
kyrkoblad
För Svenska kyrkan Falköping      Nr 1/2017

i detta nummer: 
Upplev påskens händelser - drama, 
sång och musik i Mössebergs kyrka. 
Gudstjänst med ABBA-tema. Följ med 
på interreligiöst ungdomsläger. 
Nystart i Diakonins hus. Unna dig en 
Stilla dag. Klassisk film i Yllestad. 
Vandra i vår. Nu går flytten till Kyrkans 
hus. Var med och fira Världsböndagen 
och internationella kvinnodagen.

Med omsorg 
om skapelsen

Välkommen att vara med när Åke 
Bonnier visiterar pastoratet i mars.

biskopen på besök

Falköpings pastorat är nu miljödiplomerat.

500 år sedan reformationen – bibelhelg 
och temagudstjänster om luther i vår.

stöd fasteinsamlingen:

för allas rätt till mat

stÄll UPP i KYRKOValet

var med och påverka 
kyrkans framtid



ett diplom vid biskopsvisitationens avslutnings-
gudstjänst den 19 mars, är en del av detta. Ett 
värnande av grenarna vi sitter på. Men det störs-
ta och viktigaste miljöarbetet görs av var och en, 
i hem, skola och på jobbet. När vi kräver käll-
sortering, miljövänliga alternativ och metoder, 
miljöeffektivare transporter och giftfri mat, är 
detta den starkaste kraften för att behålla de bä-
rande grenarna intakta. 

Än bär vår jord oss, men grenarna vi bygger 
på är hotade av vår livsstils vassa sågtänder. Jag 
hoppas att vi alla tillsammans i kyrka, hem och 
samhälle ska kunna reparera det. ”Tillsammans” 
är ett nyckelord, för ingen av oss klarar det på 
egen hand. 

I detta kyrkoblad kan du läsa mer om detta, 
om biskopsvisitation och miljöarbete men också 
om det stundande kyrkovalet där du som vill har 
möjlighet att ställa upp och vara med och på-
verka kyrka och samhälle i rätt riktning. Tillsam-
mans gör vi skillnad. Tillsammans är vi kyrka!

Guds frid!         

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: 
0515-77 63 00.
e-post: falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/falkoping
Facebook: facebook.com/svenskakyrkanfalkoping

3. BiSKopeN pÅ BeSöK.
Åke Bonnier visiterar pastoratet.

5. miljöDiplomeriNg.
Falköpings pastorat ligger i framkant 
när det gäller miljöarbete.

6. Ställ upp i KyrKoVAlet.
Var med och påverka framtiden.

7. KAleNDArium.
Vårens gudstjänster och musik. 

10. pÅ gÅNg!
Vad händer i pastoratet?

15. porträttet.
Ann-Sofie Garenfelt berättar.

16. FASteKAmpANjeN.
Stöd kampen för allas rätt till mat.

iNNeHÅll

jonas Hagström, 
kyrkoherde 

Ett av de första symboliska talessätten som 
jag fick lära mig i skolan var ”att inte såga 
av den gren man sitter på”. Vi förstaklas-

sare gjorde för vår inre syn bilder hur vi arbetade 
högt uppe i trädet med vårt kojbygge. Gamla 
bräder, rep och spikar blev till slut inte bara en 
koja, utan med arbete och fantasi ett slott, en 
ointaglig borg högt däruppe i trädets höjd. Men 
så begick någon det fatala misstaget att såga av 
den gren de själva satt på. Eller ännu värre: så-
gade av den gren som hela kojan hängde fast vid, 
och fallet blev stort. Och skrattet – hur kan nå-
gon vara så dum? 

Som vuxen har jag insett att uttrycket är allt-
för sant för att skrattas åt. Vårt samhällsbygge 
är grundat på rätt ömtåliga grenar. Rent vatten, 
frisk luft, giftfri jord som kan producera våra livs-
medel, rättvis fördelning av jordens resurser oss 
emellan, god arbetsmiljö som inte stressar sönder 
oss; allt detta är de ömtåliga grenar som vi bygger 
på. Och de får vi inte såga av. 

Svenska kyrkan vill vara en profetisk röst i det-
ta och det går inte om kyrkan inte själv är ett gott 
föredöme. Svenska kyrkan vill visa på skapelsens 
skönhet, Guds godhet och göra oss tacksamma 
och ödmjuka inför livet. Kyrkan ska påminna 
oss om att livet är en gåva som inte ska tas för 
självklar. 

