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Välkommen i jul!

Med omtanke 
om skapelsen
Svenska kyrkans miljöarbete

julinsamling för 
alla flickors rätt 
till ett värdigt liv

bli medlem! var med 
och  gör skillnad

julfirande i kyrkans hus • musik • julvandring • lucia  
ge bort en julmatskasse  • glöggservering • gudstjänster 



Himmel
och jord

butik

ett urval av julklappar med mening från butik himmel och jord i kyrkans hus
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1. rättvisemärkt kaffe, te, choklad, marmelad, kryddor och godis. 
2. inredningsdetaljer och presenter med budskap.  3. stämningsfullt julpynt  

4. böcker om tro och liv för både stor och liten.
Mån, ons & fre: 10-12 & 13-16, Tis: 13-16, Tor: 10-12 & 13-18. Alla söndagar i advent: 12-16. 
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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 4 2019

4 advent och jul 
Musik, gudstjänster, julbasar 
och insamling. Läs om allt som 
händer under december.  

5 biskopen om ordet 
Biskop Åke Bonniers brev till 
församlingarna handlar om 
Ordet, det vill säga Bibeln. 

8 att vårda skapelsen
I pastoratets miljöpolicy står 
att vi ska ”vårda och värna ska-
pelsen”. Vad innebär det?

13 tema musik i vår
Vårens temagudstjänster i 
Ållebergsområdet går i sångens 
och musikens tecken.    

14 porträttet 
Körsångaren Monica Johans-
son väntar på årets höjdpunkt: 
julmusiken i S:t Olofs kyrka.

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

Alla stora förändringar i livet börjar i oss själva. Bidrar 
jag till skapelsens överlevnad eller till dess undergång? 
Bidrar jag till att alla människor får leva ett gott liv eller 
tänker jag bara på mig själv?” Björn Lundin, prästett urval av julklappar med mening från butik himmel och jord i kyrkans hus

1. rättvisemärkt kaffe, te, choklad, marmelad, kryddor och godis. 
2. inredningsdetaljer och presenter med budskap.  3. stämningsfullt julpynt  

4. böcker om tro och liv för både stor och liten.
Mån, ons & fre: 10-12 & 13-16, Tis: 13-16, Tor: 10-12 & 13-18. Alla söndagar i advent: 12-16. 
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Vad innebär det 

att Svenska kyrkan 
Falköping är ett 
miljödiplomerat 

pastorat?
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advent 
och jul

fira jul i gemenskap
Varmt välkommen att vara med och fira jul i gemen-
skap i Kyrkans hus på julafton.
Julfirandet startar kl 14.00 på julafton, den 24/12. Det blir 
julgemenskap med  julbord, musik, sång och underhållning. 
Julfirandet avslutas med julbön i S:t Olofs kyrka kl 17.00. 

Det kostar ingenting att vara med, men vi behöver veta hur 
många som kommer och därför vill vi ha din anmälan senast 
den 18/12. Ring 0515-77 63 00. Alla är varmt välkomna 
till ett nyktert och drogfritt firande!

Det behövs många händer för att ordna ett riktigt fint julfi-
randet. Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig till Marian 
Jensen 0515-77 63 17!

Var med och stötta Act Svenska kyrkans julinsamling 
till den internationella arbetet. Välkommen till Kyr-
kans hus den 8 december!
Det är Falköpings församlings internationella grupp som 
ordnar julbasar i Kyrkans hus till förmån för julinsamlingen 
för alla flickors rätt till ett värdigt liv.  Mellan kl 12 och 16 
blir det glögg, kaffe, hembakt pepparkaka och försäljning 
av bröd och kakor med mera. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt 
över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till 
god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. Välkom-
men att vara med och göra skillnad! 
(Läs mer: www.svenskakyrkan.se/act/julinsamlingen)

basar för julinsamlingen

Genom ett unikt samarbete med Coop Extra Falköping 
kan Svenska kyrkans diakoni stötta behövande inför 
jul med en julmatskasse. 
Under två fredagar i december finns representanter för kyr-
kans diakonala arbete på plats på Coop Extra för att sälja jul-
matskassar och samla in gåvomedel till behövande. Vid det 
sista tillfället, den 6/12,  satsas det lite extra under rubriken 
”Ät för en god sak”.

Du som kund kan vara med och hjälpa till genom att köpa en 
julmatskasse för 300 kronor som registreras i kassan. Det 
egentliga värdet för varorna i kassen är mycket mer än så. 
Kyrkans diakoni delar sedan ut kassarna någon vecka innan 
jul. Välkomna!

Fredag 29 nov kl 10-18. Start för försäljning av julmats-
kassarna som sedan går att köpa hos Coop ända fram till jul.
Fredag 6 december  kl 11-18. Köp en jultallrik med allt 
som hör julbordet till för minst 20 kr – alla intäkter från för-
säljningen går oavkortat till Svenska kyrkans diakoni.

diakonins julinsamling
29 november & 6 december julafton 24 december

8 december



Följ med på en vandring genom julevangeliet med 
musik, sång och drama. 

Dags igen för den omtyckta julvandringen i Mössebergs 
kyrka! Kom med och följ stjärnan som visar vägen fram till 
ett enkelt stall med en alldeles speciell skatt. Här blir det 
både drama, musik, sång, smaker, dofter och bräkande får. 

Onsdag 4/12 och torsdag 5/12 kl 18 och 19.
Fri entré och ingen föranmälan behövs! Ingång via källaren-
trén. Om det är många som vill följa med på vandringen kan 
det blir lite väntetid, men vi bjuder på glögg och peppar-
kaka under tiden. Välkommen!
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Söndag 1 december
18.00 S:t Olofs kyrka: Adventsmusik 
med S:t Olofs vokalkvartett.

Lördag 7 december
18.00 Slöta kyrka: ”Julstämning”. 
Falbygdens manskör med solister  un-
der ledning av Birgitta Lindh.

Söndag 8 december
18.00 Fredriksbergs kyrka: Julgospel.
Falköping gospel, instrumentalister och 
solister under ledning av Annika Argus.

Fredag 13 december
20.00 S:t Olofs kyrka: Luciakören un-
der ledning av Gustav Gyllenhammar.

Lördag 14 december
16.00 Torbjörntorps kyrka: Musik i 
advent. Falköpings sångsällskap och 
Ann-Britt Werner. Intäkter till ”Amandas 
stjärna”. Biljetter: 100 kr. Förköp i Kyrkans 
hus, på Coop Extra eller ICA Supermarket.

Söndag 15 december
16.00 S:t Olofs kyrka: Luciagudstjänst, 
Barnkören Joy och ungdomskören 
Rejoice under ledning av Annika Argus 
och Ulric Rudebrant.

Söndag 15 december
17.00 Luttra kyrka: Luciagudstjänst.
Bygdens barn under ledning
av Birgitta Lindh.

Söndag 22 december
18.00 & 20.30 S:t Olofs kyrka:
Julmusik. Bergaton, S:t Olofs kyrkokör, 
Rejoice, Bergatons barn och Julorkestern 
Biljetter i S:t Olofs kyrka på 1:a advent, se-
dan i Butik Himmel och Jord. Biljettpris: 50 
kr som går till diakonin. Barn i knä, gratis. 
Porten öppnas 30 min före. Lördag 21/12 
kl 19 öppet genrep med fri entré. 

Måndag 23 december
19.00 Tiarps kyrka: Julmusik med 
Ållebergs kyrkokör under ledning av 
Birgitta Lindh. 

Torsdag 26 december
19.00 Slöta kyrka: Julmusik med Ål-
lebergs kyrkokör under ledning av 
Birgitta Lindh.

Söndag 29 december
19.00 Mössebergs kyrka: Julmusik 
med S:t Sigfrids kyrkokör under led-
ning av Gustav Gyllenhammar. 

Söndag 5 januari
19.00 Luttra kyrka: Vi sjunger ut julen
Ulric Rudebrant m.fl. 

Måndag 6 januari
19.00 Vartofta-Åsaka kyrka: 
Julens psalmer och sånger, Birgitta 
med vänner, Lundin.
18.00 S:t Olofs kyrka: Trettonde-
dagsmusik med Bergaton, instrumen-
talister och solister under ledning av 
Annika Lagerquist

    

Lucia och hennes följe stannar till på Stora torget den 15 
december kl 14.30 på väg till luciagudstjänsten i S:t Olofs 
kyrka kl 16.  Kom och lyssna!

lucia på torget

julvandring i mösseberg glögg för diakonin
Under ”Jul i stad”  serverar Svenska kyrkan glögg i salu-
hallen till förmån för arbetet med stöd till utsatta familjer i 
Falköping. Varmt välkommen alla söndagar i advent, den 1, 
8, 15, 22 december kl 12-16. Värm dig med en glögg och 
passa på att ge ett bidrag till den lokala diakonin. 

alla gudstjänster hittar du på sidorna 14-15!

4 & 5  december 1, 8, 15 & 22 december

15  december

Öppna förskolan finns till för alla barn 0-5 år och 
deras vuxna. Den 16 december kl 10 är det dags 
för traditionsenlig julavslutning med luciafika i 
Mössebergs kyrka. Alla är varmt välkomna och barnen 
får gärna ha luciakläder på sig. Efter jullovet öppnar 
öppna förskolan igen den 13 januari.

julavslutning för de yngsta
16 december

musik i advent och jul

>>>  Nu tändas tusen 
juleljus på jordens 

mörka rund och 
tusen, tusen stråla 

ock på himlens 
djupblå grund <<<

Svensk psalm nr 116



6

   – Jag hoppas att 2020 ska vara ett år 
där vi kan samlas om Bibeln och lyfta 
fram vad den betyder, inte bara för kyr-
kan utan också för kultur och samhälle, 
skriver biskopen.

   För hans egen del var de första 
kontakterna med bibelläsningen inte så 
upplyftande.

   – Att läsa bibeln var urtråkigt, kon-
staterar han om lektionerna i religions-
kunskap i sjunde klass. 

   Men så hamnade han på konfirma-
tionsläger, och undan för undan växte 
insikten att det inte var så dumt att läsa 
Bibeln. Efter lägret fortsatte han därför 
på egen hand och smygläste hemma. Det 
skedde i en lite obefogad oro över att 
hans icketroende föräldrar skulle komma 
på honom.

   Sedan dess har Bibeln blivit en följe-
slagare i Åke Bonniers liv, och numera är 
han inte bara biskop utan också ordfö-
rande i Svenska bibelsällskapet.

Här följer ett utdrag ur brevet.
”Bibeln är viktig, oavsett tro, för att 

förstå vår egen kultur och historia. På 
liknande sätt har det ett värde att tillgo-
dogöra sig andra av historiens klassiker. 

   Bland dessa klassiker har Bibeln en 
särställning. Det finns ingen bok som 
är lika betydelsefull, översatt, studerad 
i forskningssammanhang och läst som 
Bibeln.

   För kyrkan och den enskilda kristne 
är Bibeln mer än bara en viktig del av vår 
kultur. Den är inte bara en bok eller en 
dokumentsamling utan en värld där tron 
lever och får liv. 

   Bibeln och dess berättelser ger ett 
meningssammanhang där våra liv får sät-
tas in och den får därmed forma vår tro 
och vår livshållning. Det handlar om mig 
och mitt förhållande till Gud, mig själv, 
mina medmänniskor och skapelsen. 

   I vår evangelisk lutherska tradition 
har Bibeln en stor tyngd. Genom att 
Bibeln är tillgänglig för alla kan både 
du och jag läsa, tolka och förstå Bibelns 
texter och berättelse och därigenom kan 
tron födas och växa. Det gör inte att 
Bibeln kan tolkas hur som helst, eller att 
allt i Bibeln är lika centralt.”

Biskopen skriver brev om Ordet
För sjätte året i rad ger biskop Åke 
Bonnier ut ett brev till försam-
lingarna i Skara stift. Denna gång 
handlar det om Ordet, det vill säga 
Bibeln.

bi
ld

: c
ar

la
 k

ar
ls

so
n

För sjätte året ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till 
församlingarna. Denna gång handlar det om Ordet. 

biskopens brev
Biskopen har gjort det till tradition 
att varje år ge ut ett brev till för-
samlingarna. Liksom tidigare finns 
årets brev på tre språk. Utöver 
svenska är det tillgängligt på fin-
ska och engelska. 

Den som vill läsa hela texten kan 
höra av sig till församlingsexpedi-
tionen eller ladda ner brevet från 
stiftets hemsida, www.skarastift.
se. Sök på: Inte bara i begynnelsen.

>>>  Det finns ingen bok 
som är lika betydelsefull, 
översatt, studerad i 
forskningssammanhang 
och läst som Bibeln. <<<
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Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts 
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.
Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts 

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT 
TILL ETT VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act
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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 Sjukhus-
kyrkan ger stöd och tröst. Vi kämpar mot 
fattigdom, förtryck och orättvisor i hela världen 
genom att samla in pengar till  Act Svenska 
kyrkans internationella arbete. 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
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Att vårda skapelsen

Bibeln säger att människan har ett uppdrag. Vi ska vårda och förvalta den 
skapelse som vi också är en del av. Det är stora ord som rymmer enorma 

perspektiv. Men också ord som måste bli omsatta i praktiskt handling i vår vardag. 
Här berättar vi om hur vi försöker göra det hos Svenska kyrkan Falköping.
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Det var 2006 som Svenska kyr-
kan Falköping började arbeta 
efter Svenska kyrkans nationel-

la miljödiplomeringsmodell. Den är ett 
redskap för pastorat och församlingar 
som vill ställa om sin verksamhet så att 
de bidrar till en utveckling som är eko-
logiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
för alla människor. 

Här i Falköping har all personal varit 
engagerad i arbetet. Alla fått en mil-
jöutbildning och därefter tillsammans 
i arbetslagen gjort förändringar och 
förbättringar inom pastoratets alla olika 
verksamhetsområden. Ansträngning-
arna ledde fram till att pastoratet 2017 
klarade av den tredje och sista fasen 

av miljödiplomeringen. Att kraven för 
diplomeringen efterföljs kontrolleras nu 
årligen. Varje år görs också ett så kall-
lat grönt bokslut som fungerar som en 
sammanställning av pastoratets pågå-
ende miljöarbete.

hållbarhet i ord och handling
Svenska kyrkan ser det som en viktig 
uppgift att i både ord och handling 
visa på en helhetssyn som håller sam-
man andlighet, miljö och rättvisa. 
Gudstjänsterna skall ge uttryck för 
församlingarnas ansvar för skapelsen. 

Flera gånger per år firar vi gudstjäns-
ter med miljötema, till exempel vid 
tacksägelsedagen på hösten och när vi är 

Pastoratet ska vårda och värna skapelsen genom att i all 
sin verksamhet och i alla beslut främja väl fungerande 
kretslopp, biologisk mångfald samt en god hushållning 
med naturresurser och energi. 
Ur Svenska kyrkan Falköpings miljöpolicy. 

”

med och uppmärksammar Earth hour. 
I vårt arbete med barn och unga är 
friluftsliv och miljöfrågor ofta i fokus. 

Vi samarbetar med lokala aktörer i 
miljöfrågan och stödjer också kyrkans 
internationella arbete för hållbarhet och 
rättvisa. Allt kaffe som serveras i pasto-
ratet är rättvisemärkt och butik ”Him-
mel & Jord” säljer fairtradeprodukter.

kraft från vinden
Svenska kyrkan Falköping förvaltar to-
talt 71 byggnader, varav 18 kyrkor och 
ett kapell. Frågor som rör till exempel 
uppvärmning och val av elleverantör är 
alltså av stor betydelse för vår miljöpå-
verkan. 



tema miljö
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Sedan flera år tillbaka har vi sänkt tempe-
raturen i de lokaler som inte används 
dagligen. Pastoratet är också delägare i 
den ekonomiska föreningen Kyrkvinden 
som producerar vindkraft. 95 procent av 
pastoratets  elförbrukning kommer idag  
från vindkraft  Vi använder fjärrvärme 
från Falbygdens energi som är märkt med 
bra miljöval.

giftfritt på kyrkogården
På våra 19 kyrkogårdar används enbart 
ekologisk långtidsgödning och giftfri 
ogräsbekämpning. En så kallad hetvat-
tenmaskin gör det möjligt att bekämpa 
ogräs med enbart upphettat vatten. 

När nya handmaskiner köps in till 
kyrkogårdarna väljs i första hand sådana 
som är batteridrivna. Vi erbjuder också 
miljövänliga kransar och blommor.

biologisk mångfald
Svenska kyrkan Falköping strävar efter 
att gynna den biologiska mångfalden på 
alla grönytor vi vårdar. Ett bra sätt att 
göra det är att hålla ängsmarker öppna. 
Om man använder hästar till det arbetet 
blir påverkan på marken mindre och 
hästarna hjälper dessutom till att sprida 
frön som fastnar i deras päls när de arbe-
tar. Att hästar går på fossilfritt bränsle är 
naturligtvis också ett plus.

hållbara inköp
Hänsyn till både miljö och sociala aspek-
ter prioriteras i samband med alla inköp. 
Vi handlar begagnade produkter när det 
är möjligt.  De senaste åren har Svenska 
kyrkan Falköping köpt in personbilar 
som drivs på biogas och mindre trans-
portbilar som går på el. 

tjänsteresor med cykel
Alla resor som sker på uppdrag av Svens-
ka kyrkan Falköping skall göras med 
största möjliga miljöhänsyn. Vid längre 
resor är det därför självklart att använda 
tåg och buss och att undvika flygresor. 
För kortare resor, inom Falköpings tätort, 
finns ett antal tjänstecyklar.

matavfall blir biogas
Genom att undvika engångsartiklar och 
återanvända det som går har vi minskat 
mängden avfall. Huvuddelen av det som 
slängs källsorteras.  

Matavfallet går till kommunens bio-
gasanläggning där det mesta förvandlas 
till fordonsgas. Stora delar av städkemi-
kalierna är Svanenmärkta och vid inköp 
prioriteras alltid det miljövänligaste 
alternativet.
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tema miljö

”Och Gud såg på allt han hade skapat, och se – det 
var mycket gott”. (Första Mosebok kapitel 1, vers 31).

Från början var allting alltigenom gott, också 
människan. Men så valde människan att gå sin 
egen väg, bort från Gud, och bara en generation 
senare sker det första övergreppet på Guds skapelse 
när det som var skapat till Guds avbild – männis-
kan – börjar döda.

Förgripelsen på Guds skapelse fortsatte, och 
fortsätter än idag. I jakten på ökat välstånd skövlas 
regnskogen – ”jordens lunga”. Den globala upp-
värmningen av jorden ökar vilket medför att isarna 
i Antarktis smälter och den fortsätta förbränningen 
av fossila bränslen förstör luften vi andas, något 
som främst drabbar den fattigaste delen av befolk-
ningen i världen.

Människan bedriver en rovdrift på jordens resur-
ser som om jorden var hennes egen och inte Guds. 
Hon har glömt bort att den jord hon har blivit 
född till har Gud gett som en gåva till våra fäder att 
överlämna till oss och vi har att förvalta denna gåva 
så att den kan ges vidare till våra barn. Vi har ingen 
rätt att ta ifrån våra barn förutsättningarna för ett 
gott liv på jorden. 

Som kristna har vi ett särskilt ansvar. Vi är kall-
lade av Jesus att vara ”jordens salt och världens ljus” 
(Matteusevangelist, kapitel 5, vers 13 &14). Därför 
måste vi tydligt säga ifrån om det brott mot Gud 
som vi gör oss skyldiga till när vi rovdriver planeten 
och tömmer den på alla resurser. 

Alla stora förändringar i livet börjar i oss själva. 
Bidrar jag till skapelsens överlevnad eller till dess 
undergång? Bidrar jag till att alla människor får 
leva ett gott liv eller tänker jag bara på mig själv? 

Varje människa måste rannsaka sig själv men 
tillsammans som kyrka behöver vi också rannsaka 
oss gemensamt, för ytterst handlar det om allas vårt 
förhållningssätt till skapelsen och till Gud. 
Jesus säger: ”Den som inte är emot oss, han är för oss” 
(Markusevangeliet, kapitel 9, vers 40). 

”Vi har ingen rätt att ta ifrån 
våra barn förutsättningarna 
för ett gott liv på jorden”

BETRAKTELSE

Björn Lundin
präst i Svenska kyrkan Falköping
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Försäljning av kyrkor 
i verksamhetsplan
kyrkofullmäktige i Falköpings 
pastorat har antagit en verksamhets-
plan för kommande år som bland 
annat innehåller ett förslag om för-
säljning av Mössebergs och Fredriks-
bergs kyrkor år 2022.

Falköpings pastorat förvaltar totalt 
18 kyrkor, flera av dem från tidig 
medeltid. Under de senaste decen-
nierna har antalet medlemmar i 
Svenska kyrkan minskat och därmed 
också intäkterna i form av kyrkoav-
gifter. För att även i framtiden kunna 
erbjuda en bred verksamhet för 
människor i alla åldrar och utföra det 
som är Svenska kyrkans grundläggan-
de uppgift; fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, diakoni och mission, 
är bedömningen att pastoratet måste 
vidta åtgärder redan nu.

Den verksamhetsplan som antogs 
av kyrkofullmäktige i november 
gäller för verksamhetsåret 2020 
samt planåren 2021, 2022, 2025 
och 2030. Planen för 2022 innebär 
stora förändringar med bland annat 
försäljning av de två stadsdelskyr-
korna Mösseberg och Fredriksberg. 
I planen finns också nya satsningar 
på bland annat upplevelsevandringar, 
skolprojekt, närvaro på Mössebergs 
friluftsområde, socialt arbete bland 
barn och unga i Fredriksbergsområ-
det, Vartofta och på Bergsliden samt 
utökad samverkan med andra aktörer 
i arbetet för utsatta människor.

Den eventuella försäljningen kom-
mer att föregås av kyrkoval 2021. 
Det blir alltså det nyvalda kyrkofull-
mäktige som beslutar om verksam-
hetsplan och budget för år 2022 och 
därmed beslutar om de planerade 
åtgärderna slutligen genomförs.  Där-
med har de kyrkotillhöriga väljarna 
möjlighet att vara med och påverka.

svenska kyrkans biskopar har 
lanserat ett nytt biskopsbrev om klimatet. 
Det presenterades under Bokmässan i 
Göteborg. 

– Det är tydligt att klimatfrågan har 
både andliga och existentiella dimensio-
ner. Därför tar biskopsbrevet upp såväl 
naturvetenskaplig kunskap som själavård, 
teologi och konkreta uppmaningar, berät-
tar biskop Åke Bonnier, Skara.  

Biskopsbrevet talar om klimatkrisen på 
ett sätt som knappast gjorts tidigare. Det 
inleds med en sammanfattning av kun-
skapsläget. Detta följs av reflektioner om 
vår roll som människor, hur vi kan uppleva 
både hot, ångest och hopp i klimatfrågan. 

Det mynnar ut i vägar framåt och upp-
maningar som riktas åt en rad olika håll. 
De är ställda till beslutsfattare i Sverige 
och internationellt, men också till nä-
ringslivet, organisationer och enskilda 
människor. Självklart gäller uppmaning-
arna också Svenska kyrkan och kyrkor i 
hela världen. 

   – Biskopsbrevet griper tag i den oro, 
den skuld och de frågor som klimatfrå-
gorna väcker. Här finns förutsättningar 
för att frigöra de goda krafter som krävs, 
både individuellt och kollektivt. Kärleken 
till skapelsen kan övervinna såväl hand-
lingsförlamning som förnekelse, säger bi-
skopen. 

Klimatet i 
centrum 
för nytt 
biskopsbrev

”Alla tajders musik!”
Vårens temagudstjänster i Ållebergsområdet går i sångens och musikens 
tecken. Både andlig och profan musik lyfts fram från olika tidsepoker 
- alltifrån medeltid till gospel och schlagers! Pastoratets kantorer och flera 
körer medverkar vid gudstjänsterna och det efterföljande samkvämet. Där 
ges det också tillfälle till allsång och vi får bekanta oss med musikstilar från 
vitt skilda tider och områden.  Alla gudstjänster börjar kl 17.00.

program:
16/2 Karleby: Medeltiden - Duo Ambrosia, flöjter, säckpipa och slagverk.
23/2 Luttra: Jazz och Rock - Ulric Rudebrandt .
1/3 Näs: Schlagers och melodifestival – Birgitta Lindh och Ållebergskören 
8/3 Slöta: Läsarsånger – Ted Rosvall 
15/3 Tiarp: 1700-talet – Annika Lagerquist
22/3 Vartofta-Åsaka: Gospel –
Annika Argus och Falköping gospel.



13

Monica Johansson sjunger i kören 
Bergaton. Tillsammans med sina 
körkamrater förbereder hon sig 
just nu för årets höjdpunkt – 
julmusiken i S:t Olofs kyrka. 

– Det är verkligen årets höjdpunkt, att få 
sjunga alla dessa härliga julsånger. Och 
att sjunga ”Dagen är kommen” tillsam-
mans med hela församlingen, det är 
mäktigt.

Jag träffar Monica i Kyrkans hus på 
Storgatan. Här tillbringar hon vanligtvis 
sina onsdagskvällar tillsammans med 
övriga sångare i Bergaton. I det samman-
hanget har hon funnits med i fem år nu, 
men intresset för sång och musik har hon 
haft betydligt längre. Hon började sin 
bana inom sångens värld hemma i Trädet 
där hon växte upp. I missionshuset kom 
hon som 15-åring i kontakt med Chris-
tina Otterdahl, numera kantor i Habo 
pastorat. 

– Christina är en av de personer som 
betytt mycket för mig, berättar Monica.

Tillsammans med läraren Aina Jo-
hansson blev det också många härliga 
sångstunder under uppväxten. Under en 
period bodde Monica i Gustavsberg, där 
hon arbetade med unga inom Missions-
kyrkan. Men så småningom gick flytten 
tillbaka till Falbygden igen.

Christina Otterdahl, som vid den tiden 
var kantor i Åsarp, kontaktade Monica 
för att höra om hon ville vara med i 
kyrkokören. Från den tiden minns hon 
särskilt julkonserterna. 

– Henry Svensson var med som solist 
och när han sjöng ”O Helga Natt”, då 
var det gåshud och det kändes att nu är 
det jul.

När Christina Otterdahl slutade som 
musiker i Åsarp bytte Monica till S:t 
Olofs kyrkokör. Att det blev just den 
kören, var tack vare Peter och Barbro 
Dahlstrand som varit med i Åsarp. De 
hade börjat i S:t Olofs kyrkokör och 
tyckte att Monica också skulle följa med. 
Precis som nu var julmusiken i S:t Olofs 
kyrka en stor händelse varje år. 

Monika måste fundera en stund innan 
hon kan svara på vilken som är hennes 

personliga favorit bland julsångerna, men 
nämner till slut ”Himlen i min famn” 
- en sång som verkligen sammanfattar 
vad julen handlar om. Hon har också ett 
alldeles särskilt minne kring just julevang-
eliet.

– Vi var på julsammankomst i mis-
sionshuset i Odensberg 2008 och jag 
skulle läsa julevangeliet. Jag var höggravid 
då och det blev så starkt att läsa om Maria 
och Josefs resa till Betlehem. Bara några 
dagar senare föddes vår son Liam. 

vi börjar närma oss slutet av vår prat-
stund och jag undrar vad Monica skulle 
vilja skicka med till andra av det som är 
julens budskap.

– Att vi ska finnas för varandra, önska 
god jul till alla vi möter. Det finns så 
många ensamma människor, då kan vi 
värma varandra med detta. Ge en liten bit 
av dig själv till någon annan och framför 
allt: gå på julkonserten, skrattar hon. 

porträttet

Monica och jag skiljs åt och jag tänker 
på den sång som är hennes favorit. Hur 
Jesus ger en bit av sig själv till oss och hur 
vi får ge den kärleken vidare.

Giv att dina dagar får bli till andras glädje
giv att alla möter dig med kärlek mild och 
god. Aldrig ska jag glömma, de ord som jag 
fick höra vad som än oss händer vill de ge 
oss kraft och mod

Ur ”Himlen i min famn”, Häggkvist och Hillestad.

Birgitta Lindh

I väntan på årets höjdpunkt

monica johansson
Arbetar som begravningsentreprenör, 

sjunger i kören Bergaton och bor i 

Odensberg med maken Mikael och 

yngste sonen Liam. Äldsta sonen Lucas 

studerar till socionom i Örebro.
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lördag 30 november
11.00 S:t Olofs kyrka. 
Musik i Centrum. Säsongsavslut-
ning. Kören Knut Svennings 

söndag 1 december 
1:a sönd. i advent. ”Ett nådens år.”

10.00 S:t Olofs kyrka. Mässa, 
Hagström. S:t Olofs kyrkokör och 
Bergaton. Adventskaffe i Kyrkans hus.
10.30 Luttra kyrka. Gudstjänst, 
Flensén. Adventskaffe i Bygdegården.
11.00 Torbjörntorps k:a. Guds-
tjänst, Lundin. S:t Sigfrids kyrkokör.
15.00 Dagcentral Läkaren
Adventsandakt, Hagström.           
S:t Olofs kyrkokör.
17.00 Slöta kyrka.                 
Gudstjänst, Lundin. Ållebergs kyr-
kokör. Adventskaffe i Slötagården.
18.00 S:t Olofs kyrka. Advents-
musik med S:t Olofs vokalkvartett 
och instrumentalister. 
19.00 Tiarps kyrka. Gudstjänst, 
Löwing. Ållebergs kyrkokör.
19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Lundin. Syföreningen 
bjuder på adventskaffe.     

lördag 7 december
18.00 Slöta kyrka. Musikguds-
tjänst, ”Julstämning” Falbygdens 
manskör, solister och Birgitta Lindh.

söndag 8 december
2:a i advent. ”Guds rike är nära”
10.00 S:t Olofs kyrka.       
Mässa med miljötema, Flensén.
10.30 Skörstorps kyrka. 
Gudstjänst, Löwing. 
15.00 Karleby kyrka.              
Familjegudstjänst med miljötema, 
Flensén. Efteråt julfest. 
18.00 Fredriksbergs kyrka.
Julgospel. Falköping gospel, instru-
mentalister, solister, Annika Argus.
19.00 Näs kyrka. Gudstjänst 
med miljötema, Jensen.

tisdag 10 december
20.30 S:t Olofs kyrka. Taizébön, 
Stiernstedt Östblom.

onsdag 11 december 
17.30 & 19.30 Fredriksbergs k:a. 
Ållebergsgymnasiets luciakonsert. 

fredag 13 december
20.00 S:t Olofs kyrka. Luciatåg 
med Luciakören under ledning av 
Gustav Gyllenhammar.

lördag 14 december
16.00 Torbjörntorps kyrka
Musik i advent. Falköpings sång-
sällskap under ledning av Ann-Britt 
Werner. Alla intäkter till ”Amandas 
stjärna”. Biljettpris:100 kr. Köp i Kyrkans 
hus, Coop Extra eller ICA Supermarket.

söndag 15 december
3:e i advent. ”Bana väg för Herren”

10.00 S:t Olofs kyrka. Mässa, 
Stiernstedt Östblom. Gustavi stämmor.

10.30 Kälvene kyrka. 
Mässa, Lundin. Kälvenes sånggrupp.
11.00 Marka kyrka. 
Mässa, Svenning.
15.00 Dagcentral Läkaren.
Mässa, Svenning.
16.00 S:t Olofs kyrka. Lucia-
gudstjänst med körerna Joy, Rejoice, 
Annika Argus och Ulric Rudebrant.
17.00 Luttra kyrka. Luciaguds-
tjänst. Bygdens barn, Ållebergs 
barnkör, Birgitta Lindh. Luciakaffe. 
18.00 Fredriksbergs kyrka.
Adventskonsert med Falköpings 
sångsällskap. Entré.   
19.00  Åsle kyrka. Mässa, Svenning. 

söndag 22 december
4:e i advent. ”Herrens moder”

10.00 Mössebergs kyrka.
Mässa, Flensén. 
10.30 Vistorps kyrka. 
Gudstjänst, Lundin. 
18.00 & 20.30 S:t Olofs kyrka
Julmusik. Bergaton, S:t Olofs kyr-
kokör, Rejoice, Bergatons barn och 
Julorkestern. Biljetter i S:t Olofs kyrka 
1:a advent och därefter i Butik ”Himmel 
och Jord”. Biljettpris: 50 kr. Alla intäk-
ter går till diakonin. Barn i knä, gratis. 
Porten öppnas 30 min före. Lördag 
21/12 öppet genrep med fri entré.   

måndag 23 december
19.00 Tiarps kyrka. Julmusik.
Ållebergs kyrkokör, Birgitta Lindh. 

tisdag 24 december
Julafton. ”Den heliga natten”

10.00 Fredriksbergs kyrka.
Samling kring krubban, Hagström.
Barnkören Joy.
10.00 Åsle kyrka. 
Samling kring krubban, Löwing.  
17.00 S:t Olofs kyrka.
Julbön, Jensen. 
22.00 Skörstorps kyrka. 
Julnattsgudstjänst, Svenning
22.00 Luttra kyrka. 
Julnattsgudstjänst, Jensen. 
Helena Kahrs, flöjt.
23.30 Yllestads kyrka
Julnattsgudstjänst, Svenning.      
Bel Sono.
23.30 Mössebergs kyrka
Julnattsmässa, Flensén.               
Helena Kahrs, flöjt.
              

onsdag 25 december
Juldagen. Tema: ”Jesu födelse”

6.00 Näs kyrka. 
Julotta, Lundin.
06.00 Mularp kyrka.
Julotta, Löwing. 
07.15 Marka kyrka.
Julotta, Jensen. S:t Sigfrids kyrkokör.
07.15 S:t Olofs kyrka.
Julotta, Hagström.
07.15 Karleby kyrka. 
Julotta, Lundin.   

torsdag 26 december
Annandag jul. ”Martyrerna”

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Lundin. 
19.00 Slöta kyrka
Julmusik med Ållebergs kyrkokör 
under ledning av Birgitta Lindh.

söndag 29 december
Söndagen efter jul. ”Guds barn”

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. 
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Flensén. 
19.00 Mössebergs kyrka
Julmusik med S:t Sigfrids kyrkokör 
under ledning av Gustav Gyllen-
hammar. 

tisdag 31 december
Nyårsafon

15.00 Dagcentral Läkaren
Nyårsbön, Stiernstedt Östblom.
16.00 Träffpunkt Ranten
Nyårsbön, Stiernstedt Östblom.
16.00 Friggeråkers kyrka
Nyårsbön, Svenning. Sång
17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Stiernstedt Östblom.
17.00 Åsle kyrka
Nyårsbön, Löwing. Sång

onsdag 1 januari
Nyårsdagen. ”I Jesu namn”

10.00 S:t Olofs kyrka.Ekume-
nisk mässa, Stiernstedt Östblom.
15.00 Tiarps kyrka.
Gudstjänst, Löwing. Ljuständning 
för barn födda under 2019, .
19.00 Vistorps kyrka.
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

söndag 5 januari
Söndagen efter nyår. ”Guds hus”

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
19.00 Luttra kyrka 
Vi sjunger ut julen, Ulric Rudebrant 
med familj. Julfest efteråt. 

måndag 6 januari
Trettondedag jul. Guds härlighet i Kristus

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Jensen. 
14.00 Åsle kyrka.
Familjegudstjänst, Löwing. Däref-
ter julfest på Åsle tå. 
18.00 S:t Olofs kyrka.
Trettondedagsmusik. Bergaton, in-
strumentalister och solister under 
ledning av Annika Lagerquist. 
19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Julens psalmer och sånger, Birgitta 
med vänner, Lundin.

söndag 12 januari
Första efter trettondedagen. Jesu dop.

10.00 S:t Olofs kyrka. 
Mässa, Flensén.

10.30 Karleby kyrka.
Gudstjänst, Lundin. 
11.00 Marka kyrka.
Gudstjänst, Svenning.
15.00 Näs kyrka.
Familjegudsjänst, Lundin. Julfest.  
15.00 Dagcentral Läkaren.
Gudstjänst, Flensen. 
17.00 Mössebergs kyrka.
Mässa, Svenning.
19.00 Mularps kyrka.
Mässa, Svenning.

söndag 19 januari
2: sönd. e. trettondedagen. ”Livets källa”

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.                                   
Krister I:sson Lundin predikar 
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom. 
10.30 Yllestads kyrka
Mässa, Lundin.
11.00 Torbjörntorps kyrka.
Gudstjänst, Flensén.
13.00 Motionscentralen, Mösseberg. 
Snögudstjänst för stora och små, Hagström, 
Stiernstedt Östblom. ”World Snow Day”.     
17.00 Skörstorps kyrka.
Mässa, Löwing.

tisdag 21 januari
20.30 S:t Olofs kyrka.
Taizégudstjänst, Stiernstedt Östblom.

söndag 26 januari
3:e sönd. e. trettondedagen. ”Jesus skapar tro”

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 Åsle kyrka.
Gudstjänst, Lundin.
15.00 Dagcentralen Läkaren.
Mässa, Svenning.
17.00 Kälvene kyrka.
Gudstjänst, Lundin.
18.00 Fredriksbergs kyrka.
Musikgudstjänst. Kördag.

söndag 2 februari
Kyndelsmässodagen. ”Uppenbarelsens ljus”

