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”Här får jag  
 lugn och kraft”

Torsdagarna i Fredriksbergs kyrka har 
blivit en oas i vardagen för Yvette Blom. 

i detta nummer: 
Återbruk av gravmark med varsam 
hand. Messy Church firar ett år i 
Falköping. Ny mötesplats i Kyrkans 
hus. Lär dig mer om S:t Olofs kyrka. 
Spännande kväll om framtidens 
diakoni. Friskvård för parrelationer. 
Nya medarbetare.  Ny chans att gå 
Livsstegen. Höstens tema: dop, 
bröllop och begravning.
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Falköping är en av de Skaraborgs-
kommuner som växer snabbast 
just nu. I takt med befolknings-
ökningen är det inte bara bostäder 

som det kommer att bli brist på i central-
orten.

– Inom tio år har vi inte längre någon 
plats för gravsättningar på ny mark på kyr-
kogårdarna inne i staden. Då måste vi an-
tingen återanvända mark, eller anlägga ny, 
berättar Ola Friman som är tillförordnad 
kyrkogårdschef.

– Vi är ett miljödiplomerat pastorat och 
det innebär att vi har med ett hållbarhets-
perspektiv i allt vårt arbete. Att anlägga nytt 
när det finns gammal mark att använda är 
ett resursslöseri som vi gärna vill undvika 
om det går.

Återbruk av gravmark handlar alltså om 
att återanvända gamla gravar som läm-
nats tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen. 
Skälen till att en grav återlämnas kan vara 
flera. Det kan till exempel handla om att 
de anhöriga inte längre vill, eller kan, sköta 
graven, att gravrätten på 25 år löpt ut och 
att kyrkogårdsförvaltningen inte fått tag i 
någon gravrättsinnehavare eller att graven 
blivit vanvårdad. 

Idag finns cirka 700 återlämnade kist- 
och urngravar på S:t Sigfrids och S:t Olofs 
kyrkogårdar i centrala Falköping.  Enligt 
begravningslagen måste det gått minst 25 
år sedan den senaste personen begravdes 
innan en grav kan övertas. Gravfriden inne-
bär också att befintliga kistor och urnor får 
ligga kvar i jorden. Nya gravsättningar görs 
endast i det övre, orörda jordlagret – som 
när man gravsätter flera familjemedlemmar 
i samma grav. 

de flesta gravar som inte är 
kulturgravar kan återanvändas. Det finns 
gravar med gravsten eller med både gravsten 
och ram. Om man väljer att återanvända en 

Att återanvända gammal gravmark, istället för att anlägga ny, är både ett sätt 
att spara på miljön och att bevara den unika karaktären på äldre kyrkogårdar. 
I Falköping finns gott om gammal gravmark på kyrkogårdarna i centralorten.

Återbruk med varsam hand

lär dig mer om återbruk av gravar.
Informationskväll i Kyrkans hus, 11 oktober kl 18.30-20.30. 

Ola Friman. 
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gravsten blästras den gamla texten bort så att 
en ny gravrättsinnehavare kan gravera text 
på stenen.  Att återanvända en gravsten och 
förse den med ny text är både ekonomiskt 
och miljövänligt. Att nytillverka en gravsten 
kräver till exempel sju gånger mer energi än 
en gammal som återanvänds.  

– Dessutom bidrar återanvändningen till 
vår kulturhistoria. Genom att behålla de 
gamla stenarna kan vi bevara vissa tidsty-
piska, äldre gravkvarter. Det flesta återläm-
nade gravar finns på de äldsta delarna av 
kyrkogårdarna som är väldigt vackra och 
lummiga miljöer, säger Ola Friman. 

Han påpekar också att det inte finns nå-
got rätt eller fel när det gäller återbruk. Alla 
måste få göra som de själva vill.

– För vissa kanske det här inte alls känns 
som ett bra alternativ, säger han.  Men vi 
vill gärna berätta om att möjligheten finns 
och visar gärna gravar för den som är intres-
serad.

när kyrkogårdarna i Falköping 
anlades under 1800-talet var alla 
gravsättningar jordbegravningar. 2017 
var andelen bara 14%. För att anpassa 
kyrkogårdarna till dagens förhållanden görs 

>>När kyrkogårdarna 
byggdes var alla gravsättningar 
jordbegravningar. Idag är 
andelen bara 14 procent.<<

På S:t Olofs kyrkogård har ett antal återlämnade kistgravar gjorts om till askgravplatser.
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gravstenssäkerhet
Kyrkogårdsförvaltningen har i upp-
drag att besiktiga uppsatta grav-
stenar. Denna kontroll finansieras 
av begravningsavgiften. Eventuella 
åtgärder av gravstenen betalas av 
gravrättsinnehavaren som är ansva-
rig för att gravstenen inte innebär en 
säkerhetsrisk.

Pastoratet hjälper till med besikt-
ningen. Den görs utifrån ett säker-
hetsperspektiv för att undvika både 
personskador och skador på grav-
stenen. Om brister på en gravsten 
upptäcks vid en besiktning kontaktas 
den berörda gravrättsinnehavaren. 
Gravstenssäkerheten bör kontrolle-
ras vart femte år.

också gamla kistgravar om till urngravar, 
askgravar och askgravlundar. 

Askgravplats är en gravplats med be-
gränsad gravrätt som kan liknas vid ett 
mellanting mellan traditionell grav och 
minneslund. Askgravlund är en gravplats 
utan gravrätt, det vill säga en gemensam, 
anonym gravplats. Den kan jämföras med 
en modern form av minneslund. Askgrav-
lund finns på både S:t Olofs och S:t Sigfrids 
kyrkogårdar.

