
kyrkoblad
För Svenska kyrkan Falköping      Nr 2/2017

i detta nummer: 
Anmälan till  konfirmation är fortfarande 
öppen. Samling för alla miniorer i juni. 
Lägergården i Tiarp - en skatt i 
pastoratet. Nytt sätt att arbeta i 
Diakonins hus. Ideella medarbetare 
sökes till ny besöksgrupp. Möt Svenska 
kyrkans medarbetare på nationaldagen.
Unna dig en stilla dag i augusti. Ny 
musiker i Fredriksbergs kyrka.

vad vill du 
att kyrkan 
ska göra?

Möt ledarna för årets Sommarungdomskör!

Den 17 september är det kyrkoval. Då kan du 
som medlem vara med och påverka. Läs om 
vilka som kandiderar i Falköpings pastorat. 

Sommaröppet!

VARJE VECKA HELA SOMMAREN

musik i sommarkväll

STILLHET, FRIHET, ANDLIGHET

följ med på en 
pilgrimsvandring

”Musik 
förändrar
världen”

fredrikas café och 
aktiviteter för barn i 
fredriksbergs kyrka!



der dem… gör er inga bekymmer.” Oansvarig 
livsstil, ur pensionssynpunkt, kan tyckas. Men 
på något sätt blir Jesu ord en uppmaning att leva 
livet, inte bara genomleva. 

Kanske går vi miste om livet självt när vi gapar 
över för stora stycken? ”Vad hjälper det en män-
niska om hon vinner hela världen, men får betala 
med sitt liv?” Återigen kloka ord från Jesus som 
passar att grunna på vid någon skogspromenad.

Vågorna kluckar och gnirkandet från häng-
mattans karbinhakar vaggar mig till en stunds 
sömn, trots att solen står högt på himlen. Som-
maren passerar långsamt förbi, men frågorna 
står kvar, och erbjudandet om att leva det liv jag 
har fått att leva. 

KYRKOBLADET
En tidning från Svenska kyrkan Falköping 
som delas ut till alla hushåll i pastoratet 
fyra gånger per år. 
Ansvarig utgivare: Jonas Hagström. 
Redaktion:  Jonas Hagström och Catarina 
Tidström. Text & foto:  Catarina Tidström 
där ej annat anges. Tryck: Svärd & Söner 
AB, Falköping. Adress: Falköpings pastorat, 
Storgatan 11 B, 521 43 Falköping. Telefon: 
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E-post: falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/falkoping
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INNEHÅLL

Jonas Hagström, 
kyrkoherde 

Sommar och sol. Precis vad vi så länge väntat 
på efter en torr och kall vår. Och visst gör 
det gott åt både kropp och själ att få lapa 

sol ett par timmar, höra vågornas kluckande mot 
en strand någonstans, och få tid att umgås med 
vänner och släkt. Vi behöver det, och kan med 
gott samvete tillåta oss det. 

Men vi behöver mer. För mitt i vågskvalpsidyl-
len på den solvarma sanstranden kan en diffus 
känsla av tomhet smyga sig på. Vi slår bort den, 
avfärdar den, men den kommer tillbaka och gör 
sig påmind. ”Var är du, människa?” hör vi tystna-
den säga, och vi börjar fundera på hur vi egentli-
gen lever vårt liv. Jobba, skjutsa barn, renovera, 
handla, städa, jobba, åka hit, åka dit…  

Den där vardagsstressen kan te sig så orimlig 
i ljuset av vilan. Var det verkligen så som livet 
skulle levas? Och finns det några alternativ, när 
nu trygghetssystem och pensionssystem ser ut 
som de gör?

”Se på fåglarna under himlen” säger Jesus i 
Bergspredikan. ”De sår inte, skördar inte och 
samlar inte i lador, men er himmelske fader fö-

Gör er inga bekymmer...

kyrkoherden har ordet

3. TEMA KYRKOVAL
Läs om hur du gör för att rösta och 
om vilka som kandiderar i Falköping.

8. KALENDARIUM.
Sommarens gudstjänster och musik. 

10. PÅ GÅNG!
Vad händer i pastoratet?

15. PORTRÄTTET
De leder årets Sommarungdomskör.



När är kyrkovalet?
Söndag den 17 september 2017 är det 
kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart 
fjärde år och alltid den tredje söndagen i 
september.

Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få 
förtroendet att styra kyrkan de kommande 
fyra åren. Direkta val sker till kyrkofull-
mäktige i församlingen eller i pastoratet, 
till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrko-
mötet på den nationella nivån.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på 
valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i 
Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en 
församling i Sverige den 18 augusti 2017 
(då röstlängden fastställs).

Hur många är röstberättigade?
Cirka 5,3 miljoner av Svenska kyrkans 
medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 
2013 röstade 700 000 medlemmar. 

Vad röstar jag på?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas 
för nomineringsgrupper. Det är samman-
slutningar och intressegrupper formade för 
att delta i kyrkovalet. 

På de följande sidorna hittar du informa-
tion från de fyra nomineringsgrupper som 
ställer upp i valet till kyrkofullmäktige här 

I kyrkovalet den 17 september har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper 
och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Nytt för i 
år är att du kan rösta var du vill i landet även på valdagen. 

i Falköpings pastorat. På kyrkovalets webb-
plats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kan 
du också läsa om vilka grupperna och kan-
didaterna är.

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring 
den 30 augusti 2017. På röstkortet finns 
uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i 
och vilka val du har rätt att rösta till. 

På röstkortet finns också information om 
vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, 
som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?
Den 17 september 2017 har alla valloka-
ler öppet minst klockan 18–20, i regel har 
vallokalerna öppet i minst sex timmar på 
valdagen. Information om öppettider och 
lokaler finns på röstkortet. 

