

S:t Olofs kyrka återöppnad

aktuellt

Det var fullsatt i S:t Olofs kyrka 
den 10 mars när det äntligen var 
dags att återöppna kyrkan efter 

den omfattande renoveringen. Runt 330 
personer hade samlats för att delta i den 
högtidliga mässan som leddes av Skara 
stifts biskop Åke Bonnier. Pastoratets 

I mars var renoveringer klar och biskop Åke Bonnier återöppnade kyrkan vid en högtidlig mässa. 

präster, diakoner, musiker och körer 
fanns också med. Biskopen gratule-
rade till ett underbart resultat av reno-
veringen och konstaterade att S:t Olofs 
kyrka nu går att använda på många olika 
sätt. 

Efter mässan var det mingel och plock-

mat i kyrkorummet med information 
och tal om renoveringen och kyrkan.  

På kvällen bjöd Svenska kyrkans unga 
Falköping in till en Taizégudstjänst. För 
första gången på 500 år firades då en 
gudstjänst med golvet helt frilagt –så som 
S:t Olofs kyrka såg ut från början.



9

I Falköpings pastorat finns 18 
vackra kyrkor. Alla med sin egen 
spännande historia. Vill du  lära 
mer om någon av dem?
Intresset har varit stort för studiecirk-
larna med fokus på S:t Olofs kyrka.
Runt 60 personer har deltagit i någon
av de tre cirklarna som startat under 
hösten 2018 och vintern 2019. 

Är du också intresserad av Sveriges 
och kristendomens historia? Kanske 
klappar ditt hjärta lite extra för någon 
av kyrkorna i pastoratet? Då kanske du 
också är intresserad av att lära mer till-
sammans med andra i en studiecirkel?

Håll utkik, planer finns på att starta 
upp fler cirklar till hösten! Information 
kommer i denna tidningen längre fram 
samt i annons och på pastoratets webb.  

Så här tycker några tidigare 
deltagare om studiecirklarna:

         Det var spännande att få lära sig 
mer om historia och religion med en 
lokal förankring. Det finns så mycket 
av det man har nära sig som man inte 
känner till.

         Jag har lärt känna min egen kyrka 
bättre.

         Jag har fått hjälp att förstå mer 
av hur historia och religion samspelar. 
Studiecirkeln har kopplat ihop dåtid och 
nutid på ett intressant sätt. 

         Intressant och informativt med 
en mycket duktig kursledare och fin 
gemenskap.

         Vårt samhälle, vår kultur, är så 
präglad av kristendomen och kyrkan, 
det är viktig kunskap att ha med sig. 

fler studiecirklar 
om våra kyrkor 
kan starta i höst

”
”
”
”
”

öppna föreläsningar 
om ett tusenårigt arv
söndagen den 31 mars kl 18 i kyrkans hus. Filmen ”Mässa i medeltida 
socken” visas. Efteråt samtalar vi om filmen under ledning av Sandra Flensén. Fika. 
tisdagen den 9 april kl 18 i kyrkans hus. Tusenårigt arv – kyrkobyggna-
derna i medeltid. Robin Gullbrandsson, antikvarie, Västergötlands museum. 
tisdagen den 14 maj kl 18  i kyrkans hus. Tusenårigt arv -  Kyrkobyggna-
derna från reformationen och till idag. Robin Gullbrandsson, antikvarie.

fredag 29 mars kl 18.30 i 
slötagården: vingslag i natten
Svensk långfilm från 1953 efter Sven-Ed-
vin Saljes roman. Huvudpersonen Gerald 
blir av med arbetet som kyrkvaktmästare 
när han inleder ett förhållande med 
prästens dotter. I sin förtvivlan begår han 
sedan en illgärning och tänker tillbaka på 
sitt liv. En stark och dramatisk film med 
bland andra Lars Ekborg, Pia Skoglund 
och Edvin Adolphson. Det blir paus med 
smörgåstårta och betraktelse efter filmen 
av Folke Elbornsson. Varmt välkommen!

tisdag 2 april kl 18-20 i 
vartofta-åsaka hembygdsgård.  
Bjuder Vartofta-Åsaka kyrkliga syfören-
ing på tacobuffé. Alla är varmt välkomna!

