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”Tillsammans för fred, rättvisa och 
försoning”. Det är Svenska kyrkan 
Falköpings vision som genomsyrar 
allt arbete. 

När Jesus vandrade på jorden berät-
tade 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 mötesplatser 
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.
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Ett temanummer om kulturmöten, religionsdialog och 
Svenska kyrkans roll i ett mångreligiöst Falköping.

10. tre religioner i en låda
Markus Karlsson diskuterar juden-
dom, kristendom och islam med 
skolelever.

11. på gång i höst
Läs om vad som är på gång i pasto-
ratet under hösten 2019.
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Gudstjänster, musik, öppna mötes-
platser, personlig utveckling, körer 
och grupper för barn och unga.

16. till sist 
”Detta är en resa vi måste göra 
tillsammans.” Kyrkoherde Jonas 
Hagström har ordet.



Har du fått några reaktioner på att du 
som muslim är engagerad i kyrkan?
– I början fick jag en del frågor om vad 
jag egentligen gör i en kyrka. Men för mig 
är det inte så konstigt. I Syrien hade jag 
många kristna vänner och jag följde med 
dem till kyrkan ibland. I Damaskus gick 
jag ofta till den stora Umayyadmoskén 
och där möts faktiskt också många olika 
religioner. Kristna och judar kommer 
också dit.

– bland har jag fått höra att jag inte 
ska vara i kyrkan eftersom de som finns 
här kommer att  försöka få mig att byta 
religion. Men vi är väldigt noga med att 
vi aldrig pratar om religion på det sättet. 
Bara om att vi respekterar alla religioner 
och hur vi kan mötas och samarbeta.

Möter du fördomar om islam här i 
Falköping?
– Ja, tyvärr hör jag en del sådant. Bland 
annat har jag fått höra att ”din religion 
leder bara till våld”. Jag har också fått 
höra att den som har sjal är svag. Att 
det är en person som inte kan bestämma 
själv, som låter familjen, föräldrarna be-
stämma allt. 

– Det finns många åsikter om just slö-
jan. Och det händer att folk är otrevliga 
på grund av att jag bär den. 

Hur reagerar du när du hör sådant?
– Det är svår att besvara sådant. Jag för-
söker att bara släppa det, att inte bry mig 
om det. De som säger så är okunniga 
människor som inte är intresserade av att 
lyssna. Jag lägger ingen tid på att disku-
tera med någon som bara är ute efter att 
vara elak. Men jag svarar gärna människor 
som undrar och är nyfikna på riktigt.
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Varför är religionsdialog viktigt?
– Alla olika religioner behöver varandra, 
eftersom alla människor behöver varan-
dra. Det är inte religionerna som delar 
upp människor, men vissa använder re-
ligionerna som ursäkt för mycket som är 
dåligt. I grunden finns samma tanke om 
fred och respekt.

Hur kom det sig att du blev engagerad?
– En vän till mig var med i ungdomsgrup-
pen Faith to Faith och tyckte att jag också 
skulle följa med. Och jag såg snabbt att 
det här var något för mig. Jag tycker om 
att hjälpa människor. 

– När jag bodde i Damaskus var jag 
engagerad i Röda korset. Jag känner 
igen mycket av det vi gör här från det vi 
gjorde där. Vi jobbar till exempel på lite 
samma sätt med frågor om icke-våld och 
gör övningar kring känslor på samma 
sätt.

Vad har varit det bästa med gruppen?
– Att vi alla lärt oss av varandra och att vi 
stöttat varandra. Jag har fått många nya 
vänner och ett stort kontaktnät. Är man 
många kan man förändra saker, tillsam-
mans går det.

– Falköping är en ganska uppdelad 
stad där det finns mycket fördomar och 
rädsla mellan olika grupper, så jag känner 
verkligen att det här arbetet behövs. 

Vad är det viktigaste du lärt dig om mö-
ten med andra kulturer och religioner?
– Att man måste mötas människa och 
människa. Att man framför allt ser att det 
är en annan människa man möter, inte en 
religion eller en kultur. Att se bakom allt 
det där yttre, det är en nyckel. 

Walla Zidan är en av de många unga som engagerat sig i Svenska 
kyrkans arbete för ökad förståelse och dialog mellan olika religioner.  

walla zidan är 22 år gammal 
och läser naturvetenskapliga ämnen 
på Lärcenter i Falköping med sikte 
på att bli civilingenjör. Hon kom till 
Sverige från Syrien för fem år sedan.

faith to faith  är en inter-
religiös ungdomsgrupp som drivs 
av Svenska kyrkan med syftet att 
att förebygga radikalisering och 
rasism och öka dialogen mellan olika 
religioner.  Gruppen träffas inte just 
nu, men arbetet med samtal och 
dialog fortsätter. Bland annat genom 
samtalscaféet ”Himmel & Helvete” 
som startar upp i Kyrkans hus i höst. 
Läs mer på sidan 13.

möten & dialog

”Man måste 
mötas  som 
människor”
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möten & dialog

När jag för första gången bad 
tillsammans med deltagarna 
i ungdomsgruppen Faith to 

Faith, unga människor från många olika 
länder och med olika tro, var det en helig 
stund för mig. Det blev tydligt hur vik-
tigt det är att vi vågar öppna upp för alla 
människor genom att stå trygga och fasta 
i vår kristna tro, med tillit på att Jesus 
Kristus bär oss. 

Precis det som varit vägledande i vårt 
arbete i Fredriksbergs kyrka de senaste tio 
åren.

Under de här åren har kyrkan fung-
erat som pastoratets diakonala centrum; 
”Diakonins hus”. Ett hus fullt av män-
niskor och verksamhet, men alltid med 
gudstjänstfirandet som det självklara, 
viktiga navet. Diakonins hus har varit 
en öppen mötesplats dit människor från 
många olika kulturella och religiösa 
kontexter sökt sig. Inte minst har kyrkan 
varit en trygghet för många nyanlända. 

Att vara en öppen, diakonal mötes-
plats innebär för oss att varje människa 
som söker sig till kyrkan är välkommen. 
Detta oavsett religionstillhörighet, sexuell 
läggning och etnicitet.  Vi tar emot den 

människa som ”knackar på dörren”, ser 
och möter den enskilda människan och 
hennes behov. Vi har inga andra motiv 
utifrån det diakonala förhållningssättet. 

