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

Nu renoveras S:t Olofs kyrka
I år inleds en omfattande renovering av S:t Olofs kyrka. Målsättningen är att den 900-åriga kyrkan
ska få ett ljusare och mer flexibelt kyrkorum med bättre tillgänglighet för alla besökare.

D

et renoveringsarbete som inleds i
S:t Olofs kyrka inom några månader har föregåtts av ett omfattande
förarbete.
– Ledordet för vårt arbete har varit en
öppnare och tillgängligare kyrka. Vi vill
skapa ett ljusare och mer välkomnande kyrkorum. Med de åtgärder som nu blir gjorda
tror jag att vi lyckas åstadkomma det. Vi får
en kyrka som står väl rustad för att betjäna
ytterligare några generationer i sin snart
900-åriga tillvaro, säger Roland Andersson,
ordförande i kyrkorådet.
Falköpings församlingsråd har även de
varit delaktiga under hela planeringsarbetet. Förhoppningen är nu att det förändrade kyrkorummet ska betyda mycket för
livet i församlingen.
–Vi ser möjligheter att på olika sätt utveckla gudstjänstlivet genom de förändringar som ska ske. Vi strävar också efter att
kunna ha kyrkan mer öppen under vardagarna, säger församlingsrådets ordförande
Gunilla Balutia.a
De äldsta delarna av S:t Olofs kyrka är
från 1100-talet. Under århundradena har
kyrkan genomgått många förändringar.
Det senaste större arbetet skedde i slutet av
1950-talet under professor Ivar Tengboms

ledning. Hans strävan var att lyfta fram
kyrkans arkitektur med de vackra bågarna
och valven. Vägg- och takmålningarna från
förra sekelskiftet målades över och kyrkorummet gjordes mer stilrent. Altaret och
Gunnars Torshammars glasmosaikfönster
fick bli centrum och blickfång. I den kommande renoveringen är målsättningen att
ytterligare förstärka det intrycket.
Det vackra mosaikfönstret avbildar scenen där Jesus tvättar lärjungarnas fötter.
Det är en påminnelse om att Jesus Kristus
är kyrkans mitt och hur hans tjänande exempel ska ligga till grund för kyrkans uppdrag att älska och värna församlingen.
först och främst ska kyrkan rengöras och målas invändigt. Både de putsade
väggarna och träväggarna ska få en ljusare
nyans och kyrkan som helhet ska få en mer
enhetlig färgsättning.
Den kanske största förändringen som
genomförs vid renoveringen är att de fasta
kyrkbänkarna tas bort. Bänkarna ersätts
med kopplingsbara klädda stolar i en nyans
som harmonierar med den övriga färgsättningen. Tanken är att detta både ska ge en
bättre komfort för besökarna och skapa ett
mycket mer flexibelt kyrkorum. Dessutom

byggs stenbänkar som extra sittplatser utmed kyrkans väggar.
– Visst innebär det här en ganska stor
förändring av kyrkorummet. Men man ska
komma ihåg att träbänkarna inte fanns i
den medeltida kyrkan. De kan ha kommit
in i slutet av 1600-talet, men mer troligt
på 1700-talet. Nuvarande bänkar är från
1950-talet, frånsett dörrarna som är från
1800-talet. På sätt och vis är det här alltså
en återgång till kyrkans ursprungliga utseende, säger Roland Andersson.
– Och framför allt får vi på det här sättet
ett ännu vackrare kyrkorum där arkitekturen, altaret och glasmosaiken får tala.
Tillgängligheten i kyrkan ska också bli
bättre för alla besökare genom att golvet blir
slätare. Detta ska åstadkommas bland annat
genom att glasskivor placeras över ett antal
av de gamla gravhällarna. I det utrymme
som idag är kyrkans toalett skapas ett litet
pentry. En större toalett, tillgänglig för alla,
byggs under läktaren där det också blir ett
större förråd för extrastolar och annat.
Arbetet i S:t Olofs kyrka kommer att påbörjas under 2018 och beräknas ta cirka sex
månader att slutföra. Under tiden kommer
gudstjänsterna att firas i Kyrkans hus på
Storgatan.
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Tolv steg som kan förändra ditt liv
Livsstegen är ett självhjälpsprogram för personlig utveckling och existentiell hälsa. En vandring i vårt
inre som hjälper oss att komma vidare i livet. Nu kan du för första gången delta i en grupp i Falköping.

T

rots att de flesta i vårt land har det
materiellt mycket bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med
en känsla av meningslöshet. Något har
kommit mellan oss och livet, något som
hindrar oss från att leva det liv vi vill leva.
Livsstegen är en vandring i vårt eget inre,
ett självhjälpsprogram som hjälper oss att,
med stöd av andra, växa och komma vidare
i livet.
De tolv stegen formulerades redan på
1930-talet av Anonyma alkoholister. Stegen har sin utgångspunkt i ignatiansk
andlighet, en visdom som under lång tid
praktiserats i kloster. De tolv stegen har
influerat flera moderna terapiformer, som
bland annat KBT.
Livsstegen är prästen och författaren Olle
Carlssons egen tolkning och översättning
av stegen. Olle är kyrkoherde i Katarina
församling i Stockholm. Han har beskrivit
sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till
inre hälsa”. Arbetet i självhjälpsgrupperna
utgår ifrån boken.
Livsstegen riktar sig till alla som söker en
varaktig livsförändring. Alla människor
kan använda sig av metoden, oavsett vad
det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende
är att visa på hur de tolv stegen kan vara en
hjälp också för dem som har ett problem
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eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig
som brottas med en situation som du inte
kan ta dig ur på egen hand och som på olika
sätt kämpar med utmaningen att vara både
en underbar och en otillräcklig människa.”
Varje Livsstegsgrupp består av runt tio
deltagare som träffas vid tolv tillfällen till-

sammans med en handledare. Var och en
i gruppen bearbetar en specifik utmaning
eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman.
I grupperna lyssnar man till varandra
utan att kommentera eller ge varandra råd.
Alla som vill får komma till tals. Allt som
sägs i gruppen stannar inom gruppen.