Under hösten inleds arbetet med att göra  
tillgängligheten bättre till den äldsta delen 
av S:t Olofs kyrkogård. En ny ingång i kyr-
kogårdsmuren ska öppnas intill Villhelms-
ro där det också byggs en parkering. Under 
nästa år ska det också byggas en toalett.

Ta gärna kontakt med kyrkogårdsförvalt-
ningen om du vill veta mer om återbruk av 
gravar eller gravstenar eller om du har andra 
frågor som rör våra kyrkogårdar. 

alla har rätt 
till en gravplats
Enligt begravningslagen har alla som 
är folkbokförda i Sverige oavsett 
trosinriktning rätt till en avgifts-
fri gravplats under 25 år. Rätten till 
en gravplats kallas för gravrätt och 
den som har ansvaret för gravplat-
sen kallas gravrättsinnehavare. Som 
gravrättsinnehavare bestämmer man 
över vem som får gravsättas i graven 
och ansvarar också för gravens sköt-
sel. När 25-årsperioden är slut kan 
upplåtelsen av gravplatsen förnyas.

Begravningsavgiften betalas av alla 
som är folkbokförda i Sverige. Avgif-
ten ska täcka huvudmännens kost-
nader för den löpande begravnings-
verksamheten, det vill säga för att 
hålla och sköta begravningsplatser 
med mera. Svenska kyrkans försam-
lingar är huvudmän för begravnings-
verksamheten, utom i Stockholm och 
Tranås där kommunen är huvudman.

Askgravlund på S:t 
Sigfrids kyrkogård.

Askgravlund på S:t 
Olofs kyrkogård.
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Kreativitet, mat, andakt, musik och gemen-
skap. Det är Messy church. Sedan ett år till-
baka finns konceptet i Kyrkans hus en fre-
dag i månaden. Elin Berg är en av besökarna 
som uppskattar den här nya mötesplatsen 
för människor i alla åldrar.

vad fick dig och din familj att besöka 
Messy Church?
– Som förälder väljer jag helst aktiviteter där 
barnen är inkluderade. För uttråkade barn 
är enbart stressande. Messy Church hade 
hela konceptet; drop-in med mellanmål 
efter jobbet/fritids/förskola, och sedan en 
kreativ stund för hela familjen. Det är säl-

En rörig mötesplats fyller ett år
Messy Church firar ett år i Falköping. Elin Berg och hennes familj hoppas att fler ska hitta till denna nya mötesplats.

lan man tar sig den tiden hemma. Inga mo-
biler eller tv, utan bara umgås tillsammans. 
Sedan lyxen att inte behöva laga kvällsmat 
en fredagskväll - det slår ju allt!

vad skulle du vilja säga till dem som inte 
har varit där?
– Ju fler, desto roligare! Jag saknade fler barn 
när vi var där. Lokalerna i Kyrkans Hus in-
bjuder till lek, och här kan barnen, även de 
allra yngsta, sysselsätta sig en lång stund. 
Det är alltid roligt med samlingspunkter 
där hela familjen är välkommen. När bar-
nen är små kan man besöka Öppna försko-
lan, men när de har börjat skolan finns inte 

samma utbud - och här är Messy Church 
alldeles lysande! Så det är absolut något jag 
rekommenderar att besöka!

messy church är ett koncept från 
England som nu finns över världen. Det 
riktar sig till alla åldrar.  Tanken är att 
deltagarna ska komma som de är, direkt 
från jobb, fritids eller förskola. 

Varje tillfälle börjar med drop-in-fika 
och därefter blir det tid för skapande, ge-
menskap, andakt och kvällsmat. I Messy 
Church får det bli rörigt (messy)! Det kos-
tar ingenting att delta. Alla är varmt väl-
komna till höstens träffar. Se datum ovan!

Elin Berg. Messy Church i Kyrkans hus hösten 2018: 14/9, 5/10, 2/11 & 7/12.  
anmälan på 0515-77 63 00 senast torsdag veckan innan.
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En jordnära 
gudstjänst 
Stillhet och eftertanke. Möjlighet att se sitt 
liv i ett större sammanhang. Längtan finns hos 
många, men den traditionella gudstjänsten 
passar inte alla. Varje torsdag firas därför en lite 
annorlunda mässa i Fredriksbergs kyrka.

Rebecca Malmgren och Fredrik 
Stiernstedt Östblom förbereder 
för mässa i Fredriksbergs kyrka.

– Välkommen till Fredriksbergsmässan. Ett särskilt väl-
kommen till dig som är här för första gången. 

Det är en torsdag i slutet av maj. Dörrarna till 
Fredriksbergs kyrka står öppna ut mot den varma för-
sommarkvällen när en av gudstjänstvärdarna hälsar 
välkommen. Efter inledningen tar en annan deltagare 
över mikrofonen. Hon berättar kort om sig själv, om 
sitt liv och dess utmaningar och om varför det blivit 
viktigt för henne att komma till mässan. Det är alldeles 
stilla i kyrkan när hon pratar. 

–  Att någon delar med sig av sitt liv på det här sättet 
betyder mycket. Genom delandet blir man påmind om 
att man inte är ensam, att vi alla ibland kämpar med att 
mäkta med våra liv. Man kommer också varandra nära 
på ett sätt som jag inte upplevt tidigare.

