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barn och unga och inte heller några vackra 
kyrkobyggnader som lyser upp på fälten, i 
skogen eller i stan. 

Kan vi tänka oss ett Sverige utan Svenska 
kyrkan? För mig är det betydligt värre än en 
sommar utan varma vindar och bad, en him-
mel utan sol och ett arbetsår utan semester. 
Vi behöver sommar, och vi behöver ledig-
het. Och vi behöver Svenska kyrkans oerhört 
breda och viktiga arbete för fred, rättvisa och 
upprättelse. I det arbetet kan alla vara med, 
som ideella eller bara i det lilla när vi som med-
människor sträcker varandra handen. Gör i 
sommar ett besök i S:t Olofs kyrkpark och läs 
texten på den enda gravstenen som finns kvar. 
Udda – och tänkvärt!   

En välsignad sommar med varma vindar, sol, 
bad och mycket Svenska kyrkan önskar jag er 
alla!  

Jonas Hagström, kyrkoherde

Kan vi tänka oss ett Sverige utan 
Svenska kyrkan? Inga gudstjänster 
på söndagen och inga kyrkklockor 

som ringer ut över bygden. Inga stämnings-
fulla julkonserter med levande ljus och 
”Stilla natt”. Ingen verksamhet för utsatta 
och ensamma människor och inget dia-
konalt arbete bland drogmissbrukare och 
hemlösa. Ingen konfirmation för ungdo-
mar som funderar på livs- och vuxenfrågor. 

Inga arbetslöshetsprojekt och inga barn-
körer – eller vuxenkörer heller. Ingen jour-
havande präst som lyssnar till förtvivlan i 
natten och inget stödjande arbete när kri-
sen drabbar en enskild eller en hel bygd. 
Inga hembesök och sjukbesök för sjuka el-
ler ensamma i kris. 

Inget stöd till människor på flykt, inget 
arbete för svenskar som bor eller semestrar 
utomlands och ingen öppen förskola här 
hemma för föräldrar och barn. Inga be-
sök och inget stöd på fängelser, i försvaret 
och på universiteten. Ingen präst som kan 
stötta i sorgen och ge en värdig och fin be-
gravning. 

Inget hjälparbete i svält- och katastrof-
drabbade länder. Inget fredsarbete och 
ingen religionsdialog för förståelse och 
brobyggande. Inga läger och aktiviteter för 

Kan vi tänka oss ett Sverige 
utan Svenska kyrkan?

kyrkoherden har ordet
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Svenska kyrkan är Sveriges största medlems-
organisation och behandlar personuppgif-
ter om väldigt många personer. Vi strävar 
efter att behandla dina personuppgifter i 
enlighet med gällande dataskyddslagstift-
ning. Därför har vi, i likhet med många an-
dra stora organisationer och myndigheter, 
ett pågående projekt i syfte att anpassa våra 
behandlingar till EU:s nya dataskyddsför-
ordning, General Data Protection Regula-
tion, (GDPR).

medlemmar i svenska kyrkan
För att Svenska kyrkan ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag och erbjuda bland annat dop, 
konfirmationer, vigslar, begravningar, guds-
tjänster och en bred verksamhet för män-
niskor i alla åldrar måste vi behandla vissa 
personuppgifter. Det handlar bland annat 
om namn, personnummer och adress.

Om du begär utträde ur Svenska kyrkan 
kommer dina uppgifter att raderas ur våra 
system men kan finnas arkiverade i enlighet 
med arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer 
ditt barns namn och personnummer att re-
gistreras hos oss så att vi kan skicka ut en 
inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras 
även din egen civilstatus. Tackar du nej till 
dop raderas dessa uppgifter efter fyra må-
nader.

personer som inte är medlemmar
I vissa fall behandlar vi även personuppgif-
ter om personer som inte är medlemmar. 
Det handlar till exempel om vårdnadsha-

vare vars barn är medlem. Inför en begrav-
ning måste vi hantera personuppgifter om 
anhöriga som inte är medlemmar för att 
kunna anordna begravningen. 

Vi skickar varje år in uppgifter om de som 
är medlemmar i Svenska kyrkan till Skat-
teverket enligt 5§ i lagen (1999:291) om 
avgift till registrerat trossamfund.

dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt 
att utan kostnad få ett utdrag av de person-
uppgifter som vi behandlar om dig samt 
information om hur vi behandlar dem, 
under förutsättning att du kan bevisa din 
identitet. Kontakta församlingsexpeditio-
nen på telefon 0515-77 63 00 för mer in-
formation.

Du har även rätt att begära rättelse eller 
komplettering av de personuppgifter som 
vi behandlar om dig. Under tiden vi kon-
trollerar om uppgifterna är korrekta kan 

du begära att behandlingen av dina person-
uppgifter begränsas, vilket innebär att de 
endast får lagras av oss tills vidare.

Du har i vissa fall rätt att få dina person-
uppgifter raderade. Det gäller till exempel 
om dina personuppgifter inte längre är 
nödvändiga för de ändamål som uppgif-
terna behandlats för eller om du återkallat 
ditt samtycke till behandlingen.

kontakt
Frågor om behandling av personuppgifter 
kan ställas till: Agneta Fürst, kanslichef, 
0515-77 63 04, agneta.furst@svenskakyr-
kan.se eller Sebastian Streith, samordnare 
kommunikation, 0515-77 63 11, 
sebastian.streith@svenskakyrkan.se

mer information
På vår hemsida finns mer information om 
Svenska kyrkans behandling av personupp-
gifter: www.svenskakyrkan.se/falkoping

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om hur Svenska kyrkan behandlar 
dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har.