Du kan förtidsrösta i samtliga röstnings-
lokaler i hela landet, 4–17 september 2017. 
Det är också möjligt att förtidsrösta genom 
brevröstning. För att förtidsrösta behövs 
röstkortet. På pastors- och församlings-
expeditioner hittar du information om 
röstmottagningsställen, öppettider och 
material för brevröstning. För den som blir 
förhindrad att besöka vallokalen är bud-
röstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre 
personer som du helst vill se valda.

Gör din röst hörd i kyrkovalet!

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en pre-
liminär röstsammanräkning. Vartefter de 
preliminära resultaten blir klara presente-
ras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 
Ansvaret för den slutliga rösträkningen har 
stiften.

Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och 
röstkortet hittar du ytterligare information.
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valinformation från nomineringsgruppen borgerligt alternativ

Rösta för 
borgerliga värderingar 

valsedel i kyrkovalet!

1. Dag Högrell, Falköping

2. Christina Jorméus, Marka

3. Roland Svensson, Karleby

4. Gunbritt Gunnarsson, Vartofta

5. Håkan Arnesson, Luttra

6. Carl-Magnus Andersson, Näs

7. Peter Jorméus, Marka

Visa och berätta att kristen tro inte är något konstigt – det är en trygghet!

Vara tydliga med vad Du får ut av kyrkoavgiften.

Få fler att känna delaktighet, genom ett nytänkande och en anpassning 
av gudstjänstlivet  som även lockar de yngre.

Att alla kyrkobyggnader är hela folkets kulturarv och därmed måste få  
tillräckliga ekonomiska medel för att bevaras.

 

vi vill:
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… har ett varierat gudstjänstliv med mycket     
    musik och glädje där alla blir berörda.

… låter kyrkorna välkomna till andlighet och     
     andakt.

…  består av engagerade människor som vill 
      vara med och dela ansvaret i pastoratets    
     alla kyrkor.

… låter det vara enkelt och naturligt att 
    döpa sig.

… satsar på barn och unga och låter deras 
     röster bli hörda.

… värnar om allas lika värde och vill vara en 
     trygg famn i en orolig värld.

… hyser en särskild omsorg, värme och 
     kärlek till de ensamma, socialt utsatta  
     och människor på flykt.

… vårdar och använder kyrkorna, såväl på    
     landsbygden som i staden, och utvecklar     
     det kulturarv som våra kyrkor utgör.

… ser miljöarbete och hållbar utveckling 
     som en självklar del.

… har ett ansvarsfullt användande av 
     medlemsavgifterna.

valinformation från nomineringsgruppen centerpartiet

Nomineringsgruppen Centerpartiet går till val 17 september med kandidater som har 
engagemang och hjärta för kyrkan och kyrkans framtid. 

Svenska kyrkan – folkkyrkan – är öppen och tillgänglig för alla, såväl för den som söker eller tvivlar 
som för den som kommit en bit på trons väg. Vi ser en kyrka med Kristus och gudstjänstlivet i centrum 
- en plats att längta till där varje människas relation med Gud får vara unik.

Kyrkan för alla…

valinformation från nomineringsgruppen borgerligt alternativ
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valinformation från nomineringsgruppen arbetarepartiet socialdemokraterna

”Pastorates kyrkor

Detta innebar vidare att vi fick fem mandat 
i kyrkorådet och ordförande blev Ingegerd 
Darius Reinholdsson. Så här säger Ingegerd 
om den gångna mandatperioden:

 – Det har varit en period fylld av många 
viktiga händelser och en hel del svåra be-
slut. Framförallt har vi arbetat med att få 
en ekonomi i balans. Vi har tagit beslut om 
renovering av fastigheter, Torbjörntorps 
kyrka, Karleby kyrka, S:t Olofs kyrka och 
Kyrkans Hus. Det innebär visserligen stora 
kostnader men ska ses som en satsning för 
framtiden. 

– Vi har fått ett diakonalt centrum i 
Fredriksbergs kyrka. Barn- och ungdoms-
verksamheten drivs som tidigare utan att vi 
tar ut avgifter från enskilda deltagare. Men, 
det är bekymmersamt att så många med-
lemmar väljer att gå ur Svenska Kyrkan. Vi 
märker redan av att våra intäkter minskar 
och har fått lära oss att anpassa verksamhe-
ten till verkligheten. 

Ingegerd ställer också upp på årets valse-
del tillsammans med 16 andra.

Trots vikande medlemsantal och en min-
dre plånbok med pengar så vill den socialde-
mokratiska nomineringsgruppen fortsätta 
att arbeta för att pastoratets kyrkor ska vara 

öppna och kunna användas för olika behov. 
Det är stadens stora antal betalande med-
lemmar som gör det möjligt att hålla guds-
tjänster och mässor i pastoratets kyrkor. 

 Vi är väldigt glada att det nu bildats en 
förening för Svenska Kyrkans Unga i Fal-
köping. Vi vill stötta dem på alla sätt!  Mer 
barn- och ungdomsverksamhet i Vartofta,  
Kättilstorp och Torbjörntorp står också 
högt på vår önskelista!

Vi vill visa att medlemmar som inte van-
ligtvis är kyrkobesökare är viktiga stöttepe-
lare som vi ska vårda och vara tacksamma 
för. Vi välkomnar också de som inte är 
medlemmar ännu!

Falköpings pastorat ska fortsätta med 
ökat samhällsengagemang och ta ställ-
ning i olika frågor genom dialog med 
pastoratets invånare. 