Det säger Rebecca Malmgren när vi pratas vid en 
stund efter mässan. Hon är en av flera engagerade 
gudstjänstvärdar som varit med när den nya mässan 
tagit form.
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Det har firats mässa i Fredriks-
bergs kyrka på torsdagskväl-
larna i många år nu. Men från 
och med årsskiftet bygger man 

alltså någonting nytt under ett nytt namn. 
Fredriksbergsmässan är ett resultat av en 
längtan efter en enkel och jordnära guds-
tjänst, ett sammanhang där alla kan känna 
sig välkomna, inte bara de som är väl för-
trogna med kyrkans språk och den traditio-
nella gudstjänstens utformning. 

Tilltalet är rakt och personligt och det 
finns utrymme för gudstjänstdeltagarna att 
vara med och påverka det som händer. Det 
delas inte ut någon agenda, bara ett enkelt 
papper med texter som stöd för att alla ska 
kunna vara med.

– Grundtanken med Fredriksbergsmäs-
san är att det ska vara enkelt att delta, en-
kelt att förstå. Men det som förmedlas är 
inte enkelt. Allt som ”ska” finnas i en mässa 
finns där, men det uttrycks på ett lite an-
norlunda sätt, säger Rebecca.

–  Även den som är ovan ska kunna foku-
sera helt på upplevelsen av mässan. Vägen 
in ska vara enkel. Och jag tror att vi hittat 
någonting bra. Det är ju ingen slump att 
människor blir berörda och många gråter 
när de kommer hit. 

fredrik stiernstedt östblom är 
präst och samordnare för all verksamhet i 
Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka. Han 
menar att delaktigheten är en nyckel i 
Fredriksbergmässan.

– Min målsättning är egentligen att jag 
som präst ska vara med så lite så möjligt, 
säger han och ler.

– Jag vill att det ska skapas många kon-
taktytor i gudstjänsten. Att många olika 
typer av röster ska få komma till tals. På 
det sätt kan fler känna igen sig och känna 
sig hemma. 

Det var när arbetslaget besökte Katarina 
församling på Södermalm i Stockholm 
som tankarna på en ny utformning av tors-
dagsmässan tog fart. Gruppen var där för 
att lära sig mer om självhjälpsprogrammet 
Livsstegen. 

Kyrkoherde Olle Carlsson har, tillsam-
mans med sin församling, byggt upp två av 
landets med välbesökta gudstjänster; All-
helgonamässan och Katarinamässan. Efter 
besöket i Stockholm kände arbetslaget att 
detta var något man ville låta sig inspireras 
av.

– Det handlar om mycket om att hitta en 
speciell känsla. Att fira mässa är något vi gör 
tillsammans och ditt deltagande är lika vik-
tigt som mitt. Vi vill skapa ett sammanhang 
där människor känner att de får vara precis 
som de är, säger Fredrik.

Rebecca fyller i:
– För det är när vi vågar släppa våra mas-

ker och vara ärliga mot oss själva och var-
andra som det blir på riktigt. Då träffar det 
som händer i mässan rakt i hjärtat. Och 
plötsligt blir det viktigt och betydelsefull 
för mitt liv här och nu. 

vad är en mässa?
Mitt i det som är livets glädjeämnen 
och sorger, förtvivlan och hopp samlas 
vi till gudstjänst. En mässa är en guds-
tjänst där vi firar nattvard, alltså delar 
bröd och vin med varandra. 

Förebilden är den sista måltid som 
Jesus delade med sina lärjungar. Han 
uppmanade dem att fortsätta att äta 
tillsammans och jämförde brödet och 
vinet med sig själv - hans kropp och 
blod.

Men nattvarden är inte bara en min-
nesmåltid, den är också ett sakra-
ment, en helig handling. Den ger oss 
möjlighet att få leva i en gemenskap 
som går över alla gränser och ger oss 
en sammanhållning med Gud. 

Vi kan ju inte se Gud, precis som vi inte 
kan se vinden. Men på samma sätt 
som vinden syns när den böjer träd-
toppar eller ruskar om i löven, blir Gud 
synlig i nattvarden genom Jesus Kris-
tus. Han välkomnar oss alla att komma 
hem och ta del av kraften och friden. 
Välkommen! 
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förmodligen kom precis i rätt tid. Hon be-
skriver hur hon befann sig på en plats i sitt 
liv där allt egentligen var bra, men att hon 
ändå saknade någonting.

– Jag sökte svar på frågor som jag inte ens 
visste hur jag skulle ställa, säger hon.

samtalen i gruppen, mässan och 
gemenskapen i Fredriksbergs kyrka har 
hjälpt henne att komma en bit på vägen mot 
att formulera de där frågorna. Träffarna med 
Livstegsgruppen avslutades under våren, 
men Yvette kommer att fortsätta gå till 
Fredriksbergs kyrka på torsdagskvällarna.

– Här finns en fantastisk gemenskap som 
är icke-dömande. Det är något väldigt spe-
ciellt som jag inte upplevt någon annan-
stans. Hit får du verkligen komma precis 
som du är. Här behövs ingen fasad, du får 
berätta om hur livet är, på riktigt, säger hon.

– Jag får ett lugn och en kraft här som gör 
att jag alltid längtar tillbaka. Jag vill så gärna 
att fler ska hitta hit och upptäcka vad som 
finns här. Jag vill uppmana alla att ge det en 
chans, kom hit en torsdag och upplev det! 

Det var under dopsamtalet inför att Yvettes 
yngste son skulle döpas som Fredrik Stiern-
stedt Östblom, präst i Fredriksbergs kyrka, 
undrade om hon inte vill vara med i en av 
de nystartade Livstegsgrupperna. 