aktuellt

långfilm i slöta

långfredag 19 april kl 9. 
Den traditionella långfredagsvandringen 
startar i år från två pastorat. Vandringen 
i Falköpings pastorat startar  med en 
andakt i Näs kyrka kl 9.00. I Floby 
pastorat startar vandringen vid Solberga 
kyrka. Vandrarna strålar sedan samman 
i Vistorp. Där blir det först sopplunch 
hemma hos Kent Strängby kl 11.45 och 
sedan avslutas dagen med en gudstjänst i 
Vistorps kyrka kl 13.00. Välkommen att 
vandra med!

vandring på 
långfredagen

tacokväll i 
vartofta-åsaka



lördag 6 april. För tredje året i rad går Psalmmaraton av stapeln, denna gång i en 
nyrenoverad S:t Olofs kyrka. Startskottet går kl 11.00 och psalmsången pågår sedan 
ända till kl 19.00. Vid varje timme sjunger vi psalmer från olika teman ur psalmboken, 
Psalmer i 2000-talet. 

Första timmen medverkar Bergaton och deras ledare Dominik Göbel och under dagen 
finns andra musikanter och sångare med. Förutom att vara med och sjunga psalmer kan 
man också fika, titta på utställning, gå tipspromenad och skattjakt för de yngre delta-
garna och handla från butiken ”Himmel och jord”

Dagen är till för att samla in pengar till årets fastekampanj som har temat ”Samma 
himmel, samma rättigheter, verkligheten ser olika ut” 
Varmt välkommen!

söndag 19 maj kl 17.00 kommer Slöta kyrka fyllas med 
schottis och hambotakter. ”Träd in i dansen”, en folkdansmässa 
av Susanne Bågenfeldt och Per Harling, ska framföras av Berga-
ton, S:t Olofs, S:t Sigfrids och Ållebergs kyrkokörer. 

I mässan medverkar Falbygdens folkdansgille, instrumentalis-
ter, andra Flensén, kyrkomusiker från pastoratet och kyrkobesö-
karna. 
Träd in i dansen! I dansen för livet är ingenting givet men 
mycket kan ges! Träd in i dansen och ge av din närhet 
i tro, hopp och kärlek om dansen blir gles! 

bussresa i 
änglagårdsbygd 
fredag 24 maj är alla intresserade 
varmt välkomna att följa med på en 
bussresa där vi besöker och passerar olika 
inspelningsplatser från Änglagårdsfilmer-
na, samt andra sevärdheter i trakten. 

Fika, lunch och eftermiddagsfika ingår 
också i resan. Kontaktperson och guide 
på resan är Kent Strängby 0515-765010. 
Anmälan till församlingsexpeditionen på 
telefon 0515-776303 eller 0515-776306 
Senast 16 maj. OBS! Begränsat antal 
platser, först till kvarn.

Luciaprojektet 2018 där barn från Mösse-
bergsskolan inbjöds att delta slog väl ut. Nu 
samarbetar man igen och denna gången är 
det alla barn år 2 som gör musikal tillsam-
mans med barnkören JOY. Det blir runt 75 
barn som fyller koret i Mössebergs kyrka i 
maj.

Det blir två föreställningar tisdag 14/5 kl 
17.30 och 18.45. Föreställningen är gratis 
men biljetter kommer att behövas för att 
säkert få plats. Onsdag 15/5 kommer bar-
nen spela upp för övriga elever och lärare på 
Mössebergsskolan.

Musikalen är skriven av Karin Runow 
som är kyrkomusiker i Sollentuna försam-
ling. Den handlar om blommor i rabatten 
och dess olika värden. Många tycker kanske 
att rosen är lite vackrare än andra blommor.
Ogräs bör verkligen inte finnas enligt 
”Strängström”. Budskapet i musikalen för-
medlar vikten av alla människors lika värde 
och att våra olikheter berikar. Alla behövs 
och har en plats!

Det är musiklärare Anna-Karin Lidström, 
barn och lärare på Mössebergsskolans frid-
tids och alla barn år 2 som tillsammans med 
kantor Annika Argus ansvarar och genom-
för projektet.

aktuellt

”ogräs i rabatten”
i mössebergs kyrka
Musikal om allas lika värde med 
barnkören Joy och år 2 på Mösse-
bergsskolan.