I nästa nummer av Kyrkobladet kom-
mer vi att presentera våra kandidater och 
berätta ännu mer om vad vi vill arbeta 
för nästa mandatperiod. Om du vill 
hjälpa till i vårt valarbete eller har något 
att fråga om så går det bra att kontakta 
Arne Gunnarsson tel 0703-156827 el-
ler Ingegerd Darius Reinholdsson tel 
0705-122081

Vid förra valet deltog 1856 medlemmar i valet till kyrkofullmäktige 
i Falköpings pastorat. Av dessa valde 710 den socialdemokratiska 
valsedeln. Vår nomineringsgrupp blev därmed störst och fick hela 12 
mandat i kyrkofullmäktige som har 29 ledamöter

ska vara öppna”

Ingegerd 
Darius 
Reinholsson
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Tro, tradition och trygghet 

valinformation från nomineringsgruppen sverigedemokraterna

För mer information om SD Falköping kolla in falkoping.sd.se
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söndag 4 juni
pingstdagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Johansson.
10.30 Näs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Carlsson.
17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
19.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.    

lördag 10 juni
19.00 S:t Olofs kyrka 
Missa Papæ Marcelli av Palestrina. 
Falbygdens oratoriekör, Annika 
Lagerquist, dir. Präst: Emanuel 
Carlsson

söndag 11 juni 
heliga 
trefaldighets dag
9.30 Yllestads kyrka
Mässa, Carlsson.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
Välkomnande av nya kyrkvärdar
11.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Carlsson. 
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Sandström.
19.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Sandström.
19.30 Karleby kyrka
Musik i sommarkväll. ”Musikalisk 
resa i filmens värld” – Birgitta 
Lindh. Kyrkkaffe från kl 19.

söndag 18 juni
första söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.  
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.
11.00 Kälvene kyrka
Mässa, Lundin.
15.00 Dagcentralen Läkaren
Mässa, Svenning.
19.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Lundin.  
19.00 Skörstorps kyrka
Musik i sommarkväll. Maja Gulliden, 
sång och Birgitta Lindh, piano. 

fredag 23 juni
midsommarafton  
22.00 Mularps kyrka
Musik i midsommarkvällen. Linda 
Jonsson och Birgitta Lindh.

lördag 24 juni  
midsommardagen      
11.00 Marka kyrka
Mässa, Johansson.
14.00 Prästgården, Åsle
Friluftsgudstjänst, Löwing.
Kyrkkaffe. 
14.00 Yllestads 
församlingsgård
Friluftsgudstjänst, Johansson. Ta 
med kaffekorg!

söndag 25 juni
den heliga johannes 
döparens dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
10.00 Flittorps g:a kyrkplats, 
Tiarp Friluftsgudstjänst, 
Johansson. Ta med kaffekorg!

14.00 Jakob Annas stuga, 
Karleby Friluftsgudstjänst, 
Hagström. Ta med kaffekorg!
19.00 Kälvene kyrka
Musik i sommarkväll. Katarina 
Tchaicha, sång. Birgitta Lindh, piano. 
19.00 Luttra kyrka
Mässa, Johansson.
  
torsdag 29 juni
19.00 Torbjörntorps kyrka
Musik i sommarkväll. ”För kärlekens 
skull - en hyllning till Ted Gärdestad” 
Sånggruppen Birgitta med vänner 
och instrumentalister.
 
söndag 2 juli
tredje söndagen efter 
trefaldighet
11.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Johansson.
11 och 14 S:t Olofs kyrka
Konfirmation med mässa, Hagström 
och Östblom.
14.00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst vid kyrkan, 
Lundin. Sommarungdomskören 
medverkar. Ta med kaffekorg. 
15.00 Dagcentral Läkaren
Andakt, Johansson.
16.30 Brunnsgårdens damm, 
Skörstorp Friluftsgudstjänst, 
Lundin. Ta med kaffekorg!
19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Musik i sommarkväll. ”Den svenska 
sångskatten”, Malin Ulfenborg, sång 
och Birgitta Lindh, piano. Lundin.
 19.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

torsdag 6 juli
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”LIV! - 
psalmer och folkliga koraler” Kerstin 
Svensson, sång, fiol och fiddla, 
Lennart Svensson, sång och gitarr, 
Johan Ludvig Rask, sång, gitarr och 
slagverk.

söndag 9 juli
fjärde söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Yllestads kyrka
Mässa, Lundin.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
11.00 Mularps kyrka
Mässa, Lundin.
14.00 Falekvarna
Friluftsgudstjänst, Hagström. 
Kyrkkaffe.
14.00 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst vid kyrkan, 
Lundin. Sommarungdomskören 
medverkar.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Musik i sommarkväll. 
Sommarungdomskörens 
avslutningskonsert.

torsdag 13 juli
19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll.  ”Musik tvärs 
genom Europa” - Ramona och 
Gustav Jannert, violin, piano och 
orgel. 

söndag 16 juli
apostladagen  
9.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.  
14.00 Gamla kyrkplatsen, 
Vistorp.
Friluftsgudstjänst, Lundin. 
Ta med kaffekorg!
14.00 Marka
Friluftsgudstjänst, Johansson.
15.00 Dagcentralen Läkaren
Mässa, Flensén. 
19.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.
19.00 Åsle kyrka
Musik i sommarkväll. Claes-Göran 
B Näslund, sång och gitarr.

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.