– Jag hade nog inte riktigt förstått vad det 
handlade om,  men bestämde mig för att ge 
det en chans. Och jag kommer aldrig att 
glömma hur det var när jag deltog i mässan 
inför den första träffen. Efter en liten stund 
började tårarna att rinna, utan anledning 
egentligen. Det berörde mig på ett sätt jag 
inte upplevt tidigare, säger hon.

yvette berättar att hon inte haft 
någon relation till Svenska kyrkan eller 
den kristna tron tidigare. Snarare var hon 
väldigt skeptisk till allt vad kyrkan stod för. 
Eller vad hon trodde att den stod för.

– Det finns så väldigt många fördomar 
och missuppfattningar om kyrkan. Jag 
hade dem alla. Jag förväntade mig någon-
ting stelt, strängt och gammaldags, men 
hittade någonting helt annat, säger hon. 

Yvette tror att den där frågan från Fredrik 

”Här får jag lugn och kraft”
– Jag har aldrig gått i kyrkan tidigare, men torsdagarna i Fredriksberg har blivit 
en viktig del av mitt liv. Jag hoppas att fler ska upptäcka det som finns här, 
säger Yvette Blom.

>> Jag förväntade mig 
någonting stelt, strängt och 
gammaldags, men hittade 
någonting helt annat. <<

fredriksbergsmässan        livsstegen        

Fredriksbergsmässan firas varje varje torsdag kl 18.00 i Fredriksbergs kyrka. 
Efter mässan bjuds på kvällssoppa för den som vill stanna kvar en stund. 

I samband med mässan på torsdagar träffas också Livsstegsgrupperna. 
Livsstegen är ett självhjälpsprogram för personlig utveckling och existentiell hälsa. 
Nya grupper startar hösten 2018. Läs mer på sidan 15!

&   



9

söndag 9 september
femtonde söndagen efter 
trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Carlsson. 
10 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. 
Konfirmandinskrivning.
11 Friggeråkers kyrka
Mässa, Elbornsson.
15 dagcentral Läkaren
Andakt, Flensén.
17 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
17 Luttra kyrka
Mässa, Elbornsson.
19 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Carlsson. 
Avtackning av Emanuel 
Carlsson.

söndag 16 september
sextonde söndagen efter 
trefaldighet  
10 Kyrkans hus
Mässa, Lundin.
10.30 Näs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom. 
Konfirmandinskrivning.
11 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Svenning.
17 Slöta kyrka
Temagudstjänst ”Den kyrkliga 
seden – Då & Nu: Dop”, Lundin. 
Kyrkkaffe
19 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt 
Östblom.

 

söndag 23 september
sjuttonde söndagen 
efter trefaldighet 
10 Kyrkans hus
Mässa, Hagström.
10.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.
15 dagcentral Läkaren
Mässa, Hagström.
17 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
17 Åsle kyrka
Temagudstjänst ”Den kyrkliga 
seden – Då & Nu: Vigsel”, 
Elbornsson. Monica Johansson, 
sång. Kyrkkaffe
19 Kälvene kyrka
Gudstjänst Elbornsson.

lördag 29 september 
19 Karleby kyrka
Musikgudstjänst med 
Mössebergs musikkår. 

söndag 30 september
den helige Mikaels dag
10 Kyrkans hus
Familjemässa, Flensén. Barn från 
förskolan Boken medverkar. 
10.30 Luttra kyrka
Gudstjänst Elbornsson. Kören 
Knut Svennings medverkar.
11 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
17 vistorps kyrka
Temagudstjänst ”Den kyrkliga 
seden – Då & Nu: Begravning”, 
Elbornsson. Kyrkkaffe Ållebergs 
kyrkokör medverkar
 19 Mularps kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.

lördag 6 oktober
18 Fredriksbergs kyrka
Gospelgudstjänst med Anki 
och Magnus Spångberg och 
körsångare från Skara stift. 

söndag 7 oktober
nittonde söndagen efter 
trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 vartofta-Åsaka kyrka
Mässa, Lundin.
11 Marka kyrka
Mässa, Svenning.
15 dagcentral Läkaren
Andakt, Stiernstedt Östblom.
17 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
17 Slöta kyrka
Mässa, Lundin.
19 Tiarps kyrka 
Gudstjänst, Jensen.

söndag 14 oktober
tacksägelsedagen
Falköpings pastorats 20- 
årsjubileum uppmärksammas 
vid alla gudstjänster. 
10 Kyrkans hus
Mässa, Hagström. 
Sankt Olofs kyrkokör.
14 Torbjörntorps  kyrka
Gudstjänst, Jensen. 
Skördeauktion. Sammanlyst för 
Mössebergs församling.
15 Näs kyrka
Gudstjänst, Elbornsson. 
Kyrkkaffe. Skördeauktion.
 17 Åsle kyrka
Familjegudstjänst, Löwing.
17 Karleby kyrka
Gudstjänst, Hagström. Soppa. 

söndag 21 oktober  
tjugoförsta söndagen 
efter trefaldighet 
10 Kyrkans hus
Mässa, Flensén.
11 Friggeråkers kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
14 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing. 
15 dagcentral Läkaren
Andakt, Elbornsson.
17 Luttra kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
17 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Flensén.
19 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Elbornsson.

söndag 28 oktober 
tjugoandra söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 vistorps kyrka
Mässa, Jensen.
11 Marka kyrka
Mässa, Svenning.
17 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
17 Mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
19 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 3 november
alla helgons dag
15.30 och 17 
uppståndelsens kapell
Musik i allhelgonatid med 
Bergaton. Jensen. 
16.30 Åsle kyrka
Musik och Minnesgudstjänst, 
Löwing. Ållebergs kyrkokör.

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.