”När vi sätter ord på vårt liv
ser vi det precis som det är”
Fredrik Stiernstedt Östblom är präst och ansvarig för Livsstegen i Falköping.
Till vem riktar sig Livsstegen?
– Till alla egentligen, vi alla bär på något.
När vi sätter ord på vårt liv ser vi det precis
som det är. Det är faktiskt lite förvånande
vad vi har att lära om oss själva.

livsstegen i falköping
tid och plats
Livsstegsgrupperna i Falköping träffas
i Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka
på torsdagar kl 19.15-21.00.

Måste man vara troende för att delta
i en grupp?
– Nej, en Gudstro behövs inte för att delta.
Bara en vilja att möta det som kommer
fram i den egna berättelsen.
Hur mycket måste jag berätta för de
andra i gruppen?
– Det bestämmer du själv. Men det är viktigt att komma ihåg att ju sannare vi är mot
oss själva, desto mer kommer vi att inse om
oss själva.
– Tro det eller ej, men det är en härlig känsla att äntligen, kanske för första gången, få
sätta ord på det där du burit på länge.
Varför får man inte ge varandra råd i
gruppen?
– För att det hindrar berättelsen från den
som delar och berättar. Den här metoden
innebär att det inte är tillåtet att försöka
förändra någon annan än sig själv. Det
handlar om en jämlikhet och balans mellan deltagarna. Fokus ska vara på den egna
självreflektionen.

kostnad
Det är kostnadsfritt att delta.

Fredrik Stiernstedt Östblom

Vad händer efter de tolv träffarna?
– Den som vill kan gå stegen igen. Möjligheten finns också att komma med som
ledare till nästa termins grupper. Vi har redan kö dit!
– För den som vill göra en insats finns också
mycket annat att engagera sig i hos Svenska
kyrkan Falköping och i Diakonins hus.
Kom med som ideell medarbetare i någon
verksamhet eller tipsa oss om något nytt
som vi borde göra. Det är tillsammans som
vi bygger kyrkan. Du är värdefull!

introduktion
Alla som vill börja i en grupp kallas först
till ett obligatoriskt, personligt introduktionsmöte. Där får du svar på alla
dina frågor och du får också möjlighet
att fundera över vilket ditt mål i gruppen är.
lediga platser till hösten
Det är många som är intresserade av
att vara med i en Livsstegsgrupp.
Vårens grupper är fulltecknade men
nya grupper startar till hösten.
anmälan
Anmälan och frågor: Fredrik Stiernstedt Östblom, kursledare.
Telefon 0515-77 63 44. E-post:
fredrik.ostblom@svenskakyrkan.se
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De ska hjälpa unga
göra rätt vägval

Omar Alsabbagh, Haben
Mehari, Izabela Arifi och
Saleh Eman driver projekt
Okrossbar i Diakonins
hus-Fredriksbergs kyrka.

– Vi ska vara som extra storasyskon för barnen här i Fredriksberg. Det säger Haben Mehari, en av de unga
guider som ska driva det nya våldsförebyggande projektet ”Okrossbar” i Diakonins hus- Fredriksbergs kyrka.

D
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et finns stora utmaningar i området runt Fredriksbergs kyrka.
Många av de barn som personalen möter i sin verksamhet har en mycket
utsatt livssituation. Många far illa och
riskerar att hamna i destruktiva mönster.
– Vi kände att vi som kyrka måste försöka

göra något åt det här. Under förra året tog
vi kontakt med Falköpings kommun för att
diskutera vad vi kunde göra tillsammans.
Så föddes idén till projektet, berättar Molly
Svensson som arbetar med barn och unga i
Fredriksbergs kyrka.
Inspirationen till projektet kommer

bland annat från Big Brothers Big Sisters of
America. En organisation som kopplar ihop
barn med vuxna mentorer som hjälper dem
att utvecklas och göra rätt vägval i livet.
Metoder och arbetssätt för projektet har de
ansvariga dock skapat själva utifrån de behov och resurser som finns här i Falköping.

– Vi visste att vi behövde få med ungdomar om det här skulle fungera, säger Molly
Svensson. Att ha med unga förebilder är
det enda sättet att nå andra ungdomar. De
lyssnar på dem men inte på oss.
Projektet har nu varit igång sedan januari
i år. Fyra unga guider har anställts för att
ansvara för arbetet och utveckla arbetsmetoden. Inför den processen får de nu utbildning inom bland annat kommunikation,
samtalsmetoder, jämställdhet och våldsförebyggande arbete.
Guiderna ska sedan rekrytera fler guider
som ska finns med i projektet på ideell basis. Det arbetet har börjat bra. Redan under
projektets första veckor valde elva ungdomar att engagera sig som ideella guider.
Guiderna och projektet har också mottagits väl av skolan och man har redan hunnit
med flera skolbesök.
de fyra anställda guiderna, Haben
Mehari, Omar Alsabbagh. Saleh Eman och
Izabela Arifi ser fram emot att få driva projektet vidare under de närmaste två åren.
Och de tror mycket på arbetssättet som
handlar om att komma de unga nära.
– Jag tänker att vi ska vara som extra storasyskon åt barnen. Vi ska vara förebilder
och skapa trygghet. Alla har kanske inte så
mycket av det i sina liv, säger Haben Mehari.
Guidekollegan Omar Alsabbagh håller
med och fortsätter:
– För mig handlar det om att få visa barnen på att de har många möjligheter för
framtiden. Att de inte måste göra som andra i familjen eller släkten gjort. Vissa av
deras förebilder har kanske inte gjort så bra
vägval i livet.
Saleh Eman menar också att det är viktigt
att de som ledare delar med sig av sina egna
erfarenheter. Att de vågar berätta om det de

projekt
okrossbar!
Målsättning
Molly Svensson.

varit med om, både bra och dåligt.
– Alla vi som är med som ledare har vår
egen historia, våra egna utmaningar. Vi
måste dela med oss av dem och hur vi tagit
oss igenom. Att våga dela med sig är en viktig del av lärandet.
Projekt Okrossbar riktar sig till både
flickor och pojkar, men arbetet sker i separata grupper. Utsattheten är stor hos
båda könen, men behoven ser olika ut. I
grupperna för flickor ligger fokus på att
stärka deltagarnas självförtroende, ifrågasätta normer och att stötta och peppa
varandra.
i grupperna för pojkar ligger fokus
på teman som ansvar, vänskap, icke-våld,
feminism, känslor, sexualitet, identitet, tro
och normer.
– Med både tjejer och killar kommer vi
att jobba mycket med att bryta könsmönstren, berättar Izabela Arifi.
– Det finns så mycket tänk kring att en
man måste vara så här och en kvinna så här.
Men nej, så måste det inte vara. Vi ska prata
jämställdhet helt enkelt. Målsättningen är
ju att vi så småningom bara ska ha en grupp
med både tjejer och killar. Det måste gå!

Att bygga upp ett långsiktigt våldsförebyggande arbete riktat till unga män
och pojkar. Unga män ska engageras
i frågor som jämställdhet, respekt,
maskulinitetsnormer, hedersrelaterat
våld och sexualitet utifrån en kristen
värdegrund.
På detta sätt ska destruktiva
mönster brytas i ett tidigt skede. Förhoppningen är att arbetet med pojkarna ska generera ökad trygghet och
bättre levnadsvillkor för både flickor
och pojkar. Parallellt med satsningen
riktad mot pojkar startas också grupper för tjejer med syftet att stärka och
motivera.

Hur går det till?
Fyra unga guider har projektanställts
för att fungera som goda förebilder.
Dessa fyra rekryterar sedan fler unga
guider som arbetar på ideell basis.
Ledarna utbildas och sammanställer
sedan ett färdigt program med aktiviteter och samtalsämnen med syftet
att guida och förvandla deltagarna till
goda förebilder. Arbetet sker i fyra
olika grupper, två för pojkar och två
för flickor i åldrarna 10-12 och 1315. Projektet pågår under två års tid.
Falköpings kommun bidrar med finansieringen av grupperna för killar.
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välkommen i påsktid
Påskens berättelse är dramatisk. Här finns svek, lidande och död,
men också kärlek, uppståndelse och hopp. Var med och upplev dramat.

upplev påskens drama

”Dagarna som förändrade världen”

Upplevelsevandring genom påskens händelser.
Mössebergs kyrka 22 mars kl 17.30 och 18.45.
Med hjälp av musik, sång och drama följer vi Jesus från
intåget i Jerusalem till påskdagens gryning. Fri entré och
ingen föranmälan behövs. Ingång via källarentrén.
Om det är många som vill följa med på vandringen kan
det blir lite väntetid, då vi bjuder på fika medan du väntar.

långfredagsvandring från tre pastorat
Årets långfredagsvandring startar från tre olika
platser. Vandrarna strålar sedan samman i Vistorp.
Vandringen i Falköpings pastorat startar med en andakt
i Vartofta-Åsaka kyrka kl 9.00. I Floby pastorat startar
vandringen vid Solberga kyrka och i Mullsjö pastorat vid
Sandhems kyrka.
Alla tre pastoraten strålar sedan samman i Vistorp. Där
blir det först sopplunch hemma hos Kent Strängby kl
11.45 och sedan avslutas dagen med en gudstjänst i Vistorps kyrka kl 12.30. Välkommen!

påskens gudstjänster och musik. Sidorna 9-11!
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påsken

- centrum i den kristna tron..
palmsöndagen inleder veckan
före påsk, stilla veckan. Firas
till minne av hur Jesus rider in i
Jerusalem på en åsna och möts av
folkets hyllningar.

skärtorsdagen

firas till
minne av Jesus sista måltid tillsammans med sina tolv lärjungar.
Medan de äter säger han till dem
att de ska fortsätta bryta bröd och
dricka vin tillsammans även när han
inte finns ibland dem. ”Gör det till
minne av mig”, säger Jesus. Detta
är den allra första nattvarden. På
natten grips Jesus av romerska
soldater i Getsemane trädgård.
Lärjungen Judas har förrått honom.

långfredagen förhörs Jesus
hos Pontius Pilatus som fattar beslutet att han ska dömas till döden
för att ha gjort anspråk på att kallas
judarnas kung. Jesus blir dödad genom att hängas på ett kors.
påskdagens morgon, den tredje
dagen, uppstår Jesus från döden.
När en grupp kvinnor kommer till
graven är stenen bortrullad och
kroppen borta. Han har dött för
människorna. Genom att han dog
får människorna nu evigt liv. Genom uppståndelsen visar Gud att
det onda vi gör och som sker hela
tiden är besegrat.

annandag påsk visar sig den
uppståndne Jesus för lärjungarna
och några kvinnor som följt honom.

kalendarium - välkommen till gudstjänst!
Gudstjänst firas varje söndag och flera vardagar i församlingarna. En gudstjänst är alltid öppen för alla.
Vissa uppgifter i kalendariet kan ändras. Se vår annonsering i Falköpings tidning, besök vår hemsida svenskakyrkan.
se/falkoping och följ oss på Facebook, facebook.com/svenskakyrkanfalkoping, för att inte missa något.
lördag 10 mars

9.00 – 19 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum med psalmmaraton. Insamling till fastekampanjen ”Att resa sig starkare”.
Försäljning från Butik Himmel och
Jord. Kaffeservering, utställning,
tipspromenad, skattjakt m.m.

söndag 11 mars
midfastosöndagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Kören Rejoice .
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
Falköping Gospel
14.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Barnkörerna,
PAX o Ungdomsgruppen. Bibelutdelning. Fest i fastan! Se s.12!
15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Lundin.
17.00 Yllestads kyrka
Temagudstjänst ”Blod, svett
och tårar”, Carlsson. Vid
kyrkkaffet: Jenny Lerström,
församlingspedagog i Norrköping.
”Kyrka-idrott i med och motgång”

lördag 17 mars

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Musikskolans
celloelever.

söndag 18 mars
jungfru marie
bebådelsedag

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
Kören Knut Svennings.
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin. Våffelservering!
11.00 Tiarps kyrka
Andakt. Löwing. Start för
fastemarsch till Åsle.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning. Våffelservering.
13.30 Åsle kyrka
Mässa, Löwing.
17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin. Våffelservering.

18.00 S:t Olofs kyrka
Mariamusik med Bergaton, S:t Olofs
kyrkokör och instrumentalister.

lördag 24 mars

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.
Mössebergs musikkår
20.30 S:t Olofs kyrka
Earth Hour.

söndag 25 mars
palmssöndagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Förskolan Bokens
barn är med. Bibelutdelning
11.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom
15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Jensen.
17.00 Slöta kyrka
Temagudstjänst ”Blod, svett och
tårar”, Carlsson. Vid kyrkkaffet:
Erik Fredriksson, världsdomaren
inom fotbollen delar med sig
av upplevelser från lokala och
internationella arenor.
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mendelssohns ”Reformationssymfoni” och Griegs pianokonsert.
Skarabygdens symfoniorkester.
Anders Börjesson piano. Reibjörn
Carlshamre, dirigent .

måndag 26 mars

18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt, Jensen.

tisdag 27 mars

18.00 Mössebergs kyrka
Passionsandakt, Jensen.

onsdag 28 mars

18.00 Fredriksbergs kyrka
Passionsandakt, Jensen.

skärtorsdagen 29 mars

18.00 Skörstorps kyrka
Skärtorsdagsmässa, Löwing. Cello.
18.00 Fredriksbergs kyrka
Skärtorsdagsmässa, Stiernstedt
Östblom.

18.00 Friggeråkers kyrka
Skärtorsdagsmässa, Svenning.
18.00 Slöta kyrka
Skärtorsdagsmässa, Lundin.
19.30 S:t Olofs kyrka
Skärtorsdagsmässa, Flensén.
19.30 Vistorps kyrka
Skärtorsdagsmässa, Carlsson.

långredagen 30 mars

9.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Start för långfredagsvandring,
Carlsson.
12.30 Vistorps kyrka
Gudstjänst som avslutar
långfredagsvandringen, Carlsson.
12.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
15.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Jensen.
18.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing.
Ållebergs kyrkokör.
18.00 S:t Olofs kyrka
Långfredagsmusik, ”Membra Jesu
Nostri” av D. Buxtehude. Bergaton.
Anna Jobrant, sopran, Amanda
Flodin, alt, Carl Johan Lillieroth,
tenor och Karl Peter Eriksson, bas.
Göteborg baroque. Annika
Lagerquist, dirigent

påskafton 31 mars

23.30 Fredriksbergs kyrka
Påsknattsmässa, Flensén.
Falköping Gospel medverkar.

påskdagen 1 april

10.00 Tiarps kyrka
Påskdagsgudstjänst, Löwing.
Ållebergs kyrkokör.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa. Bergaton och S:t Olofs
kyrkokör.
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
Bibelutdelning.
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
S:t Sigfrids kyrkokör.
15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Lundin.

17.00 Luttra kyrka
Påskkvällsgudstjänst, Lundin.

annandag påsk 2 april

10.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Mössebergs kyrka
Emmausmässa, Svenning.
17.00 Karleby kyrka
Musikgudstjänst. ”Från mörker till
ljus”, Carlsson. Ållebergs kyrkokör,
instrumentalister.

lördag 7 april

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 8 april
2:a söndagen i påsktiden
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jensen.
10.30 Mularps kyrka
Mässa, Lundin.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.
15.00 Dagcentral Läkaren
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom
17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
Kören Knut Svennings
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen. Barnkörerna.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst. “Duke Ellingtons
Sacred Concert”. Margareta
Bengtson sopran, S:ta Helena
Vokalensemble, S:t Nicolai Vocalis,
Nya Stadens storband. Johannes
Landgren, dirigent
19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.

torsdag 12 april

18.00 Fredriksbergs kyrka
Fredriksbergsmässan, Carlsson.
Bibelutdelning. Kvällssoppa.

lördag 14 april

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i Centrum .
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präster

Jonas Hagström
kyrkoherde
0515-77 63 01

Marian Jensen
Mösseberg
0515-77 63 17

söndag 15 april
3:e söndagen i påsktiden

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Gustavi stämmor.
10.30 Luttra kyrka
Mässa, Carlsson.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
17.00 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Jensen.
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing.
19.00 Kälvene kyrka
Mässa, Carlsson.

lördag 21 april

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. John Safarian, gitarr.

söndag 22 april
4:e söndagen i påsktiden
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning.
15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Svenning.
17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

lördag 28 april

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i Centrum. Falbygdens
Manskör hälsar våren välkommen.

söndag 29 april
5:e söndagen i påsktiden
9.30 Slöta kyrka
Mässa, Lundin.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.

10

Emanuel Carlsson
Ållebergsområdet
0515-77 63 61

Fredrik Stiernstedt
Östblom Fredriksberg
0515-77 63 44

11.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Lundin.
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.
19.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Jensen. S:t Olofs
kyrkokör.

lördag 5 maj

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i Centrum – säsongsfinal!
Ida Höög, blockflöjt.

söndag 6 maj
bönsöndagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Jensen.
15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Flensén. Rejoice.
17.00 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Jensen.
17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
Hela kyrkan sjunger.
19.00 Vistorps kyrka
Mässa, Hagström. Kören Rejoice.

torsdag 10 maj
kristi himmelfärds dag

8.00 S:t Olofs kyrka
Mässa med tornmusik, Flensén.
8.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning. Vandring till
Alvars alvar.
9.00 Slöta kyrka
Gudstjänst med tornmusik, Lundin.
9.00 Höge sten, Vartofta-Åsaka
Friluftsgudstjänst, Carlsson.
10.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing.

söndag 13 maj
söndagen före pingst
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Carlsson.
10.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin.

