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För Svenska kyrkan Falköping      Nr 4/2017

nu invigs 
kyrkans 
hus! Kom och var med

den 26 november!

Skänk en  julmatskasse 
i diakoinins julinsamling.

ge en julklapp 
till någon du 
inte känner.

Nu tändas
tusen juleljus...
Välkommen i advent & jul!

I DETTA NUMMER: Julmusik i S:t Olofs kyrka. Stort behov av vinterkläder. 
Gemensamt julfirande i Mösseberg kyrka. Dan före dan med Ållebergs kyrkokör.  
Följ med på  julvandring.  Julgospel i Fredriksberg. Öppet hus för julkampanjen.  
Glögg på torget för diakonin. Kalas  för världens barn.  Maraton med psalmer i mars. 

Marian Jensen, präst 
och chef för arbetslaget 
i Kykans hus.



parti, hjälper sjuka och rider in i Jerusalem som 
en fattiglapp när han lätt kunnat få folket med 
på att ge honom en militärparad med guld och 
purpur. 

Jesus ger oss hopp, men också sammanhang, 
eftersom han genom dopet har inbjudit oss alla 
att vara med i hans familj och gemenskap. Det är 
gott att vara med där – KASAM för mig, när jag 
känner att min egenpresterade tro och fromhet 
inte imponerar ens på mig själv.  

Vi ska fira jul igen, och detta ger oss också 
känslor av sammanhang. Den Obegriplige och 
Onåbare gör sig begriplig, nåbar och dessutom 
sårbar. Ett fattigt flyktingbarn. Det är hopp, det 
är kärlek och det ger KASAM. 

God jul, alla Falbygdsbor! Hoppet lever! KyrKobladet
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INNeHÅll

Jonas Hagström, 
kyrkoherde 

Under det ”nya” Kyrkans hus ligger krist-
na gravar från 900-talet. Tillsammans 
med Varnhem är det de äldsta funna 

kristna gravarna i Sverige! Jag har nämnt detta 
förut, men nu när vi inviger de nya lokalerna och 
på allvar öppnar upp för allmänheten är det på 
sin plats att påminna om att kyrkan är tillbaka 
på den plats det hela började i vårt land. Det ger 
en känsla av sammanhang. 

Ibland förkortar man det uttrycket så här: 
KASAM. Känsla Av Sammanhang. Har vi det 
som individer mår vi bra och har vi det som ge-
menskap är det likadant, vi hör till. Vi står i en 
tradition, ett sammanhang, där vi är stolta och 
glada att få vara med. Vi kan inte skriva under allt 
som skett genom historien i namnet av kyrka och 
kristen tro, men behöver inte det heller. Kyrkan 
har alltid bestått av bräckliga, ofullständiga män-
niskor och då blir det fel ibland. 

Visst är det väl skönt att det är så? Tänk om 
kyrkan bara skulle bestå av duktigt, framgångs-
rikt och helt felfritt folk. Då skulle inte jag känna 
att jag hade någon plats där och många andra 
med mig. 

Detta är det fina med Jesus. Han lyfter upp 
och upprättar människor där han går fram, enligt 
berättelserna i Nya testamentet. Tar de fattigas 

KASAM!

kyrkoherden har ordet

3. INvIGNING av KyrKaNS HuS.
Varmt väkommen den 26 november.

5.bISKopSbrev oM Nattvard.
Åke Bonnier skriver om nattvarden 
som ett uttryck för gemenskap.  

5. adveNt ocH Jul.
Läs om allt som händer.

8. KaleNdarIuM.
Vinterns gudstjänster och musik. 

10. pÅ GÅNG!
Vad händer i pastoratet?

16. JaG är ett lIv.
Årets julkampanj.



Svenska kyrkan Falköping köpte fastig-
heten Klockaren 1 och 2, ”Kilanderska 

huset”, strax intill S:t Olofs kyrka under 
2014. Pastoratet hade i många år innan 
dess försökt hitta lösningar för att samla 
sin verksamhet på färre geografiska lägen i 
centrala Falköping. En önskan fanns också 
att få lokaler för verksamhet i närheten av 
S:t Olofs kyrka. 

Arkitekter hade i omgångar arbetat med 
idéer och skisser på olika utbyggnadsförslag 
i kyrkparken intill kyrkan. Grundtanken 
har varit att skapa bättre tillgänglighet, få 
en högre bemanning och en mer samlad 
verksamhet kring kyrkan. Köpet av Kilan-
derska gjorde detta möjligt utan att behöva 
bygga nytt. 

Varmt välkommen till Kyrkans hus!

kom och var med
när huset invigs!
Invigning och öppet hus
söndag den 26 november.
Gudstjänst i S:t Olofs kyrka kl 
10.00. Kyrkoherde Jonas Hag-
ström leder gudstjänsten och 
ungdomskören Rejoice sjunger. 

Efter gudstjänsten  hålls den offi-
ciella invigningen av Kyrkans hus. 

Lokalerna och den nya butiken är 
sedan öppna för besökare ända 
fram till kl 17.00. Det bjuds på 
cider och snittar och ett husband 
spelar mingelmusik. 

Äntligen är det dags att slå upp portarna till nya Kyrkans hus på Storgatan. Varmt välkommen till 
officiell invigning  och öppet hus söndagen den 26 november. 

Ann-Sofi Olsson 
är butiksansvarig.

Den nya butiken i Kyrkans hus 
kommer bland annat att sälja ikoner.
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husets historia.
området där Kyrkans hus ligger är 
gammal kyrkojord. I samband med  
renoveringen hittades ett 30-tal 
kristna gravar från vikingatid i mar-
ken intill huset. Sådana fynd har 
bara gjorts på två platser till i hela 
landet. Hela kvarteter där Kyrkans 
hus står är ett medeltida kyrko-
kvarter.

fastigheten som nu är Kyrkans 
hus började byggas 1899 av Emil 
Kilander. Kilanders konfektionsaffär 
fanns här under åren 1902-2013. 
Sångaren och kompositören Johnny 
Bode, som var dotterson till Emil 
Kilander, föddes här 1912. I huset 
har även funnits frisör, optiker, för-
säkringsbolag samt Mörks bosätt-
ningsaffär.

– Det här huset ger oss en naturligare 
koppling mellan vardagsverksamheten och 
gudstjänstlivet i S:t Olofs kyrka. Det gör 
oss också synliga i centrum på ett helt an-
nat sätt än tidigare, säger kyrkoherde Jonas 
Hagström.

Renoverings- och ombyggnadsarbetena 
i nya Kyrkans hus har varit ganska omfat-
tande. När personalen flyttade in i de nya 
kontorslokalerna på våning två i våras på-
gick fortfarande arbetet i bottenvåningen. 
Men nu kan alltså, äntligen, hela huset 
börja användas så som det är tänkt. 

I husets bottenvåning finns en samlings-
sal med ett välutrustat kök. Här är redan 
flera verksamheter igång. På onsdagar är 
det öppen förskola och en fredag i månaden 
bjuds det in till ”Messy church”, en mötes-
plats för människor i alla åldrar.  

Lokalerna används också för till exempel 
temakvällar och föreläsningar och flera av 
pastoratets körer övar i lokalerna. 

Planen är att fler utåtriktade verksamheter 
ska starta upp under de kommande åren.

–  Vi vill att det ska finnas verksamhet för 
alla olika åldrar i huset. Vår förhoppning 
är att det här ska bli en verklig mötesplats 
för många olika människor, säger Marian 
Jensen som är präst och chef för arbetslaget 
i Kyrkans hus.

I de lokaler i bottenvåningen där Mörks 
bosättningsaffär fanns tidigare ligger nu-
mera pastoratets församlings- och kyrko-
gårdsexpeditioner. I anslutning till expe-
ditionerna finns också en liten butik med 
försäljning av bland annat kristen litteratur, 
rättvisemärkta varor och ikoner.

– Det här är någonting alldeles nytt för 
oss och det känns både roligt och spän-
nande, säger Ann-Sofi Olsson som är bu-
tiksansvarig.

– Här kommer det att finnas varor med 
anknytning till kyrkan, sådant som man 
kanske inte hittar i vanliga butiker. Så små-
ningom kommer vi också att sälja handar-
beten gjorda av sygrupperna i Fredriksbergs 
kyrka, exempelvis kassar sydda av återvun-
net tyg. 

Husets vackra 
kakelugnar har bevarats. 

Trapphuset.
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Biskopen skriver brev om nattvarden

 – Jag hoppas att 2018 ska vara ett år där vi 
kan samtala om nattvarden och fira guds-
tjänst med nattvard oftare tillsammans, 
skriver biskopen.

  Han konstaterar att nattvarden är ett 
uttryck för gemenskap. Det är något man 
gör tillsammans med andra människor. 
Men inte bara med de som finns i sam-
ma lokal. I varje stund firas det nattvard 
någonstans på jorden och därför är man 
del i en större gemenskap. Denna sträcker 
sig över både tid och rum och omfattar 
kristna i alla tider.

 Brevet kommer ut till första advent när 
det nya kyrkoåret börjar. Det är tänkt att 
kunna användas under hela året som un-
derlag för tankar och samtal.

   Biskopen har tidigare gett ut brev om 
Fadern, Sonen och Anden. Årets brev 
trycks på tre språk. Utöver svenska blir det 
tillgängligt på finska och engelska.

   Brevet kommer att delas ut i sam-

band med gudstjänster och andra sam-
lingar under advent och jul. Dessutom 
kan det laddas ner på stiftets hemsida, 
www.skarastift.se. Här följer ett utdrag 
ur brevet.

nattvardsfirandet har flera dimen-
sioner, som koncentreras i den enkla hand-
lingen att ta emot bröd och vin.

En av dessa är offerdimensionen. Det är 
inte ett upprepande av det som Jesus gjort 
en gång för alla på korset. Nej, när vi firar 
mässa bär vi fram oss själva som ett offer. Vi 
bär fram våra böner, vår lovsång och över-
lämnar oss själva i Guds tjänst. På det sät-
tet blir nattvardsfirandet ett svar på Guds 
kallelse. Med allt det som är mitt, med alla 
mina gåvor med alla mina brister, kommer 
jag till Jesus själv och överlämnar allt, hela 
mig, till tjänst.