10

folkdansmässa i slöta kyrka

Maratondag med psalmer 
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kurs i att 
bearbeta sorg

Handledning för känslomässig 
läkning efter dödsfall, separa-
tioner och andra förluster.

Dödsfall och skilsmässor är de 
situationer som oftast förknippas 
med sorg. Separationer,  relations-
problematik, sjukdom eller att livet 
inte blev som man hade tänkt sig, 
är andra exempel på förluster som 
kan orsaka sorg. Även utbrändhet/
utmattningsdepression bottnar ofta i 
sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger 
bakom de beteenden som orsakar 
dessa symptom. 

diakonins hus erbjuder sorgbear-
betningskurser, enskilt eller i grupp.
Kursen är inte terapi, utan ett sätt att 
förmedla kunskap och erbjuda stöd 
så att du kan genomföra din egna 
bearbetning. Det är du själv som ge-
nomför arbetet, om än med stöd och 
handledning. Kursen är upplagd på 
åtta träffar med hemuppgifter mellan 
varje träff.  

Kursen (inklusive litteratur och 
kursmaterial) är kostnadsfri. Kurs-
ledare är diakon Erika Erlén, certi-
fierad handledare i sorgbearbetning, 
utbildad vid Svenska Institutet för 
Sorgbearbetning. För anmälan eller 
mer information kontakta Erika via 
mail erika.erlen@svenskakyrkan.se 
eller telefon/sms 0702-26 57 82.

vill du hjälpa till?
Kanske vill du hjälpa till att duka 
fram fikat på måndagar till Fredrikas 
café i Diakonins hus- Fredriksbergs 
kyrka? Eller brinner du för att hjälpa 
människor med behov av kläder? 
Kom och hjälp till med utdelningen 
en torsdag i månaden! Kanske har du 
någon annan idé? Kontakta Linde 
Lundqvist på telefon 0515-77 63 81.

en dag i stillhet
lördag 27/4 kl 10-16.30 i mössebergs kyrka.
Dagen ger möjlighet till egen tid i stillhet och ro. Efter 
morgonbönen får alla en egen plats att vara på. Under 
lunchen spelas musik, så du kan vara kvar i stillheten. 

Vi avslutar kl 16.30. Det finns möjlighet till enskilt 
samtal med präst eller diakon. Vi bjuder på lunch och ef-
termiddagsfika. Eventuella frågor och anmälan (senast den 
16/4), till diakon Tina Redin, på telefon 0515- 77 63 29

För tionde året i rad erbjuder diakonin 
sommarläger för familjer med särskilda 
behov (ekonomiska och/eller sociala). 
Varje familj ansöker om att få delta 
på lägret och det finns plats för  7-10 
familjer.

Familjelägret har alltid fokuserat på 
mycket utevistelse med lek, aktiviteter 
för barn och familj samt en hel del bad i 
den sjö som ligger intill lägergården. Det 
finns kanotpaddling för de äldre barnen 

och de mindre får också prova på vid 
strandkanten. 

En vandring till naturreservatet 
Silverfallet-Karlsfors brukar också stå 
på programmet för de familjer som vill. 
Lägrets morgon- och kvällsböner är en 
skön start och avslut på dagen. Diakonin 
har tacksamt mottagit ett bidrag från 
Rädda barnen i Falköping som de vill 
ska användas för att göra något extra vid 
familjelägret!

För anmälan och mer information kon-
takta diakon Erika Erlén 0515-77 63 36 
eller erika.erlen@svenskakyrkan.se

Sommarläger 
för tionde året

Diakonins familjeläger på Sjöhaga 
ungdomsgård den 24-27 juni.

aktuellt

Ett självhjälpsprogram för personlig 
utveckling och existentiell hälsa. Nya 
grupper startar i höst. Läs mer på: 
svenskakyrkan.se/falkoping/livsstegen
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kyrkrally 
palmsöndagen 14 april kl 14-18
start i valfri kyrka: marka, slöta 
luttra, mularp eller yllestad

Start i valfri kyrka. Köp ett start-
kort för minst 20 kronor.  Alla 
intäkter går till Svenska kyrkans 
fastekampanj ”Samma himmel”

varmt välkommen till 
en dag för alla åldrar!