Den miljödiplomering vi nu som organisation 
genomför, och som förhoppningsvis resulterar i 

Såga inte i bärande grenar!
kyrkoherden har ordet

ViNNAre
Bland de inskickade svaren i Kyrkobladets 
korsordstävling i nr 4 2016 har det dragits 
tre vinnare som lyckats fylla i rätt ord. 
1.Wilmer Thörnqvist, Falköping. 2. Tove 
Gustavsson, Falköping. 3. Jenny Räisänen, 
Falköping. Grattis! Bokpriser kommer på 
posten!

Nu har de administrativa funktionerna flyttat in i Kyrkans hus på Storgatan. Visst arbete återstår dock i huset 
och församlings- och kyrkogårdsexpeditionens öppettider är därför begränsade under våren.
öppettider från vecka 9 och framåt: Telefontid: mån, ons, tors och fre kl 8.00-12.00 och 13.00-15.00. 
Besökstid: Församlingsexpedition, mån, ons, tors och fred kl 10.00-11.00 i S:t Olofs kyrka. Kyrkogårdsex-
pedition: enligt överenskommelse på tel 0515-77 63 50. Välkommen till oss!

Förändrade öppettider i samband med flytten



Det är den 13-19 mars som Åke 
Bonnier kommer på besök. Det 
blir ett antal intensiva dagar där 

en rad olika aktiviteter står på program-
met.

– Biskopen vill möta de som är enga-
gerade i kyrkans arbete, men också träffa 
företrädare för pastoratets samarbetspart-

Under en vecka i mars kommer biskop Åke Bonnier att besöka Falköpings pastorat. Tanken med 
besöket är att biskopen ska få en djupare inblick i pastoratets arbete, men också att man tillsammans 
ska samtala om hur arbetet kan utvecklas.

ners till exempel kommunen och andra 
samfund, berättar Elinor Johansson som 
är biskopens adjunkt. 

   En viktig punkt är att samtala kring 
den verksamhet som pastoratet vill satsa 
lite extra på. Detta skiljer sig från plats till 
plats.

   – Förutsättningarna ser väldigt olika 

ut. En del av stiftets pastorat verkar i stora 
städer, andra på landsbygden. Därför är 
det viktigt att pastoratet själv pekar ut vad 
man vill satsa på, säger Elinor Johansson.

Under biskopens besök  i Falköping 
kommer bland annat miljöarbetet att 
lyftas fram. I början av 2017 blir pasto-
ratet nämligen miljödiplomerade enligt 

Biskopen kommer till Falköping

Åke Bonnier, biskop i Skara stift, 
besöker Falköpings pastorat den 
13-19 mars.
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Svenska kyrkans miljödiplomering fas 3, 
den sista fasen. Vid den avslutande visi-
tationshögmässan kommer biskopen att 
överlämna miljödiplomeringsdiplomet 
till kyrkoherde Jonas Hagström. 

Andra områden som ska diskuteras un-
der besöket är arbetet med att utveckla 
pastoratets doparbete och den nya sats-
ningen på Diakonins hus-Fredriksbergs 
kyrka.

fullmatat program. Biskopens 
besök sträcker sig över perioden måndag - 
söndag. Det görs ett uppehåll på torsdag, 
fredag och lördag, men övriga dagar är 
fyllda av aktiviteter.

   Under måndag, tisdag och onsdag 
ska biskopen hinna med att träffa både 
förtroendevalda, ideella medarbetare och 
anställda i pastoratet. Dessutom blir det 
besök i olika verksamheter både i och ut-
anför kyrkan. 

Biskopen kommer bland annat att be-
söka Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka, 
Åsle tå, Slötagården och Skörstorps kyrka 
och församlingsgård under sitt besök. På 
onsdag kväll blir det en offentlig samling i 
S:t Olofs kyrka dit representanter för kom-
mun, näringsliv och föreningsliv bjuds in. 
Ämnet som ska diskuteras är ”Vi bygger 
det goda Falköping – tillsammans!”. 

   Besöket avslutas sedan på söndagen 
med en stor festmässa för hela pastoratet. 
Den följs av lunch dit allmänheten är in-
bjuden, och efter denna sammanfattar bi-
skopen sina intryck från besöket i ett tal.

vägen vidare. Ett längre besök av 
biskopen brukar kallas visitation. Detta 
är en syssla som biskopar haft ända 
sedan kyrkan grundades, och under 
århundradenas lopp har den haft olika 
karaktär. Många gånger har det funnits 

en betoning på inspektion, men numera 
läggs tonvikten snarare på inspiration.

– I Skara stift arbetar vi sedan en tid med 
det som kallas ”Vägen vidare”. Det är ett 
program för kontakterna mellan stift och 
församlingar. Där ingår visitationerna som 
en del, berättar Elinor Johansson.