Förlåtelsedimensionen är också viktig. 
Jag får komma med alla mina brister, alla 

För fjärde året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. 
Denna gång handlar det om nattvarden.

mina nederlag, allt det som med kyrkans 
traditionella språkbruk kallas synd och 
överlämna detta till Jesus på korset. Han 
möter mig i det brutna brödet och ger mig 
sin nåd, sin kärlek, sin frid. Det blir ett sa-
ligt byte. I psalm 73 i vår psalmbok sjunger 
vi: ”du tar vår skuld, din frid du ger”.

En tredje dimension är rättvisan. I natt-
vardspsalmen 398 står det: ”Vi reser ett 
tecken, rättvisans tecken, måltid delad med 
alla”. När vi överlämnar oss i Guds tjänst 
sänds vi ut för att dela brödet i världen. I 
nattvarden påminns vi om att vi får stå upp 
för en rättvis fördelning av jordens resurser. 
I dag har cirka 20 procent av jordens be-
folkning tillgång till omkring 80 procent 
av jordens resurser.

I nattvarden bryts brödet och alla får vad 
de behöver. Så borde det även vara med våra 
resurser i världen. Men så är det tyvärr inte 
och Gud sänder oss för att värna om fred 
och bröd åt alla.
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var med och stötta Svenska kyrkans julkampanj. 
välkommen till Kyrkans hus den 9 december!

Det är Falköpings församlings internationella grupp 
som ordnar öppet hus i Kyrkans hus till förmån för 
julkampanjen ”Jag är ett liv”. Mellan kl 10 och 14 blir 
det fika, glögg, lotterier och försäljning av bland annat 
bröd. Sara Strömberg bjuder på musikunderhållning. 

advent 
och jul
Gemenskap, värme, julsånger, kyrkkaffe och 
den stora berättelsen om det lilla barnet som 
ger världen hopp. Välkommen till kyrkan!

glögg för diakonin

Genom ett samarbete med coop extra 
Falköping kan Svenska kyrkans diakoni 
stötta behövande med en julmatskasse. 

Under tre fredagar i december finns represen-
tanter för Svenska kyrkans diakoni på plats på 
Coop Extra för att sälja julmatskassar och samla 
in gåvor till behövande. Vid det sista tillfället, 
den 15/12,  satsas det lite extra under rubriken 
”Ät för en god sak”.  Varmt välkommen!

Fredag 1 december kl 9-12
Fredag 8 december kl 12-15

Fredag 15 december  kl 11-19 
”ät för en god sak” 
Köp en jultallrik med allt som hör julbordet 
till för minst 20 kr – alla intäkter från 
försäljningen går  oavkortat till Svenska 
kyrkans diakonala arbete.

tack för att du hjälper diakonin att hjälpa!

diakonins 
julinsamling

öppet hus för 
julkampanjen

den 10 december serverar Svenska kyrkan 
glögg på torget till förmån för diakonin.

Under ”Jul i stad” ordnas glöggservering på 
torget till förmån för välgörande ändamål. 
Den 10/12 kl 12-17 sköter Svenska kyrkan 
serveringen. Då går intäkterna till den lokala 
diakonin. Kom och värm dig med lite glögg!
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alla är varmt välkomna att vara 
med och fira jul i gemenskap i
Mössebergs kyrka på julafton.

Julfirandet i Mössebergs kyrka 
startar kl 14.00 på julafton, den 
24/12. Det blir julgemenskap 
med julbord, musik, sång och 
underhållning. Det kommer 
även att finnas pyssel för 
barnen. Julfirandet avslutas 
kl 17.00  med en julandakt.
Det kostar ingenting att 
vara med, men vi behöver 
veta hur många som 
kommer och därför
vill vi ha din anmälan 
senast den 18/12. 
Ring 0515-77 63 00.
alla är varmt välkomna! 

gudstjänster och musik
Du hittar adventstidens och julens guds-
tjänster och musik på sidorna 8-9 & 12!

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. 
 Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Jag är ett liv

Swisha  
valfritt belopp  

till 9001223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Julvandring i Mössebergs kyrka
torsdag 7/12 kl 17.15 och 18.15.

Kom med och följ stjärnan tillsammans med 
de vise männen och herdarna. På vägen får 
du möta ivriga hantverkare och försäljare, 
bagarbodstanten och andra som hjälper till 
och visar vägen fram till ett enkelt stall med 
en alldeles speciell skatt. Men se upp för den 
listige tullindrivaren! Här blir det både sång och 
musik, smaker, dofter och bräkande får. 

Fri entré och ingen föranmälan behövs!
Ingång via källarentrén. Om det är många 
som vill följa med på vandringen kan det blir 
lite väntetid, men vi bjuder på glögg och 
pepparkaka under tiden. Välkommen!

fira jul i gemenskap följ med 
till betlehem!
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lördag 2 december
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i Centrum. Annika och 
Mattias Lagerquist, sång, orgel 
och piano. Säsongsavslutning!
  
söndag 3 december
1:a söndagen i advent
10.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén. S:t Olofs 
kyrkokör och Bergaton.
11.00 torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning. 
S:t Sigfrids kyrkokör. 
15.00 dagcentral läkaren
Andakt, Svenning.
16.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Carlsson. 
Ållebergs kyrkokör.
18.00 tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Glögg.
18.00 S:t olofs kyrka
Adventsmusik. Dubbelkvartett ur 
Falbygdens oratoriekör. 
19.00 vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Carlsson. Kyrkliga 
syföreningen bjuder på kaffe.
  
lördag 9 december
16.00 torbjörntorps kyrka
Musik i advent. S:t Sigfrids 
kyrkokör, Annika & Mattias 
Lagerquist m familj. Samarr. 
Gudhemsbygdens hembygdsf.
Entré. Förköp på församlingsexp. 
Alla intäkter till ”Amandas stjärna”.
18.00 Slöta kyrka
Advents- och julkonsert med 
Falbygdens manskör och solister. 
Flensén.

söndag 10 december   
2:a söndagen i advent
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Jensen. Kören Knut 
Svennings.    
17.00 Mössebergs kyrka
Luciagudstjänst, Jensen. 
Mössebergs barn- och 
diskantkörer, Rejoice.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson.
17.00 yllestads kyrka
Mässa, Lundin.
18.00 S:t olofs kyrka
Musikgudstjänst med Gustavi 
stämmor. Hagström.
  
tisdag 12 december
18.30 Slöta kyrka
Vardagsgudstjänst med 
avslutning för miniorer och 
juniorer, Lundin.
  
torsdag 14 december
18.30 yllestads kyrka
Vardagsgudstjänst med 
avslutning för barngrupperna, 
Carlsson.

fredag 15 december
19.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.     

söndag 17 december
3:e söndagen i advent
10.00 S:t olofs kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
10.30 Mularps kyrka
Mässa med dop, Löwing.
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.
14.30 elvagården
Julmusik med Ållebergs kyrkokör.  
Lundin.
15.00 dagcentral läkaren
Mässa, Stiernstedt Östblom.

17.00 luttra kyrka
Luciagudstjänst med bygdens barn. 
Lundin. Kyrkkaffe med lotterier i 
bygdegården
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Julgospel med Falköping gospel, 
instrumentalister och solister. 
Svenning.
19.00 vistorps kyrka
Gudstjänst, Jensen.

fredag 22 december
18.00 & 20.30 S:t olofs kyrka
Julmusik. Bergaton, S:t Olofs 
kyrkokör, Gustavi stämmor, Rejoice, 
Bergatons barn, julorkester och 
solister. Entré. Förköp efter mässan 
i S:t Olof 3/12 och från 4/12 på 
församlingsexp. Porten öppnas 30 
min före. Offentligt genrep torsdag 
21/12 kl 19. Fri entré.

lördag 23 december
19.00 tiarps kyrka
Julkonsert, Ållebergs kyrkokör.
  
söndag 24 december
fjärde söndagen i advent
julafton
10.00 Åsle kyrka
Samling kring krubban, Löwing.
10.00 Fredriksbergs kyrka
Samling kring krubban, Carlsson. 
Barnkörerna sjunger.
10.00 torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst, Svenning.
17.00 Mössebergs kyrka
Julandakt, Flensén. (Avslutning för 
gemensamt julfirande, se sid. 7. 
Anmälan senast 18/12.)
11.00 Katarinagården
Julbön, Svenning.     
17.00 S:t olofs kyrka
Julbön, Stiernstedt Östblom. 
Kvartetten 2xPlith, 2xLagerquist.

22.00 Mularps kyrka
Julnattsgudstjänst, Svenning.
22.00 Friggeråkers kyrka
Julnattsgudstjänst, Jensen.
22.15 Karleby kyrka
Julnattsgudstjänst, Carlsson.
23.30 Mössebergs kyrka
Julnattsmässa, Jensen.   
23.30 luttra kyrka
Julnattsgudstjänst, Flensén.
23.30 yllestads kyrka
Julnattsgudstjänst, Carlsson. Delar 
av kören Bel Sono medverkar.

måndag 25 december
juldagen 
06.00 Kälvene kyrka
Julotta, Stiernstedt Östblom. Sång.
07.00 Slöta kyrka
Julotta, Lundin.
07.00 S:t olofs kyrka
Julotta, Flensén.
07.00 Marka kyrka
Julotta, Jensen. S:t Sigfrids kyrkokör.
07.15 Skörstorps kyrka
Julotta, Löwing. Sång.
10.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Lundin. S:t Sigfrids kyrkokör.

tisdag 26 december
annandag jul
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Lundin.
19.00 Slöta kyrka
Julkonsert med Ållebergs kyrkokör. 
Lundin.

söndag 31 december
nyårsafton 
17.00 Åsle kyrka
Nyårsbön, Löwing. sång.
17.00 S:t olofs kyrka
Nyårsbön, Hagström.
17.00 Friggeråkers kyrka
Nyårsbön, Svenning.