Vi tror att kyrkan har en oerhört viktig 
uppgift att fylla genom att vara just en 
mötesplats där den goda dialogen kan 
föras och där människor kan mötas och 
lära känna varandra. Det diakonala arbe-
tet med barn och unga som vuxit fram 
under åren är ett viktigt exempel på just 
detta. 

detta öppna förhållningssätt 
har dock inte varit självklart för alla. 
Tvärtom har det lett till många diskus-
sioner. Verksamheten har varit ifrågasatt 
både inom och utanför kyrkan. Det blev 
helt enkelt en kulturkrock när Fredriks-
bergs kyrka öppnade upp lokalerna och 
blev en diakonal mötesplats. Jag tror att 
kritiken ofta berott på okunskap och 
rädslor och brist på god dialog. Diakonin 
har utmanat många gamla och invanda 
mönster och väckt många frågor om vad 
det innebär att vara kyrka idag. 
Hur är vi en evangelisk kyrka i en ny 
mångkulturell och religiös kontext?  

Drömmen om 
den öppna kyrkan 

Hur fungerar det att vara kyrka på en plats där flera religioner och traditioner möts? 
För arbetslaget i Fredriksberg har frågan ställts på sin spets under de senaste åren. 

Diakon Erika Erlén skriver om ett arbete som både utmanar och utvecklar.

>>>  Varje människa 
som söker sig till 
kyrkan är välkommen. 
Detta oavsett 
religionstillhörighet, 
sexuell läggning och 
etnicitet. <<<
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erika om arbetet 
med barn och unga. 
Det diakonala barn- och ung-
domsarbetet i Diakonins hus - 
Fredriksbergs kyrka är ett exempel 
på kyrkans viktiga uppgift att 
skapa goda mötesplatser. Här har 
medarbetarna under året lyckats 
skapa ett sammanhang för unga 
människor med olika ursprung. 
Ett sammanhang som tar fasta på 
det de har gemensamt, att vara en 
ung människa på väg att hitta sin 
identitet. 

Faith to Faith (läs mer sidan 3). 
En fredsfrämjande interreligiös 
ungdomsgrupp som drevs av pas-
toratet under drygt åtta år. Syftet 
var att skapa en trygg mötesplats 
för unga att dela tro och liv. Att 
mötas över gränser, öppna upp 
för religionsdialog och därigenom 
motverka rasism och utanförskap. 
Gruppen  arbetade bland annat 
med storytelling, att få berätta sin 
egen unika historia,  som ett sätt 
att mötas människa och människa 
och öka förståelsen. Gruppen träf-
fas inte just nu, men arbete fortsät-
ter i annan form.

Okrossbar. Ett projekt i samarbete 
med Falköpings kommun med 
syfte att bygga upp ett långsiktigt 
våldsförebyggande arbete riktat till 
unga män och pojkar. Att aktivt 
samla och engagera unga män i 
frågor som jämställdhet, respekt, 
maskulinitetsnormer, hedersrelate-
rat våld och sexualitet, utifrån en 
kristen värdegrund, och på detta 
sätt bryta destruktiva mönster i ett 
tidigt skede.  

Tanken är att ett arbete som 
utgår från pojkarna och synliggör 
behoven som finns här genererar 
trygghet och bättre levnadsvillkor 
för både flickor och pojkar. Sedan 
tidigare finns också flera initiativ 
för att stärka och motivera tjejer. 
Projekt Okrossbar har avslutats,  
men verksamheten fortsätter.

Hur behåller vi vår kristna identitet och 
vårt gudstjänstliv i mötet med människor 
med annan tro?  
Vilka är kyrkan till för? 
Vad är kyrkans uppdrag utifrån 
ett diakonalt perspektiv? 
Kan en förmedla evangeliets 
budskap på flera olika sätt? 
Kan en muslim eller en 
icketroende vara min nästa? 
Vilka prioriteringar behöver vi göra?

för arbetslaget i Fredriksbergs kyrka 
har det varit nödvändigt att arbeta med 
de här frågorna, både tillsammans och 
var och en för sig.  Vi har ibland känt 
oss ifrågasatta. För att orka har det då 
varit viktigt att leva evangeliet i bön 
och handling, komma samman i mäss-
san, få lämna över och fylla på och att 
fortsätta samtala och dela med varandra. 
Vi har bland annat använt oss av Svenska 
kyrkans olika dokument och skrifter för 
att känna oss trygga i det vi gör och hur 
vi förhåller oss. 

Ett verktyg i vårt arbete har varit boken 
”Sann mot dig själv – öppen mot andra” 
en skrift från Svenska kyrkan om hur vi 

kan förhålla oss till människor av annan 
tro.  I den står bland annat: ”När vi 
känner igen Andens frukt: kärlek, glädje, 
frid… bland människor av annan tro kan 
vi med glädje delta i Andens verk i deras 
liv och gemenskaper.”

Gud har skapat alla människor till sin 
avbild. Det handlar i grunden om vår syn 
på människan, vår syn på kunskap och 
erfarenhet och på människans egen kraft 
till förändring. Gud är en och möter oss 
personligt. Ingen av oss äger sanningen 
om Gud, för Gud är större än vad vi nå-
gonsin kan förstå och förklara i ord. Även 
ur ett skapar-/förvaltarperspektiv finns 
ett ansvar hos var och en av oss att tjäna 
varandra och förvalta den gemensamma 
skapelsen.

Ett bibelord som jag särskilt burit med 
mig under åren är ”Guds rike är inom er” 
(Luk 17:21). Som diakon Barbro Hjort 
skriver i sin bok ”Gör det någon skill-
nad”: ”Gud drar oss in i nya möten, där 
vi kan se Gud i dem vi möter. Det är inte 
så att vi kommer med Gud till dem, utan 
Gud finns redan där och vi möter oss i dem 
vi möter”. 

Guds frid i allt och alla.
Diakon Erika Erlén
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Sverige beskrivs ofta som allt mer 
segregerat, som ett delat land.       
Känner ni igen det på det lokala planet 
- är Falköping en delad stad?

saleh: Jag känner verkligen igen det. 
Människor från olika kulturer bor på 
olika platser i stan och har ingenting 
med varandra att göra. Det var ju en av 
anledningar till att vi startade upp Faith 
to Faith. Vi ville skapa en grupp med 
representanter från alla dessa olika grup-
peringar med målsättningen att vara med 
och bidra till förändring. 

violeta: Ja, staden är väldigt uppdelad, 
men det är ju ingenting som uppstått un-
der de senaste åren, det har alltid sett ut 
så. Som invandrare söker man sig gärna 
till andra med samma bakgrund, det är 
ju självklart egentligen. 

Men nu, med den bostadsbrist som 

råder, har du som nyanländ inte mycket 
att välja på. Du har inte råd att köpa ett 
hus eller bo i en nyproducerad lägenhet. 
Du kommer att hamna i ett område med 
väldigt få etablerade svenskar. Dina barn 
kommer att gå i förskolor och skolor 
med få svenska barn. Det tar därför 
många, många år att komma in i samhäl-
let. 

catharina: Vi har en utveckling idag 
som skapar bubblor, både på nätet och 
samhället. Människor söker sig till dem 
som liknar dem själva och som tycker 
likadant. Det skapar separata samhällen 
och verklighetsuppfattningar. Vi gjorde 
till exempel en trygghetsundersökning i 
kommunen. Den visade tydligt att vissa 
områden pekas ut som otrygga, men 
oftast inte av människorna som bor där, 
utan av andra. Det är väldigt symboliskt. 