                     

Fredrik Stiernstedt  
Östblom, pastorsadj. 
0515-77 63 44

9

torsdag 20 juli
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll.
”Kvartett-afton” - Frida Hagman, 
sopran, Ludvig Rosvall, piano, 
Carl Ahlgren, klarinett och Anna 
Ericsson, piano. 
      
söndag 23 juli
sjätte söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Tiarps kyrka
Mässa, Carlsson
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. 
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Carlsson.
14.00 Getagården, 
Vartofta-Åsaka
Friluftsgudstjänst, Flensén. 
Kyrkkaffe.
19.00 Slöta kyrka
Musik i sommarkväll.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

torsdag 27 juli
19.00 Marka kyrka
Musik i sommarkväll. Mästarnas 
musik - barock och tango” Jens 
Johansson, flöjt och John Elénius, 
gitarr.
  
söndag 30 juli
Kristi förklarings dag
9.30 Karleby kyrka 
Mässa, Carlsson.
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Sandström.
11.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
15.00 Dagcentral Läkaren.
Andakt, Sandström.
18.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Sandström.  
Sammanlyst för Mössebergs 
församling.

19.00 Vistorps kyrka
Musik i sommarkväll. 
Le-We kvartetten 

torsdag 3 augusti      
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Den lustige 
tid?” Helena Ek, sopran och Peter 
Jansson, kontrabas.  
  
söndag 6 augusti      
åttonde söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom. 
11.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning.
14.00 Backgården i Näs 
Friluftsgudstjänst,Stiernstedt 
Östblom
Ta med kaffekorg!
18.00 Åsle kyrka
Mässa, Svenning.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
Avslutning för sommaraktiviteterna.
19.00 Luttra kyrka
Musik i sommarkväll. ”O sommartid 
så skön å kär” - Folkmusikgruppen 
Vittra.

torsdag 10 augusti      
19.00 Friggeråkers kyrka
Musik i sommarkväll. ”För att du 
finns” Gry Kaijankoski, Wilma och 
Albin Graaf.  
  
söndag 13 augusti     
Nionde söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Svenning.
14.00 Torbjörntorps kyrka
Friluftsgudstjänst, Svenning. 
15.00 Dagcentral Läkaren
Mässa, Sandström.

Pontus Johansson
Mösseberg
0515-77 63 27

Björn Lundin
Ållebergsområdet 
0515-77 63 25

Knut Svenning 
Mösseberg
0515-77 63 28

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

Emanuel Carlsson 
Fredriksberg/Ålleberg 
0515-77 63 61

Jonas Hagström, 
kyrkoherde
0515-77 63 01pr

ä
st

er
Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

15.00 Höjentorp, Mularp.
Friluftsgudstjänst. Löwing.
Ta med kaffekorg!
16.00 Agnestads kyrkoruin
Friluftsgudstjänst. Ta med 
kaffekorg!
19.00 Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll. ”Rofylld 
musik i sommarkvällen”,  Håkan 
Ljungkvist, saxofoner och Karin 
Möller, orgel och piano. Sandström.
19.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
  
torsdag 17 augusti
19.30 S:t Olofs kyrka
Valle Baroque – Andrew Lawrence 
King, harpa. Entré! Förköp biljett 
/ festivalpass via vallebaroque.se 
eller i porten kl 18.
 
söndag 20 augusti
tionde söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.  
11.00 och 14.00 Slöta kyrka
Konfirmation med mässa, Löwing
18.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19.00 Fredriksbergs kyrka 
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
19.30 Tiarps kyrka
Musik i sommarkväll.  Torbjörn 
Lantz och Ted Rosvall.  

lördag 26 augusti 
18.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”I skogens 
famn” Fässbergs vokalensemble, 
Mölndal under ledning av Karin 
Rosander.

söndag 27 augusti 
elfte söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin.
10.00 S:t Olofs kyrka 
Gudstjänst, Carlsson.
11.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Flensén.
15.00 Dagcentral Läkaren.
Andakt, Carlsson.
19.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Flensén.
19.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing.
19.30 Näs kyrka
Musik i sommarkväll. Sofia, Selma 
och Tuva Persson samt Linda, 
Mattis och Tuva Jonsson sjunger 
och spelar.  

torsdag 31 augusti
20.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll. Göteborgs 
ungdomskör, Anne Johansson, dir.

lördag 2 september  
18.00 Luttra kyrka
Helgmålsbön, Johansson.

söndag 3 september  
tolfte söndagen efter 
trefaldighet  
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström. Inskrivning 
av konfirmander.
10.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst. 
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Annika Lagerquist
S:t Olofs kyrka
0515-77 63 22

Birgitta Lindh 
Ållebergsområdet
0515-77 63 63

Gustav  Gyllenhammar  
Mössebergsområdet
0515-77 63 24

Ulric Rudebrant 
Mössebergsområdet
0515-77 63 23

musik
Musiken spelar en stor och viktig roll i kyrkan. I Falköping 
finns en bred verksamhet som rymmer allt från babyrytmik 
till avancerade körverk. Du hittar alla musikgudstjänster i 
kalendariet på sidan 7-9.

var med och 
sjung i kör!

för barn och unga: 
Åslebygdens barnkör 
Åsle skola. För tillfället vilande.
Mössebergs barnkör (åk 0-3): 
Mössebergs k:a, tisdag kl 17.30-
18.15. 
Diskantkören (åk 4-): Mösse-
bergs k:a, tisdag 16-17.
Ungdomskören Rejoice (fr. åk 7): 
Mössebergs k:a, måndag kl 17-18.15. 
Annika Lagerquist och Ulric Rudebrant.

för vuxna:
Försångarna: Medverkar i guds-
tjänst ett par ggr/termin. Repetition 
i Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka 
veckan innan. 
Birgitta med vänner: Deltar vid 
några gudstjänster per termin och  
övar vid ett par tillfällen innan. Bir-
gitta Lindh.
Torbjörntorps kyrkokör & Fredriks-
bergskören: Mössebergs k:a, onsdag 
kl 19-21. Gustav Gyllenhammar. 
Bergaton: Diakonins hus-Fredriksbergs 
k:a, onsdag kl 19. Annika Lagerquist. 
S:t Olofs kyrkokör: S:t Olofs k:a, 
torsdag kl 18.30. Ulric Rudebrant. 
Falköping Gospel: Mössebergs k:a, 
måndag kl 18.30.  
Kören Knut Svennings: 
Diakonins hus-Fredriksbergs k:a var-
annan torsdag kl 19. Ingela Milton. 
Ållebergs kyrkokör: 
Slötagården, tisdag kl 19. 
Ingrid Nordlander. (vikarie). 

körer med provsjungning: 
Gustavi stämmor: 
Mössebergs k:a, tisdag kl 19-21. 
Gustav Gyllenhammar. 
Falbygdens oratoriekör: 
Diakonins hus-Fredriksbergs k:a, en 
ggr/månad. Annika Lagerquist.  

En hälsning från Elisabeth Sjödin, ny kyrko-
musiker i Fredriksbergs kyrka från oktober.

”Jag heter Elisabeth Sjödin och jag har fått tjäns-
ten som musiker i Fredriksbergs kyrka från och 
med den 1 oktober. Jag blev jätteglad för det-
ta och hoppas att jag ska kunna bidra med fin 
musik, rolig körsång och glädje i vardagen med 
mera. 

Jag har arbetat som kyrkomusiker i hela mitt 
liv. Bland annat 24 år i Jönköping och tre år i 
Dalarna. Först var jag i Älvdalen en kortare tid 
och den återstående tiden i Sälen-Tandådalen- 
Fjällkyrkan. 

Det var fantastiskt och fint i Dalarna på många 
sätt, men nu ska det bli så kul att komma till-
baka till de ”sydliga breddgraderna”, som ändå 
blir något helt nytt, och så spännande. Jag ser 

Elisabeth Sjödin, ny kyrkomusiker!

fram emot alla nya härliga människor i alla 
åldrar från olika kulturer som jag kommer att 
träffa i Falköping, och jag ser också fram emot 
all härlig musik, sång och fina tillfällen m.m. 
som vi kommer att skapa tillsammans. Tack för 
förtroendet. Vi ses snart!”

Musik i sommarkväll 
hela sommaren,  
öppet för alla.
Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? 
Rösta i kyrkovalet 17 september.
svenskakyrkan.se/kyrkoval
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mössebergs kyrka:
Öppen förskola: Måndag och 
onsdag kl 9-11.30.  Mössebergs 
barnkör (åk 0-3):  Tisdag 17.30. 
Diskantkören (åk 4-): Tisdag kl 16.
Miniorer (åk 0-3): Onsdag kl 15. 
Juniorer (åk 4-7): Onsdag kl 17. 
Ungdomsgrupp (åk 9- ):  Torsdag 
jämna veckor kl 18.30. 

diakonins hus-
fredriksbergs kyrka:
Öppen förskola: Måndag kl 13-15 
och torsdag kl 10-12. Sång- och 
dansgrupp: (12-16 år): Måndag kl 
17. Barngrupp (10-13 år): Tisdag 
kl 16-. Faith to Faith: Tisdag kl 18. 
(Multireligiös ungdomsgrupp.) Barn-
grupp ( 7-9 år): Onsdag kl 15. Tjej-
grupp (13-16 år): Onsdag kl 17.

ållebergsområdet:
Öppen förskola: Torsdag 
kl 10-12 i Slöta församlingsgård. 
Öppet hus (åk 1-5): Torsdag
kl 15.30-17 i Yllestads förs.gård. 
Juniorer (åk 4-5): Tisdag kl 18. 
Jämna veckor i Slötagården och 
ojämna veckor i Tiarps förs.gård. 
Miniorer Slöta: (åk 1-3): Onsdag 
jämna veckor kl 17 i Slötagården.
Miniorer Tiarp (åk 1-3): Onsdag 
ojämna veckor kl 17 i Tiarps försam-
lingsgård. Ungdomsgrupp: (åk 6-): 
Torsdag kl 18 i Tiarps församlingsgård.

för barn & unga

                    
 barn och unga

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

Linda Svensson 
Mösseberg 
0515-77 63 08

Markus Karlsson
Ållebergsområdet
0515-77 63 62

Sonja Svensson
Ållebergsområdet 
0515-77 63 65

Britt-Marie Bende-
fors, Mösseberg 
0515-77 63 30

Maria Håkansson 
Mösseberg 
0515-77 63 31

Linde Lundqvist
Diakonins hus-
Fredriksbergs kyrka 
0515-77 63 81

Tiarps hembygdsgård byggdes om till lägergård 2012. 
Sedan dess har den använts flitigt. 
Ovanvåningen har en stor sovsal med 27 sängar. I köket 
finns det en snabbdiskande maskin och utomhus finns det 
fina vindskyddet med grillplats. 

Här bedriver pastoratet verksamhet för miniorer, juniorer, 
ungdomsgrupp och ibland konfirmander. Gården används 
vid kyrkkaffe, liksom vid dop, bröllop och begravningar. 

Ungefär en gång i månaden är det läger på gården. Ofta 
är det pastoratets egna grupper som använder gården, men 
cirka var tredje gång är  det  uthyrt till andra grupper som 
skolklasser, konfirmander från andra pastorat eller liknande. 
Du kan läsa mer och se fler bilder på gården på vår webb!

Den 5 juni träffas pastoratets alla 
miniorer i Tiarps lägergård.
Årets miniordag går i miljöns tecken 
och handlar om de 4 elementen: eld, 
jord, luft och vatten. Vi bakar in dessa 
ämnen i lek, matlagning, tipsprome-
nad, stationer om elementen och en 
avslutande andakt tillsammans med 
föräldrar.

Välkommen 
till miniordag!

En skatt i pastoratet
nu tar grupperna 
sommarlov! höstterminen 
startar vecka  38!
sommarkyrka för barn i 
diakonins hus - läs mer på 
nästa uppslag!

Du är inte ensam om 
att fundera över livet. 
Välkommen att bli konfirmand!

Anmälan är fortfarande öppen!
svenskakyrkan.se/falkoping/konfirmation



                     

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

Tina Redin, diakon
Diakon
0515-77 63 29

Erika Erlén, diakon
Diakon
0515-77 63 36

Molly Svensson
Diakoniassistent
0515-77 63 37

Sommarkyrka för barn
Diakonins hus- Fredriksbergs kyrka  har öppet för barn- och ungdomsverksamhet vecka 27, 
28, 29 och 30.  I sommar kommer vi bland annat att syssla med musik och teater, utflykter, 
chill i kyrkan och läger. För mer information om dagar och tider kontakta Molly Svensson på 
0515-77 63 37 eller molly.svensson@svenskakyrkan.se

sommaröppet för barn och vuxna 
i diakonins hus- fredriksbergs kyrka

Fredrikas café
Fredrikas café  i Diakonins hus - Fredriksbergs 
kyrka har sommaröppet tisdagar och torsdagar 
kl 14-17 under perioden 4 juli -10 augusti. Om 
vädret är fint är serveringen ute på terrassen. 
Vissa dagar kommer det vara någon form av 
sång- och musikunderhållning.
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Skulle du vilja bli besökare – vän till någon 
som är ensam och önskar hembesök och 
vardagsgemenskap? 

Under hösten startas det upp en ny be-

Under många år har Diakonins hus - 
Fredriksbergs kyrka haft en öppen diako-
nal mottagning varje tisdag och torsdag  där 
diakonerna funnits tillgängliga för samtal 
och stöd. Den formen av verksamhet för-
svinner till hösten. 

De diakonala och sociala behoven ökar, 
så  givetvis fortsätter vi med att möta och 
vägleda människors olika behov, men vi 
ändrar formen för det. Detta för att kunna 
möta behoven på ett mer flexibelt och öp-
pet sätt. 

Planeringen inför hösten pågår för full 
och i god tid innan höstterminsstarten 
vecka 38 kommer vi att informera om vilka 
dagar och tider vi kommer att ha öppet. 

Alla kommer dock även fortsättningsvis 
att ha möjlighet att boka samtal med dia-
kon eller präst genom Diakonins hus sam-
talsmottagning. 

Behov av samtal, stöd och vägledning 
ökar markant och det finns många olika 
slags behov som människan bär på. Dia-
konins hus kommer också möta upp beho-

Diakonins hus erbjuder sorgbearbetnings-
kurser, enskilt eller i grupp.

Dödsfall och skilsmässor är de situatio-
ner som oftast förknippas med sorg. Sepa-
rationer, övergrepp, relationsproblematik, 
sjukdom eller att livet inte blev som man 
hade tänkt sig, är andra exempel på förlus-
ter som kan orsaka sorg. 

Även utbrändhet/utmattningsdepression 
bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg 
ofta ligger bakom de beteenden som orsa-
kar dessa symptom. Under kursen genom-
för du ditt eget sorgearbete och du kom-
mer att få instruktioner, men det är du som 
deltagare som gör det mesta av arbetet om 
än med stöd och handledning.

Kursen är inte terapi, utan ett sätt att 
förmedla kunskap och erbjuda stöd så att 
du kan genomföra din egna bearbetning. 
Kostnad för litteratur och kursmaterial är 
200 kronor.

OBS! Under hösten kommer kursen 
som hålls i grupp bara erbjudas dem som 
har förlorat någon närstående genom sui-
cid. Välkommen att höra av dig vid frågor

För mer information kontakta diakon 
Erika Erlén 0515-77 63 36, certifierad 
handledare i sorgbearbetning och utbildad 
vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning. 

ven av samtal i grupp, att dela med andra i 
en trygg och tillitsfull grupp är ett stort och 
viktigt behov idag.

Mer detaljerad information om samtals-
mottagningen (om vilka olika samtal som 
erbjuds såsom stödsamtal i sorg, livskris, 
utsatt livssituation, själavårdssamtal, andlig 
vägledning, parsamtal etc) samt stöd-och 
självhjälpsgrupper kommer i nästa kyrko-
blad. Välkommen till Diakonins hus!

Nytt sätt att arbeta i Diakonins hus 
Diakonins hus är pastoratets diakonala mottagning och ska vara en öppen 
kyrka för alla. Från hösten förändras verksamheten och öppettiderna .

söksgrupp. Är du intresserad av att vara 
med eller undrar över något hör gärna av 
dig till Tina Redin (kontaktuppgiftger 
finns ovan). Välkommen med! 

Vill du vara med i en besöksgrupp?

Enskild 
sorgbearbetning 
Ett handlingsprogram för egen 
känslomässig läkning efter dödsfall, 
separationer och andra förluster.

Vill du dela med dig av din kunskap och tid, träffa nya människor och kanske lära dig 
någonting nytt? Varmt välkommen! Du behövs som idéell medarbetare i Diakonins hus! 
Vi lyssnar gärna på dina idéer kring hur vi kan utveckla arbetet i huset. Hör av dig till  
Linde Lundqvist, samordnare för praktikanter och ideella, tel. 0515-77 63 81!

vi vill bli fler!

Välkommen till en informationsträff i Diakonins hus tisdag 29/8 kl 18.00.



På nationaldagen finns Svenska kyrkan med 
under firandet i Plantis. Kom gärna förbi och 
dela gemenskapen där! 
För de yngre nationaldagsfirarna har vi återigen Barnens 
bord med pyssel och knåp. Vi kommer att ha en del 
Fairtrade-produkter och böcker till försäljning. 

Du kommer också ha möjlighet att gå in i ett tält som 
kommer att vara STILLA RUM – en avskild plats för 
helighet och stillhet mitt i festyran. 

Kanske har du funderingar kring något som du gärna 
vill samtala lite mer med en präst om. Självklart finns 
möjligheterna till det och även prata med någon av våra 
musiker, pedagoger eller vaktmästare som är på plats! 
Hoppas att vi ses i Plantis den 6:e juni! Välkommen!

Välkommen till en Stilla dag i Diakonins hus, lör-
dag 26 augusti kl 10.00-16.00.
Dagen ger möjlighet till egen tid i stillhet och ro. Efter 
morgonbönen får alla en egen plats att vara på. Under 
lunchen spelas musik, så du kan vara kvar i stillheten. 

Vi avslutar med mässa kl 16. Om du vill finns en 
kvällsmacka efter mässan, då vi brutit tystnaden. Det 
finns möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon. 

Vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika. Eventuella 
frågor och anmälan (senast den 7/8, men gärna så fort 
som möjligt), till diakon Tina Redin, på 0515- 77 63 29.

Fira nationaldagen!

Tid till stillhet

vandring från s:t olofs kyrka till gudhem
Söndag 11/6, samling vid S:t Olofs kyrka kl 12.15.
I långsamt tempo vandrar vi de cirka elva kilometrarna till Gudhem. 
Under vandringen gör vi kortare vilopauser med ”ord till eftertanke”. 
I Gudhem möter vi andra vandrare som kommit från Kungslena och 
Valtorp. Tillsammans firar vi mässa i Gudhems kyrka kl 18.00. Medtag 
matsäck för vandringens två längre stopp, vatten att dricka och bra skor 
på fötterna. Vid frågor och för mer information ring ledarna: Sandra 
Flensén 0515 77 63 26 eller Tina Redin 0515 77 63 29.

korta vandringar i stan
Söndagarna 30/7, 13/8 och 20/8 med start kl 17.00.
I sommar  leder diakon Tina Redin tre kortare pilgrimsvandringar, cirka 
60 minuter långa, med start och stopp vid Diakonins hus - Fredriks-
bergs kyrka. Vi vandrar i närområdet, på Fåraberget och i stadsmiljön, i 
lugnt tempo. Under vägens gång stannar vi några gånger för eftertanke 
och delande. För dem som vill finns sedan möjlighet att ta en
gemensam fika inne i kyrkan. Varmt välkommen
med! Diakon Tina Redin, tel. 0515 -77 63 29.

pilgrimskvällar i ållebergsområdet
Vandringarna startar kl 18.00 och leds av Mats Löwing.
Tisdag 4/7  Start vid Åsle kyrka. Vandring söderut genom vacker natur. 
Längd cirka 2,5 km. Ta med eget fika. Avslutning med andakt i kyrkan. 
Tisdag 8/8  Start och mål vid Mularps kyrka. Cirka två kilometer  lätt-
gången vandring. Egen fikakorg medtages och vandringen avslutas med 
andakt i Mularps kyrka.

Följ med på en 
pilgrimsvandring!
Frihet, enkelhet och andlighet är ledorden på en  pilgrims-
vandring. Varmt välkommen att följa med i sommar!
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Ingen sommar utan Sommar-
ungdomskören. I år är det Alice 
Klint och Kristin Kennermark 
som axlar rollen som körledare.

”Musik 
förändrar 
världen”

Under flera år har Sommarungdomskören 
varit med och förgyllt gudstjänsterna i kyr-
kor och på äldreboenden under tre som-
marveckor. Både Alice och Kristin har varit 
med som ledare förut och de ser mycket 
fram emot att ta sig an arbetsuppgiften 
ännu en gång.

– Det som är så roligt med att leda kören 
är att se utvecklingen hos ungdomarna och 
känna energin och glädjen från dem. Det är 
en fantastisk resa vi får vara med på, säger 
Kristin. 

– Musiken är ett av de starkaste medlen 
för att förändra världen och sommarung-
domskören är en oerhört viktig del i arbetet  
för en ljusare och mer inkluderande värld. 
Vi är båda stolta över att få vara en del av 
kören, säger Kristin. 

Jag  blir nyfiken och undrar: Vad är det ni 
vill förmedla till ungdomarna, vad vill ni ge 
dem under de veckor då ni är tillsammans?

– Vi jobbar mycket med att få ungdo-
marna att våga tro på sig själva, bättrar på 
självförtroendet, att de ska lita på varandra 
och sig själva, säger Alice.

– Det ska vara lika roligt att sjunga som 

det är att lyssna på oss. Sångerna vi har valt, 
har viktiga budskap och genom sångerna 
vill vi att ungdomarna ska tänka och disku-
tera kring det. Till sist vill vi ju naturligtvis 
att ungdomarna ska känna att detta var nå-
got av det roligaste de gjort och att de fått 
med sig något fint och viktigt.

Det är roligt att höra Alice och Kristin 
berätta om sina tankar. Det är tydligt att 
musiken betyder mycket för dem båda och 
att de verkligen vill förmedla någonting 
med sin musik. Båda två studerar just nu 
på musikhögskolan. 

Tillsammans bildar de också gruppen 
Vågspel som tar till vara på västgötatradi-
tionen inom folkmusiken, men också tar 
sig an nyskrivet material. De berättar att 
musiken är deras främsta sätt att uttrycka 
idéer och den alltid ger utrymme till krea-
tivt skapande.

– Vi har båda musik som avkoppling, som 
jobb, som framtidsplaner och visioner. Det 
finns mycket som kan sägas genom musik 
och det bästa är att många lyssnar och låter 
sig inspireras, säger Kristin. 

Vi börjar prata om kyrkan  och jag und-

rar över deras bakgrund och vad Svenska 
kyrkan har betytt för dem i deras liv som 
musiker. 

– Min pappa är präst inom Svenska kyr-
kan och redan som liten kom jag i kontakt 
med körsång. Jag är glad över att ha kommit 
i kontakt med olika typer av musik. Kyrkan 
har ju ett rikt musikliv och ett stort engage-
mang, säger Alice. 

Kristin berättar att hon också kom i kontakt 
med kyrkan och kyrkans musikliv som liten.

– Jag är glad för hur det öppnade upp 
mina ögon för hur roligt och viktigt det är 
med musik. Musik för för samman män-
niskor från alla håll och kanter, säger hon.

Vår stund är över och jag tackar Alice och 
Kristin för att de ville ställa upp och önskar 
de all lycka till med Sommarungdomskö-
ren. Jag hoppas att många kommer och 
lyssnar och får känna den där energin och 
glädjen som ledarna vill ge! 

Det får mig att tänka på ett bibelord från 
Psaltaren 98:1:

”Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, 
för han har gjort underbara ting.”

Birgitta Lindh

porträttet

Alice Klint och 
Kristin Kennermark



Lördag 10/6 i kl 19.00 S:t Olofs k:a
Missa Papæ Marcelli av Palestrina. Falbyg-
dens oratoriekör, Annika Lagerquist, dir.

Söndag 11/6 kl 19.30 Karleby k:a
Musik i sommarkväll .  Musikalisk resa i filmens 
värld”. Birgitta Lindh. Kyrkkaffe från kl 19.

Söndag 18/6 kl 19.00 Skörstorps k:a
Musik i sommarkväll. Maja Gulliden, sång 
och Birgitta Lindh, piano.

Fredag 23/6 kl 22.00 Mularps k:a
Musik i midsommarkvällen. 
Linda Jonsson och Birgitta Lindh

Söndag 25/6i kl 19.00 Kälvene  k:a
Musik i sommarkväll.  Katarina Tchaicha, 
sång och Birgitta Lindh, piano

Torsdag 29/6 19.00 Torbjörntorps  k:a
För kärlekens skull – en hyllning till Ted 
Gärdestad. Sånggruppen Birgitta med vän-
ner och instrumentalister. 

Söndag 2/7 kl 19.00 Vartofta-Åsaka  k:a 
Den svenska sångskatten. Malin Ulfenborg, 
sång och Birgitta Lindh, piano.

Torsdag 6/7 kl 19.00 S:t Olofs  k:a
LIV! – psalmer och folkliga koraler. Kristin 
Svensson, sång, fiol och fiddla, Lennart 
Svensson, sång och gitarr, Johan Ludvig 
Rask, sång, gitarr och slagverk.

Söndag 9/7 kl 19.00 Fredriksbergs  k:a
Sommarungdomskörens avslutningskonsert.

Torsdag 13/7 kl 19.00 Mössebergs  k:a
Musik tvärs genom Europa. Ramona och 
Gustav Jannert, violin, piano och orgel.

Söndag 16/7 19.00 Åsle  k:a
Musik i sommarkväll. 
Claes-Göran B Näslund, sång och gitarr.

Torsdag 20/7i kl 19.00 S:t Olofs  k:a
Kvartett-afton. Frida Hagman, sopran, 
Ludvig Rosvall, piano, Carl Ahlgren, klari-
nett och Anna Ericsson, piano.

Söndag 23/7i kl 19.00 Slöta  k:a
Musik i sommarkväll.

Torsdag 27/7i kl 19.00 Marka  k:a
Mästarnas musik – barockmusik och tango
Jens Johansson, flöjt och John Elénius, gitarr.

Söndag 30/7 kl 19.00 Vistorps  k:a
Musik i sommarkväll , LeWe-Kvartetten.

Torsdag 3/8 kl 19.00 S:t Olofs  k:a
Den lustige tid? Helena Ek, sopran och Peter 
Jansson, kontrabas.

Söndag 6/8 kl 19.30 Luttra  k:a
O sommartid så skön å kär. 
Folkmusikgruppen Vittra. 

Torsdag 10/8kl 19.00 Friggeråkers  k:a
För att du finns. Gry Kaijankoski, Wilma och 
Albin Graaf.

Söndag 13/8 kl 19.30 Yllestads  k:a
Musik i sommarkväll. ”Rofylld musik i som-
markvällen”, Håkan Ljungkvist, saxofoner 
och Karin Möller, orgel och piano.

Torsdag 17/8 kl 19.00 S:t Olofs  k:a
Valle Baroque – Andrew Lawrence King, har-
pa. Entré! Förköp biljett eller festivalpass via 
vallebaroque.se eller i porten kl 18.

Söndag 20/8 kl 19.30 Tiarps  k:a 
Musik i sommarkväll .
Torbjörn Lantz och Ted Rosvall. 

Lördag 26/8 kl 18.00 S:t Olofs  k:a
I skogens famn. Fässbergs vokalensemble, 
Mölndal under ledning av Karin Rosander.

Söndag 27/8 kl 19.30 Näs  k:a
Musik i sommarkväll . Sofia, Selma och Tuva 
Persson samt Linda, Mattis och Tuva Jons-
son sjunger och spelar.

Torsdag 31/8i kl 20 .00 S:t Olofs  k:a
Göteborgs ungdomskör, Anne Johansson, dir.

Sommarmusik!