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
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måndag 1 januari 2018
nyårsdagen
15.00 tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. 
Ljuständning för nyfödda.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumenisk gudstjänst, Carlsson.
19.00 yllestads kyrka
Julens sånger och psalmer, 
Carlsson. Kören ”Birgitta med 
vänner”, instrumentalister.

söndag 6  januari 2018
trettondedag jul
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Carlsson.
10.30 vistorps kyrka
Mässa, Lundin.
14.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing. Julfest.
15.00 Mössebergs kyrka
Trettondedagsmusik och 
julfest. Mössebergs barnkör 
och diskantkör och S:t Sigfrids 
kyrkokör. Jensen.
17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson.

söndag 7 januari
1:a söndagen efter 
trettondedagen
9.30 Slöta kyrka
Mässa, Lundin.
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén. Gustavi stämmor
11.00 torbjörntorps kyrka
Mässa, Carlsson. 
14.00 Näs kyrka
Familjegudstjänst med julfest, 
Carlsson.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst. ”Vi sjunger ut 
julen”, kören Birgitta med vänner.
17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 14 januari
2:a söndagen efter 
trettondedagen
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Hagström.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.
11.00 Åsle kyrka
Mässa, Jensen.
15.00 dagcentral läkaren
Andakt, Hagström.
15.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin. Dans kring granen.
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jensen.
17.00 yllestads kyrka
Mässa, Lundin.

söndag 21 januari
3:e söndagen efter 
trettondedagen
9.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.
11.00 vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Carlsson..
11.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Jensen.
17.00 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Jensen.
17.00 Slöta kyrka
Familjegudstjänst med kalas för 
jordens barn, Carlsson. Skattjakt, 
kyrkkorv, fiskdamm, mm. 

söndag 28 januari
Septuagesima
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 tiarps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11.00 torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.
15.00 dagcentral läkaren
Mässa, Carlsson.

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

Emanuel Carlsson 
Fredriksberg/Ålleberg 
0515-77 63 61

Jonas Hagström, 
kyrkoherde
0515-77 63 01pr

ä
st

er
Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
17.00 luttra kyrka
Mässa, Lundin.
19.00 vistorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

söndag 4 februari
kyndelsmässodagen
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jensen.
17.00 yllestads kyrka
Gudstjänst med dopkalas. 
19.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Löwing.

söndag 11 februari
fastlagssöndagen
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Hagström.
10.30 Näs kyrka
Mässa, Carlsson.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Flensén.
15.00 dagcentral läkaren.
Andakt, Flensén.
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing.
19.00 Slöta kyrka 
Mässa, Carlsson.

onsdag 14 februari
askonsdagen
8.30 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.
18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
18.00 Åsle kyrka
Mässa, Löwing.

söndag 18 februari
1:a söndagen i fastan
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.00 luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11.00 torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Svenning.
17.00 Mularps kyrka
Temagudstjänst, Carlsson.
19.00 vartofta-Åsaka
Gudstjänst, Lundin.

lördag 24 febriari
18.00 S:t olofs kyrka
Musikgudstjänst. Nya 
MotettEnsemblen, Skepplanda,

söndag 25 februari
2:a söndagen i fastan
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Stiernstedt Östblom.
11.00 Marka kyrka
Mässa, Svenning.
15.00 dagcentral läkaren
Mässa, Svenning.
17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
17.00 tiarps kyrka
Temagudstjänst, Löwing.

söndag 4 mars
3:e söndagen i fastan
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 Kälvene kyrka
Mässa med musik, Carlsson.
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Stiernstedt Östblom.
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Flensén.
17.00 Karleby kyrka
Temagudstjänst, Stiernstedt Östblom.
19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.



                     

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
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läs om diakonins julinsamling i samarbete med coop på sidan 6!

vill du dela med dig av din tid, träffa nya 
människor och lära dig någonting nytt? 
välkommen som ideell medarbetare!

Just nu finns det möjlighet att vara med och 
arbeta i vårt klädförråd. Det innebär att ta 
emot och sortera de kläder som lämnas till 
diakonin och som sedan lämnas vidare till 
hjälpbehövande. 

Vi har också lediga uppdrag i  Fredrikas 
café som har öppet tre dagar i veckan. 

Välkommen att höra av dig om du är in-
tresserad av ett uppdrag eller undrar något! 
Kontakta  Linde Lundqvist, samordnare för 
praktikanter och ideella, 0515-77 63 81.

Skulle du vilja bli besökare – vän till 
någonsom är ensam och önskar hem-
besök och vardagsgemenskap?

Ibland gör ett besök all skillnad som be-
hövs för livet. Både för den som besöker 
och för den som öppnar sitt hem för en 
besökare. Vill du vara med och göra skill-
nad? 

I Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka 
finns en nystartad besökgrupp som nu 
söker fler medlemmar, varmt välkommen 
att bli en av dem! Hör av dig till Tina Re-
din  om du är intresserad. (kontaktupp-
gifter finns längst upp på sidan).

Har du varma kläder du inte behöver? 
lämna dem till diakonin så ser vi till att 
någon annan får nytta av dem.

Vintern är här och just nu vänder sig många 
till Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka 
med behov av vinterkläder. Vi uppmanar 
därför alla som har möjlighet att skänka 
vinterjackor, skor, stövlar, rejäla vinter-
handskar och mössor i alla storlekar.

Inlämning sker in under öppettiderna för 
Fredrikas café: måndagar 14-17, onsdagar 
9-14 och torsdagar 14-17. Vi tar endast 
emot tvättade och hela kläder. Tack!

Just nu är behovet av vinterkläder stort 

Välkommen som 
medarbetare!

Vill du motverka 
ensamheten?
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diakonins hus - fredriksbergs kyrka
höstterminen avslutas 14 december.

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 9-9.15.
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.
Fredag på Freddieberg. Fredag 18-20. 
Kvällsöppet för barn och unga från åk 4. 
Gemenskapsträffar. En tors/månad kl 15. 
Program för våren presenteras i januari.

bergsliden 7
(Knut Svenning, 0515-77 63 28.)
Källan-öppet hus. Fredag kl 14-16. 
Gemenskap och fika.
café bergsliden. En lördag/månad, kl 15–17.
Gemenskapsgruppen. Onsdag kl 10 jämna v.
vardagsgemenskap. Torsdag jämna v. kl 10-
12. Mässa, gemenskap och förstärkt fika.

torbjörntorps kyrka
(Birgit Pryssander, 0515-312 73.)
café torbjörntorp. Vissa lördagar kl 15.
För vårens program se annons.

ållebergsområdet
(Markus Karlsson, 0515-77 63 62)
Församlingsträffar. Vardagsträffar med
gemenskap, fika, föredrag och andakt. För 
program se webb och predikotur. 

diakonin i vardagenStödsamtal för alla 
till diakonins hus är alla som är i behov av stöd välkomna.  vi erbjuder kost-
nadsfria samtal med diakon eller präst. du är välkommen oavsett om du 
definierar dig som troende eller inte. 

Präster och diakoner i Diakonins hus er-
bjuder flera olika  samtalsformer. Hör av 
dig om du vill veta mer eller boka en tid. 
Kontaktuppgiter finns på sidan 10.

själavårdssamtal
Alla kan vi hamna i lägen då livet känns 
tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då 
gör det skillnad att få samtala med någon 
som tar sig tid att lyssna på vad du tänker 
och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal 
för själavårdssamtal. 

Du behöver inte vara troende för att gå i 
själavård. För präster och diakoner är tron 
på Gud självklar. Men du behöver inte pra-
ta om Gud, läsa bibeln eller be när du talar 
med en präst eller diakon. 

Både diakon och präst har tystnadsplikt 
vid ett enskilt själavårdssamtal. 

andlig vägledning
Andlig vägledning handlar om att tillsam-
mans med en vägledare reflektera över sitt 
liv och sin längtan. Att söka Guds närvaro i 
och vilja för sitt liv. 

Alla som har öppenhet, längtan och vilja 
att reflektera över sitt liv i samspel med en 
annan människa och med öppenhet mot 
Gud är välkomna oavsett om man har det 
bra eller svårt, om man har en stark tro eller 
tvivlar på Guds existens. 

enskild sorgbearbetning 
Ett handlingsprogram för egen känslomäs-
sig läkning efter dödsfall, separationer och 
andra förluster. Kursen är inte terapi, utan 
ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda 
stöd så att du kan genomföra din egna be-
arbetning. Kostnad för litteratur och kurs-
material är 200 kronor. 

sorgbearbetning i grupp
Samma kurs som ovan fast i gruppform. 
Vi träffas åtta gånger under våren. Kostnad 
200:-. Dag och tid bestämmer gruppen till-
sammans. Kontakta Erika Erlén. (kontakt-
uppgifter på s. 10).

leva vidare-grupper 
Stödjande samtal i grupp för dem som för-
lorat sin livskamrat.  Alla boende i Falkö-
pings pastorat som förlorat sin livskamrat 
erbjuds att delta i en sådan grupp. 

Tina Redin och Erika Erlén
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Elisabeh Sjödin
Fredriksberg
0515-77 63  35

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 sångstund 
på öppna förskolan till avancerade körverk. Du hittar alla 
musikgudstjänster i kalendariet på sidan 7-9. Annika Lagerquist

S:t Olofs kyrka
0515-77 63 22

2 deceMber
S:t olofs kyrka kl 11.00 
Musik i centrum –säsongsavslutning.
Annika & Mattias Lagerquist, sång, 
orgel och piano.

3 deceMber                  
S:t olofs kyrka kl 18.00 
Adventsmusik. Dubbelkvartett ur 
Falbygdens oratoriekör. 

9 deceMber                  
torbjörntorps kyrka kl 16.00
Musik i advent. S:t Sigfrids kyrkokör och 
Annika & Mattias Lagerquist med familj. 
Samarr. Gudhemsbygdens hembygds-
förening. Entré. Förköp på förs.exp. Alla 
intäkter till ”Amandas stjärna”.

10 deceMber                  
Mössebergs kyrka kl 17.00
Luciagudstjänst med Mössebergs barn- 
och diskantkörer samt Rejoice.

S:t olofs kyrka kl 18.00
Musikgudstjänst, Gustavi stämmor.

17 deceMber                  
elvagården kl 14.30
Julmusik med Ållebergs kyrkokör.

Fredriksbergs kyrka kl 17.00
Julgospel. Falköping gospel, 
instrumentalister och solister.

luttra kyrka kl 17.00
Luciagudstjänst med bygdens barn.

22 deceMber                  
S:t olofs kyrka kl 18 och 20.30 
Vi sjunger in julen. 
Bergaton, S:t Olofs kyrkokör, Gustavi 
stämmor, Rejoice  och Bergatons 
barn med  julorkester och solister. 
Entré. Förköp efter mässan i S:t Olofs 
kyrka 3/12 och från måndag 4/12 på 
församlingsexpeditionen.
21 december kl 19.00 Öppet genrep, 
fri entré. Porten öppnas 30 min före 
båda dagarna.

musik under advent och jul
23 deceMber                  
19.00 tiarps kyrka                      
Julkonsert med Ållebergs kyrkokör.

26 deceMber                  
19.00 Slöta kyrka
Julkonsert med  Ållebergs kyrkokör.

1 JaNuarI                  
19.00 yllestads kyrka
Julens sånger och psalmer. Kören 
”Birgitta med vänner”, instrumentalister.

6 JaNuarI                  
15.00 Mössebergs kyrka
Trettondedagsmusik och julfest. 
Mössebergs barnkör, Mössebergs 
diskantkör och S:t Sigfrids kyrkokör.

7 JaNuarI                  
17.00 Fredriksbergs kyrka
Vi sjunger ut julen. 
Kören Birgitta med vänner.
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 barn och unga

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

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

mössebergs kyrka:
Öppen förskola: Måndag kl 9-11.30. Barn 
0-5 år med vuxen. 
paX: Onsdagar kl 16.00-17.30.  Årskurs F-6. 
Vi hämtar på Mössebergsskolans fritids!
ungdomsgrupp: Torsdagar, jämna veckor 
kl 18.30-21. Från 15 år. 

kyrkans hus:
Öppen förskola: Onsdag 9-11.30. Barn 0-5 år. 

diakonins hus- fredriksbergs k:a:
Öppen förskola: Måndag kl 13-15. Barn 0-5 år. 
läxhjälp: Måndag 16-17. Onsdag kl 15-16.30.
Sång- och dansgrupp: Måndag kl 17-18.30. 
Från åk 6.
barngrupp (åk 1-3): Tisdag kl 14-16. Åk 1-3.
okrossbar: Tisdag kl 16-18. Killgrupp från åk 4.
Språkcafé: Onsdag kl 17.30-19. 
Faith to Faith: Onsdag kl 19-20. Från 16 år.
okrossbar, girls, girls, girls. Torsdag kl 17-
20. Från åk 6.
Öppen kyrka:  Torsdag  kl 14-17. Från 7 år.
Freddiebergsmässan:  En fredag/månad kl 18-
21. Kvällsöppen kyrka får barn från åk 4. Nästa 
gång 15/12.

slötagården:
Miniorer: Tisdag jämna veckor kl 17-18.30. 
Årskurs 1-3. 
Juniorer: Tisdag ojämna veckor kl 17-18.30. 
Årskurs 4-6. 
Öppen förskola: Barn 0-5 med vuxen. 
Torsdag kl 10-12. 

yllestads församlingsgård:
Öppet hus: Torsdag jämna veckor kl 15.30-17.

tiarps församlingsgård
ungdomsgrupp: Torsdag kl 18-20.30.

för barn & unga
vårterminen startar v. 3!

svenska kyrkans unga
Årsmöte på Tiarps lägergård 
25 januari kl 18. Gofika utlovas!
Efter årsmötet  ungdomsträff 
för hela pastoratet. Välkomna!
/ SKUF:s styrelse
 

Start kl 15.00 i kyrkan med trettondedags-
musik. Mössebergs barnkör, Mössebergs 
diskantkör och S:t Sigfrids kyrkokör, Pax 
och Ungdomsgruppen medverkar tillsam-
mans med Marian Jensen, präst. 

Efter musiken fortsätter festen i försam-
lingsvåningen med julfika, lotterier, pyssel 
för barnen och dans kring granen.  Kanske 
att tomten knackar på dörren... Varmt väl-
kommen, såväl liten som stor!

Julfest i Mössebergs kyrka!
både liten och stor är välkommen på trettondedagen den 6 januari.

Skidresa till Hovfjället i februari
under sportlovet åker ett gäng kon-
firmander och ungdomar från våra 
grupper på  skidresa. 
Den 13- 14 februari åker en buss full med 
härliga ungdomar mot skidbackarna i Hov-
fjället. Det blir två dagar i backen på bräda 
eller slalomskidor. På onsdag kväll blir det 
tid att lära känna varandra genom lekar och 
annat. Vi ger oss också ut i sena kvällen på 
en promenad till kapellet där vi firar en an-
dakt. Efter lite sömn är vi laddade för ännu 
en dag i backen innan hemfärd. 
Egenavgift: 500kr. Anmälan senast den 26 
januari till någon av ledarna som också ger 
mer information!

Missa inte familjedagen i Falköpingsbacken 
några veckor innan lägret. Håll utkik på 
Svenska kyrkans ungas facebook-sida!
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Söndag 21 januari kl 17.00 är det dags för 
familjegudstjänst med kalas i Slöta kyrka.

Det blir ett kalas för jordens barn där vi samlar in 
pengar till Svenska kyrkans internationella arbetes 
olika projekt för barn runt om i världen. 

Efter familjegudstjänsten blir det skattjakt, 
kyrk-korv, fiskdamm och andra aktiviteter. Svenska 
kyrkans unga i Falköping finns på plats och hjälper till.

lördag 10 mars 2018 är det dags igen för ett maraton med 
psalmsång i S:t olofs kyrka. 

Vi sjunger psalmer under ett antal timmar och under tiden finns 
möjlighet till fika och andra aktiviteter. Internationella gruppen finns 
på plats med försäljning av fairtradeprodukter och mycket mera. 

Alla intäkter går till Svenska kyrkans internationella arbetes 
fastekampanj: ”Att resa sig starkare – från katastrof till liv.”  Det 
handlar om att visa vad det är som gör att människor kan gå från att 
överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som mat och 
vatten, till att få kraft till att komma tillbaka till ett normalt liv. 

Varmt välkommen att vara med och sjunga!

Syföreningar på resa 
1000 år bakåt i tiden. 
I september besökte vartofta-Åsaka syfören-
ing och yllestad syförening varnhems Kloster-
kyrka och utgrävningarna vid Kata gård. 

Deltagarna fick ta del av de sensationella arkeolo-
giska fynd som berättar om platsen från tiden innan 
munkarna kom dit på 1100-talet. Fynd som skrivit 
om både bygdens och Sveriges historia. 
Bussturen gick längst vackra Kulturväg Skaraborg 
och deltagarna avslutade dagen på restaurang Dop-
pingen och en härlig lunch med utsikt över Hornbor-
gasjön. 

Nytt psalmmaraton Kalas för jordens 
barn i Slöta kyrka 
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porträttet

Min färd bär mot Tiarps socken och Hov-
mansgården. Vägen slingrar sig och utsik-
ten är alldeles hänförande. Här på gården 
bor kyrkvärden Bertil Johansson tillsam-
mans med sin fru Gerd. 

Bertil har varit sin hembygd trogen. Han 
är uppvuxen här i Tiarp och har bott större 
delen av sitt liv här. Inte så konstigt då att 
han brinner för kyrkan i byn och för Åsle-
bygdens församling.  

Bertil är alltid hjälpsam och glad och 
han har mött många människor genom sitt 
yrkesliv som rörmontör och sina uppdrag 
som kyrkvärd i Tiarps kyrka och gudstjänst-
värd på Elvagården. I 25 år har han varit 
engagerad i kyrkan.

Vad är det bästa med att vara kyrkvärd, 
undrar jag.

– Att få möta människor och hjälpa till. 
Att vara i kyrkan får mig att varva ner och 
lära mig att lyssna och inte prata så mycket, 
säger Bertil med ett skratt. 

Vilket är ditt första minne av kyrkan?
– Pappas begravning, svarar Bertil snabbt. 

Jag var sex år och jag kommer ihåg vilken 
psalm vi sjöng. ”Blott en dag ett ögonblick 
i sänder”. Jag minns det tydligt hur jag satt 
bredvid mamma och det har funnits med 
mig under alla åren. 

när vi sitter och  samtalar så återvän-
der Bertil till engagemanget för kyrkan 
och vi kommer in på Tiarps fina läger-
gård. Där har Bertil varit med och hjälpt 
till mycket med praktiska saker. Han 
skrattar när han berättar om de syfören-

ingsauktioner som hålls i huset. 
– Då håller Mats Löwing låda, så syret tar 

slut, bokstavligen, skrattar han och fortsät-
ter:

– Vilket hus vi har där! Där skulle vi kun-
na göra ett ungdomens hus för barn och 
ungdomsverksamheten. Det är ju framti-
dens kyrka.

bertil hjälper till som gudstjänstvärd 
på äldreboendet Elvagården. 

– Det är givande att träffa de gamla på 
hemmet. En del av dem känner jag igen 
som gamla Tiarpsbor, säger Bertil.

Det blir alltid många samtal när Bertil 
kommer på besök på Elvagården och det är 
något som han gärna tar tid till. 

Vi avslutar vårt samtal som varat en hel 
eftermiddag. Nu ska Bertil vidare till för-
samlingsrådets möte i Skörstorp.

–  Jag får väl skylla på dig om jag blir sen, 
eller hur, skrattar Bertil och plirar med ögo-
nen.

Jag nickar till svar att ”ja, det är helt okej”. 
Vi hade ju en del att prata om. Jag styr min 
väg tillbaka mot Falköping på de slingrande 
vägarna och kommer att tänka på en psalm 
som passar in på Bertil.

Herre, du har anförtrott oss 
en uppgift i din kyrka...
Låt oss gå med öppna händer 
till de uppdrag du oss sänder.  

(Psalm 923 i Psalmer i 2000-talet)

Birgitta Lindh

Kyrkvärd, gudstjänstvärd och förtroendevald. Bertil Johanssons 
hjärta klappar för hembygden och kyrkan i Tiarp.

Engagemang och hjärta

Bertil Johansson har bott 
nästan hela sitt liv i Tiarp.

Som gudstjänstvärd på 
Elvagårdens äldreboende 
blir det många samtal.



Alla barn har rätt till ett liv utan hot, 
våld och övergrepp. Tillsammans ger 
vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. 
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv

Ge en gåva 
& förändra 

liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3     BG 900-1223

SMS:a lIv till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3    BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen