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

Knut Svenning
Mösseberg
0515-77 63 28

11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
19.00 Yllestads kyrka
Musikgudstjänst med S:t Sigfrids
kyrkokör. Carlsson.

söndag 20 maj
pingstdagen

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Konfirmation med mässa, Flensén
och Svenning.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin. Terminsavslutning för barngrupperna.
15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Hagström.
17.00 Skörstorps kyrka
Högmässa, Löwing. Försångarna
”Singing voices” medverkar.
19.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

måndag 21 maj
annandag pingst
19.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning.

söndag 27 maj
heliga trefaldighets dag

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom. Rejoice.
10.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Mässa, Carlsson.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Jensen.
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen. Falköping Gospel.
17.00 Karleby kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
19.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing. Ållebergs
kyrkokör.

Björn Lundin
Ållebergsområdet
0515-77 63 25

Mats Löwing
Ållebergsområdet
0502-197 45

fredag 1 juni

18.00 Fredriksbergs kyrka
Familjemässa, Stiernstedt Östblom.
Avslutning för barngrupperna.

söndag 3 juni
1:a söndagen efter
trefaldighet

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
15.00 Dagcentralen Läkaren
Andakt, Lundin.
17.00 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Svenning.
S:t Olofs kyrkokör.
19.00 Mularps kyrka
Mässa, Carlsson.
19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.

gudstjänster
i vardagen
s:t olofs kyrka

Tisdagar kl 9.00: Mässa.
Onsdagar kl 8.30: Pilgrimsmässa.
Kyrkkaffe efter mässan.

fredriksbergs kyrka

Torsdagar 18.00: Fredriksbergsmässa med kvällsoppa.
En fredag/månad kl 18.00:
Freddiebergsmässan.
(16/3, 13/4 och 25/5.)

bergsliden 7

Torsdagar kl 9.00: Mässa.
Enkel servering efter mässan.

																	

musik

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

Annika Lagerquist
S:t Olofs kyrka
0515-77 63 22

Elisabeh Sjödin
Fredriksberg
0515-77 63 35

Gustav Gyllenhammar Ulric Rudebrant
Birgitta Lindh
Mössebergsområdet Mössebergsområdet Ållebergsområdet
0515-77 63 24
0515-77 63 23
0515-77 63 63

Ett halvt dussin mästare i vår
I vår kan vi se fram emot en kvartett av
konserter och musikgudstjänster med
flera kända och mindre kända verk av
sex olika mästare.
Dietrich Buxtehude, Felix Mendelssohn, Edvard Grieg, Pjotr Tjaikovskij, Otto Olsson
och Duke Ellington – mästare från 1700-talet fram till modern tid. Vi är glada att kunna
välkomna både egna lokala och gästande ensembler till denna serie av musik genom olika
århundraden. Från Buxtehudes fantastiska
långfredagskantat till de storslagna pianokonserterna av Grieg och Tjaikovski, som spelas
flitigt världen över. Kanske blir Mendelssohns
reformationssymfoni en ny upptäckt för
många och igenkännandets glädje upptäcks i
Duke Ellingtons Sacred concert?
För undertecknad organist är det lite speciellt att få framföra Otto Olssons requiem, då
min morbror fanns med i kören då den uruppfördes i Stockholm 1976. Till alla tillfällen är
det fri entré, förutom konserten på stadsteatern. Varmt välkommen till en fin musikvår!

Söndag 25 mars 17.00 Fredriksbergs k:a
Mendelssohns "Reformationssymfoni" och
Griegs pianokonsert. Skarabygdens symfoniorkester, Anders Börjesson piano, Reibjörn
Carlshamre, dirigent. Fri entré.
Långfredag 30 mars 18.00 S:t Olofs k:a
”Membra Jesu Nostri” av D. Buxtehude.
Bergaton. Anna Jobrant, sopran, Amanda
Flodin, alt, Carl Johan Lillieroth, tenor och Karl
Peter Eriksson, bas. Göteborg baroque. Annika
Lagerquist, dirigent. Fri entré.
Söndag 8 april 17.00 Fredriksbergs k:a
Duke Ellingtons Sacred Concert.
Margareta Bengtson sopran, S:ta Helena
Vokalensemble, S:t Nicolai Vocalis, Nya
Stadens storband. Johannes Landgren, dirigent.
Fri entré.
Söndag 22 april 17.00 Falköpings
stadsteater (Obs! Platsen)
”Requiem” av O. Olsson och ”Pianokonsert i
Bb-moll” av P. Tjaikovskij. Falbygdens oratoriekör och solister, Falköpings orkesterförening,
Joakim Lekemo Möller, piano. Entré (Ingår i
orkesterföreningens abonnemangsserie). Förköp:
Nortic.se, Akademibokhandeln och ICA Maxi.

Annika Lagerquist, organist

Från mörker till ljus
På annandag påsk blir det musikgudstjänst på temat ”Från mörker till ljus” i
Karleby kyrka.
Ållebergs kyrkokör framför sånger från palmsöndag till påskdagens jubel, tillsammans med
instrumentalister under ledning av Birgitta
Lindh och Emanuel Carlsson.

sjung i kör!
FÖR BARN OCH UNGA:

BARNKÖREN HAPPY (6-8 ÅR, F- ÅK2).
Tisdagkl 16-16.45 i Fredriksbergs kyrka.
Hämtning på Åttagårdsskolan erbjuds. Kontakta körledaren Elisabeth Sjödin.
BARNKÖREN JOY (9-12 ÅR, ÅK 3-6).
Tisdagkl 17-18 i Fredriksbergs kyrka.
Elisabeth Sjödin.
UNGDOMSKÖREN REJOICE (FR. ÅK 7).
Kyrkans hus, måndag kl 17-18.15.
Annika Lagerquist och Ulric Rudebrant.
ÅSLEBYGDENS BARNKÖR.
Åsle skola. Nystart under terminenhåll utkik!

FÖR VUXNA:

FÖRSÅNGARNA SINGING VOICES.
Medverkar i gudstjänst ett par ggr/termin.
Repetition i Diakonins hus-Fredriksbergs
kyrka veckan innan. Elisabeth Sjödin.
S:T SIGFRIDS KYRKOKÖR. Mössebergs
k:a, onsdag kl 19-21. Gustav Gyllenhammar.
BERGATON. Kyrkans hus, onsdag kl 1921. Annika Lagerquist.
S:T OLOFS KYRKOKÖR. Kyrkans hus, torsdag kl 18.30-20.30. Ulric Rudebrant.
FALKÖPING GOSPEL. Fredriksbergs kyrka,
tisdag kl 18.30- 20.00. Elisabeth Sjödin.
ÅLLEBERGS KYRKOKÖR. Slötagården,
tisdag kl 19. Birgitta Lindh.

KÖRER MED PROVSJUNGNING:

GUSTAVI STÄMMOR. Mössebergs kyrka,
tisdag kl 19-21. Gustav Gyllenhammar.
FALBYGDENS ORATORIEKÖR. Kyrkans
hus, en ggr/månad. Annika Lagerquist.
KÖREN KNUT SVENNINGS. Diakonins husFredriksbergs k:a varannan torsdag kl 19.
Ingela Milton.
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barn och unga
Både gamla och nya deltagare är varmt välkomna
till grupperna! All verksamhet är gratis!

Maria Håkansson
Mösseberg
0515-77 63 31

Britt-Marie Bendefors, Mösseberg
0515-77 63 30

Dags igen för fest i fastan!
Den 11 mars bjuder Mössebergs församling in till en dag för hela familjen.
Dagen börjar med en familjegudstjänst som
leds av Sandra Flensén. Barnkörer, PAX och
ungdomsgruppen medverkar också och det
blir utdelning av barnens bibel.
Sedan blir det fullt av aktiviteter för alla
åldrar i församlingsvåningen. Bland annat
bjuds det på påskpyssel, pinata, tipspromenad och en happening med hemligt innehåll.
Aktiviteterna är gratis, men intäkterna från

Sonja Svensson
Ållebergsområdet
0515-77 63 65

Markus Karlsson
Ållebergsområdet
0515-77 63 62

Linde Lundqvist
Fredriksberg
0515-77 63 81

för barn &unga
påsklovsöppet!
Mössebergs k:a, måndag 26/3
kl 9-11.30. Kyrkans hus,
onsdag 28/3 kl 9-16. Pyssel
och gott fika för alla åldrar!
Välkommen!

mössebergs kyrka:
fika och försäljning går till Svenska kyrkans
fasteinsamling. Vi tar tacksamt emot bakverk, saftflaskor, marmeladburkar och liknande till försäljningen. Välkommen!

Öppen förskola: Måndag kl 9-11.30.
Barn 0-5 år med vuxen.
PAX åk F-6: Onsdag kl 16.00-17.30.
Vi hämtar på Mössebergsskolans fritids!
Ungdomsgrupp: Torsdag jämn vecka kl
18.30-21.

kyrkans hus:

Bibelutdelning!
Alla fyraåringar får ”Bibel för de yngsta” och
sexåringarna får ”Barnens bibel”. Välkomna!
11 mars kl 14.00 i Mössebergs kyrka: Gudstjänst, Sandra Flensén. Efteråt Fest i fastan!
25 mars kl 10.00 i S:t Olofs kyrka: Mässa, Sandra Flensén. Förskolan Boken är med.
1 april kl 10.30 i Yllestads kyrka: Gudstjänst, Emanuel Carlsson.
12 april kl 18.00 i Fredriksbergs kyrka: Fredriksbergsmässan, Emanuel Carlsson. Kvällssoppa.

Laddar för hajk
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På förskola Boken laddar de äldsta
barnen redan nu för vårens äventur.
På förskolan Boken åker vi varje år på hajk
med sexåringarna, det vill säga de blivande
skolbarnen. Redan nu i februari är barnen
fulla av förväntan och planerar för fullt vilka
gosedjur som ska få följa med och vilken saga
som ska läsas.
Josphine Modig, förskolechef

Öppen förskola: Onsdag 9-11.30. Barn
0-5 år med vuxen.

diakonins husfredriksbergs kyrka:

Grls grls grls åk 7-9: Måndag kl 17-20.
Dans & sånggrupp åk 6+: Måndag kl 17
Grls grls grls åk 4-6: Tisdag kl 18-20.
Okrossbar åk 4-5: Onsdag kl 16-17.30.
Faith to Faith 16+: Onsdagar kl 18-20
Okrossbar åk 6-8: Tisdag kl 17-19.
Öppen kyrka: För alla åldrar! (från 7 år
utan förälder) Torsdag kl 18-21.
Freddiebergsmässan, från åk 5: Fredag
kl 18-21. 16/3, 13/4 och 25/5.

slötagården:

Miniorer åk 1-3: Tisdag jämn vecka
kl 17-18.30.
Juniorer åk 4-6: Tisdag ojämn vecka
kl 17-18.30.
Öppen förskola: Torsdag kl 10-12.
Barn 0-5 med vuxen.

yllestads församlingsgård:

Öppet hus: Torsdag jämna veckor kl 15.3017. Vi hämtar på Yllestadskolans fritids.

tiarps församlingsgård

Ungdomsgrupp: Torsdag kl 18-20.30.
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diakoni

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

Fira kvinnodagen 8 mars!
För fjärde året i rad firas internationella kvinnodagen i Diakonins hus.
Denna gång ligger fokus på #metoo-rörelsen och kvinnors personliga berättelser. Klockan 17 öppnar portarna och vi
bjuder på en kväll med modevisning, utställning av #metoo-kollage med teater, firar vi en #metoo-inspirerad mässa tillkonst och foto samt tårtfika! Klockan 18 sammans. Kvällen avslutas kl 20.

# metoo

Välkommen att handarbeta
Tycker du om att sticka, virka eller
göra något annat handarbete? Välkommen till handarbetsgruppen!
Handarbetsgruppen träffas i Diakonins
hus-Fredriksbergs kyrka på onsdagar kl
9.30–12.00. Deltagarna stickar bland
annat saker som säljs i pastoratets nya
butik ”Himmel och jord” i Kyrkans hus.
Alla intäkter från den försäljningen går
direkt till diakonins arbete. Den som vill
kan också ta med sitt eget handarbete

hemifrån och bara vara med i gemenskapen i gruppen, fika och handarbeta
tillsammans. Välkommen med!

Tack för hjälpen!

Tack alla fantastiska människor, arbetsplatser och föreningar
som var med och stöttade diakonins arbete under julen.
Tack Lions Club Falköping och Lions Club Falköping Ålla för matkassar och
presentkort. Tack Coop Extra Falköping för arrangerande av julbord och
det gedigna arbetet med julmatkassar. Tack Mössebergs kurort för maten
till julfirandet. Tack alla enskilda, som på olika sätt bidrog för att så många
som möjligt skulle få en god jul med julmat och julklappar till barnen.
Tack och Guds välsignelse till er alla, ni gör det möjligt för oss att hjälpa!

Tina Redin
Diakon
0515-77 63 29

Erika Erlén
Diakon
0515-77 63 36

Molly Svensson
Diakoniassistent
0515-77 63 37

diakonin i vardagen
diakonins hus - fredriksbergs kyrka
Internationella sygruppen.
Mån 9-12, ons 15-18 och tors 9-12.
Rörelsegrupp. Måndag 10.30-11.30.
Öppen kyrka/Fredrikas café. Fika och
gemenskap. Måndag 14-17: våfflor!
Onsdag 9-14 och torsdag 14-17: hembakat.
Morgonbön. Onsdag 9-9.20.
Handarbetsgrupp. Onsdag 9.30-11.30.
Stavgångsgrupp. Onsdag 10.30-12.
Lectio divina. Onsdag 14-14.45.
Bibelläsning i grupp med eftertanke och bön.
Veckomässa & kvällsoppa. Torsdag 18-20.
Livsstegen. Torsdagar 19.15-21. Anmälan.
Gemenskapsträffar. En tors/månad kl 15.
Vårens datum: 15/3, 19/4 och 17/5
bergsliden 7
(Knut Svenning, 0515-77 63 28.)
Källan-öppet hus. Fredag kl 14-16.
Gemenskap och fika.
Mässa. Torsdagar kl 9.00. Servering.
Café Bergsliden. En lördag/månad, kl 15–17.
För vårens program se annonser i FT.
torbjörntorps kyrka
(Birgit Pryssander, 0515-312 73.)
Café Torbjörntorp. Vissa lördagar kl 15.
10/3 Stig Sandberg tolkar Dan Andersson i
bild och ton. 24/4 Jan och Alvi Gustafsson
visar bilder och berättar om Sydafrika
ållebergsområdet
(Björn Lundin, 0515-77 63 25)
Församlingsträffar. Vardagsträffar med
gemenskap, fika, föredrag och andakt. 8 mars
kl 14.00 i Slötagården: Ted Rosvall. 18/5 kl
14.00 i Karleby kyrka. Folke Elbornsson.

Messy Church

Kent och Hans Strängby har gjort filmen
”Ett år i våra kyrkor” som visas 23 mars.

Välkommen till vårens filmkvällar
Under mars månad blir det två filmkvällar i Yllestads församlingsgård. Vid
det andra tillfället är det premiär för en helt ny, lokalt producerad film.
Fredag 16 mars kl 18.30
Matteusevangeliet

Fredag 23 mars kl 18.30
Ett år i våra kyrkor

Italiensk långfilm från 1964 av regissören
Pier Paolo Pasolini. En filmatisering av
Matteusevangeliet som behandlar Jesu liv,
död och uppståndelse. Paus med förtäring
samt betraktelse efter filmen av Emanuel
Carlsson.

En film av Kent och Hans Strängby. Filmen handlar om gudstjänst- och församlingslivet i Ållebergsområdets kyrkor år
2017. Filmen är två timmar lång. Det blir
paus med förtäring. Föranmälan senast 15
mars till 0515- 77 63 03/06.

Fastemarschen går från Åsle till Tiarp
Sedan flera år är fastemarschen en tradition i Åslebygdens församling.
Årets marsch går av stapeln den 18 mars.
Den startar i Tiarps kyrka med andakt och
sedan går promenaden till Åsle kyrka där
det avslutas med en mässa. På vägen blir det
ett stopp för tid att äta smörgås och dricka
varmt.
Fastemarschen är ett sätt att påminna sig
om hur många människor det är runt om i
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världen som fortfarande måste gå långt efter vatten, ved eller till och med mat. Fastekampanjen i år handlar om att stötta och
ge de utsatta en chans att resa sig starkare
och få en tillvaro som går från att överleva
till att leva.
Välkomna till en marsch för livet, en
marsch för att resa sig starkare.

Messy church är en ny mötesplats
för alla åldrar, en fredag i månaden.
En fredag i månaden slår vi upp portarna
för Messy Church i Kyrkans hus. Varje
tillfälle börjar med drop-in-fika. Sedan
presenteras kvällens tema. Det leder över
i en stund då kreativiteten får släppas loss
i workshops och pyssel. Tillsammans skapar vi kvällens andakt! Vi avslutar med
lagad mat och god gemenskap.
Vårens träffar: Fredag 6 april och 4 maj

kl 17.15-19.30. Anmälan till 0515-77
63 00 senast torsdag i veckan innan. Det
kostar ingenting att vara med!

Bibelstudier

Vill du vara med i bibelstudier i Matteusevangeliet? Kontakta Björn Lundin, tel.
0708-723848.

kyrkogårdens
dag
Lördag 19 maj kl 10-13
S:t Olofs kyrkogård
Uppståndelsen kapell
S:t Sigfrids kyrkogård

porträttet

Barbro brinner för att hjälpa andra
- Att få göra något för en medmänniska som har det svårt, det ger mig en stor glädje. Det säger Barbro
Lundgren, ideell medarbetare i Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka.
de backar som fylls till brädden med kläder. Just nu arbetar man på att försöka få
en struktur i insamlingen, för att underlätta
för diakonerna som lämnar ut kläderna till
behövande.
Vi närmar oss slutet av vårt samtal och jag
frågar Barbro om hon har något favoritord
ur Bibeln. Hon svarar snabbt att hon tycker
mycket om Romarbrevet 8:28.
– Det bibelordet har betytt mycket för
mig. Jag har på senare år förstått mer och
mer att det stämmer.
”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som
älskar honom att nå det goda, dem som han
har kallat efter sin plan.”

Barbro Lundgren ansvarar för
klädinsamlingen i Diakonins hus
-Fredriksbergs kyrka.

var jag helt ensam. Nu är vi tre stycken som
jobbar tillsammans, berättar Barbro.
I Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka
finns flera ideella och Barbro berättar för
mig att det är så roligt med dem alla, för
alla behövs.
– Diakonin är ju inte bara en sak utan
flera pusselbitar som alla kan sammanfogas
till att bli ett. Det är det som gör att det är
varierande och att alla behövs. Men vi vill
gärna ha fler som hjälper till i klädinsamlingen, lägger Barbro till med ett skratt.
Hon visar runt i det rum som används
för sortering av de inlämnade kläderna och
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Diakonins hus – Fredriksbergs kyrka sjuder
av liv när jag kliver in genom dörren. I kyrksalen är det gemenskapsträff med BengtÅke Öhgren, i syföreningssalen sitter några
och samtalar om livet och i musikrummet
spelar och sjunger några ungdomar. Det
är liv och rörelse i varje vrå. Nere i källaren
finns tre damer som sorterar kläder och försöker få ordning på klädinsamlingen. En av
dem är Barbro Lundgren.
Barbro är småländska från början och det
kan en ana när hon pratar. Hon har dock
bott i Falköpings kommun sedan 1974.
När vi pratar förstår jag att kyrkan ligger
henne varmt om hjärtat.
– Min pappa var soldat i Frälsningsarmén
och mamma aktiv i Alliansförsamlingen. Så
den kristna tron var en stor del av min uppväxt och har format mitt liv, säger hon.
När Barbro sedan kom ut i yrkeslivet så
blev valet vård och omsorg. I mer än 30
år arbetade hon sedan inom olika delar av
vården. Därifrån var steget inte långt till
diakonin.
– Jag brinner för att hjälpa andra människor. Att få göra något för en medmänniska
som har det svårt, det ger mig en stor glädje,
säger hon.
Barbro tog kontakt med Diakonins hus
-Fredriksbergs kyrka eftersom hon hade
en längtan att få hjälpa till. Där fick hon
kontakt med prästen Fredrik Stiernstedt
Östblom som tog emot henne med öppna
armar. Ganska snart fick hon ansvaret för
husets klädinsamling.
– Jag började under förra hösten och då

Jag tackar för mig och Barbro fortsätter
att sortera kläder med sina kamrater. I ett
av rummen pågår en pingismatch och det
skrattas högt av glädje. Det förbereds för
kvällens mässa. Samtal pågår i varje vrå.
Vilken rikedom, tänker jag, att få vara del
i detta, en del i att skänka glädje för dem
som har det svårt eller bara behöver känna
sig älskade. Här i Diakonins hus- Fredriksbergs kyrka finns en famn för alla som behöver den. Både ung som gammal.
”Du sagt till oss att vi ska möta varje mänska, och vi vill möta i respekt och lyhördhet.
Det sanna mötet är en gåva till vårt hjärta och
du är där i all din kraft och helighet.”
Psalmer i 2000-talet 821:2
Birgitta Lindh
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Ingenting är okrossbart?

N

ej, ingenting är okrossbart. Världen vi lever i är utsatt för
mycket som vill krossa och skada. Miljögifter, klimathot,
plastpartiklar, krig och nöd påverkar oss alla. Du och jag är inte
heller okrossbara, vilket vi ibland allt för väl påminns om när vi
drabbas av svårigheter och bekymmer. Inte ens Gud är okrossbar,
vilket bilden av den döende Jesus på korset visar.
Den bilden är viktig för alla som upplevt sig krossade och nedtrampade. Gud blir människa, och går själv in i den krossades
situation. Jesus är på den absoluta botten, där inget kan bli värre,
och därför vet vi att vad som helst som händer oss och hur djupt
vi än sjunker, finns alltid Gud nedanför oss.
Det är detta som påsken handlar om. Från början berättelsen
om hur det förslavade folket på botten av Egyptens samhälle
under Moses ledning reste sig och tågade ut mot framtiden.
Med Jesus fick påsken ytterligare en dimension. Det var själva
dödens slaveri som människan, under den nye Moses – Jesus,
reste sig ur på den tredje dagen. Löftet om att den som litar på
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När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

honom är delaktig i den befrielsen lever än och vi firar det på olika
vis i kyrkorna världen över söndag efter söndag.
Med andra ord: Ingenting är okrossbart, inte ens döden! Och
därför är vi ju okrossbara, när vi i ord och handling förmedlar
och lever i Guds kärlek. Det är paradoxalt, det är en omöjlighet,
men lika mycket en realitet och vår största möjlighet! Läs i detta
kyrkoblad om ungdomsprojektet ”Okrossbar” som verkligen illustrerar vad som kan göras när alla goda krafter samverkar. Ta del av
åtminstone några av de gudstjänster
som ger oss liv och hopp i en alltför
skör och krossbar värld.
En välsignad vår och påsktid
önskar jag er alla!

Jonas Hagström,
kyrkoherde