9

”Här får jag lugn och kraft”
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Fredrik Stiernstedt  
Östblom Fredriksberg
0515-77 63 09

Marian Jensen 
Mösseberg
0515-77 63 17

Björn Lundin
Ållebergsområdet 
0515-77 63 25

Knut Svenning 
Mösseberg
0515-77 63 28

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

Jonas Hagström 
kyrkoherde
0515-77 63 01

pr
äs

te
r

Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

17 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst. Birgitta 
Gunnarsson, violin
17 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjänst, Svenning.
19 Karleby kyrka
Musik och Minnesgudstjänst, 
Lundin. Ållebergs kyrkokör 
medverkar

söndag 4 november
söndagen efter alla 
helgons dag
10 Kyrkans hus
Mässa, Jensen.
15 dagcentral Läkaren
Mässa, Lundin.
17 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.
19 Näs kyrka
Allhelgonamusik, Lundin.
 
söndag 11 november
tjugofjärde söndagen 
efter trefaldighet
10 Kyrkans hus
Mässa, Hagström.
10.30 Mularps kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11 Friggeråkers kyrka
Mässa, Flensén.
17 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst Gustavi 
stämmor, Flensén. 
17 Yllestads kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
19 Luttra kyrka
Gudstjänst, Hagström.

lördag 17 november
17 Slöta kyrka
Musikgudstjänst. Mendelssohn. 
Falbygdens Oratoriekör.

söndag 18 november
söndagen före 
domssöndagen
 10 Kyrkans hus
Mässa, Flensén.
10.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin.
11 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
15 dagcentral Läkaren
Andakt, Svenning.
17 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
17 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Jensen.
19 vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst Flensén.

söndag 25 november
domssöndagen
10 Kyrkans hus
Mässa, Elbornsson.
10.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11 Marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17 Slöta kyrka
Familjemässa, Lundin.
17 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
19 Yllestads kyrka
Musikgudstjänst ”Psalmer 
i 2000-talet”, Elbornsson. 
Ållebergs kyrkokör medverkar 
 
   

gudstjänster i vardagen 

kyrkans hus:
Tisdagar kl 8.30: Mässa.

Onsdagar kl 8.30 Pilgrimsmässa 
Kyrkkaffe efteråt. 

bergsliden 7
Torsdagar kl 9.00: Mässa.
enkel servering  efter mässan.

fredriksbergs kyrka 
Onsdagar kl 9: Morgonbön.

Torsdagar kl 18.00: Fredriksbergsmässan. 
efteråt serveras kvällssoppa.

Emanuel avtackas vid en gudstjänst 
i Yllestads kyrka den 9 septem-
ber kl 19.00. Vi tackar för de år 
Emanuel har varit här hos oss i Fal-
köping och önskar honom lycka 
till i sitt nya uppdrag och Guds rika 
välsignelse.

emanuel Carlsson lämnar i 
september tjänsten som kom-
minister i Falköpings pastorat. 

Varmt tack och lycka till!
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Annika Argus 
0515-77 63  00

Birgitta Lindh 
0515-77 63 63

Gustav  Gyllenhammar  
0515-77 63 24

Ulric Rudebrant 
0515-77 63 23

musik
Musiken spelar en stor och viktig roll i kyrkans liv och i livets 
alla skiften. Här finns körer för alla från sex år och uppåt och 
musikverksamheten rymmer allt från gospel och visa till de stora 
körverken. Alla musikgudstjänster hittar du i kalendariet. Dominik Göbel

0702-51 82 90

sjung i kör!
För BarN OCH uNga: 
BarNKöreN HaPPY (6-8 År, F- ÅK2).
Måndag 15.30-16.15 i Mössebergs 
kyrka. Annika Argus. Start 17/9.

BarNKöreN JOY (9-12 År, ÅK 3-6).
Måndag kl 16.30-17.15 i Mössebergs 
kyrka. Annika Argus. Start 17/9.

uNgdOMSKöreN reJOICe (Fr. ÅK 7).
Kyrkans hus, måndag kl 17-18.15. 
Start 10/9. Dominik Göbel.

För vuXNa:
S:T SIgFrIdS KYrKOKör. Mössebergs 
kyrka, onsdag kl 19-21. 
Gustav Gyllenhammar. Start 22/8.

BergaTON. Kyrkans hus, onsdag kl 19-
21. Dominik Göbel. Start 22/8.

S:T OLOFS KYrKOKör. Kyrkans hus, 
torsdag kl 18.30-20.30. Start 6/9. 
Ingrid Nordlander 0736-22 68 58. 

FaLKöPINg gOSPeL. 
Annika Argus.

ÅLLeBergS KYrKOKör. Slötagården, 
tisdag kl 19-20.30. Birgitta Lindh.  

Körer Med PrOvSJuNgNINg: 
guSTavI STäMMOr. Mössebergs kyrka, 
varannan tisdag kl 19-21. Start 21/8.
Gustav Gyllenhammar. 

FaLBYgdeNS OraTOrIeKör. Mösse-
bergs kyrka, en ggr/månad. Start 24/8. 
Dominik Göbel.  

KöreN KNuT SveNNINgS. Diakonins 
hus-Fredriksbergs k:a varannan torsdag 
kl 19-20.30. Ingela Milton.

Hej! Jag heter dominik göbel och ska 
vikariera som organist under annika 
Lagerquists föräldraledighet.  

Jag är 25 år gammal, kommer från Tysk-
land och pluggar till kyrkomusiker vid 
Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Vikariatet innehåller samarbete med 
olika körer, orgelspel vid gudstjänster och 
kyrkliga handlingar samt orgelundervis-
ning och administration.