Hur skapar vi ett gott samhälle – för alla? Vi bjöd in fem personer som på olika sätt är engagerade 
i frågor som rör kulturmöten, inkludering och delaktighet här i Falköping. Det blev ett samtal om
utmaningar och möjligheter, om betydelsen av mänskliga möten och modet att tänka nytt. 
Samt vikten av att prata om torktumlarludd.

Det händer när vi möts

medverkande 

violeta kazic är samordnare 
för inkludering i kommunen och 
arbetar med till exempel Språkvän. 

saleh aman är kommunpolitiker 
och engagerad i det vålds-
förebyggande projektet 
Okrossbar och den interreligiösa 
ungdomsgruppen Faith to Faith. 

catharina ungh är kommun-
strateg och arbetar med 
utvecklingsfrågor med inriktning 
mot kvalitet och mångfald. 

raghdaa ghani har varit arbets-
ledare på Connect, kommunens 
arbete med grannskapsvärdar. 

erika erlén är diakon i Svenska 
kyrkan Falköping. 

möten & dialog



violeta: Men jag skulle säga att proble-
met inte är invandrares ovilja att bli en 
del av det svenska samhället. Problemet 
är samhällets oförmåga att öppna sig. 
Där är språkvän, som jag arbetar med, ett 
konkret exempel. Vi har alltid nyanlända 
i kö som väntar på att matchas ihop med 
någon, alltså människor som väntar på 
att få komma in i samhället. Men vi har 
ingen kö av svenskar. 

Min erfarenhet är att många nyanlända 
är mycket mer intresserad av dialog än de 
etablerade svenskarna. Följer man medias 
rapportering får man ju tyvärr en lite an-
norlunda bild. 

raghdaa: Men det omvända finns ju 
också, såklart. Jag träffar ibland föräldrar 
med ursprung i ett annat land som kän-
ner oro inför att deras barn ska leka med 
svenska barn, trots att de bott här ganska 
länge. Det är komplext. Den här upp-
delningen mellan människor leder till en 
massa problem. 

Vad krävs för att vi ska kunna bryta 
segregeringen?

catharina: I grund och botten handlar 
det om att hela det civila samhället måste 
göra en stor omställning. Vi måste börja 
bjuda in och öppna upp. Tidigare har 
vi ofta pratat OM människor istället för 
MED dem. Och så har vi trott att ”vi” 
ska lösa problemen. Men jag tror att 
förändring är möjlig först när människor 

bjuds in att själva vara med. Det finns så 
otroligt mycket outnyttjad kraft. 

Vi har många stora utmaningar 
framför oss, men det händer mycket 
positivt i Falköping. Från politiskt håll 
har man varit tydlig med inriktningen att 
vi måste våga låta människor göra själva 
samt att vi måste finnas där människor 
finns. ”Unga tar ordet” och satsningen 
på ”Okrossbar” i samarbete med Svenska 
kyrkan är bara två exempel.

erika: Här har också hela föreningslivet 
och inte minst kyrkan en viktig roll att 
spela. För mig är det viktigt att förmedla 
att detta ligger i kyrkans grunduppgift. 

Det diakonala, sociala arbetet handlar 
om att värna om människor – alla män-
niskor. Därför är det självklart för oss att 
vara en del i den här omställlningsproces-
sen. 

violeta: Det är viktigt att se att också 
de små insatserna är betydelsefulla. Att 
vi arbetar i det lilla mot det stora. Alla 
frön, alla vardagsinsatser, spelar roll. Ett 
hej kostar ingenting, men kan betyda 
oerhört mycket.

När jag var ny i Sverige bodde jag i 
en hyreshus med gemensam tvättstuga, 
precis som det brukar vara här. Men jag 
var inte van vid det hemifrån och jag 
märkte att min granne, som ofta tvät-
tade efter mig, alltid var arg på mig. Jag 
kunde inte förstå varför. Till slut frågade 
jag en svensk vän som förklarade att 
man måste ta bort luddet i torktumla-

ren. Det var såklart därför grannen var 
arg. 

När jag lärt mig lite svenska bjöd jag 
över henne på kopp kaffe och bad om 
ursäkt för misstaget. Hon blev så glad 
att jag berättade och bad om ursäkt för 
att hon varit arg. Efter det blev vi så bra 
grannar, vi träffades ofta och varje gång 
hon hade bakat bjöd hon mig på något. 
Och det var så lite som behövdes för 
att vi skulle nå dit. Att jag knackade på 
hennes dörr den där första gången. 

Möten mellan människor verkar vara 
en viktig nyckel till framgång?

catharina: Absolut! Jag tror att de 
naturliga mötesplatserna spelar störst roll 
av allt. Där blir samtalen och perspekti-
ven på ett helt annat sätt. Jag är verkligen 
kritisk mot hur vi i samhället idag ser en 
utveckling mot att vi delar upp männis-
kor mer och mer. Jag tror att det händer 
något med alla som på riktigt möter en 
annan människa. Problemet är att mötet 
inte sker. 

erika: Jag håller med. Riktiga möten 
mellan människor sticker hål på de där 
bubblorna. När vi möts på riktigt så ser 
vi inte skillnaderna längre, utan vi ser 
människorna och relationen. Ett viktigt 
perspektiv är också detta: den jag kan 
vara ett stöd för idag, kan vara mitt stöd 
imorgon. Vi är alla människor och vi 
behöver varandra. 

>>> Problemet inte är invandrares 
ovilja att bli en del av det svenska 
samhället. Problemet är samhällets 
oförmåga att öppna sig. <<<

möten & dialog
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I Fredriksbergs kyrka har vi jobbat 
mycket med storytelling, alltså att dela 
livsberättelser. Och det är ju så oerhört 
givande att dela varandras erfarenheter 
på det sättet. Det innebär att mötas på 
ett djupare plan och jag tror att många 
människor längtar efter det. Vi har alla 
ett ansvar för att vara med och skapa 
sådana möten. 

saleh: Ja, när du möter en annan män-
niska och lyssnar till hennes berättelse 
så ser du också dig själv i henne. Du 
kan relatera. Hur skulle jag ha gjort i 
hennes situation? Vårt arbete med Faith 
to Faith är ett konkret exempel på att 
det fungerar. 

Vi lyckades bryta upp grupperingarna 
och få in människor med olika bak-
grunder i samma grupp. Folk började 
prata med varandra och så småningom 
så upptäckte vi  att de där andra, från 
andra sidan vägen, de är ju som oss, de 
tänker exakt som oss. Våra fördomar 
stämde alltså inte. 

violeta: Jag tänker att vi borde kunna 
arbeta ännu mer aktivt med att skapa 
de där mötesplatserna. Kanske kan man 
blanda olika klasser i vissa ämnen, låta 
olika förskolor samarbeta och så vidare.

Från kommunens sida försöker vi 
också att hitta nya former. Vi har till ex-
empel börjat med Fikavän som ett kom-
plement till Språkvän, eftersom många 

upplever att de inte har så mycket tid att 
lägga. 

Som samhälle blir vi ju starkare om vi 
kan använda oss av allas kunskaper 
och olika perspektiv. Hur blir vi bättre 
på att dra nytta av våra olikheter?

saleh: Egentligen är det ganska enkelt: 
vi tänker olika och det är en tillgång. Vi 
blir bättre och starkare tillsammans. 

raghdaa: Jag tror att var och en måste 
arbeta med sitt eget synsätt där. Att för-
söka se att det finns olika sätt att lösa ett 
problem eller hantera en fråga och att 
det ena inte nödvändigtvis är bättre än 
det andra. Det är bara ett annat sätt. 

erika: Precis, det är så uppenbart med 
oss människor att vi går dit vi känner 
oss trygga. Vi är så rotade i vårt behov 
av trygghet och tillhörighet. Och därför 
blir det svårt när vi möter det som är 
nytt för oss, det vi inte känner igen. Då 
är det kanske enklare att avfärda det och 

tänka att ”de gör fel”. Det är betydligt 
mer utmanande att försöka att inte 
värdera, att tänka ok, de gör så – intres-
sant.  Klarar vi det kan vi verkligen dra 
nytta av varandras olika kunnande och 
kompetenser.

catharina: Kommunen jobbar en del 
med dialog. Det är en nödvändighet 
om vi menar allvar med att vi ska forma 
samhället tillsammans med människor. 
En del i det arbetet är perspektivin-
samlingar. Vi vill få så många olika 
perspektiv som möjligt på en fråga för 
att kunna få det bästa möjliga under-
laget för beslut.  När vi tänker så blir 
utgångspunkten en helt annan. Att 
människor tänker och tycker olika är en 
tillgång, något som vi kan nyttja för att 
utveckla kommunen bättre. 

Det finns ingen färdig lösning, alla 
behövs, det är vårt budskap, Vi måste 
tro på människors vilja att växa. Vi 
måste göra det tillsammans. Vi behöver 
varandra, det finns ingen annan väg.

raghdaa: Verkligen, vi måste helt 
enkelt få det att fungera.  Det är viktigt 
att komma ihåg att de flesta av oss som 
kommit till Sverige från olika delar av 
världen de senaste åren har kommit för 
att vi varit tvungna. Vi har inte haft 
något val, vi har varit tvunga att agera 
för att överleva. Och nu finns vi här och 
tillsammans måste vi få det att fungera. 

>>> När vi möts på 
riktigt ser vi inte 
skillnaderna längre, vi 
ser människorna och 
relationen. <<<
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Dessa påståenden är på många 
sätt grunden i min Gudsrela-
tion och Gudsförståelse - i den 

mån det alls är möjligt att förstå något 
av Gud. Jag gläds så över att få vara kris-
ten. Det var inte självklart i mitt föräld-
rahem där pappa var jude, även om han 
inte var praktiserande, och mamma var 
”övergödd” med kristen tro av mormor 
som var katolsk konvertit. I det mul-
tisamhälle som vi lever i där moskéer 
samsas med synagogor och kyrkor och 
där det finns andra byggnader för andra 
religioner är det viktigt att stå upp för 
det som är vårt, att tala tydligt om Jesus 
i ord och handling. 

Samtidigt som vi gör detta får vi 
lyssna till våra syskon som har en annan 
livsåskådning än vi själva. Vi får lyssna 
och lära för vi har sannerligen mycket 
att lära oss av vad det innebär att vara 
muslim i Sverige, vad Islam handlar 
om, hur en kan förstå Koranen och dess 
betydelse för muslimer idag. Självklart 
finns det inte en  tolkning av Koranen. 
Självklart finns det inte ett sätt att vara 
muslim. Lika självklart finns det inte en 
tolkning av Bibeln eller ett sätt att vara 
kristen. 

Våra judiska syskon säger skämtsamt 
att där det finns två judar finns det tre 
åsikter. Kanske skulle vi kunna säga 
detta utifrån ett muslimskt och kristet 
sammanhang också. Därför är det så 
viktigt att lyssna och lära och leva i öd-
mjukhet inför människor av annan tro. 

när jag säger att gud  inte är 
religiös gör jag det utifrån min tro och 
övertygelse att våra religioner är vägar 
till Gud, vägar till Gudsrelation. Gud är 
inte religiös. Gud är Gud bortom alla 

religionsbeteckningar. Det går därför 
inte att tala om den kristna guden, 
den muslimska guden eller den judiska 
guden. Det finns bara en enda Gud och 
det är Gud. Tron på en Gud kallar vi 
monoteism. Om vi skulle bekänna att 
det finns flera gudar är vi antingen poly-
teister eller henoteister. De sistnämnda 
bekänner att det finns flera gudar men 
erkänner bara en gud som tillbedjans-
värd. Men vi bekänner att det bara finns 
en enda Gud. 

den bekännelsen går tillbaka till 
300-talet då den Nicensk-Konstanti-
nopelitanska trosbekännelsen formu-
lerades. Det är en trosbekännelse som 
Uppsala möte antog 1593 som en del 
av grunden för den evangelisk lutherska 
kyrkans bekännelse. Den börjar: Jag 

tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, 
skapare av himmel och jord, av allt vad 
synligt och osynligt är; Gud är en och 
det är denna ende Gud som vi sätter vår 
tro och tillit till. Det är i denna ende 
Gud som vi lever, rör oss och är till 
(Apg 17:28). 

Denna ende Gud som är musli-
mernas Gud, judarnas Gud och de 

Gud är inte religiös. 
Gud är generös.

möten & dialog

 åke bonnier, biskop i skara stift:

>>>Religionsdialog 
handlar om att 
våga se att Gud alltid 
är större än vad vi kan 
formulera. Allt det vi 
säger om Gud 
förminskar Gud. <<<
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kristnas Gud och alla andra religioners 
Gud, ja hela tillvarons Gud, är generös. 
Guds generositet kommer tydligt fram 
i skapelsen. När jag skriver denna text 
är det högsommar och jag tittar ut över 
sädesfält och skog. Blommorna står längs 
vägkanten och lovsjunger skaparen med 
all sin prakt. Humlan surrar och fåglar 
kvittrar och det är fantastiskt vackert. 
Naturromantik? Nej, ett uttryck för 
Guds generositet. Gud som är skaparen 
har skapat allting gott (1 Mos 1) och 
därför är hela skapelsen helig. 

Vi människor, oavsett religionstillhö-
righet, får tillsammans ta emot skapelsen 
som en gåva given av Gud till oss att 
vårda och värna. Därför får vi, oavsett 
om vi är kristna, muslimer, judar, hin-
duer, buddister, sikher eller något annat, 
eller inte har någon religiös övertygelse 
alls, tillsammans värna skapelsen, värna 
vår jord på ett sådant sätt att det vi har 
ärvt av våra förfäder går att lämna vidare 
till våra barnbarn. Det är en uppgift där 
vi får lyssna till och lära av varandra.

religionsdialog handlar om att 
våga se att Gud alltid är större än vad vi 
kan formulera. Allt det vi säger om Gud 
förminskar Gud. Gud är större. Det 
ligger i Guds generositet. Vi kan inte få 
grepp om Gud. Ju mer vi förstår ju större 
är Gud. Och samtidigt ser vi kristna att 
Guds generositet tar sig väldigt konkreta 
uttryck. Gud blir människa för Gud 
älskar oss så mycket att Gud vill att vi ska 

möten & dialog

förstå något av detta. (Joh 3:16). Gud vill 
inte att vi ska tappa modet, att vi ska gå 
under av krav, av det tryck som kan ligga 
på oss att vara duktiga, att göra karriär, 
att vara en så kallad ”lyckad” person. Nej, 
Gud blir människa för att visa oss i ord 
och handling hur mycket Gud älskar var 
och en. Därför är inkarnationen - Guds 
människoblivande – så viktig för oss 
kristna. Därför är Jesu liv, död och upp-
ståndelse så viktiga för att detta, såsom vi 
förstår det, är ett sätt för Gud att visa på 
den kärlek som inte ser till lås och murar, 
som inte går att stoppa - Guds gränslösa 
generositet. För oss kristna vittnar korset 
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om detta. Det är inget dödstecken för 
annonser och gravstenar utan ett livs-
tecken och ett kärlekstecken. 

Står jag  nära korset, trygg i min egen 
tro, nära Jesus, då kan jag vara öppen 
mot alla andra. Då kan jag, åter igen, 
se att Gud möter på så gränslöst många 
sätt och lyssna till och lära av och glädjas 
med mina muslimska, judiska och andra 
”religionssyskon” och samtidigt dela med 
mig av det som är mitt och i allt och 
alltid ge Jesus äran.

+Åke Bonnier
Biskop i Skara stift

 >>>  Utifrån kyrkans tro på Gud som 
skapande, upprättande och livgivande i hela 
världen, är den vidare ekumeniska kallelsen 
att verka för kyrkans enhet, mänsklighetens 
gemenskap och världens helande, samt att 

söka Guds tilltal i mötet med varje människa 
oavsett religiös tradition. <<<

Kyrkoordningen (14 kap)
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Hur kom det sig att du startade upp 
det här arbetet?

– Vi ser ju att det finns mycket rädsla 
och fördomar inför det som är främman-
de. Och det finns krafter i vårt samhälle 
som utnyttjar den rädslan. Därför är det 
viktigare än någonsin att jobba för att 
sprida kunskap och förståelse, inte minst 
bland barn och unga.

– Inom kyrkan har vi ju en stor vana 
vid att tala om religioners teori och prak-
tik och jag tror därför att vi har något att 
tillföra som kompletterar skolans arbete 
på ett bra sätt.

Hur går ett skolbesök till?

– Jag har valt att fokusera på de tre ab-
rahamitiska religionerna, syskonreligio-
nerna judendom, kristendom och islam. 
Jag börjar alltid lektionen med att sätta 
upp lappar med de tre hälsningsfraserna 
”Shalom”, ”Pax” och ”Assalamu Alai-
kum” och berätta att de egentligen står 
för precis samma sak; att önska varandra 
frid och fred. Jag tänder också alltid ljus 
för att skapa en annan stämning och 
markera att det här är inte bara en vanlig 
lektion. 

– Jag har med mig en stor låda full 
med föremål och symboler från de tre 
religionerna. Jag brukar plocka upp en 
sak i taget och så får barnen berätta vad 
de vet om det – eller gissa vad det är om 
de inte vet. Med utgångspunkt från sa-
kerna i lådan pratar vi sedan om allt från 
symboler till vilka olika traditioner som 
finns och hur vi firar dem. 

Hur brukar eleverna reagera?

– De är ofta nyfikna på föremålen jag 
plockar fram och det brukar leda till 

”Jag vill visa allt
vi har gemensamt”
Med hjälp av en låda fylld med 
religiösa föremål pratar försam-
lingspedagog Markus Karlsson 
judendom, kristendom och islam 
med elever i årskurs 1-5. 

spännande diskussioner, särskilt med de 
lite äldre eleverna.  Sedan är det såklart 
fritt fram att prova alla kläder och plocka 
med föremålen. 

– Jag märker också att de barn som har 
ursprung i ett annat land tycker att det är 
jättekul att vi pratar om det som är deras 
traditioner. De vill gärna hjälpa till och 
berätta om det de vet och hur de brukar 
fira hemma.

Vad hoppas du att eleverna ska få med 
sig från ditt besök?

– Barnen har ofta en hel del kunskap om 
de här tre religionerna, men de flesta har 
ganska dålig koll på hur mycket det är 
som förenar dem. Det är något jag verk-
ligen vill skicka med dem: jag vill visa allt 
vi har gemensamt.
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Filmkvällar i Slötagården
Fredag 11 oktober kl 18.30.
Anna Lans. Svensk långfilm 
från 1943. Den nyblivna 
frälsningssoldaten Anna Lans 
berättar om livet hon levde 
innan hon mötte Gud. Med
Viveca Lindfors (bilden).
Fredag 8 november kl 18.30.
Allt detta och himlen därtill. 
Amerikans långfilm från 1940.
Filmen bygger på en verklig händelse långt tillbaka i tiden. 
En nybliven lärarinna blir trakasserad av sina elever efter 
att elaka rykten sprids om henne i klassrummet. Hon 
avbryter lektionen och berättar den sanna historien om sitt 
liv. En stark och dramatisk film med bland annat Bettie 
Davis och Charles Boyer.

Liksom tidigare blir det paus med smörgåstårta och 
betraktelse av Folke Elbornsson efter filmen. 

Var med och sjung gospel!
Glädje, energi, entusiasm, gemenskap och känsla!
Falköping Gospel söker nya sångare. Kom och var med 
du också! Kören övar i Mössebergs kyrka på måndagar kl 
18.45-20.15. Kontakta Annika Argus körledare: 
annika.argus@svenskakyrkan.se

Ungdomskörbesök
STUK är Skara Stifts ungdomskör och består av ett 20-tal 
sångare i åldrarna 15-25 år från hela stiftet. Kören star-
tades för ett år sedan som ett komplement till de ung-
domskörer som finns i stiftets församlingar. Tanken är att 
erbjuda unga sångare en möjlighet till fler sångutmaningar. 
Kören jobbar projektvis och ses två gånger per termin.  

Den här gången gästar de Falköping och det finns möj-
lighet att lyssna till dem vid två tillfällen: 
Lördag 7 september musikgudstjänst kl 18 i Tiarps kyrka.
Söndag 8 september högmässa kl 10 S:t Olofs kyrka. 

En modern klassiker i S:t Olof
John Rutters requiem har redan blivit en av de moderna 
klassikerna bland kör- och orkesterrepertoaren. På alla 
själars dag, söndag 3 november, sjunger Bergaton verket 
tillsammans med en orkester med stråkar, blås och harpa. 
Sopransolist är Cecilia Alrikson, Västervik, som tidigare 
samarbetat med bl.a. Falbygdens oratoriekör. 

Fler engelska tongångar i Evensong
En annan klassiker från den anglikanska traditionen är 
Evensong, en sjungen aftongudstjänst. Falbygdens orato-
riekör sjunger till ackompanjemang av Anders Börjesson 
på orgel lördagen den 16 november i S:t Olofs kyrka. Det 
blir allt från stilla, sjungna böner till mäktiga Magnificat 
(Marias lovsång) och hymner för kör och orgel. 

musik i höst
Du hittar alla musikgudstjänster i kalendariet på sidan 14.

Gudstjänster och resa med pilgrimstema 
”En pilgrims resa” är rubriken för höstens serie med temagudstjänster om både ut- och insidan. 
Ämnen som kroppsfixering, psykisk ohälsa och livslust lyfts fram och serien avslutas med en resa till 
Pilgrimscentrum i Vadstena.
8/9 kl 17 i Kälvene kyrka. ”Kropp och rörelse”, Christina Jorméus, Markus Karlsson & Mats Löwing.
15/9 kl 17 i Mularps kyrka  ”Själ och hjärta”, Ida Karlsson, Berit Johansson & Björn Lundin.
22/9 kl 17 i Slöta kyrka ”Ande och liv”, Ållebergs kyrkokör, Birgitta Lindh & Marian Jensen.
4/10 Resa till pilgrimscentrum i Vadstena och Husqvarna fabriksmuseum. Anmälan senast 27/9 till 
församlingsexpeditionen på 77 63 00. OBS! begränsat antal platser. Självkostnadspris för maten. 

Visa mig, Herre, din 
väg och gör mig villig 

att vandra den.
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Öppen scen på tisdagarna
Tisdagsträffarna med fika och gemenskap i Kyrkans hus kl 13.30-16.00 fort-
sätter under hösten. Nytt för i höst är att det bjuds in till öppen scen. Alla 
som vill är välkomna att bidra till underhållningen vid träffarna med till ex-
empel diktläsning, sång, musik eller kanske bara genom att berätta om något 
man varit med om. Scenen är öppen vid alla träffar utom den sista tisdagen i 
månaden då det är program med en inbjuden gäst. (se sidan 15.) 

Följ med på morgonpromenad
Alla torsdagar från och med den 5 september blir det gemensam morgon-
promenad i centrum. Start från S:t Olofs kyrkas parkering kl 10.00. Ta 
med eget fikabröd för gemensam avslutning i Kyrkans hus, där det bjuds 
på kaffe. 

Marknadscafé med insamling 
Torsdagen den 3 oktober blir det återigen marknadscafé i Kyrkans hus kl 
12.00-16.00. Det blir musik, fika och försäljning av bröd och annat till 
förmån för det internationella arbetet, Act Svenska kyrkan. Mer informa-
tion kommer under hösten!

Himmel och helvete - ett samtalscafé
”Himmel & helvete”. Det är rubriken för ett nytt samtalscafé i Kyrkans 
hus med start den 17 september kl 18.00. Det blir föreläsningar, samtal 
och fika en tisdag i månaden. För den som vill avslutas caféet med en enkel 
Taizébön i S:t Olofs kyrka kl 20.30. 

Mekelsmäss/
Konstnatten i 
S:t Olofs kyrka

Du hittar alla musikgudstjänster i kalendariet på sidan 14.

nytt i kyrkans hus
diakonins hus

Svenska kyrkan Falköping deltar i 
årets Mekelsmäss/Konstnatten med 
en utställning i S:t Olofs kyrka:
”Att vårda ett 900-årigt kyrkorum". 
Det blir bilder och berättelser från 
den unika renoveringen av kyrkan 
som avslutades i mars i år.  

Utställningen är öppen fredag 
27 september kl 18-23, lördag 28 
september kl 14-01 och söndag 29 
september kl 11-14. Välkommen!

Unna dig en dag i stillhet

Varmt välkommen till en stilla dag i Dia-
konins hus - Fredriksbergs kyrka lördagen 
den 9 november.

 Dagen inleds med morgonbön kl 10 
och därefter får alla en egen plats att vara 
på. Under lunchen spelas musik, så du kan 
vara kvar i stillheten. Det finns möjlighet 
till enskilt samtal med präst eller diakon. 
Det bjuds på lunch och eftermiddagsfika. 
Dagen avslustas kl 16.30. 

Eventuella frågor och anmälan (senast 
den 29/10), till diakon Tina Redin, på 
telefon 0515- 77 63 29.

Öppen kväll om diakoni 

Håll kvällen den 16 oktober fri om du 
är intresserad av frågor som rör diakoni. 
Då gästas vi av Magnus Bodin, diakon, 
socionom och strateg vid kyrkokansliet i 
Uppsala. Han föreläser om diakonin i en 
tid av förändring. Mer information kom-
mer under hösten.

fler mötesplatser i 
kalendariet! 
Tid, plats och program för de 
flesta av höstens församlings-
träffar, caféer och andra mötes-
platser hittar du i kalendariet på 
nästa uppslag, sidorma 14-15! 
Välkommen!
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lördag 7 september           
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 

18.00 Tiarps kyrka
Musikgudstjänst med Skara stifts 
ungdomskör. Löwing.

söndag 8 september     
12:e söndagen efter    
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Stiftets ungdoms-
kör sjunger. Konfirmandinskrivning. 

10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom. 
Konfirmandinskrivning.

11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Jensen.

15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Flensén.

17.00 Kälvene kyrka
Temagudstjänst, Löwing. Efteråt 
kyrkkaffe med föredrag.

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen. 

19.00 Luttra kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

lördag 14 september
11.00 S.t Olofs kyrka
Musik i centrum.

Söndag 15 september       
13:e söndagen efter    
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Mularps kyrka
Temagudstjänst, Lundin. Efteråt 
kyrkkaffe med föredrag.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

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

söndag 22 september   
14:e söndagen efter     
trefaldighet 
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen. 

10.30 Vartofta-Åsaka kyrka 
Gudstjänst, Svenning. 

15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Flensén.

17.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning. 

17.00 Slöta kyrka
Temagudstjänst, Jensen. Ållebergs 
kyrkokör.  Kyrkkaffe med allsång. 

lördag 28 september
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Gustavi stämmor

20.00 Karleby kyrka
Musikgudstjänst under          
Konstnatten. Flensén.

söndag 29 september  
den helige mikaels dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Familjemässa, Flensén. Barnen på 
förskolan Boken medverkar. 

10.30 Åsle kyrka
Mässa, Jensen. 

17.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst. Kören Knut
Svennings framför ”Kärlekens källa”
av Jerker Leijon.

17.00 Vistorps kyrka
Mässa, Jensen. 

Lördag 5 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gospelkonsert med 200 sångare 
från Skara stift under ledning av 
Anki och Magnus Spångberg. 

söndag 6 oktober         
16:e söndagen efter     
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

10.30 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Löwing. 

17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

19.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. 

Lördag 12 oktober  
11.00 S:t Olofs kyrka            
Musik i centrum. Lisa Bauer 
sjunger operett.

söndag 13 oktober   
tacksägelsedagen
10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa med miljötema, Stiernstedt 
Östblom.

11.00 Luttra kyrka
Skördegudstjänst med miljö-
tema, Lundin. Efteråt sopplunch i 
Bygdegården med öppet möte om 
församlingens verksamhet.

14.00 Yllestads kyrka
Skördegudstjänst med miljötema, 
Lundin.

14.00 Torbjörntorps kyrka 
Skördegudstjänst med miljötema, 
Flensén. Efteråt skördeauktion.

17.00 Skörstorps kyrka
Skördegudstjänst med miljötema, 
Löwing.

19.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst med miljötema. 
Flensén. S:t Sigfrids kyrkokör.

lördag 19 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 20 oktober      
18:e söndagen efter    
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.

10.30 Slöta kyrka
Mässa, Lundin. Öppet möte. 

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning. 

15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Svenning.

17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Mässa, Lundin.

lördag 26 oktober
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 27 oktober      
19:e söndagen efter    
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Öppet möte efter 
mässan.

10.30 Tiarps kyrka
Mässa, Löwing. 
17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Jensen.

17.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Flensén.

19.00 Luttra kyrka
Mässa, Flensén.

lördag 2 november             
alla helgons dag
10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Hagström.

15.00, 17.00 och 19.00              
Uppståndelsens kapell
Musikgudstjänst, Hagström. 

15.00 Yllestads kyrka
Musik- och minnesgudstjänst med S:t 
Sigfrids kyrkokör, Lundin. 

17.00 Åsle kyrka
Musik- och minnesgudstjänst med      
Ållebergs kykrkokör. Löwing.

17.00 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjänst, Svenning. 
S:t Sigfrids kyrkokör

19.00 Slöta kyrka
Musik- och minnesgudstjänst med 
Ållebergs kykrkokör. Lundin.

söndag 3 november          
söndagen e. alla helgons dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom

15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Stiernstedt Östblom.

18.00 S:t Olofs kyrka

Musikgudstjänst. John Rutters requiem. 
Bergaton med solister och orkester.

19.00 Näs kyrka                               
Mässa med musik, Lundin.   
Sammanlyst i Ållebergsområdet. 

Lördag 9 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, Falbygdens manskör 
firar 40 år tillsammans solister och 
instrumentalister. Flensén.

söndag 10 november                           
21:a söndagen efter           
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.

11.00 Marka kyrka
Gudstjänst med miljötema, Jensen.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen. 

 17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin. 

gudstjänster 
och musik

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



för barn       
och unga
MÖSSEBERGS KYRKA

Öppen förskola
Måndag kl 9-11.30. För barn 
0-5 år tillsammans med vuxen.     
Britt-Marie Bendefors.

PAX
Onsdag kl 16.00-17.30 Åk F-3. 
Hämtning på Mössebergsskolan. 
Emanuel Blom.

Äventyrsjuniorer
Onsdag 18.00–19.30. Åk 4-6. 
Träffas vid kyrkan. Emanuel Blom.

Ungdomsgrupp
Torsdag kl 18.30-20.30. Åk. 8-. 
Emanuel Blom.

KYRKANS HUS
Öppen förskola
Onsdag kl 9-11.30. För barn 
0-5 år tillsammans med vuxen.      
Britt-Marie Bendefors.

TIARPS LÄGERGÅRD
Ungdomsgrupp
Torsdag kl 18-20.30.               
Markus Karlsson.

VARTOFTA SAMLINGSLOKAL
Öppen förskola
Torsdag kl 9-11.30. För barn 
0-5 år tillsammans med vuxen.       
Sonja Svensson   
Miniorer 
Onsdag kl 15-16.30. Åk 1-3. 
Sonja Svensson.
Juniorer 
Tisdag kl 15-17.  Åk 4-6.        
Markus Karlsson.

DIAKONINS HUS-
FREDRIKSBERGS KYRKA
Okrossbar 
Måndag  kl 15-17. 10-12 år. 
Fredrik Stierndstedt Östblom

15

lördag 16 november
10.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

18.00 S:t Olofs kyrka
Evensongs med Falbygdens ora-
toriekör. 

söndag 17 november 
söndagen före                
domsöndagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Flensén. Efteråt öppet 
möte.

15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Flensén.

17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Flensén. 

19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

19.00 Mularps kyrka
Mässa, Löwing.

lördag 23 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 24 november 
domsöndagen
10.00 S:t Olofs kyrka

Mässa, Stiernstedt Östblom.

11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Mössebergs kykra
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Yllestads kyrka
Musikgudstjänst, Lundin. Orgel-
jubileum 50 år. Sammanlyst för 
Ållebergsområdet.

gudstjänst 
och andakt i  
i vardagen 
måndagar
18.00 S:t Olofs kyrka
Jämn vecka: ”Just Breathe”   
–centering prayer, ledd 
meditation. Ojämn vecka: 
”Read & Breathe” – Bibel-
reflektion och meditation.

onsdagar
8.30 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsmässa. Efter mässan 
serveras kyrkkaffe.

torsdagar
9.00 Bergsliden 7
Mässa. Enkel servering.

18.00 Fredriksbergs k:a
Livstegsmässan. Efteråt 
kvällssoppa. 

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

Barnkör (åk 2-6)
Vartoftas samlingslokal. 
Onsdagar 14.45-15.15.
Ledare: Birgitta Lindh

Ungdomskören Rejoice (åk 7-)
Kyrkans hus, måndag kl 17. 
Ledare: Annika Lagerquist 
& Ulrik Rudebrant.

FÖR VUXNA:
S:t Sigfrids kyrkokör
Mössebergs k:a, onsdag kl 19.
Ledare: Gustav Gyllenhammar 

Bergaton 
Kyrkans hus, onsdag kl 19.
Ledare: Annika Lagerquist 

Falköpings gospel
Mössebergs k:a, måndag kl 18.45
Ledare: Annika Argus

Ållebergs kyrkokör
Slötagården, tisdag kl 19.
Ledare: Birgitta Lindh

S:t Olofs kyrkokör 
Kyrkans hus, torsdagar kl 18.30.
Ledare: Ingrid Nordlander.

KÖRER MED PROVSJUNGNING: 
Gustavi stämmor
Mössebergs kyrka, tisdag kl 19. 
Ledare: Gustav Gyllenhammar 

Falbygdens oratoriekör
Mössebergs k:a, en fredag/månad. 
Ledare: Annika Lagerquist

Kören Knut Svennings 
Fredriksbergs k:a varannan 
torsdag kl 19. 
Ledare: Ingela Milton.

andra öppna 
mötesplatser
DIAKONINS HUS-
FREDRIKSBERGS KYRKA

Internationella sygruppen
Måndag och onsdag kl 17-21.

Rörelsegruppen 
Måndag 10.30-11.30.

Öppen kyrka/Fredrikas café. 
Måndag kl 9.30-12, onsdag kl 
9.30-12.

Stickcafé
Onsdag kl 9.30-12.

Promenadgrupp
Onsdag kl 10.30-12.

TORBJÖRNTORPS KYRKA
Café Torbjörntorp.
Servering och dagens gäst.
5 oktober kl 15: Bengt-Åke 
Öhgren. ”Iskalla änglar och andra 
skönheter i Arktis.”
9 november kl 15. Program ej 
klart. Se annons och predikotur.

ÅLLEBERGSOMRÅDET
Församlingsträffar.
Onsdagar kl 14-16.
16 oktober Skörstorps försam-
lingsgård: Åke Abrahamsson, ”Djur 
och natur på Falbygden.”

13 november Slötagården: Musik-
videoquiz med Kent Strängby, 
musik från 1950- och 60-talen.

11 december Luttra bygdegård
Säsongsavslutning med Sextet-
ten från Tidaholm som sjunger 
julsånger.

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

Café Bergsliden. 
Servering och dagens gäst.
Se annons och predikotur!

KYRKANS HUS

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

27 augusti Gillis Hellberg, kåseri om 
Fritiof Nilson Piraten

24 september Roland Andersson, 
S:t Olofs kyrka – avslutas med 
vandring i och utanför kyrkan

22 oktober Ted Rosvall, släktforsk-
ning eller möten med kungahuset

26 november Bengt-Åke Ögren 
kåseri samt lotteri till förmån för 
barnhem i Polen

17 december  ”Hemligt program 
och överraskningar”

samtal & 
fördjupning
Livsstegen 
Program för personlig utveckling. 
och existentiell hälsa. Ny grupp 
startar till våren. Anmäl intresse på 
webben: svenskakyrkan/falkoping/
livsstegen

Andlig vägledning
Kontaktperson: diakon Tina Redin. 

Individuell sorgebearbetning 
Kontaktperson: diakon Erika Erlén. 

Samtalsstöd
Präster och diakoner har tystnads-
plikt. Ring 0515-776300.

Messy Church
6/9,4/10, 1/11 och 29/11         
kl 17.15-19.30. Kreativitet, mat, 
andakt, musik och gemenskap för 
alla åldrar. Anmälan till 0515-77 
63 00 senast dagen innan.  

Himmel & Helvete                         
- ett samtalscafé
En tisdag i månaden kl 18. Start 
17/9. Föreläsning, samtal och fika. 
Taizégudstjänst kl 20.30.

Gemenskapsträffar 
En torsdag i månaden kl 15.       
Andakt, servering & dagens gäst.
Se annons och predikotur!

nyhet!

nyhet!

nyhet!



sista ordet

kanske var farisé, alltså judisk skriftlärd. 
I 1700-talets och 1800-talets Sverige var det enhetskul-

turen som var idealet: en stat, ett språk, en religion. Idag har vi 
kommit långt ifrån det idealet. Det betyder inte att det svenska 
språket eller den kristna tron och kulturen skulle vara mindre 
värdefulla. Men de har fått sällskap, och i ett gott sällskap talar 
man med varann, lyssnar och lär av varann. Som Ture Sven-
ton och herr Omar till exempel. Och ni som har läst om Tures 
bravader kan ju ta er en funderare:  Skulle han överhuvudtaget 
klarat sitt detektivjobb och sin överlevnad utan herr Omar?   

Kyrkan ska vara tydlig med sin tro. Att blanda religioner har 
aldrig varit särskilt lyckat. Men kyrkan vill också vara platsen 
och miljön för goda samtal och ökad förståelse, kulturer och 
religioner emellan. Var med i detta här i Falköping du också!  
För detta är en resa vi måste göra tillsammans, för fred, rättvisa 
och försoning i vår egen närmiljö. 

Jonas Hagström
 Kyrkoherde och kontraktsprost

I min ungdom fanns herr Omar, den legendariske privatdetek-
tiven Ture Sventons vän. Herr Omar var oklanderligt klädd i 
mörk kostym och röd fez, alltid vänlig och ständigt på plats 

i rätt tid. Herr Omar var ungefär så mycket som jag visste om 
islam, tillsammans med diabilderna vi såg i skolan från den stora 
vandringen runt Kaba i Mecka med den inmurade heliga stenen. 
Med andra ord visste jag väldigt lite och där man vet lite fan-
tiserar hjärnan själv ihop resten. Så fungerar vår hjärna, ibland 
med förödande resultat. 

Det judiska folket har fått känna på detta under årtusen-
dena. Myter och lögner om judiska ockulta riter och samman-
svärjningar för att ta över och styra världen har florerat och 
lett till förföljelser och gigantiska tragedier genom historien. Än 
idag förekommer och sprids lögner om judar och judisk tro och 
liv i vissa kretsar. Okunskap leder till vrångbilder och vrångbil-
der till misstänksamhet, förtal och våld. Därför är det så viktigt 
med kunskap och att vi talar med varandra. 

För den som för första gången läser Koranen kan det bli en 
överraskning att upptäcka att så mycket av vår traditionellt 
svenska kulturs värderingar och tankar återfinns där. För den 
som tar del av judisk vishetslitteratur och vad de judiska rab-
binerna lärde i Jesu samtid blir det en överraskning att möta så 
mycket av det Jesus lärde ut. Vissa menar till och med att Jesus 

En resa vi måste göra tillsammans

Foto: Jesper W
ahlström

 / IkonVi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

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

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL