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen. S:t Sigfrids kyrkokör.
11.00 Yllestads kyrka.
Gudstjänst, Svenning 
15.00 Frediksbergs kyrka. Dopfest för 
alla döpta under 2019, Flensén. Dopkalas 
efter gudstjänsten. 
17.00 Friggeråkers kyrka. Musik-
gudstjänst. Kören Knut Svennings.
19.00 Tiarps kyrka. Gudstjänst, Löwing.

lördag 8 februari
11.00 S:t Olofs kyrka. Musik i centrum.

söndag 9 februari
Septuagesima. ”Nåd och tjänst”

10.00 S:t Olofs kyrka. Mässa med 
miljötema, Flensén.Bergaton.
10.30 Vistorps kyrka. Mässa med 
miljötema, Lundin.
11.00 Torbjörntorps kyrka. Gudstjänst 
med miljötema, Stiernstedt Östblom.

gudstjänster & musik

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



för barn  och unga
All verksamhet gör uppehåll under 
jullovet. Vårterminen startar vecka 3.

MÖSSEBERGS KYRKA
Öppen förskola. Måndag kl 
9-11.30. Sång och rytmik stund.
0-5 år med vuxen. 
PAX. Onsdag kl 16.00-17.30 Åk 
F-6. Hämtning på Mössebergsskolan.
Ungdomsgrupp. Torsdag kl 18.30-
20.30. Åk. 8-.

KYRKANS HUS
Öppen förskola. Onsdag kl 9.00-
11.30. Sång och rytmik stund. 0-5 
år med vuxen.

TIARPS LäGERGåRD
Ungdomsgrupp. Torsdag kl 18.00-
20.30. 

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

DIAKONINS HUS-
FREDRIKSBERGS KYRKA 
Okrossbar. Måndag kl 15-17. 
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15.00 Dagcentral Läkaren.
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Mössebergs kyrka. 
Gudstjänst med miljötema,    
Stiernstedt Östblom.
17.00 Mularps kyrka.         
Gudstjänst med miljötema, Lundin.
19.00 Slöta kyrka.
Gudstjänst, miljötema, Stiernstedt 
Östblom. Falbygdens manskör

lördag 15 februari
11.00 S:t Olofs kyrka.
Musik i centrum.

söndag 16 februari
Sexagesima. ”Det levande ordet”

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11.00 Marka kyrka.
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Mössebergs kyrka.
Mässa, Stiernstedt Östblom.
17.00 Karleby kyrka.
Temagudstjänst, ”Alla tajders 
musik”. Medeltiden. Löwing. Kaffe.

lördag 22 februari
11.00 S:t Olofs kyrka.
Musik i centrum.

söndag 23 februari
Fastlagssöndagen. ”Kärlekens väg”

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Jensen. S:t Olofs kyrkokör.
11.00 Skörstorps kyrka.
Gudstjänst, Lundin.
15.00 Dagcentral Läkaren.
Mässa, Jensen.
17.00 Mössebergs kyrka.
Gudstjänst med fest i fastan,   
Flensén. Barnkören Joy.
17.00 Luttra kyrka. 
Temagudstjänst, ”Alla tajders 
musik”. Jazz och Rock - Ulric Ru-
debrandt . Lundin. Kyrkkaffe.

onsdag 26 februari
Askonsdagen. ”Bön och fasta”

8.30 S:t Olof. Mässa, Flensén.
18.00 Mössebergs kyrka.
Mässa, Svenning.
18.00 Åsle kyrka. Mässa, Lundin.

lördag 29 februari
11.00 S:t Olofs kyrka.
Musik i centrum.

söndag 1 mars
Första i fastan. ”Prövningens stund”

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Flensén. Utdelning av Bar-
nens bibel. Bokens barn är med.
10.30 Karleby kyrka. Guds-
tjänst, Lundin. Barnens bibel.
11.00 Marka kyrka.
Mässa, Svenning.
17.00 Mössebergs kyrka.
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Näs kyrka. Temagudstjänst 
”Alla tajders musik”. Schlagers och 
melodifestival – Birgitta Lindh och 
Ållebergs kyrkokör. Lundin. Kyrkkaffe.

lördag 7 mars
11.00 S:t Olofs kyrka.
Musik i centrum.

i vardagen
måndag: 18 S:t Olofs k:a.  
Just Breathe/Read & Breathe. 
Meditation / Bibelreflektion. 
Avslutning 16/12. Start 20/1.

en tisdag/månad: 20.30 
S:t Olofs k:a. Taizégudstjänst. 
21/1, 25/2, 24/3, 21/4, 19/5.

onsdag: 8.30 S:t Olofs k:a. 
Pilgrimsmässa. Efter mässan 
serveras kyrkkaffe.

torsdag: 9 Bergsliden 7. 
Mässa. Enkel servering. 
18 Fredriksbergs k:a.
 Livsstegsmässa. Avslutning:
19/12. Start igen 16/1. 

öppna mötesplatser
DIAKONINS HUS-
FREDRIKSBERGS KYRKA
Teminsavslutning 5/12.
Start igen vecka 3.
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.
Diakonimottagning. 
Torsdagar kl 13-16. 
Även hjälp  vid fondsökning. 
Stickcafé
Onsdag kl 9.30-12.
Promenadgrupp
Onsdag kl 10.30-12. 

BERGSLIDEN 7
Källan-öppet hus.
Fredag kl 14-16. Gemenskap & fika.
Café Bergsliden. 
En lördag /månad. Servering och 
dagens gäst. Återkommer i vår!

MÖSSEBERGS KYRKA
Bibelstudiegrupp. Varannan 
torsdag 18-20. ”Jesus är den-
samme i går, idag och i evighet” 
(Hebr.13:8). Vi studerar Hebreer-
brevet. Anmälan till Björn Lundin 
0708-723848 eller på bjorn.
lundin@svenskakyrkan.se

TORBJÖRNTORPS KYRKA
Café Torbjörntorp.
En lördag/månad. Servering och 
dagens gäst. Återkommer i vår!

åLLEBERGSOMRåDET
Församlingsträffar
Onsdagar kl 14-16. 
11 december. Luttra bygdegård.
Säsongsavslutning: Sextetten från 
Tidaholm sjunger julsånger.

Filmkväll
Fredag 27 mars kl 18.30. 
Slötagården. Ordet, svensk film 
från 1943, Paus med smörgås-
tårta och betraktelse av Folke 
Elbornsson.

KYRKANS HUS
Tisdagsträffar
Tisdag kl 13.30-16. Program en 
gång i månaden kl 14.30. Sista 
träffen: 17/12. Start i vår 14/1.   
Messy Church
kl 17.15-19.30. Kreativitet, mat, 
andakt, musik och gemenskap för 
alla åldrar. Träffar i vår: 7/2, 6/3, 
17/4 och 8/5. 
Gemenskapsträffar 
En torsdag i månaden kl 15.       
Andakt, servering & dagens gäst. 
Återkommer i vår!

KYRKANS HUS - SALUHALLEN
Samtalscafé 
En tisdag i månaden kl 18. Här får 
du tala till punkt och tänka fritt. 
Årets sista träff i Kyrkans hus 
10/12. Vårens träffar i Saluhallen: 
21/1, 25/2, 24/3, 21/4, 19/5.

samtal & fördjupning
Livsstegen. Program för personlig 
utveckling. Ny grupp startar i vår. 
Anmäl intresse på webben: svenska-
kyrkan.se/falkoping/livsstegen

Andlig vägledning
Kontaktperson: diakon Tina Redin. 
Samtalsstöd
Präster och diakoner har tystnads-
plikt. Ring 0515-776300.

pastoratets körer
FÖR BARN OCH UNGA:
Barnkören Joy (7-12 år)
Mössebergs k:a, måndag kl 16-16.45. 
Hämtning på Mössebergsskolan.

Ungdomskören Rejoice (åk 7-)
Kyrkans hus, måndag kl 16. 

Ållebergs barnkör (åk 2-6)
Vartoftas samlingslokal. Från 15/1 
Onsdagar 16.30-17.

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

KÖRER MED PROVSJUNGNING: 
Falbygdens oratoriekör
Mössebergs k:a, en fredag/månad. 
Gustavi stämmor
Mössebergs kyrka, tisdag kl 19. 
Kören Knut Svennings Fredriksbergs 
k:a varannan torsdag kl 19.

Ny lokal från januari!

söndag 8 mars
Andra i fastan. ”Den kämpande tron”

10.00 S:t Olof. Mässa, Jensen.
11.00 Friggeråkers kyrka.
Gudstjänst, Svenning.
11.00 Mularps kyrka. 
Mässa, Löwing.
15.00 Dagcentral Läkaren.
Andakt, Svenning. 
17.00 Fredriksbergs kyrka
Inklusiv mässa, Stiernstedt Öst-
blom. Rejoice och Falköping gospel.
17.00 Slöta kyrka. Temagudstjänst, 
”Alla tajders musik”. Läsarsånger – 
Ted Rosvall.Löwing. Kyrkkaffe.

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

söndag 15 mars
3:e sönd. i fastan. ”Kampen mot ondskan” 

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Flensén. 
11.00 Marka kyrka.
Gudstjänst, Lundin.
14.00 Luttra kyrka.
Gudstjänst, Jensen.
17.00 Mössebergs kyrka.
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Tiarps kyrka. Tema-
gudstjänst, ”Alla tajders musik”. 
1700-talet – Annika Lagerquist. 
Lundin. Kyrkkaffe.

lördag 21 mars
11.00 S:t Olofs kyrka.
Musik i centrum.

söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag. ”Guds 
mäktiga verk”

10.00 S:t Olofs kyrka.
Mässa, Flensén. S:t Olofs kyrkokör.
10.30 Slöta kyrka.
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
11.00 Torbjörntorps k:a. Guds-
tjänst, Lundin. Kören Joy. Våfflor.
15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Flensén.
17.00 Vartofta-Åsaka k:a. 
Temagudstjänst, ”Alla tajders mu-
sik”.  Gospel – Annika Argus och 
Gospelkören. Lundin. Våfflor. 
18.00 S:t Olofs kyrka
Mariamusik med Bergaton och 
Gustavi stämmor. 



honom i den glänta av himmelrike som öppnar sig mitt i träng-
selns och misärens del av Betlehem: ett mörkt och fuktigt stall. 
Vem väntar sig finna ett nyfött barn och hans mor där? Det 
hjälper oss att förstå att mitt i denna mörka och svårbegripliga 
värld finns gläntor av himmelrike där vi minst anar dem. 

Jag hoppas att du finner sådana gläntor av ljus i vintermörkret 
oavsett om det gäller det rent fysiska mörkret, eller mörker i 
själslig mening. Sätt dig ner en stund. Låt ljusen och musiken 
komma till dig. Släpp kontrollen och gå vilse en liten stund. 
Kanske finner du mitt i allt det mörka den glänta av ljus som ger 
dig den glädje och det liv du behöver. 

Var glad, var glad! Kristus är född i Betlehems stad!
En välsignad jul önskar jag er alla!   
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”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta  som bara kan hittas 
av den som gått vilse.”  Tomas Tranströmers ord är ständigt ak-
tuella för mig som orienterare. Så många oväntade gläntor jag 
sett i Sveriges skogar! Ljusstrålar som sakta silar ner över mjukt 
gräs med de mörka granarnas omringande väggar. Har någon 
varit här, är den spontana frågan som inställer sig? Skönheten 
i skogens gömda glänta får lätt sällskap av ett stråk av ensam-
het. Vem kan jag dela detta vackra med? Kommer någon att 
förstå om jag berättar, eller framstår jag bara som sentimental 
och patetisk? Och dessutom som en dålig orienterare som så 
ofta kommer snett i min kurs…

Tomas Tranströmers ord handlar om den orientering som är våra 
liv. Vi tar ut kurs, sätter upp mål och både lyckas och miss-
lyckas. Kanske är misslyckandena de mest spännande tiderna i 
livet, även om vi till varje pris försöker undvika dem. De är som 
stickig och tät granskog. Men det är i dem vi finner de allra 
vackraste av livets gläntor. Jag tror att vi alla har sådana erfa-
renheter. Det är i de bedrövligaste omständigheterna vi finner 
de dyrbaraste guldkornen. 

De vise männen från österns land sökte efter en konung. Teck-
nen i stjärnorna låtit dem förstå att denna födsel skulle ske i det 
fjärran Palestina. De finner inte kungabarnet i ett stall. De finner 

En glänta av ljus 
i vintermörkret

sista ordet

Jonas Hagström 
kyrkoherde och kontraktsprost