• Guidning och utställningar. 
• Tipsrunda för hela familjen.
• Insamling till fastekampanjen.
• Servering. (Marka: korv & bröd, 
    Luttra: kaffe & tårta. Slöta: soppa, Mularp: 
    kaffe & hembakat, Yllestad: cider & snacks.)

• Andakt i Slöta kl 16 
   och i Mularp kl 18.

dagarna 
som förändrade 

världen
en vandring genom den första påskens 
händelser med musik, sång och drama. 

onsdag 10 april kl 16.15 17.30 och 19.00
torsdag 11 april kl 17.30 och 19.00

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

SVENSKA KyrKAN FAlKöPING PrESENTErAr:

Upplev 
påskens 
drama!

s:t olofs kyrka 
18/4 kl 19–21 & 19/4–22/4 kl 12–17

I mars återöppnades S:t Olofs kyrka efter en omfattande 
renovering. Kom och upplev dåtid och nutid mötas i ett 

900-årigt kyrkorum. Utställning och guidning.

fotoutställning i 
S:T OLOFS KyRKA

de GlobAlA Målen

musik i centrum
s:t olofs kyrka
lördagar kl 11
Ej påskafton, 20/4. 
Säsongsavslutning 18/5 
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Gunilla Balutia har haft 
bråda dagar inför åter-
öppnandet av S:t Olofs 

kyrka när vi träffas. Högmässan 
med biskopen blev en festhögtid 
och där Gunilla också medver-
kade som kyrkvärd. 

Gunilla är ett bekant ansikte 
för många. Hon sitter i kyrkorå-
det, är ordförande i Falköpings 
församlingsråd och är engagerad 
i församlingens internationella 
grupp. 

Engagemanget fick hon nog 
redan med modersmjölken, då 
hon är uppvuxen i en prästfamilj 
på landet i smålandsskogarna.

– Det var alltid liv och rörelse 
hemma i prästgården. Min far 
var i princip alltid i tjänst och 
det kom många människor i 
både glädje och sorg, säger Gu-
nilla och berättar om ett av sina 
roligaste minnen från barndo-
men.

– Jag och min kompis Ronny 
låg ofta på golvet på andra vå-
ningen i prästgården och lyss-
nade genom golvet när brudparen som 
vigdes där skulle säga ja.

gunilla och hennes två systrar var 
präglade av kyrkans liv och deltog både 
i söndagsskola, juniorer och ungdoms-
grupp. Steget var därför inte långt till att 
sedan också bli ledare för de olika grup-
perna. På gymnasiet blev Gunilla aktiv i 
KGF (Kristna Gymnasistföreningen) där 
hon så småningom blev ordförande och 
kunde driva de frågor som engagerade 
gymnasieungdomarna. Så nog kan man 
säga att Gunillas engagemang alltid har 
funnits där. 

– Det ligger i min personlighet att vara 

engagerad och det är en viktig del för 
mig, säger hon.

–  Det jag brinner mest för är att få 
människor att uppleva kyrkan och guds-
tjänsten på ett enkelt sätt. Gud ska inte 
vara krånglig, utan någon som finns där 
och som alltid är med mig.

Det ideella arbetet är oerhört viktigt 
för Gunilla och hon poängterar att hon 
vill skapa förutsättningar för enkelhet, 
gemenskap och delaktighet.

– Jag tror starkt på att vi människor 
växer genom delaktighet i kyrkan på 
olika sätt och därför är det ideella arbetet 
så viktigt för mig.

S:t Olofs kyrka har genomgått en 
omfattande renovering och jag frågar 

porträttet

Gunilla om vad hon ser för möj-
ligheter med de förändringar som 
genomförts.

– Vi har nu ett flexibelt kyrko-
rum med många möjligheter. Det 
är ljust och inbjudande och jag 
hoppas att det ska få människor att 
finna vägen till gudstjänsten, men 
att de även ska hitta dit i vardagen. 

Kyrkan ska vara en öppen famn 
för människor i alla åldrar och en 
plats för återhämtning.

– En plats att bara få vara i still-
het, säger Gunilla.

det budskap som Gunilla gärna 
vill förmedla till falköpingsborna 
är att Gud är mitt ibland oss. Att 
det är en kärleksfull Gud som vill 
oss väl och också vill att vi ska göra 
gott för varandra. 

Vår stund lider mot sitt slut och 
jag har en sista fråga om ett favorit-
bibelord.

Gunilla berättar att det bibelord 
hon ofta återvänder till är från 
Psaltaren 139.

– ”Du omsluter mig på alla sidor, 
jag är helt i din hand”. Den kunskapen 
är för djup för mig, den övergår allt 
förstånd. 

Jag tackar Gunilla för vår stund och 
hoppas att hennes önskan om S:t Olofs 
kyrka ska slå in och när jag lämnar inter-
vjun så kommer jag tänka på en psalm 
som Per Harling skrivit om kyrkan i vårt 
samhälle och som passar så väl in det som 
är Gunillas budskap.

"Ge kyrkan kraft att vara för stadens folk 
ett hem, i handling uppenbara Guds 
närvaro bland dem. (Psalm 790:1)

Text: Birgitta Lindh

–  Jag brinner för att människor ska få uppleva kyrkan och gudstjänsten på ett 
enkelt sätt. Gud ska inte vara krånglig. Det säger Gunilla Balutia, förtroendevald i 

Falköpings pastorat som har varit engagerad i kyrkan så länge hon kan minnas. 

”Gud ska inte vara krånglig”
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lördag 30 mars
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i Centrum. ”Vilken underbar 
värld” - musikalisk resa runt jorden 
– Monica Johansson och Birgitta 
lindh.

20.30 S:t Olofs kyrka
Earth Hour, Hagström. Ållebergs 
kyrkokör sjunger i en kyrka enbart 
upplyst av stearinljus.

söndag 31 mars          
midfastosöndagen
10.00 Tiarps kyrka
Temaandakt, löwing. ”Visa mig 
Herre din väg - Pilgrimens sju 
ledord” – Delande. Start för faste-
marsch till Åsle.

10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.

11.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Jensen.

13.00 åsle kyrka
Temamässa, löwing. ”Visa mig 
Herre din väg - Pilgrimens sju 
ledord” - Delande. Avslutning för 
fastemarsch.

17.00 Mössebergs kyrka 
Mässa i gospelton med miljötema, 
Jensen. Falköping Gospel. 

lördag 6 april
11.00-19.00 S:t olofs kyrka
Psalmmaraton. Kom när det     
passar dig under dagen. 
(läs mer på s.10!)

söndag 7 april             
femte söndagen i fastan
10.00 S:t olofs kyrka 
Mässa, Hagström.                     
Ungdomskören rejoice.

10.30 Skörstorps kyrka
Mässa, lundin. 

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

15.00 dagcentral läkaren
Mässa, Hagström.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, lundin.

19.00 luttra kyrka
Gudstjänst, Hagström.

lördag 13 april
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum. Falköping Gospel.

söndag 14 april         
palmsöndagen
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa i gospelton, Jensen.         
Falköping Gospel medverkar.

16.00 Slöta kyrka
Andakt i samband med kyrkrally, 
lundin. (Se s.12!)

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt östblom.      
Utdelande av Barnens bibel. 

18.00 Mularps kyrka
Andakt som avslutar kyrkrally, 
löwing. (Se s.12!)

19.00 Vartofta-åsaka kyrka
Mässa, Jensen.

måndag 15 april
18.00 S:t olofs kyrka
Passionsandakt, Hagström.

tisdag 16 april
18.00 S:t olofs kyrka
Passionsandakt, Flensén.

onsdag 17 april
18.00 S:t olofs kyrka
Passionsandakt, Jensen.

skärtorsdagen 18 april
18.00 Vistorps kyrka
Mässa, lundin.

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Stiernstedt östblom.

18.00 Skörstorps kyrka 
Mässa, löwing.

19.30 Slöta kyrka
Mässa, lundin.

19.30 S:t olofs kyrka 
Mässa, Flensén.                            
Kören Knut Svennings. 

långfredagen 19 april
9.00 näs kyrka
Andakt, lundin. Start för lång-
fredagsvandring till Vistorp.            
(läs mer på sidan 9.)

12.00 S:t olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.                  

13.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, lundin. Avslutning för 
långfredagsvandring.

15.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Flensén.                  
Gustavi stämmor.

18.00 åsle kyrka
Musik- och långfredagsgudstjänst, 
löwing. Ållebergs kyrkokör.

18.00 S:t olofs kyrka
långfredagsmusik med Jonas Hag-
ström, Dominik Göbel med flera.

lördag 20 april         
påskafton
23.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Stiernstedt östblom

söndag 21 april         
påskdagen
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén. Bergaton och S:t 
Olofs kyrkokör medv.

10.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, löwing.                      
Ållebergs kyrkokör

10.30 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Jensen. Utdelning av 
Barnens bibel. Välkomnande av 
kyrkvärdar. Kyrkkaffe.

15.00 dagcentral läkaren
Andakt, Flensén.

 17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.                       
S:t Sigfrids kyrkokör

17.00 luttra kyrka
Gudstjänst med dop, Hagström.

måndag 22 april           
annandag påsk
10.00 S:t olofs kyrka   
Mässa, Jensen.

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Flensén.

17.00 Slöta kyrka
Musikgudstjänst med Ållebergs 
kyrkokör;  ”Från mörker till ljus”. 

lördag 27 april
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i Centrum, lasse Blomqvist 
med flera sjunger och spelar.

söndag 28 april             
2:a söndagen i påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt östblom.    
Singing Voices

10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, lundin. 

11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.

 17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, lundin.

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.    

19.00 Kälvene kyrka
Mässa, Stiernstedt östblom.    
Singing Voices

lördag 4 maj
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i Centrum. Bergaton sjunger 
vårsånger.

söndag 5 maj                         
3:e söndagen i påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.30 Slöta kyrka
Mässa, lundin. 

11.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning. Kören Knut Svennings. 

 15.00 dagcentral läkaren
Mässa, Svenning.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.

17.00 Yllestads kyrka
Musikgudstjänst, lundin.  Bel Sono 
medverkar.

19.00 Skörstorps kyrka
Mässa, löwing.

lördag 11 maj
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i Centrum, Gustav Gyllenhammar.

söndag 12 maj                       
4:e söndagen i påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 åsle kyrka
Gudstjänst, löwing.

11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst med miljötema, Jensen.

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.

17.00 näs kyrka
Mässa, Stiernstedt östblom.

19.00 luttra kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt östblom.

tisdag 14 maj 
17.30 & 18.45 Mössebergs k:a
Vårmusikal: ”Ogräs i rabatten”.  Årskurs 
två på Mössebergsskolan tillsammans 
med barnkören Joy. (läs mer på s. 10)

lördag 18 maj
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum. Säsongsavslutning. 
Falbygdens Manskör bjuder på godbitar 
från 40 år

söndag 19 maj                       
5:e söndagen i påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 Vistorps kyrka
Gudstjänst, lundin.

11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.

15.00 dagcentral läkaren
Andakt, lundin.

17.00 Slöta kyrka 
”Träd in i dansen” Folkdansmässa med 
Bergaton, S:t Olofs, S:t Sigfrids och 
Ållebergs kyrkokörer, Instrumentalister 
och folkdansgillet. Flensén.

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
MÖSSEBERGS KYRKA
Öppen förskola
Måndag kl 9-11.30. För varn 0-5 
år tillsammans med vuxen. 

PAX
Onsdag kl 16.30-18.00 Åk F-6. 
Hämtning på Mössebergsskolan.

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.

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

tIARpS LÄGERGåRD
Ungdomsgrupp
Torsdag kl 18.30-20.30. 15

lördag 25 maj
11.00 S:t olofs kyrka
Konfirmation med mässa, Flensén

söndag 26 maj            
bönsöndagen
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Jensen. 

 10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, lundin.

11.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

 17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, löwing. Efteråt      
grillkväll vid Pilgrimsstallet.

 17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.

19.00 Vartofta-åsaka kyrka
Mässa, lundin.

torsdag 30 maj            
kristi himmelfärds dag
8.00  S:t olofs kyrka
Gudstjänst, lundin. Tornmusik  
med Mössebergs musikkår.

 8.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning. Vandring   
till Alvars alvar.

9.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, lundin. Tornmusik  
med Mössebergs musikkår.

9.00 Högasten, Vartofta-åsaka
Friluftsgudstjänst, Jensen

10.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, löwing. Tornmusik   
med Mössebergs musikkår.

söndag 2 juni               
söndagen före pingst
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 luttra kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt östblom.

15.00 dagcentral läkaren
Mässa, Flensén.

17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Jensen.

19.00 åsle kyrka
Mässa, Stiernstedt östblom.

19.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst med Gustavi 
stämmor. Jensen.

söndag 9 juni          
pingstdagen
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt östblom.

10.30 Slöta kyrka
Konfirmation med mässa, löwing.

11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.

 18.00 S:t olofs kyrka
Musikgudstjänst med Falbygdens 
Oratoriekör under ledning av Do-
minik Göbel: ”Messa di Gloria” av 
Puccini. Elbornsson.

17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, lundin.

19.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.  

gudstjänst i vardagen
onsdagar
8.30 S:t olofs kyrka
Pilgrimsmässa. Efter mässan 
serveras kyrkkaffe.

9.00 Fredriksbergs kyrka
Morgonbön. 

torsdagar
9.00 bergsliden 7
Mässa. Enkel servering.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Fredriksbergsmässsan.                  
Efteråt kvällssoppa. 

pastoratets 
körer
FÖR BARN OCH UNGA:
barnkören Joy (åk 1-6)
Mössebergs k:a, måndag kl 16.
Ungdomskören Rejoice (åk 7-)
Kyrkans hus, måndag kl 17.

FÖR VUXNA:
S:t Sigfrids kyrkokör
Mössebergs k:a, onsdag kl 19. 
bergaton 
Kyrkans hus, onsdag kl 19.
S:t Olofs kyrkokör
Kyrkans hus, torsdag kl 18.30
Falköpings gospel
Mössebergs k:a, tisdag kl 18.45
ållebergs kyrkokör
Slötagården, tisdag kl 19.

KÖRER MED pROVSJUNGNING: 
Gustavi stämmor
Mössebergs kyrka, tisdag kl 19. 
Falbygdens oratoriekör
Kyrkans hus, en ggr/månad. 
Kören Knut Svennings Fredriks-
bergs k:a varannan torsdag kl 19.

andra öppna 
mötesplatser
åLLEBERGSOMRåDEt
Pilgrimskväll
28/5 kl 18.00 Skörstorp.            
ledare Mats löwing. 

Församlingsträffar
25/4 kl 14 i  Vartofta-Åsaka 
hembygdsgård. Christina Jormeus 
berättar om ”livsstegen”

16/5 kl 14 i  Skörstorps             
församlingsgård. 

DIAKONINS HUS-
FrEDrIKSBErGS KyrKA

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 
4/4 kl 15. Föreningen Keren 
Kajemet, Bengt Mosesson. ”Staten 
Israel – ett modernt mirakel”. 
Sång, andakt, servering. RpG i 
samarbete med Bilda.

16/5 kl 15. OBS! I KyrKANS HUS. 
Anhörigstöd vid åldrande, Malin 
Dittmer och Ann liljebäck.

tORBJÖRNtORpS KYRKA
Café Torbjörntorp.
Servering och dagens gäst.
6/4 kl 15 Ted rosvall. 

BERGSLIDEN 7
Källan-öppet hus.
Fredag kl 14-16. Gemenskap & fika.

Café bergsliden. 
Servering och dagens gäst.
18/5 kl 15 Birgitta lindh. 

KYRKANS HUS

Tisdagsträffar
Tisdag kl 13.30-16. Program en 
gång i månaden kl 14.30.     

23/4  Folke Elbornsson: Evert 
Taube i våra hjärtan

28/5 roland Andersson: S:t Olofs 
kyrka - avslutas med vandring 
utanför och i kyrkan

Messy Church
5 april och 3 maj kl 17.15-19.30.
Kreativitet, mat, andakt, musik 
och gemenskap för alla åldrar. An-
mälan till 0515-77 63 00 senast 
dagen innan.  

DIAKONINS HUS-
FREDRIKSBERGS KYRKA 

Lilla Okrossbar
Måndag kl 15-17. Åk 1-3. För alla 
som identifierar sig som kille eller 
ickebinär

GRlS GRlS GRlS 
Måndag kl 17.30-18.30. Åk 5-7. 
För alla som identifierar sig som 
tjej eller ickebinär.

Okrossbar
Onsdag kl 16.30-18.30. Åk 5-9 
för alla som identifierar sig som 
kille eller ickebinär.

Faith to faith 
Onsdag kl 19-21. Ålder 16+. 
Interreligiös unga vuxna grupp.

Läxhjälp
Torsdag kl 15-17.

Öppen kyrka
Torsdag kl 17-19. För alla åldrar, 
minst 7 år utan vuxet sällskap

workshop med 
olivia bergendahl 
14/5 i Fredriksbergs kyrka 
håller estradpoeten Olivia 
Bergendahl en workshop för 
ungdomar kl 16.30. På kvällen 
blir det ett framträdande på 
teman "Fred, rättvisa och för-
soning" kl 19.00. Välkommen!

för barn       
och unga

samtal & 
fördjupning
Livsstegen 
Program för personlig utveckling. 
Nya grupper 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.
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Kanhända har du precis som jag någon gång slagits av känslan 
av att vara överflödig, onödig, att inte höra till. Ingen bryr 

sig om du kommer eller går. Ingen ser dig. Som artistgruppen 
Raymond och Maria sjöng för några år sedan: ”Ingen sörjer när 
du dör, ingen ska sakna det du gör, ingen vill veta var du köpt 
din tröja.” Den känslan av utanförskap är inte rolig för någon. 
Jag tror att det är precis den känslan som får en del att ägna sig 
åt klotter och skadegörelse. 

Som en motkraft till onödighetskänslan finns dopet. Dopet är 
en symbolhandling där alla dina namn nämns. Hur ofta händer 
det annars? Hela du är sedd. På bygdens mest högtidliga och 
heliga plats nämns du vid namn och får en dopets ”vattenstäm-
pel” på att du är älskad och värdefull. Du hör till, du är viktig 
och oändligt älskad. En symbolhandling med ett löfte att du 
hör till kärlekens Gud både i och efter livet. Kan man ge sitt 
barn något bättre än en sådan gåva? Kan man som vuxen ha en 
bättre trygghet än så? Den som är trygg har också lättare att 
leva fritt och öppet, och dopet ger just den friheten.

Jag tror tyvärr att vi underskattar hur mycket dopet betyder. I 
en tid då många upplever utanförskap behövs dopets löfte: Du 
räknas, du är viktig , du får vara med, inte för något du preste-
rat eller lyckats med, utan för att du är du. Om vi lärde oss att 
leva i denna tillhörighet tror jag att vi skulle bli både modigare, 
frimodigare och gladare. 

Gudstjänsten ska vara ett möte för alla som vill leva så. Inte 
något stelt pliktsittande med eldgaffelraka ryggar och osä-
kerhet när man ska stå och sitta. Jag vill se gudstjänster i vårt 
pastorat som är grundade på dopets frihet. Där det är ok att 
göra annorlunda, där du och jag kan vara de vi är. Gudstjänster 
på dopets grund med skratt och gråt och framförallt en varm, 
levande gemenskap. Det där klarar ingen präst att skapa, men 
vi kan göra det tillsammans genom att vi vågar ge av oss själva. 
Hälsar på varann, delar glädje och sorg, frågar var tröjan är 
köpt, sjunger med de skrapiga stämmor vi fått och gör fel då 
och då – det är bara befriande! 

Det är tillsammans, i delad glädje och sorg och i dopets befri-
ande trygghet som vi bygger framtidens levande kyrka i Falkö-
pings pastorat. 

Guds frid till er alla!  

Jonas Hagström, 
kyrkoherde och kontraktsprost

Ingen vill veta var du 
köpt din tröja – eller?

sista ordet