Så behandlas dina personuppgifter
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Ett värdigt liv–för alla 

Anders Nilsson.

Emma Wirf och  
Susanne Selander.
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Rätten till ett värdigt liv, för alla. Om det handlar arbetet hos Hela 
Människan–Ria. Föreningen är en del av Svenska kyrkans och 
frikyrkornas arbete med stöd till människor i utsatta livssituationer.

– Det här är oftast ett väldigt roligt arbete. 
Det vi gör är så enormt uppskattat och till 
stor nytta för människor. Det betyder så 
mycket för våra gäster bara att de har nå-
gonstans att vara. Många känner att de inte 
är välkomna någonstans.

Det säger Anders Nilsson, föreståndare 
för Hela Människan-Ria i Falköping, när 
han tar emot i föreningens gula trävilla på 
Warenbergsgatan. Föreningen fick huset i 
gåva 1982 och sedan dess är det här man 
håller till. Här är det öppen verksamhet sex 
dagar i veckan med frukost- och lunchser-
vering på vardagarna. Här har besökarna 
möjlighet att tvätta kläder, duscha, ladda 
telefonen, få hjälp med papper eller stöd i 
kontakterna med socialtjänsten. Här finns 
alltid någon som lyssnar på den som be-
höver prata. 

Förutom Anders har föreningen ytterli-
gare två anställda; Emma Wirf och Susanne 
Selander samt fler frivilliga som hjälper till 
att driva verksamheten.

hela människan är Svenska kyrkan 
och frikyrkornas gemensamma sociala 
arbete. Föreningen får också kommunala 
bidrag och har ett gott samarbete med 
socialtjänsten. I stadgarna slås fast att Hela 
Människans uppdrag är att bedriva socialt 
arbete på kristen grund med Jesus som 
förebild.

– Det är det som gör oss unika. Varje män-
niskas rätt till ett värdigt liv är ju grundläg-
gande i kristen tro och det är utifrån det vi 
arbetar. Många av våra besökare har det väl-
digt tufft och det är gott att kunna ge dem 
hopp. Att få förmedla tron på att Gud ger 

om föreningen 
hela människan
• Hela Människan är en fristå-
ende ideell förening som har 
Svenska kyrkan och frikyrkor-
na som huvudmän.  
• Man arbetar med omsorg, 
stöd, själavård och rådgivning 
inom missbruk på ett 80-tal 
platser runt om i landet. Arbe-
tet sker i nära samarbete med 
socialtjänst, frivård och andra 
berörda myndigheter. 
• Föreningen bildades 1950 
under namnet RIA (Råd i alko-
holfrågor). Föreningen i Fal-
köping startade 1978. 1998 
utvecklades namnet till Hela 
Människan.

människan möjlighet till upprättelse oav-
sett vad man upplevt tidigare i livet, säger 
Anders som varit föreståndare i Falköping 
sedan 2009.

Just nu har Hela Människan kontakt med 
mellan 30 och 40 besökare varav runt 20 
stycken kommer regelbundet till den öpp-
na verksamheten. De flesta av besökarna är 
män. 

Sedan i höstas arbetar dock Emma med 
särskilt fokus på kvinnor. Det handlar både 
om att uppmärksamma de kvinnor som re-
dan idag kommer till föreningen och om 
uppsökande verksamhet runt om i kom-
munen. 

de flesta av dem som kommer 
till Hela Människan har någon form 
av missbruksproblem. Vissa saknar fast 
bostad. De flesta besökare har levt med sina 
problem i många år, ibland i ett helt liv.

– Om det är något jag lärt mig under åren 
här så är det att det inte finns några snabba 
lösningar. Vägen ur ett missbruk är lång för 
de flesta. Och det är bara när en människa 
själv verkligen vill lämna det livet som det 
går att hjälpa henne, säger Anders.

– Vårt uppdrag är därför att möta män-
niskor och ge livskraft utifrån de förutsätt-
ningar de själva väljer. Även om vi inte hål-
ler med om valen de gör.

Han poängterar också hur viktigt det är 
att glädjas åt dem de går bra för, även om 
de inte alltid är så många.

– Varje människa som tar sig ur sitt miss-
bruk och får ett nytt liv är ju någonting fan-
tastiskt. Och de där solskenshistorierna får 
vi ju faktiskt vara med om då och då.

veckoprogram 
Falköping 

Öppet: Mån-fre kl 8–16, 
lör kl 9-12. Lunch kl 12. 
Andakt kl 10. 
Efter lunch aktiviteter 
som utflykter eller film-
visning. 
Varje fredag finns perso-
nal på plats på Köttorget i 
centrala Falköping för att 
bjuda på kaffe och möta 
människor. 
Lördagar är det frivillig-
grupper från de olika 
kyrkorna  som ansvarar 
för verksamheten.