 Jag är tacksam för möjligheten att få job-
ba hos er och jag hoppas att med min erfa-

välkommen dominik!

Hej! Jag heter annika argus och är ny 
kantor i Falköpings pastorat.

Jag bor i Nybrokvarn tillsammans med min 
man Anders. Vi har tre vuxna utflugna barn 
samt tre barnbarn.

Jag har arbetat i Norra Mo församling i 
22,5 år, så det är hög tid att byta jobb. Sedan 
2008 arbetar jag också fackligt inom Lärar-
förbundet/KMR  inom kyrkan i Skara stift. 

Jag har arbetat med körer i olika åldrar i 
Norra Mo och tycker det är väldigt kul. De 
senaste åren har vi haft projekt där skolan 
tillsammans med barn och vuxna i försam-
lingen har gjort musikal tillsammans. 

På min fritid och även under arbetsdagen 
tycker jag om att motionera genom prome-
nader och cykling främst. Jag är också aktiv 

välkommen annika!

i  Mullsjö amatörteatersällskap.
Det ska bli jättekul att börja i Falköping 

om någon vecka. Jag ser fram emot att träffa 
många nya människor i olika sammanhang.

renhet av den tyska kyrkomusiktraditionen 
kunna bidra till församlingens musikliv. Jag 
ser fram emot att träffa er!
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  diakoni

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

Diakon
0515-77 63 29

Erika Erlén
Diakon
0515-77 63 36

Molly Svensson
Diakoniassistent
0515-77 63 37

diakonin i vardagen
diakonins hus - fredriksbergs kyrka
Internationella sygruppen. Mån 17-21, 
ons 15-18 & fre (jämna veckor) 17-21. 
rörelsegrupp. Måndag 10.30-11.30.

öppen kyrka/Fredrikas café. 
Fika och gemenskap. Måndag 14-17: Våfflor! 
Onsdag 9.30-14 och torsdag 14-17:  Hembakat. 

Morgonbön. Onsdag 9-9.20.
Stickcafé. Onsdag 9.30-12.00.
Promenadgruppen. 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 torsdag/månad kl 15. 
Höstens datum: 20/9, 18/10, 15/11 och 13/12.

bergsliden 7
(Knut Svenning, 0515-77 63 28.)
Källan-öppet hus. Fredag kl 14-16. Fika.
Mässa. Torsdagar kl 9.00. Servering.
Café Bergsliden. En lördag/månad kl 15. 22/9: 
”Resa till Nepal”, Bo Benrnhardsson. 16/10: 
Program ej klart. Lördag 22/11: ”Höst på 
Falbygden”, Lena Arvidsson, sång och musik. 

torbjörntorps kyrka
(Birgit Pryssander, 0515-312 73.)
Café Torbjörntorp. Två lördagar kl 15. 
Se annonsering i Falköpings tidning!

ållebergsområdet
(Björn Lundin, 0515-77 63 25)
Församlingsträffar. Onsdagar kl 14. 
5/9 Yllestad.  Folke Elbornsson. 
26/9 Yllestad. Barbro Ivarsson och Marita 
Pedersen, läsarsånger. 
17/10 Skörstorp. Knut Svenning, sjukhuskyrkan. 
7/11 Tiarp.  Anders Nilsson, Ria.
28/11 Karleby. Lennart Moberg - japanresa.  
19/12 Skörstorp. Grötfest.

Kom hit och lyssna, bli inspirerad och delta i samtal om diakoni 
och diakonisyn i Falköpings pastorat. vi bjuder på fika! Kvällens 
föreläsare är Sanna Lindström, diakon, socionom och författare. 

vägen framåt

Många sitter ensamma och längtar efter 
någon att prata med, någon att dela en 
fikastund eller en promenad med.  Ge-
nom att ge lite av din tid kan du göra 
stor skillnad för en människas välmå-
ende och livsmening. 

Alla besökare erbjuds handledning 
och stöd i sitt uppdrag. För den som vill 
finns också möjlighet att regelbundet 
träffa andra i besöksgruppen. 

Är du intresserad av att vara med  bo-
kar du först ett introduktionssamtal med 
diakonin Tina Redin. Efter samtalet be-

gör skillnad för någon som är ensam

stämmer du  dig för om vill ta ett upprag. 
Tinas kontaktuppgifter finns ovan. Du når 
henne efter den 10/9.

vill du göra en insats för någon som 
är ensam? Kom med i besöksgruppen!

diakonins hus- fredriksbergs kyrka 8/10 kl 18.00 

en inspirationskväll om framtiden för 
kyrkans sociala arbete - diakonin. 

friskvård för parrelationer
I höst finns återigen möjlighet att gå en PreP-kurs för att utveckla och 
fördjupa er relation. 15/10 i diakonins hus och 20-21/10 på Sjöhaga 
gård i Timmersdala är höstens kursdagar. Läs mer på svenskakyrkan.se/
falkoping/prep och anmäl er senast den 30/9! välkomna!
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 barn och unga

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

Markus Karlsson
0515-77 63 62

Sonja Svensson
0515-77 63 65

Britt-Marie Bendefors  
0515-77 63 30

Maria Håkansson 
0515-77 63 31

Linde Lundqvist
0515-77 63 81

Emanuel Blom
0515-77 63 72

mössebergs kyrka
Maria Håkansson, 0515-77 63 31. 
öppen förskola, måndag kl 9-11.30. 
Barn 0-5 år tillsammans med vuxen.
PaX, onsdag kl 17 -18.30  Åk. F-6.  
Vi hämtar på Mössebergsskolans fritids! 
ungdomsgrupp, torsdag kl 18.30-20.30. Åk. 8-

kyrkans hus
Britt-Marie Bendefors, 0515-77 63 30 
öppen förskola, onsdag kl 9 -11.30. 
Barn 0-5 år med vuxen. 
Miniminiorer,  måndag kl.15-16.30. Åk. F-1.

fredriksbergs kyrka 
Molly Svensson, 0515-77 63 37
grls grls grls, måndag kl 17.30 – 19.30.  
För tjejer i åk. 4-6.
Faith to faith, måndagar kl 18-20. 
Interreligiöst antivåldsprojekt för unga vuxna.
Okrossbar, tisdagar kl 17.30- 19.30. 
För åk. 6-8.
Okrossbar, onsdag kl 16-17.30. För åk 1-3.
grls grls grls, onsdagar kl 18- 20. 
För tjejer i åk. 7-9.
öppen kyrka, varannan torsdag kl 17-19.  
För alla från 7 år. 
Läxhjälp, varannan torsdag kl 17-20.  
För alla åldrar. 

slötagården
Sonja Svensson, 0515-77 63 65.
öppen förskola, torsdag  kl 9-11.30.
Barn 0-5 år med vuxen. 
Miniorer, tisdag kl 16-17.30. För åk.1-3. 
Juniorer, tisdag kl 18-19.30. För åk.4-6. 

tiarps lägergård
Kontaktperson: Markus Karlsson, 0515-77 63 62
ungdomsgrupp, torsdagar kl 18.30-20.30

för barn & unga
Höstterminen startar vecka 36!

I oktober varje år är det dags för 100-
tals medlemmar i Svenska kyrkans unga 
(SKU)  att tillbringa en helg i skogen. 
Tält, sovsäck och underställ packas ned, 
men särskilt mycket sömn kommer det 
inte att bli! 

Men vad händer i skogen då? Jo, där 
väntar ett antal stationer med teman 
kring allt ifrån sjukvård till hur man 
gör upp en eld. Ungdomarna vandrar 
mellan stationerna och tävlar i de olika 
momenten, allt under månens sken. I år 
är det Skara stift som har äran att få ar-
rangera nattkampen som går av stapeln 
i skogarna utanför Ulricehamn. Temat 

I juni arrangerades ett friluftslä-
ger på Metsakodu i Utvängstorp 
med deltagare från Falköping, 
Tidaholm, Floby och Norra Bil-
ling. Deltagarna fick prova på 
bland annat kanoting, surrning, 
sång, bakning, batik och tälj-
ning. Det hölls morgonbön och 
mässa som deltagare var med 
och utformade.

unga från Falköping redo för nattkamp
varje höst beger sig unga från hela landet ut i skogen för att lära och tävla.

denna gång är ”Porten till Arbour”. SKU 
i Falköping har hand om sjukvårdssta-
tionen, något vi tycker ska bli jättekul! 

Hälsningar från planeringsgruppen.

Lyckat 
friluftsläger 

vill du engagera dig för barn och unga i falköping? 
vi söker fler ideella guider till Okrossbar. 
Infomöte 13/9 kl 19 i diakonins hus-Fredriksbergs k:a. 
Läs mer på: svenskakyrkan.se/falkoping/okrossbar



lär om falköpings äldsta byggnad
Studiecirkel om kristendomens historia i Sverige med inriktning på kyrko-
byggnader i allmänhet och S:t Olofs kyrka i synnerhet.

Under fem träffar i höst diskuteras kris-
tendomens historia i Sverige från kristnan-
det  och fram till idag. Fokus ligger på hur 
utvecklingen avspeglat sig i byggandet av 
kyrkor.  

Samtiden kommer också att diskuteras; 
vad händer i Svenska kyrkan och med kyr-
kobyggnaderna idag? Bakgrunden till de 
förändringar som just nu genomförs i S:t 
Olofs kyrka kommer också att gås igenom.

Tid och plats: Varannan torsdag kl 18.30-
21.30 med start 4/10. Ledare: Roland An-
dersson. Anmälan: församlingsexp. 0515-
77 63 00.

14

välkommen i höst!

Bibelstudier i höst
välkommen att vara med och 
studera Jakobsbrevet. 
Vill du vara med och studera det som 
kan vara Nya testamentets äldsta 
skrift, och tillika den skrift som Martin 
Luther ansåg vara en riktig "halmepis-
tel": Jakobsbrevet? Vi träffas varannan 
torsdags kväll under hösten. Anmälan 
till Björn Lundin,  0515 - 77 63 25 

Tyck till om kyrkan
öppna möten i kyrkorna Åsle-    
bygdens församling.

Under hösten genomförs öppna mö-
ten i kyrkorna runt om i pastoratet. 
Syftet är att ta reda på vad församlings-
borna tänker om sin församling och 
vad det finns för önskemål, samt be-
rätta om vad Svenska kyrkan gör idag. 

I Åslebygdens församling bjuder 
församlingsrådet in enligt följande:
Mularps kyrka: 2 september kl 10. 
Åsle kyrka: 4 oktober kl 17 
Skörstorps kyrka: 18 november kl 17.

Samtliga möten hålls i anslutning till 
en gudstjänst. Håll utkik i annonser 
och på webb och sociala medier för 
möten i andra församlingar!

tisdagsöppet 
alla tisdagar kl 13.30-16.00 från den 11/9. 

Många har efterfrågat en träffpunkt i Kyrkans hus. 
Nu börjar vi med tisdagsöppet för alla åldrar.
Fika, umgås, läs tidningar och böcker. Välkommen!

utställning under konstnatten 
”de eviga berättelserna – då och nu.”  28 – 30 september i Kyrkans hus. 

