
konfirmation är 
så mycket mer!
Nu är anmälan öppen!

Pilgrim
Frihet, enkelhet och andlighet.                          Pilgrimsvandring lockar allt fler. Du kan 
vandra på hemmaplan eller ute                     i världen. Målet är inte det viktiga, utan det 
som händer på vägen. I sommar kan du följa med vandring varje söndag på Mösseberg.

&
Kyrkoblad för Svenska kyrkan Falköping nr 2 2020
Himmel Jord

Tema

mathjälpen
Svenska kyrkans volontärer 
levererar mat och mediciner

Kyrkjakten
Digital tipsrunda på cykel

välkommen 
i sommar!
Sommarkyrka i Luttra 
Utställning i Åsle
Musik varje vecka



Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak 
som vi törs säga med säkerhet: konfirmationen är så mycket mer. Det är 
att bli vuxen nog att ta sig an de stora frågorna – om tro, liv och kärlek. 

film- och friluftskonfirmation. En kombinaton av det bästa av två världar! 
lan-konfirmation. För dig som gillar gaming. 
citykonfa. Vandra och upptäck världen. Gud och dig själv. 
på spaning med gud. För dig som går i särskola eller träningsskola.

Läs mer och anmäl dig på webben: svenskakyrkan.se/falkoping/konfirmation
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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 2 2020

3 pilgrimsvandring 
Att pilgrimsvandra är att göra 
en yttre resa som hjälper oss 
att påbörja en inre.   

7 enkelheten lockar
Laila Blom vandrar gärna någon 
av de vackra pilgrimslederna på 
Falbygden.  

11 livsstegen
Till hösten startar två nya 
grupper i Falköping för alla 
”normalstörda” människor.

12 på gång i sommar 
Sommarutställning i Åsle, 
vägkyrka i Luttra och 
Kyrkjakten på cykel! 

15 kalendarium 
Här hittar du sommarens alla 
gudstjänster och musik i som-
markväll. 

16 sista ordet 
Kyrkoherde Jonas Hagström 
om varför det är bra att ha en 
käpp att luta sig mot ibland.

3Pilgrimsvandring 
lockar fler och fler, 
både i Sverige och 
övriga Europa.

mathjälpen. Behöver du 
hjälp att handla eller vill du vara 
med som volontär? Se sid.13!

någon att tala 
med? Tjänstgörande präst 
nås dagtid på 0515-77 63 90.
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Möt dig själv på en 
pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra är att göra en 
yttre resa som hjälper oss att 
påbörja en inre resa. Det finns ett 

tydligt samband mellan meditation och 
vandring. När vi bara behöver fokusera 
på att sätta den ena foten framför den 
andra blir vi allt mer närvarande i nuet. 
Långsamheten och kroppens rytmiska rö-
relse ger tankarna plats att flyga fritt och 
tänkas färdigt. Plötsligt finns utrymme 
för livsfrågor som annars inte hinns med. 
Hur vill jag leva mitt liv? Vad behöver jag 
försonas med? Vad behöver jag förändra? 
Vad tror jag på?

Kanske är det inte så konstigt att 
pilgrimsvandring fått en renässans just 
nu i början av 2000-talet. Vi lever i en 
tid präglad av högt tempo, med fokus på 

yta och ett enormt flöde av information 
som sköljer över oss varje dag. Behovet 
att hitta stillhet och få tid till eftertanke 
är stort.

för många moderna pilgrimer är 
det just den där pausen från vardagen 
som lockar dem ut på vägarna.  Andra 
är historiskt intresserade av medeltidens 
helgon och vandrar i deras fotspår. Vissa 
vandrar för att deras tro innefattar vall-
färder eller pilgrimsvandringar till heliga 
platser. För många är vandringen ett sätt 
att närma sig tillvarons djupaste dimen-
sioner – att söka Gud. 

Oavsett vem du är och varför du ger 
dig ut kan vandringen och mötena längs 
vägen bli en andlig upplevelse.

Allt fler ger sig ut på pilgrimsvandring. På nya vägar eller på stigar som 
trampats av vandrare sedan medeltiden. Lugnet och naturupplevelserna lockar, 
men också sökandet efter mening och tillvarons djupaste dimensioner. 

Ordet pilgrim kommer från latinets 
peregrinus som betyder främling – en 
vandrare mot en helig plats. Pilgrimsmo-
tivet finns sedan mycket lång tid tillbaka 
i nästan alla kulturer och religioner. I 
Europa har pilgrimsrörelsen funnits se-
dan medeltiden. De stora vallfartsmålen 
då var Jerusalem och den heliga gravens 
kyrka, aposteln Petrus grav i Rom, apos-
teln Jakobs grav i Santiago de Compos-
tela och Olav den Heliges grav i Nidaros 
(Trondheim).

På 700-talet var pilgrimsrörelsen den 
drivande motorn i den ekonomiska 
utvecklingen i Europa genom sitt behov 
av infrastruktur. Detta behov resulterade 
i utbyggnad av vägar, broar, härbärgen, 
kyrkor och kloster.
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>>> Herre, visa mig Din 
väg, och gör mig villig 

att vandra den. <<<
Den Heliga Birgittas bön.
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Miljoner och åter miljoner människor 
var ständigt på väg och man har beräknat 
att 20 till 50 procent av Europas vuxna 
befolkning deltog i pilgrimsvandringar 
under åren 1150-1450. I samband med 
reformationen förbjöds pilgrimsvand-
ringar i Sverige.

De senaste decennierna har intresset 
för pilgrimsvandring ökat kraftigt. För 
den som vill prova på finns mängder 
av leder att välja på och det anordnas 
vandringar i grupp och pilgrimsresor 
över hela landet. För att en vandringsled 
skall kallas för ”pilgrimsled” krävs att den 
har en historisk anknytning till medel-
tida pilgrimsmål. Den kan också föra till 

platser av andlig karaktär som kommit 
till på senare tid. 

men en pilgrimsvandring kan egent-
ligen genomföras var som helst.  Det 
viktiga är inte vart du går, utan det som 
händer när du vandrar. Du kan vandra 
långt bort och länge, ge dig av till någon 
av de stora pilgrimsmålen i Europa, men 
du kan också vara pilgrim på vardagens 
vandringsväg. Du kan avsätta hela som-
maren för gå ”El Camino”, den 80 mil 
långa vandringen över Pyrenéerna till 
Santiago de Compostela i norra Spanien, 
men du kan också se en vandring till 
kyrkan hemma som en pilgrimsupple-

velse.  Vandringen är pilgrimens redskap 
på vägen in mot djupet.

Under medeltiden fanns vid de stora 
pilgrimsmålen ofta en labyrint. När 
pilgrimen nådde målet efter flera veckor, 
månader eller år på vandring påminde 
labyrinten om att man egentligen inte 
behöver vandra långt eller länge för att 
nå målet. I en labyrint övar vi oss på att 
lyssna inåt mot oss själva och utåt mot 
världen omkring oss.

På de följande sidorna hittar du många 
tips kring var och hur du kan vandra, 
samt var du hittar mer information. Se-
dan är det bara att packa ryggsäcken och 
ge sig av. Vart går din vandring?

bild: freepik.com
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Den moderne pilgrimens sju nyckelord  
bygger på traditionen från århundraden av 
pilgrimsvandringar och har formulerats av 
prästen Hans-Erik Lindström.

I sin bok Pilgrimens sju nyckelord (2015) skriver  
han också om hur pilgrimsrörelsen kan inspirera 
fler än dem som ger sig ut med kängor och 
vandringsstav. Pilgrimsorden bär på det som 
många redan verkar längta efter i sin vardag och 
kan hjälpa oss att leva enklare och mer naturligt. 

Frihet 
Att leva utan krav, med fokus på det 
nödvändigaste. Att äga många saker tynger ner 
oss mer än det förenklar.

Enkelhet 
Som blir självklar när man bara har det man kan 
bära. Att leva enkelt kan vara att se över vad jag 
verkligen behöver i livet.

Tystnad 
Som ger frid. Tystnad är en bristvara i dagens 
samhälle men behöver finnas i livet. Det är i tys-
tanden jag hör mina egna hjärtslag och tankar.

Bekymmerslöshet 
Att ta dagen som den kommer, ett steg i sänder.  
Att leva närvarande i nuet.

Långsamhet 
Som motverkar stressen och gör oss mer när-
varande. Att göra en sak i taget.

Andlighet 
Som söks i samtal och möten på vägen. I natu-
ren blir skapelsen och Gud tydligare för oss.

Delande 
Som bygger gemenskap. Att dela med mig till 
andra av det jag har ett överflöd av; tröst, tan-
kar, omsorg, glädje, kläder, pengar och så vidare.

Pilgrimens sju nyckelord
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”På vandring
kan du släppa 
allt som tynger”
Laila Blom går gärna någon av de vackra pilgrimslederna 
runt Falköping. Ensam, med nära och kära, eller kanske 
tillsammans med kollegorna på en ”after-walk”.

laila blom
Bor i Falköping och arbetar 
inom sjukvården. När hon inte 
är ute och vandrar sjunger hon 
bland annat i Ållebergs kyrkokör.

Pilgrimsleden som går från Gudhems klosterkyrka till pagoden 
vid Naturum Hornborgasjön är en av Lailas favoritleder. 

– Slutet av leden går på Hornborgasjöns vall. Att komma 
där med kvällssolen i väster är så vackert, säger hon.

En annan favorit är leden mellan Varnhem och Skara, speciellt 
den sista biten när man går inne i samhället och tar sikte på dom-
kyrkan. För Laila ger det en speciell känsla till vandringen. Men det 
allra bästa med att vandra är ändå något helt annat.

– Det bästa är att matsäcken smakar så mycket bättre ute i natu-
ren, säger hon och ler.

– Det är också ett härligt sätt att uppleva naturen. Kroppen får 
röra sig, samtidigt som jag får frisk luft och nya intryck. Man får 
njuta av årstidernas växlingar och höra fåglarnas kvitter.

laila berättar att hon särskilt brukar bära med sig fyra av den 
moderne pilgrimens sju nyckelord vid sina vandringar och delar 
med sig av vad orden betyder för henne. Frihet – du kommer ut i 
vår vackra natur. Enkelhet – det är enkelt att vandra, det krävs inte 
så mycket utrustning.  Bekymmerslöshet – under din vandring så kan 
du släppa allt som tynger.  Långsamhet – naturen har inte bråttom, 
du kan ta det i din takt. (Läs om alla orden på sidan 7.)

– Man upptäcker så mycket på vandringarna, nya stigar, fåglar 
och blommor. Vädret spelar inte så mycket roll. Du kan vandra 
ensam eller tillsammans med andra, säger Laila.

På frågan om vad hon helst vill skicka med till den som är nyfi-
ken på att prova på en pilgrimsvandring svarar hon:

– Stoppa ner något gott i ryggsäcken och ge dit ut och njut! Ta 
till vara på allt som finns runtomkring oss. Gå på egen hand, med 
nära och kära eller varför inte ta med kollegorna på en ”after-walk”. 

När Laila och jag har avslutat vårt samtal, sitter jag och tänker på 
att precis så enkelt är det. Det är bara ett ge sig ut. Det ger en ro att 
komma ut i Guds vackra skapelse och vi lär oss att upptäcka de där 
nya stigarna, fåglarna och blommorna, men också mycket om oss 
själva. Och det är aldrig för sent att börja. 

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära.
Psaltaren kapitel 23, vers 1-3

Birgitta Lindh
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Pilgrimsvandra i Falköping i sommar!
på mösseberg är det pilgrimsvandring varje söndag kl 12.00 med start 
vid spårcentralen. Vandringarna är cirka en timme inklusive egen medhavd 
fika. Från spårcentralen utgår också två olika leder du kan vandra själv 
genom att följa snitslar och skyltar med QR-kod. 

i floby anordnas tre pilgrimsgudstjänster varje söndag: kl 10.00 Floby 
kyrkans hus, kl 15.00 Vårkumla kyrka och kl 18.00 Åsarps kyrka. Vand-
ringarna är cirka två kilometer med stopp för bön, textläsningar och 
psalmer. 

med jäla pilgrimskyrka som centrum anordnas tre vandringar i 
sommar. Längd: cirka sju kilometer/cirka tre-fyra timmar. Ta med mat-
säck.14/6 kl 14.00: Start: Eriksbergs gamla kyrka. Enkel mässa under 
vägen. 12/7 kl 14.00: Start: Skärvums kyrkoruin. 16/8 kl 14.00: Start: 
flagga i närheten av Brismene Tången. Enkel mässa under vägen.

vandring i vardagskväll. Onsdag 12/8 kl 18.00. Samling vid Tiarps 
kyrka och avslutning vid Pilgrimsstallet. Medtag ”ryggsäcksfika”.

Mer information om pilgrimsvandring
skaraborg
De flesta pilgrimsleder i Skara stift är märkta med S:t 
Olofskorset. Det betyder att de hör ihop med de större 
lederna mot pilgrimsmålet Trondheim i Norge. Skara stifts 
pilgrimscentrum finns sommartid i Varnhems klosterkyrka. 
Läs mer på: Skara stifts pilgrimssidor, Pilgrim Skaraborg 
samt på vastsverige.com

vandra i sverige
Sveriges pilgrimscentrum finns i Vadstena. Det drivs av 
Svenska kyrkan Linköpings stift och är en ekumenisk mö-
tesplats för människor på väg. Läs mer: pilgrimscentrum.se 
eller svenskakyrkan.se/pilgrimsvandring.
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1. vandra i grupp
Följ med på en gemensam vandring. 
Svenska kyrkan arrangerar vandringar 
över hela landet. Sommarens vandringar 
här i Falköping hittar du på sidan 9. 
Besök också Skara stifts pilgrimskalen-
der på webben eller Pilgrimscentrum 
Vadstenas webb! 

2. vandra på hemmaplan
Att pilgrimsvandra kan vara mycket 
enkelt. Börja där du befinner dig och 
gå till en plats du tycker om, kanske en 
kyrka. Medan du går kan du upprepa 
korta böner i takt med dina steg. Kan-
ske den enkla Jesusbönen: Jesus Kristus, 
Gud Son, förbarma dig över mig.

3. vandra med en vän
Ta hjälp av en bok om pilgrimsvand-
ring och välj en sträcka som passar er. 
Pröva att gå under tystnad delar av 
vandringen. Stanna och be enkla böner 
tillsammans. Boktips: ”Lilla pilgrimsbo-
ken" eller ”Pilgrimsliv - en handbok för 
vandrare", båda av Hans-Erik Lind-
ström.

4. vandra en historisk led
Vill du lägga mer tid och pengar på din 
vandring? Ge dig ut på en av de längre, 
välkända vandringsleder som människor 
vandrat under hundratals år.
Varje år går till exempel tusentals 
svenskar pilgrimsleden till Santiago de 

Compostela i Spanien. Andra längre 
leder är den till Nidarosdomen i Trond-
heim eller Dag Hammarskjöldsleden 
från Abisko.

5. vandra digitalt
Runt S:t Olofs kyrka och på Möss-
seberg finns det slingor förberedda för 
pilgrimsvandring. Utmed dem hittar du 
skyltar med de sju pilgrimsorden. Om 
du vill kan du scanna en QR-kod och 
läsa mer.

Inom kort kommer du också kunna 
lyssna på en audioguide med reflektio-
ner kring orden, att använda på någon 
av slingorna, din egen favoritrunda eller 
hemma i fåtöljen!

Fem sätt att pilgrimsvandra
Lång eller kort väg, ensam eller i grupp, hemma eller långt bort. En pilgrimsvandring kan se 
ut på många olika sätt. Det viktiga är inte vart du går, utan det som händer när du vandrar.
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tolv steg för oss 
som vill hitta en ny väg

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv 
steg för oss som känner att livsproblem – stora som små 
– har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero 
på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett 
destruktivt beteende som det är svårt att komma ur 

eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Hösten 2020 startar två nya Livsstegsgrupper i 
Falköping. Läs mer och anmäl dig på webben senast 9/9:

svenskakyrkan.se/falkoping/livsstegen
Välkommen!



Den digitala tipsrundan är helt gratis och 
genomförs under perioden 22 maj–22 
augusti. Arrangör är Falköpings kommun 
tillsammans med Svenska kyrkan, Cykel-
centrum, Racerdepån och Aktiv Handel.

Du kan välja att antingen promenera 
Hälsoslingan inne i Falköpings tätort och 
svara på frågor eller ge dig ut på Kyrkjakt 
på cykel. Det finns tre olika cykelsträckor 
att välja på. En av dem går i stadskärnan 
och de två andra ut på landsbygden. Vid 
varje kyrka finns tipsfrågor. 

ladda ned appen till tipsrundan!
För att kunna delta i den digitala tipsrun-
dan måste du ladda ned appen Tipsrundan 
i din smartphone. Öppna sedan appen och 
scanna in QR-koden för den runda du 
vill gå eller cykla. Koderna finns här ovan, 
men också på affisher runt om i stan. Ap-
pen är GPS-baserad så du kommer få upp 
en karta där de olika frågorna är digitalt 
utplacerade. 

vem har vunnit?
I slutet av augusti samlas arrangörerna för 
att slumpmässigt lotta ut 166 st present-
kort som gäller Aktiv Handels medlems-
butiker. Har du vunnit blir du kontaktad 
via mejl. Rätt svar på frågorna publiceras i 
kommunens och medarrangörernas digitala 
kanaler.

Ladda ned appen redan nu och 
planera för att ta med familj och 
vänner på den digitala tipsrundan!

Sommarutställningen i Åsle 
kyrka har i år miljön och kli-
matet i fokus. Med bilder, fakta 
och utmaningar får vi inspira-
tion till att låta globala miljö-
mål få landa i vår egen vardag 
och verklighet.

   Arktis och Svalbard hör 
till de områden i världen som 
drabbats hårdast av klimatför-
ändringarna. En särskild del av 
utställningen berör just detta. 
Vi har förmånen att få presen-
tera Bengt-Åke Öhgrens spän-
nande och unika bildmaterial 
från sina resor under rubriken 
”ARKTIS – en hotad skönhet”.

  Bengt-Åke Öhgren, präst, 
fotograf och äventyrare,  reser 
med förkärlek från sol och 
värme till kyla, is och snö. Det som lockar honom är en svindlande, vacker na-
tur med ett myller av liv. Giganten i Arktis är förstås isbjörnen, som just i dessa 
tider, när ismassorna smälter undan, är starkt hotad. Att få möta och fotografera 
dessa fantastiska djur är en av de häftigaste upplevelserna man kan få! Valrossar, 
polarrävar och miljoner flyttfåglar gör Arktis till ett eldorado för naturälskaren – 
med eller utan kamera.

   Utställningen pågår från midsommar till slutet av augusti. Kyrkan är öppen 
alla dagar mellan kl 8.00 och 20.00. Varmt välkommen till ett angeläget tema!

Bengt-Åke Öhgren

Sommarutställning i Åsle kyrka
Fakta och inspiration kring klimat- och miljöfrågor tillsammans med Bengt-Åke 
Öhgrens unika bilder från Arktis visas i Åsle kyrka i sommar. 

Fika, guidning i kyrkan och på kyrkogården, musikquiz, 
andakt, utställningar, med mera! Varmt välkommen! 

sommarkyrka i luttra 
6-9 augusti kl 15-19

Var med i kyrkjakten! 
Samla kyrkor och vinn presentkort i 
digital tipsrunda i sommar!

musik i sommarkväll. Varje vecka, hela sommaren 
kan du lyssna till musik i kyrkorna. Alltid fritt inträde! Se sid. 14-15.
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Till hösten samarbetar pastoratets barngrupper och barn-
körer i ett gemensamt projekt: mässan ”Bara vara barn”. 

I en värld där allting snurrar så fort kan det vara svårt 
att få tid att reflektera över det som rör livet på djupet. 
Svenska kyrkan Falköping vill ge dig chansen att få 
stanna upp och fundera tillsammans med andra.  

Till hösten planeras en grupp för vuxna från 20 år. En 
grupp för dig som av någon anledning inte konfirmerades 
i tonåren, men som har kvar dina frågor. Vi träffas, fikar 
och pratar om liv och tro, om stress och bön, om Gud 
och vardag – och så mycket mer. Träffarna leds av Fredrik 
Stiernsted Östblom, präst, men vi formar innehållet 
tillsammans. Vi avslutar med en konfirmationsgudstjänst 
för den som vill konfirmeras.

Anmäl ditt intresse till Fredrik på fredrik.ostblom@
svenskakyrkan.se. 

Tillsammans med Falköpings kommun erbjuder Svenska 
kyrkan Falköping hjälp att handla till alla som tillhör en 
riskgrupp för covid -19. 

Mathjälpen ger stöd till 
riskgrupper för covid -19

Marian Jensen och Fredrik 
Stiernstedt Östblom, präster hos 

Svenska kyrkan Falköping

vill du hjälpa till?
Mathjälpen kommer att rulla på även under 
semesterperioden. Är vi många som hjälps åt 
blir det enklare att klara leveranserna. Vi söker 
dig som är 16 år eller äldre. Uppdraget utförs på 
onsdagar och som volontär jobbar du alltid i par 
tillsammans med en anställd eller annan volontär. 
Anmäl ditt intresse på webbben! 

Mathjälpen har varit igång sedan i april och innebär att alla 
som som är över 70 år, eller tillhör en annan riskgrupp för 
covid -19, erbjuds hjälp att handla mat och mediciner en 
gång i veckan.

Kommunen tar upp beställningar och sköter fakturering-
en och Svenska kyrkans personal och volontärer handlar 
och kör ut kassarna. Vill du ha hjälp med att handla? Läs 
mer på svenskakyrkan.se/falkoping/mathjalpen eller ring 
0515-77 63 00. 

Konfirmation för vuxna
En chans att stanna upp och fundera över livet på djupet.

Mässa för stora och små i höst

Mässan är skriven av Karin Runow, musiker och körledare 
i Svenska kyrkan Sollentuna. Sommaren 2004 fick hon i 
uppdrag från Högalids församling i Stockholm att skapa en 
mässa som barn kan känna igen sig i, både musikaliskt och 
textmässigt. Resultatet blev en mässa som både små och stora 
kan känna igen sig. 

Bara vara barn framförs av barnkörer och barngrupper med 
ledare i S:t Olofs kyrka onsdag 11/11 och söndag 15/11.
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söndag 7 juni
Heliga trefaldighets dag. 
”Gud – Fader, Son och Ande”

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Hagström.
19.00 Friggeråkers kyrka
Musik i sommarkväll. Folkmusik 
och visor. Anna-Karin Bylund, Leif 
Åhlund, nyckelharpa, gitarr och 
sång och Gustav Gyllenhammar 
orgel och piano.
19.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 14 juni
1:a söndagen efter trefaldighet. ”Vårt dop”.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Hagström.
17.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Löwing.
17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
19.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

fredag 19 juni
Midsommarafton

22.00 Mularps kyrka
Musik i sommarkväll. Musik i 
midsommartid. Familjen Jonsson 
med vänner. 

lördag 20 juni
Midsommardagen. ”Skapelsen”

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Lundin.
14.00 Åsle kyrka
Friluftsgudstjänst med miljötema, 
Löwing. Kaffeservering. Start för 
sommarutställning. 
14.00 Yllestads kyrka
Friluftsgudstjänst, Lundin. Ta med 
kaffekorg.
18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 21 juni
Johannes Döparens dag.                             
”Den Högstes profet”

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst med miljötema,       
Hagström.

10.00 Flittorps kyrkogård
Friluftsgudstjänst, Löwing. Anna 
Dahlgren, sång och fiol, Annika 
Argus, piano. Kaffekorg.
14.00 Jakob Annas stuga,  
Karleby
Friluftsgudstjänst, Löwing. Anna 
Dahlgren, sång och fiol, Annika 
Argus, piano. Kaffekorg. 
17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst med miljötema,      
Hagström.
19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Musik i sommarkväll. Duo Nuovo 
– Jan Björklund, gitarr och Mathias 
Kihlberg, flöjt.

onsdag 24 juni
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. The Bauer 
Quartet. Lisa Bauer, sopran, Helena 
Kahrs, flöjt, Jenny Tidqvist, piano 
och Anders Granström, kontrabas.

söndag 28 juni
3:e söndagen efter trefaldighet
”Förlorad och återfunnen”

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Svenning.
14.00 Skörstorp
Friluftsgudstjänst vid Brunnsgår-
dens damm, Lundin. Kaffekorg. 
16.00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst, Lundin. 
Kaffekorg. 
17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Slöta kyrka
Musik i sommarkväll. 
Corgi Jazzband.

onsdag 1 juli 
19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll. Kända piano-
klassiker. Johan Möller Lekemo.

söndag 5 juli
4:e söndagen efter trefaldighet.
”Att inte döma”

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
11.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Jensen.
14.00 Gamla kyrkplatsen, 
Vistorp. Friluftsgudstjänst,         
Svenning. Kaffekorg.

19.00 Åsle kyrka
Musik i sommarkväll. Jazz, visa & 
psalmer. A capellakvartetten LeWe.

onsdag 8 juli
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll.
Från fäbod och hov till storstad.
Jens Johansson, flöjt och John 
Elénius, gitarr.

söndag 12 juli
Apostladagen. ”Sänd mig”

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
10.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Malmgren.
12.00 Spårcentralen, Mösseberg
Pilgrimsvandring, Jensen.
14.00 Mellomkvarn,              
Falekvarna 
Friluftsgudstjänst, Malmgren.
16.00 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst, Malmgren.
19.00 Näs kyrka
Musik i sommarkväll.                
Sånggruppen Fyrton.

onsdag 15 juli
19.00 Torbjörntorps kyrka
Musik i sommarkväll.
Härliga sommartid. Trinning. Åsa 
Björkman, Karin Sjöberg och Anna 
Dahlgren, fiol, sång och kontrabas.

söndag 19 juli
6:e söndagen efter trefaldighet.                
”Efterföljelse”.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
12.00 Spårcentralen,
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Flensén.
14.00 Vartofta-Åsaka
Friluftsgudstjänst, Getagården, 
Jensen. 
18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen. 
19.00 Skörstorp kyrka
Musik i sommarkväll. Annika och 
Mattias Lagerquist, sång, piano 
och orgel.

onsdag 22 juli
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. Vågspel: 
Kristin Kennemark och Alice Klint.

söndag 26 juli
Kristi förklarings dag. ”Jesus förhärligad”.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén. 

10.30 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Jensen.
12.00 Spårcentralen, Mösseberg
Pilgrimsvandring, Flensén.
14.00 Marka
Friluftsgudstjänst, Flensén.
17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.
19.00 Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll. O mio bambino caro 
-en bukett förtrollande operaarior. Viktoria 
Karlsson, sång och Hanna Carlsson, piano.

onsdag 29 juli
19.00 Marka kyrka
Musik i sommarkväll. Det vackra i livet. 
Old spirituals möter filmmusik. Rude-
brant-Nilsson-Toivanen Trio. Ulric Rude-
brant, sång, Vincent Nilsson, trombon och 
Joona Toivanen, piano.

söndag 2 augusti
8:e söndagen efter trefaldighet. ”Andlig klarsyn”.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
10.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Flensén.
12.00 Spårcentralen,
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Jensen.
14.00 Kälvene kyrka
Friluftsgudstjänst, Flensén. Kaffekorg. 
17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Jensen.
19.00 Karleby kyrka
Musik i sommarkväll. Jenny Tapper, Towe 
Lindblom, Jonas Forsell, Viktor Bäck,     
Robert Barath och Jesper Lundqvist 
sjunger och spelar.

onsdag 5 augusti
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. Sankt Olof och 
kappseglingen. Helena Ek, sopran och 
Peter Janson, kontrabas.

söndag 9 augusti
9:e söndagen efter trefaldighet. ”Goda förvaltare2

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
10.30 Näs kyrka
Gudstjänst, Svenning. 
12.00 Spårcentralen, Mösseberg
Pilgrimsvandring, Flensén.
14.00 Höjentorp, Mularp
Friluftsgudstjänst, Svenning. Kaffeservering. 
18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Luttra kyrka
Musik i sommarkväll. En tillägnan till 
svenska sångerskor. Frida Johansson, sång 
och piano och Christina Hasselqvist, sång 
och fiol.

kalendarium
med anledning av coronapandemin omvandlas alla planerade mässor till gudstjänster utan nattvard. 
Max antal deltagare: 50. Ändringar meddelas i predikotur och annons i Falköpings tidning samt på pastoratets webb:.
svenskakyrkan.se/falkoping. För mer information: ring 0515-77 63 00. Välkommen till gudstjänst!



söndag 16 augusti
10:e söndagen efter trefaldighet.              
”Nådens gåvor”.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Svenning.
12.00 Spårcentralen,         
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Hagström.
13.00 Åsle tå
Friluftsgudstjänst med miljötema, 
Löwing. Tå-dagen.
17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Kälvene kyrka
Musik i sommarkväll. Maja Gulli-
den, sång och Birgitta Lindh, piano.

söndag 23 augusti
11:e söndagen efter trefaldighet.
”Tro och liv”.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

varje vecka 
under sommaren:
ONSDAGAR
8.30 S:t Olofs kyrka: 
Pilgrimsgudstjänst.   

vill du 
veta mer?
Mer information, kontakt-
uppgifter och en kalender 
som alltid är uppdaterad 
finns på webben: svenska-
kyrkan.se/falkoping. Du 
når församlingsexpeditio-
nen på 0515-77 63 00 
eller falkopings.pastorat@
svenskakyrkan.se.
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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

12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring,                    
Stiernstedt Östblom.
17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen. 
19.00 Vistorps kyrka
Musik i sommarkväll. Malin         
Ulfenborg, sång och Birgitta Lindh, 
piano.

söndag 30 augusti
12:e söndagen efter trefaldighet.                     
”Friheten i Kristus”

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Körsång.
10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Flensén.
17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Flensén.

17.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
19.00 Tiarps kyrka
Musik i sommarkväll. CanTore’s.

söndag 6 september
13:e söndagen efter trefaldighet.
”Medmänniskan”.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström. 
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Svenning.
12.00 Spårcentralen, 
Mösseberg
Pilgrimsvandring, Hagström.
17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll. En stund på 
jorden. Annika Argus med vänner. 
Daniel Lindh, bas och David Isaks-
son, trummor.



stormar, när livets strömmar är strida och hotar att dra oss 
med, då är det gott att ha en stav att luta sig mot och ta spjärn 
mot botten med. I den flera tusen år gamla psalmen som kung 
David diktade står det: ”Din käpp och stav gör mig trygg”. För 
mig är vissheten om, och erfarenheten av, att det finns en god 
Gud som vakar över oss den bästa käpp jag kan ha. Till och 
med i dödsskuggans land finns han med. Det är skönt att veta 
när nu hela vårt land ligger i Coronavirusets dödsskugga. I pil-
grimsvandringens tema påminns vi om staven varje gång vi 
vandrar. Det kan vi behöva, vare sig vi vandrar eller inte. Det 
är något större det handlar om.        

Jag hoppas nu att vi kommer att kunna både vandra och leva 
helt och fullt denna sommar. Ta vara på ännu en sommar. Men 
jag vet inte om det blir så. Alldeles oavsett så har vi staven 
nära oss, allihop, och den gör oss trygga i både liv och död. Jag 
hoppas din sommar blir fin och att du unnar dig att vandra i 
naturen, musiken eller varför inte litteraturen och Bibeln? 

Allt gott och Guds välsignelse över din sommar!  

Det är inte så många som går med käpp längre. Den klas-
siska 50-årspresenten till en strävsam västgötabonde, 
en käpp med silverkrycka, har gått ur modet allde-

les. För många hårt arbetande odalmän var säkert presenten 
mycket välkommen. Knän, höfter och ryggar som protestera-
de kunde avlastas med käppen och dessutom gav den ägaren 
en viss värdighet. För att inte tala om säkerhet och respekt – 
många busungar och småtjuvar har genom tiderna förskräckts 
inför tanken på att bli upptäckta av en käppförsedd herre. 

Idag står käppen på museum. Modet har svängt, arbetsförhål-
landen och hälsa har blivit bättre och kulten av det ungdom-
liga har gjort att ingen som inte behöver vill gå med käpp. Men 
det enkla redskapet, vars uppkomst kan spåras till de dagar de 
första Homo Erectus reste sig upp från fyra ben till två, har 
ett symbolvärde som inte är att förakta. Kanske är käppen på 
väg tillbaka, fast i annan form. För den som vandrar i skog och 
mark är käppen en trygghet. Jag minns den gången vi skulle 
passera en av fjällbäckarna i Vistasdalen (nära Kebnekajse) 
genom att vada. Ingen bro fanns i denna vildmark. Stödd på 
långa björkstavar, vadandes till midjan i den strida strömmen 
tog min fru och jag oss över. Men den stora hunden vi hade 
med oss, som inte kunde bära någon stav, hade stora problem. 
Till slut fick jag vada tillbaks och bära den 60 kg tunga hunden 
på axlarna över.

På en öppen och jämn solbelyst sommaräng kan käppen kän-
nas väldigt onödig. Vem behöver stav här? Men när världen 

Gubbe 
med käpp

sista ordet

Jonas Hagström 

Foto: Jesper W
ahlström

/Ikon

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

VI LEVER ALLA 
UNDER SAMMA 
HIMMEL

Kyrkoherde, kontraktsprost och gubbe 
med käpp som dessutom gärna går 
stavgång med dubbla käppar!