Anders Nilsson.

läs på sid 15 om elvy som är 
ideell medarbetare hos Ria.
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pilgrimskvällar i ållebergsområdet
Vi vandrar en kortare sträcka, 2-4 km, i vacker natur. Vi  
samtalar, umgås och avslutar kvällen med aftonbön. Med-
tag kaffekorg. Varje kväll startar kl 18.00.
Sommarens datum: 
tisdagen 5 juni. Samling vid Mularps kyrka. 
Ledare: Emanuel Carlsson.
tisdagen 3 juli. Vandring mellan Blackorna och 
Kvarndammen, Östra Gerum. Samling vid Skörstorps kyr-
ka. Ledare: Mats Löwing. Samarr. med Tidaholms pastorat.
torsdagen 9 augusti. 
Samling vid Åsle kyrka. Ledare: Mats Löwing.

vandring på s:t olofsdagen
Söndag 29 juli, start ca 11.30.  Efter gudstjänsten i Kyr-
kans hus kl 10 vandrar vi i långsamt tempo till Slöta kyrka. 
Medtag matsäck, vatten och bra skor på fötterna. 

Mer information om dagen kan fås av Sandra Flensén, 
0515- 77 63 26, som leder vandringen. 

vandringar i stan
I sommar leder Tina Redin tre kortare pilgrimsvandringar, 
cirka 60 minuter långa, i stans direkta närhet. Vi vandrar 
i lugn takt medan vi njuter av naturen och stannar några 
gånger för eftertanke utifrån meditativa ord. Vi vandrar 
både i samspråk och en sträcka under tystnad. 

För de som vill finns möjlighet att ta en gemensam fika ef-
teråt. Alla vandringar startar kl 17.00. Kontaktperson:  Tina 
Redin, diakon,  0515 -77 63 29. 

Sommarens datum: 
onsdag 4 juli. Start utanför Bergsliden 7. 
Vandring i närheten av Kurorten. 
onsdag 11 juli. Start utanför 
Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka. 
Vandring på Fåraberget. 
onsdag 18 juli.  Start utanför 
Diakonins hus -Fredriksbergs
kyrka. Vandring på Fåraberget.  

välkommen i sommar!

Fredrikas café i Diakonins hus – Fredriksbergs 
kyrka har sommaröppet tisdagar och torsdagar kl 
14-17 under perioden 10 juli -16 augusti. 

Om vädret är fint är serveringen ute på terras-
sen. Vissa dagar kommer det vara någon form av 
sång- och musikunderhållning. 

Fredrikas café sköts av ideella medarbetare hela 
sommaren. Caféansvariga Marita Andersson och 
övriga värdar hälsar alla varmt välkomna!

sommarfika på 
fredrikas café 
Sommar och sol betyder naturligtvis att 
Fredrikas café slår upp sina portar igen.

Delar av ledarstaben för Cafe Fredrika samlad på 
terassen där caféborden ställs ut när vädret är fint. 

följ med på pilgrimsvandring i sommar
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gudstjänster och musik sid 8-10!

Följ med på en bussresa till leksand 
och se det klassiska bygdespelet 
Himlaspelet den 28-29 juli.

följ med till
himlaspelet 

Bussresa, entrébiljett, övernattning, två 
luncher, två middagar, frukost och fika 
till det fantastiskt låga priset 800 kronor. 
Egna sängkläder medtages då övernatt-
ningen sker på vandrarhem.

Start för resan från Slötagården 28 juli 
kl 8.00 och från Falköpings resecentrum 
kl 8.15. Beräknad ankomst till Leksand 
kl 15.00. Föreställningen börjar kl 19.00.
Hemfärd från Leksand 29 juli kl 14.00. 
Beräknad hemkomst till Falköping kl 
21.00. 

Sista anmälningsdag är torsdag 12 juli 
till församlingsexpeditionen 0515-77 63 
03 eller 77 63 06 kl 10-12. OBS! Begrän-
sat antal platser. Först till kvarn gäller. 
Resan betalas senast 12 juli via inbetal-
ningskort eller swish till nr 123 692 97 
72. Märk inbetalningen ”församlings-
resa”. Kontaktperson för resan är Kent 
Strängby, 0515-76 50 10.

Varmt välkommen på resa!

vägkyrka 2-8 juli
Vägkyrkan i Åsle kyrka är öppen dagligen kl 
14.00–18.00. Visning av kyrkan och möj-
lighet till ljuständning. Besöket kan också 
ge en smak av närodlade  jordgubbar med 
gräddmjölk! 

Sommarutställningen om ”Bröllop” på-
går. Fredagen 6 juli kl 18.00 visas Kent 
Strängbys film ”Ett år i våra kyrkor i Ål-
lebergsområdet” på Åsle Tå. Möjlighet till 
fika i caféet. andakt alla dagar kl 17.30, 
förutom söndag 8 juli då vägkyrkan avslu-
tas med mässa i kyrkan kl 19.00. 

sommarutställning om 
bröllop 23 juni-19 augusti
Årets sommarutställning i Åsle kyrka har te-
mat ”Kärlekens lov – om frieri och bröllop”. 
Den handlar om seder och bruk i samband 
med förlovning och vigsel; alltifrån ringar 
och hindersprövning, till näbbar, brudkro-
nor och bröllopsklänningar. 

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

gör en utflykt till åsle!
Sommarkyrka och utställning om 
bröllop. välkommen till åsle kyrka!



söndag 10 juni   
andra söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Carlsson.
10 Slöta kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10 Näs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
17 tiarps kyrka 
Gudstjänst, Löwing. In-
vigning av nya ljusstakar. 
Orgelelev medverkar. 
Kyrkkaffe.
19 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll, 
Carlsson. (se sid. 10!)
19 Marka kyrka 
Gudstjänst, Flensén.

onsdag 13 juni
19 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll, Jensen. 
(se sid. 10!)

söndag 17 juni   
tredje söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Hagström.
10 Karleby kyrka 
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11 torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Elbornsson.
15 Dagcentral läkaren
Andakt, Stiernstedt Östblom.
17 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Hagström.

19 Skörstorps kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom
19 vistorps kyrka
Musik i sommarkväll, 
Hagström. (se sid. 10!)

fredag 22 juni 
midsommarafton
22 Mularps kyrka
Musik i sommarkväll, Löwing. 
(se sid. 10!)

lördag 23 juni 
midsommardagen
10 Kyrkans hus
Mässa, Jensen.
14 åsle prästgård
Friluftsgudstjänst, 
Löwing. Kaffeservering. 
Sommarutställningen i 
Åsle kyrka öppnar. 
14 yllestads kyrka
Friluftsgudstjänst vid för-
samlingsgården, Hagström. 
Ta med kaffekorg.
19 Slöta kyrka
Musik i sommarkväll, Jensen.  
(Se sid. 10!)

söndag 24 juni 
johannes döparens dag
10 Kyrkans hus 
Mässa, Hagström.
10 Flittorps 
kyrkplats, tiarp
Friluftsgudstjänst, Jensen. 
Sommarungdomskören. 
Ta med kaffekorg.

14 Jakob-annas 
stuga, Karleby
Friluftsgudstjänst, Hagström. 
Sommarungdomskören.
Ta med kaffekorg. 
19 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Jensen.

lördag 30 juni
10 & 14 Fredriksbergs k:a
Konfirmation med mässa, 
Jensen.

söndag 1 juli 
apostladagen
10 Kyrkans hus
Mässa, Hagström. 
Sommarungdomskören.
10 Fredriksbergs kyrka
Konfirmation med mässa, 
Jensen.
14 luttra kyrka 
Friluftsgudstjänst, Hagström.
Sommarungdomskören.
15 Dagcentral läkaren
Mässa, Stiernstedt Östblom.
16 Klockaregårdens 
damm, Skörstorp
Friluftsgudstjänst, Hagström.
17 Mössebergs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
19 Kälvene kyrka
Musik i sommarkväll, 
Stiernstedt Östblom. 
(se sid. 10!)

söndag 8 juli       
sjätte söndagen efter 
trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11 Marka kyrka
Mässa, Jensen. 
14 Falekvarna, Slöta
Friluftsgudstjänst, 
Stiernstedt Östblom. 
Sommarungdomskören.
Hembygdsföreningen 
bjuder på kaffe.
19 åsle kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
19 Näs kyrka
Musik i sommarkväll, Jensen. 
(Se sid. 10!).

söndag 15 juli       
kristi förklarings dag
10 Kyrkans hus
Mässa, Jensen.
10 Mularps kyrka
Gudstjänst, Elbornsson.
14 Marka kyrka
Friluftsgudstjänst, Jensen.
14 vistorps gamla 
kyrkoplats
Friluftsgudstjänst, Elbornsson.
Ta med kaffekorg.
19 torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Elbornsson.
19 Karleby kyrka
Mässa, Jensen.

kalendarium - välkommen till gudstjänst! 
Gudstjänst firas varje söndag och flera vardagar i församlingarna. en gudstjänst är alltid öppen för alla. 
Vissa uppgifter i kalendariet kan ändras. Se vår annonsering i Falköpings tidning, besök vår hemsida svenskakyrkan.
se/falkoping och följ oss på Facebook, facebook.com/svenskakyrkanfalkoping, för att inte missa något.
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Fredrik Stiernstedt  
Östblom Fredriksberg
0515-77 63 09

Marian Jensen 
Mösseberg
0515-77 63 17

Björn Lundin
Ållebergsområdet 
0515-77 63 25

Knut Svenning 
Mösseberg
0515-77 63 28

Sandra Flensén
S:t Olofs kyrka 
0515-77 63 26

Jonas Hagström 
kyrkoherde
0515-77 63 01pr

ä
st

er
Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

gudstjänst i 
vardagen under 
sommaren
kyrkans hus:
onsdagar kl 8.30
Pilgrimsmässa med 
kyrkkaffe efteråt. 

Emanuel Carlsson 
Ållebergsområdet 
0515-77 63 61

9

söndag 22 juli 
åttonde söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Svenning.
10 tiarps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
14 Getagården, 
vartofta-åsaka
Friluftsgudstjänst, Lundin. 
Ta med kaffekorg. 
15 Dagcentral läkaren
Andakt, Svenning.
16 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst, Lundin.
19 luttra kyrka
Musik i sommarkväll, 
Svenning. (se sid. 10!)

onsdag 25 juli
19 Marka kyrka
Musik i sommarkväll, 
Svenning. (Se sid. 10!)

söndag 29 juli  
nionde söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Flensén. Avtackning 
av medarbetare. Vandring till 
Slöta efter gudstjänsten.
10 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
14 Gamla kyrkogården, 
Kälvene. Friluftsgudstjänst, 
Carlsson. Medtag kaffekorg.
19 åsle kyrka
Musik i sommarkväll, 
Carlsson. (Se sid. 10!)

onsdag 1 augusti
19 Friggeråkers kyrka
Musik i sommarkväll, Lundin. 
(Se sid. 10!)

söndag 5 augusti 
tionde söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Flensén.
10 yllestads kyrka
Mässa, Carlsson.
10 luttra kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
19 Skörstorps kyrka
Musik i sommarkväll, 
Flensén. (Se sid. 10!)

söndag 12 augusti 
elfte söndagen efter 
trefaldighet
10 Kyrkans hus 
Mässa, Svenning.
14 torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning. 
Kyrkkaffe.
14 backgården, Näs 
Friluftsgudstjänst, Carlsson. 
Ta med kaffekorg.
15 Dagcentral läkaren
Mässa, Elbornsson.
15 Höjentorp, Mularp
Friluftsgudstjänst. 
Konfirmanderna deltar, 
Carlsson och Löwing.
19.00 Karleby kyrka 
Musik i sommarkväll, 
Svenning. (Se sid. 10!)

torsdag 16 augusti
19 Mössebergs kyrka
Konsert, Valle Baroque. (Se 
sid. 10!)

söndag 19 augusti
10 Kyrkans hus
Mässa, Flensén.
10 åsle kyrka 
Mässa, Carlsson.
11 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Lundin.
19.00 yllestads kyrka
Musik i sommarkväll, 
Carlsson. (Se sid. 10!)

söndag 26 augusti 
trettonde söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10 Slöta kyrka
Mässa, Jensen.
11 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
15 Dagcentral läkaren
Mässa, Svenning.
17 tiarps kyrka obs tiden!
Musik i sommarkväll, 
Hagström. (Se sid. 10!)
19.00 vistorps kyrka
Mässa, Hagström.

söndag 2 september 
14 söndagen efter 
trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Carlsson.
10 Mularps kyrka
Mässa, Löwing.
11 torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.
17 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst med 
konfirmandinskrivning, 
Jensen och Flensén.
19 Karleby kyrka
Gudstjänst, Svenning. 
19 vartofta-åsaka kyrka
Musik i sommarkväll, 
Carlsson. (Se sid. 10!)
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Elisabeh Sjödin
Fredriksberg

Birgitta Lindh 
Ållebergsområdet

Gustav  Gyllenhammar  
Mössebergsområdet

Ulric Rudebrant 
Mössebergsområdet

musik
Musiken spelar en stor och viktig roll i kyrkans liv vid 
gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, ja i livets alla skiften. 
Körverksamheten sträcker sig från de yngsta sexåringarna 
upp till de rutinerade 80-åringarna, från gospel och visa till de 
stora körverken. Alla musikgudstjänster hittar du i kalendariet. 

Annika Lagerquist
S:t Olofs kyrka

juni
Sön 10/6 kl. 19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll. Gustavi stämmor.

ons 13/6 kl. 19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll.
Helen Olofsson & Ulric Rudebrant.

Sön 17/6 kl. 19.00 vistorps kyrka
Musik i sommarkväll. 
Folkmusikgruppen Trinning.

Fre 22/6 kl. 22.00 Mularps kyrka
Musik i midsommarkväll. Marie Gustavsson, 
sång och Birgitta Lindh, sång och piano.

lör 23/6 kl. 19.00 Slöta kyrka
Just as blue. Amerikansk folkmusik blandat 
med bluegrass och country.

juli
Sön 1/7 kl. 19.00 Kälvene kyrka
Musik i sommarkväll.
Ulric Rudebrant med flera.

Sön 8/7 kl. 19.00 Näs kyrka
Psalmer och låtar i jazzton. 
TH trio och Annika Lagerquist.

Sön 22/7 kl. 19.00 luttra kyrka
Musik i sommarkväll
Ted Rosvall med flera.

ons 25/7 kl. 19.00 Marka kyrka
Mer än tre önskningar. Sophie Svensson, 
Leif Åhlund & Ingrid Åhlund.

Sön 29/7 kl. 19.00 åsle kyrka
Livet-ljuset-sommaren. Camilla Karlsson, 
sång och Henrik Rubenson, piano.

augusti
ons 1/8 kl. 19.00 Friggeråkers kyrka
Musik i sommarkväll. Lasse Siggelin.

Sön 5/8 kl. 19.00 Skörstorps kyrka
Den svenska sångskatten. Malin Ulfenborg, 
sång och Birgitta Lindh, piano.

Sön 12/8 kl. 19.00 Karleby kyrka
Musik i sommarkväll. Familjen Persson/
Jonsson  sjunger och spelar.

tors 16/8 kl. 19.00 Mössebergs kyrka
Bachs cellosviter. Mime Brinkmann, cello. 
Ingår i festivalen Valle Baroque. Förköp: 
ticketmaster.se eller i porten 1 h före 
konsertens start.

Sön 19/8 kl. 19.00 yllestads kyrka
Musik i sommarkväll. 
Corgi jazzband spelar New Orleans.

Sön 26/8 kl. 17.00 tiarps kyrka
Musik i sommarkväll. Bergaton.

Sön 2/9 kl. 19.00 vartofta-åsaka k:a
Ulrikas Duvemåla. Emigranternas resa med 
låtar i urval från Kristina från Duvemåla. 
Moa  Fredrikson - sång och skådespeleri 
och Elisabeth Sjödin, piano och sång.

För sjätte året i rad har vi 
glädjen att vara medarrangörer
i festivalen valle baroque. 
I år är invigningskonserten i Tomtens 
kalkbrott. Även torsdagen är en 
Falköpingsdag med kvällskonsert i 
Mössebergs kyrka. Det blir mängder 
av konserter runt om i trakten och 
även en maskeradbal. 

Läs mer, boka festivalpass eller köp 
biljetter på: www.vallebaroque.se.

VALLE
BAROQUE
15–19 augusti 2018

sommarmusik 2018

obs 
tiden! 

juni

juli

augusti
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 diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas för diakoni. Kyrkan har ett uppdrag att 
hjälpa människor i utsatta livssituationer genom delaktighet, respekt och 
solidaritet. Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka är centrum för det diakonala 
arbetet i Falköpings pastorat. Tina Redin

Diakon
0515-77 63 29

Erika Erlén
Diakon
0515-77 63 36

Molly Svensson
Diakoniassistent
0515-77 63 37

välkommen till en kurs för att utveckla och fördjupa er relation.

Dags för ny PREP-kurs i höst

Ny chans att gå Livsstegen

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för 
personlig utveckling och existentiell hälsa 
utvecklat av Olle Carlsson, kyrkoherde i 
Katarina församling i Stockholm. Livsste-
gen riktar sig till alla som söker en varaktig 
livsförändring.

I våras startades för första gången två 
Livsstegsgrupper i Falköping. Dessa blev 
snabbt fulltecknade och mycket uppskatta-
de av deltagarna. I höst startar nya grupper 
under vecka 37. Grupperna träffas i Dia-

Datum för höstens församlingsträffar 
i Ållebergsområdet är redan klara. 
Varmt välkommen onsdagar kl 14! 
5/9 yllestad, 26/9 yllestad, 
17/10 Skörstorp, 7/11 tiarp, 
28/11 Karleby och den 19/12 
Skörstorp!

Skriv upp måndagen den  8 oktober 
kl 18-20.30  i almanackan redan nu. 
Då gästas Diakonins hus nämlingen av 
Sanna Lindström, diakon, socionom 
och författare. Hon kommer att dela 
med sig av sina stora kunskaper och 
erfarenheter och inspirera till samtal 
om församlingsdiakonin i framtiden.

Pastoratets diakoner och diakonias-
sistent deltar också och självklart blir 
det fika. Välkommen!

PREP är en kurs i hur man bättre kommu-
nicerar i en parrelation. Kursen ger dig och 
din partner konkreta verktyg för att för-
djupa er relation.  PREP är ett pedagogiskt 
förebyggande studiematerial - inte terapi 
- och lämpar sig därför inte för par som be-
finner sig i kris.

Höstens kurs genomförs på Sjöhaga kurs-

uppstart vecka 36
Under sommarmånaderna gör den 
ordinarie öppna vardagsverksamheten 
i Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka 
uppehåll. Istället håller Café Fredrika 
öppet - läs mer på sidan 6! 

Höstterminen startar vecka 36. Mer 
information om allt som händer då 
kommer i nästa nummer av Kyrkobla-
det som delas ut den 6 september.

gård i Lerdala den 20-21 oktober i sam-
arbete med Sensus, familjerådgivningen 
i Falköping, Töreboda pastorat och Vara-
bygdens församling. 

Anmälan till  erika erlén, diakon, 0515- 
77 63 36 eller erika.erlen@svenskakyrkan.
se. Se också: prep.se för mer information 
om kursens upplägg och innehåll.

konins hus-Fredriksbergs kyrka på torsda-
gar kl 19.15-21.00. Introduktionssamtal 
till dessa grupper genomförs under vecka 
34-36.  

Anmälan till kursansvarige Fredrik 
Stiernstedt Östblom, 0515 77 63 44 eller 
fredrik.ostblom@svenskakyrkan.se.

livsstegsgrupperna blev snabbt full-
tecknade i vår.  Nya grupper startar 
upp i september.

församlingsträffar

spännande om 
framtidens diakoni 



                    
 barn och unga

Både gamla och nya deltagare är varmt välkomna 
till grupperna! All verksamhet är gratis! 

Markus Karlsson
0515-77 63 62

Sonja Svensson
0515-77 63 65

Britt-Marie Bendefors  
0515-77 63 30

Maria Håkansson 
0515-77 63 31

Linde Lundqvist
0515-77 63 81

frälsarkrans i tiarp. Juniorerna i Slöta har jobbat med frälsarkransen under våren. 
I samband med det har de också målat stenar till en krans som ska placeras i trädgården i vid 
Tiarps lägergård. Tanken är att den ska kunna användas av alla grupper som besöker gården. 
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Emanuel Blom
0515-77 63 72

        personalnytt!

Hej, jag heter Emanuel Blom och 
jobbar sedan i våras som fritidsledare 
inom Falköpings pastorat. 

Ett utmärkt sätt att aktivt arbeta med 
mina talanger: möte med människor, 
friluftsliv samt teater. Ser framemot att 
möta er där ute!

välkommen 
emanuel blom!

Anmälan till konfirmation är öppen!
Du är inte ensam om att 
fundera över livet. 

Konfirmation handlar bland annat 
om att diskutera små och stora 
frågor tillsammans med andra. Är 
du nyfiken både på dig själv och 
din omgivning? Välkommen att bli 
konfirmand!

Info och anmälan: 
svenskakyrkan.se
/falkoping
/konfirmation

höstterminen
startar vecka 36
Under sommarlovet gör alla grupper 
för barn och unga uppehåll. 

Höstterminen startar vecka 36. Mer 
information om allt som händer då 
kommer i nästa nummer av Kyrkobla-
det som delas ut den 6 september.



        

Först och främst ska kyrkan rengöras 
och målas invändigt. Både de put-
sade väggarna och träväggarna ska få 

en ljusare nyans och kyrkan som helhet ska 
få en mer enhetlig färgsättning.

Den kanske största förändringen som 
genomförs vid renoveringen är att de fasta 
kyrkbänkarna tas bort. Bänkarna ersätts 
med kopplingsbara klädda stolar i en nyans 
som harmonierar med den övriga färgsätt-
ningen. Tanken är att detta både ska ge en 
bättre komfort för besökarna och skapa ett 
mycket mer flexibelt kyrkorum. Dessutom 
byggs stenbänkar som extra sittplatser ut-
med kyrkans väggar. 

tillgängligheten i kyrkan ska 
också bli bättre för alla besökare genom att 
golvet blir slätare. Detta ska åstadkommas 
bland annat genom att glasskivor placeras 

över ett antal av de gamla gravhällarna. I det 
utrymme som idag är kyrkans toalett skapas 
ett litet pentry. 
En större toalett, tillgänglig för alla, byggs 
under läktaren där det också blir ett större 

förråd för extrastolar och annat.
Arbetet i S:t Olofs kyrka beräknas ta cirka 

sex månader att slutföra. Under tiden kom-
mer gudstjänsterna att firas i stora salen på 
bottenvåningen i Kyrkans hus på Storgatan. 

Kyrkan ska bli ljusare, mer flexibel och få bättre tillgänglighet. Den omfattande renoveringen av 
S:t Olofs kyrka inleddes i början av juni. Gudstjänster firas under tiden i Kyrkans hus på Storgatan.

Renoveringen av S:t Olofs kyrka är igång

En fredag i månaden slår vi upp portarna 
för Messy Church i Kyrkans hus. Det är ett 
koncept från England som nu finns över 
världen och riktar sig till alla åldrar.  I Messy 
Church får det bli rörigt (messy)!

 Kom som du är direkt från jobb, fritids 
eller förskola. Varje tillfälle börjar med 
drop-in-fika. Sedan presenteras kvällens 
tema. Det leder över i en stund då kreativi-
teten får släppas loss i workshops och pys-

sel. Tillsammans skapar vi kvällens andakt! 
Vi avslutar med lagad mat och god gemen-
skap. Allt är gratis, men för matens skull 
behöver ni anmäla att ni kommer.

datum i höst: 14/9, 5/10, 2/11 och 
7/12 kl 17.15-19.30. Anmälan till  0515-
77 63 00 senast torsdag i veckan innan. 
Frågor: Sandra Flensén, 0515-77 63 26 
eller sandra.flensen@svenskakyrkan.se. 

Kreativitet, mat, andakt, musik och gemenskap. I höst stökar vi till det i Kyrkans hus igen!

Välkommen till Messy Church i Kyrkans hus

Så här skulle kyrkan 
kunna möbleras med 
stolar istället för 
fasta bänkar. Bilden 
visar ett förslag där 
altarringen delats. 
Detta är inte aktuellt 
att genomföra.

13
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grav  kv.      senast gravsatt

S:t olof  
50          01       Persson, Inga Beata
295   02       Johansson, Karl Oskar 1964
452   03       Holm, Anna 1946
473A   03       Hultgren, Axel.J.f.  1974
679   04       Friberg, Edit Sofia 1984
1275   05       Sandell, Stina Anna 2007
1290   05       Löfgren, Magdalena Vilhelmina 1981
1942   05U     Rydenvall, Margit Ingeborg Margareta 1999

983   06       Hedlund, Nils.E.V 1974
1025   06       Svarén, Ebba Emilia 1982
1566   07       Johansson, Albert Reinhold 1969
2066, 2067 09       Söderberg, Gerda J 1971
2092   10      Valfridsson, Ragnar 2009
2347, 2348 13      Mattsson, Märta 1966
2746   18       Lindqvist, Judit Naemi 1967
3130, 3131 23       Öhrling, Olga Olivia 1989
3173,3174  24       Ohlsson, Einar 1979
3268    25       Ottosson, Ing-Marie 1979
5326, 5327 43       Lawenius, Gerhard 2009

S:t Sigfrid  
36    01         Fredriksson, Margareta Sonja 1994
41    01         Bengtsson, Frank 1974
64D    01         Ceder, Ramona Elisabeth 1988
69    01         Söderberg, Signe 1980
158B    01         Henrici, Hugo August 1897
334    01         Månsson, Sigrid Margareta 1984
511    01         Adolfsson, Johan Georg 1965
645    01         Jonsson, Anna Emilia 1986
700    01         Lindström, Erik Wiking Tobias 1985
716    01         Berglund, Birgitta Ingrid Elisabet 2005
754    01         Granath, Nils Oskar 1984

grav   kv.     senast gravsatt

Friggeråker  
7      K          Fullständiga uppgifter saknas

torbjörntorp  
88,89       J Sanlin, M. Kristina 1926

yllestad  
179      A Franzén, Amanda Sofia 1938
453A, 453B    A Eriksson, Elin Rosina Valborg 1990
257A      A Linder, Astrid Rut Elisabet 2002
224, 225      B Fredriksson, Kerstin Gunhild Maria 

Näs  
95      B Gossebarn 1938
97      B Svensson, Judit Josefina 1968

vartofta-åsaka  
20      C Johansson, Alma Maria 1925

tiarp  
23      A Widén

Karleby  
283-285      A Lundqvist, Frans 1942
578-581     A Svensson, Carl Gustaf  1928

Kälvene  
130      B Johansson, Sven Arvid 1915

vistorp  
2, 5      C Ramm, Birger Karl Bertil 1997

Mularp  
14,15,16      I Fågelqvist, Lovisa 1942

gravrättsinnehavare sökes!
vid inventering på Falköpings pastorats kyrkogårdar har följande gravplatser be-
funnits sakna gravrättsinnehavare. Släktingar till de gravsatta uppmanas att ta 
kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. om inte så sker inom ett år kan gravrätten 
förklaras förverkad. telefon kyrkogårdsexpeditionen: 0515-77 63 50.

Gravrätt och 
begravningsavgift

enligt begravningslagen har 
alla som är folkbokförda i 
Sverige rätt till en avgifts-
fri gravplats under 25 år. 
Detta finansieras av begrav-
ningsavgiften.

Rätten till en gravplats kallas 
för gravrätt och den som har 
ansvaret för gravplatsen kallas 
gravrättsinnehavare. 
Som gravrättsinnehavare be-
stämmer man över vem som får 
gravsättas i graven och ansvarar 
också för gravens skötsel. När 
25-årsperioden är slut kan upp-
låtelsen av gravplatsen förnyas.

Begravningsavgiften betalas av alla
som är folkbokförda i Sverige. 
Avgiften ska täcka huvudmännens 
kostnader för den löpande 
begravningsverksamheten, det vill
säga för att hålla och sköta 
begravningsplatser, med mera.
Svenska kyrkans församlingar 
är huvudmän för begravnings-
verksamheten, utom i Stockholm 
och Tranås där kommunen är 
huvudman.

Om du vill veta mer om vilka 
rättigheter, möjligheter och skyl-
digheter som gäller vid ordnande 
av begravning, finns mer att läsa 
i  skriften ”Vad får jag för min 
begravningsavgift?”. Den är ut-
given av Svenska kyrkans för-
samlingsförbund, och finns att få 
på kyrkogårdsexpeditionen.

2003



15

porträttet

Det är en härlig sommarkväll, trots att vi 
bara är i mitten av maj. Blommorna sprider 
sin doft över Falköping och solen värmer i 
ansiktet.

Elvy Hjalmarsson och jag träffas i Dia-
konins hus - Fredriksbergs kyrka för ett litet 
samtal. Där finns Elvy med bland de ideella 
medarbetarna. Det mesta av sin tid lägger 
hon dock hos Hela människan-Ria och de-
ras arbete med stöd till människor i utsatta 
livssituationer. 

Elvy jobbade inom sjukvården i många år 
och det var genom sin make David som hon 
kom i kontakt med Hela människan-Ria 
för första gången. Det var dock först efter 
pensioneringen som hon gick in helhjärtat 
i föreningens arbete.

De första fem åren var hon kassör i sty-
relsen. Efter det engagerade hon sig mer i 
det praktiska arbetet som att städa, vattna 
blommor och hjälpa till i köket.

–  Jag är mer praktiskt lagd och gör mer 
av det arbetet än att kanske prata med gäs-
terna. Vi har alla våra gåvor och det är bra 
tycker jag, säger Elvy och ler.

Jag undrar vad som gör arbetet hos Hela 
människan-Ria så meningsfullt och viktigt 
för henne. 

– För mig är det kristna budskapet vik-
tigt, att se medmänniskan och sträcka ut 
en hand till de utsatta. Jag tror att om Jesus 
hade kommit till oss idag så hade han gått 
till Ria för att vara med människorna där. 
Vi har mycket att lära oss av det.

– Det är aldrig tråkigt hos Ria. Gästerna 

som kommer är öppna, raka och ärliga. En 
del av dem har en tro och många av dem ser 
oss och föreningens lokal som sitt hem. Det 
händer att de uppger oss som sina närmsta 
anhöriga. 

– Personalen som finns på plats är fantas-
tiska och vi är volontärer från alla samfun-
den i Falköping som hjälper till frivilligt.

Jag förstår på Elvy att hon får lika 
mycket tillbaka som hon ger och hon be-
rättar att det är en fin gemenskap mellan 
personal, frivilliga och gäster. 

– Jag känner att det är roligt att behö-

 – Om Jesus hade kommit till oss idag hade han gått till Ria för att vara med människorna där. 
Det säger Elvy Hjalmarsson, ideell medarbetare hos föreningen Hela Människan-Ria i Falköping.

”Att sträcka ut en hand till sin nästa”

vas. Att jag har en uppgift och kan ge eller 
göra något för min medmänniska. Jag tän-
ker ofta på hur det hade varit om jag varit 
i deras sits. 

En vanlig dag går Gud omkring på gatan.
Han stannar där de andra går förbi. 
Ett ord, en blick och den som varit utstött
blir löst från rädslan, reser sig, är fri.

(Psalm 946 i Psalmer i 2000-talet.)

Birgitta LIndh

läs mer om hela människan-ria på s. 4-5!

Elvy Hjalmarsson.
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när 
fotbollen
blIr 
 lIvsviktig
För barn och ungdomar på 
flykt betyder  fotbollen glädje, 
gemenskap och hopp i en värld 
av oro och utsatthet.

ge en gåva 
som ger
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