En utställning där söndagsskoleplanscher från förr möter spelapparna av idag. 
Välkommen att titta, fundera och provspela! Fredag: kl18-23, lördag kl 14-01 och 
söndag kl 11-14.

marknadscafé på kanelbullens dag
Torsdag 4/10  i Stora salen.

På kanelbullens dag anordnar internationella gruppen ett marknadscafé i  samband 
med torghandeln på Stora torget. Det blir fika (med kanelbullar!) och försäljning 
av bröd och lotterier. Butik Himmel och jord håller öppet. Mer information om 
marknadscafét kommer senare under hösten. 

På gång i Kyrkans hus i höst!



diakonins hus-Fredriksbergs kyrka 
lördagen den 29 /9 kl 10.00-17.00.
Dagen ger möjlighet till egen tid i still-
het och ro. Efter morgonbönen får alla 
en egen plats att vara på. Under lunchen 
spelas musik, så du kan vara kvar i still-
heten. Vi avslutar med mässa kl 16.30.

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 ef-
termiddagsfika. Eventuella frågor och 
anmälan (senast den 20/9), till diakon 
Tina Redin, på telefon 0515- 77 63 29.

ge dig själv en 
stilla dag i höst
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Hösten är här och det betyder att det 
åter är dags för de omtyckta filmkvällar 
i Yllestads församlingsgård.

Fredag 19 oktober kl 18.30
Långlasse i delsbo
Svensk långfilm från 1948. Om den kraft-
fulle prästen Lars Landgren i Delsbo, även 
kallad Långlasse. Han var präst och kyrko-
herde från 1842-1876 och sedan biskop i 
Härnösands stift. 

Fredag 9 november kl 18.30 
Himlaspelet
Svenska långfilm från 1942 efter Rune 
Lindströms klassiska pjäs om ynglingen 
Mats Ersson som tänker gå till himlen för 
att ställa Gud till svars för att han inte in-
grep vid en tragisk händelse.

Varmt välkommen!

I höst blir det temagudstjänster med 
fokus på dop, vigsel och begravning. 

Hur gick det till förr i tiden och hur gör vi 
idag? Är det någon skillnad på dopen förr 
och idag? Fanns det hindersprövning förr? 
Hade man begravning i hemmet? Varmt 
välkommen att vara med och lära mer! 
Totalt blir det tre gudstjänster som senare 
avslutas med en kortare resa.
16/9 Slöta kyrka 17.00 -dop
23/9 Åsle kyrka kl.17.00 -vigsel
30/9 vistorps k:a kl. 17.00 -begravning
12/10 Församlingsresa
Mer information om resan kommer senare.

Tema: dop, vigsel 
och begravning 
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dags igen för nya filmkvällar i Yllestad

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för 
personlig utveckling och existentiell hälsa 
och riktar sig till alla som söker en varak-
tig livsförändring.

Höstens grupper startar under vecka 
37 och träffas i Diakonins hus-Fredriks-
bergs kyrka på torsdagar kl 19.15-21.00. 
Anmälan: Fredrik Stiernstedt Östblom, 
776309 / fredrik.ostblom@svenskakyr-
kan.se. Läs mer på: svenskakyrkan.se/
falkoping/livsstegen.

Nya grupper startar i september. 

Ny chans att gå 



Det har varit en märklig sommar. Jag har träffat dem 
som varit lyriskt lyckliga över sol och bad och nära 
oändligt med soldagar. Jag har också träffat dem som 
är rejält bekymrade. Bönder med halverad skörd och 

uteblivet vinterfoder till djuren. Hästägare som förtvivlar över ske-
nande räkningar. Miljömedvetna som tycker sig se de första riktigt 
stora effekterna av en skenande bastueffekt - för något växthus har 
det ju inte varit i naturen. Det är bekymmersamt.

Ändå sitter vi på lösningen. Det är ok att glädja sig över sol 
och varma dagar, men vi måste TILLSAMMANS ta tag i nuet 
och framtiden. All verksamhet i kyrkan, denna urgamla institu-
tion som i vårt land överlevt 1000 år av skiftande politiskt styre, 
trender och omvälvningar, handlar om att foga oss människor 
samman till ”en enda kropp” - en kropp med styrka och föränd-
ringskraft. Så säger ju också prästen när brödet symboliskt delas i 
mässan: ”En enda kropp…”

Det som håller ihop kroppen är dess hjärta - berättelsen om 
Jesus som i kärlek till och med ger sitt liv för sina vänner. Finns 
sådan kärlek i en stark gemenskap, då finns hopp för framtiden. 
Då kan den mentala kraften att faktiskt ta cykeln istället för bilen 
segra över bekvämlighetsrösten. Då kan människor hitta livsmod 
och vänskap som besegrar dystra, destruktiva tankemönster, och 
till och med missbruk.

Framtiden för våra barn och barnbarn kan ibland tyckas mörk, 
men låt oss kämpa på med den kraft vi har och aldrig ge upp. 
Fredriksbergsmässan är ett sånt där tydligt hoppets tecken i tiden, 
där nya grupper av människor hittar livsmod i en annorlunda 
gudstjänstform. Och återbruk av gravar är ett enkelt sätt att spara 
på mark och miljö, bara vid är villiga att tänka så. Men det finns 
mycket mer där vi kan tänka nytt och 
tänka bättre. Så - kämpa på! Tillsammans, 
men bara tillsammans i en enda kropp, har 
vi en ljus framtid.  Guds frid!  

Jonas Hagström, kyrkoherde.

Vi sitter på lösningen!