   Vägen vidare löper i perioder om tolv 
år. En gång under denna period är det bi-
skopsvisitation och övriga år sker kontak-
terna i andra former.

– Tanken är att stiftet och pastoratet 
tillsammans arbetar med utvecklingen av 
verksamheten.

förberedelser och uppföljning. 
När biskopen kommer på visitation är 
besöket väl förberett. Under lång tid i 
förväg har stiftskansliets medarbetare 
haft kontakter med pastoratet. En mängd 
material har samlats in för att få en bild av 
situationen.

   Sådant som gudstjänstliv, diakoni och 
ungdomsarbete finns naturligtvis med i 
det som gås igenom. Men även andra delar 
av verksamheten belyses. 

   Exempelvis har alla kyrkor och även 
en del andra byggnader gåtts igenom av 
en fastighetsingenjör och stiftets antikva-
rie. Ekonomin har också granskats liksom 
de planer och program som måste finnas 
i alla organisationer för exempelvis bered-
skap eller arbetsmiljö.

  Efter visitationen sker också en uppfölj-
ning. Detta kan se ut på olika sätt. Pastora-
tets medarbetare kan exempelvis få möjlig-
het till fortbildning, men uppföljningen 
kan också bestå av att man ser över rutiner 
och arbetsformer. I detta utvecklingsar-
bete deltar ofta stiftskansliets medarbetare 
vilket ligger i linje med målsättningen att 
kyrkans arbete är något som görs tillsam-
mans. 

S:t olofs kyrka 15/3 kl 18.30
”Vi bygger det goda Falköping 
tillsammans!”.  
Panelsamtal kring hur vi ser på det 
goda samhällsbygget där kyrkan är 
en del. Förutom biskopen medverkar 
bland andra Conny Johansson, kom-
munalråd, Lena Fredén, SISU idrotts-
utvecklare och körsångare samt Niklas 
Fällström, landsbygdsutvecklare hos 
Falköpings kommun.

Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka 
19/3  kl 10.00 
Visitationshögmässa.
Biskop Åke Bonnier och pastoratets 
präster. Efteråt lunchbuffé. (anmälan 
till församlingsexpeditionen på 77 63 
00 senast 15/3) Avslutningsvis håller     
biskopen sitt visitationstal.

välkommen att vara 
med vid visitationen!

i Skörstorp kommer biskopen 
att få veta mer om det 
stora ideella engagemang 
som finns kring kyrka och 
församlingsgård.



2006 beslutades att Falköpings pastorat 
skulle satsa på att bli miljödiplomerade. 
Sedan dess har personalen inom pastora-
tets olika områden arbetat med allt från att 
undervisa om miljöfrågor i barngrupperna 
till att se över inköp, utveckla bättre ruti-
ner för sortering av avfall, köpt in gasbilar, 
elbilar och personalcyklar och sett till att 
pastoratet gör av med mindre energi på till 
exempel uppvärmning. All personal har 
också genomgått en miljöutbildning. 

Nu i början av året klaras så den tredje 
och sista fasen av Svenska kyrkans egen mil-

Falköpings pastorat bland de 
första att bli miljödiplomerade
Som ett av få pastorat i landet klarar Falköping nu av den tredje och 
sista fasen i Svenska kyrkans miljödiplomering. Under biskopens 
besök lämnar han över diplomet som bevisar detta.

jödiplomering av.
– Det är något vi ska vara stolta över, säger 

Kristina Kosonen Askolin som är biträdan-
de kyrkoherde och just nu den som leder 
och samordnar pastoratets miljöarbete. 

– Det är inte så många pastorat i landet 
som har tre diplom, så vi ligger verkligen i 
framkant här. 

Söndagen den 19 mars överlämnar bi-
skop Åke Bonnier diplomet som bevisar att 
Falköpings pastorat nu klarat av den tredje 
fasen vid den högtidliga festhögmässan som 
avslutar biskopsvisitationen.

Kristina Kosonen Askolin leder och 
samordnar miljöarbetet i pastoratet.

Svenska kyrkans miljödiplomering  
har utvecklats som ett redskap som 
församlingar, samfund och organisa-
tioner kan arbeta utifrån för att göra 
ett konkret arbete som bidrar till en 
utveckling som är ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbar för alla.

Det unika med Svenska kyrkans 
miljödiplomering: 
- Bygger på en teologisk grund.
- Rymmer ekologiska, sociala, eko-
nomiska och andliga perspektiv.
- Pedagogisk struktur med reflektion 
och samtal som grund. 
- Leder till en lärande organisation 
som kan utvecklas långsiktigt i sitt 
arbete för en hållbar utveckling!

De sex stegen - en arbetsmetod
Svenska kyrkans miljödiplomering är 
en arbetsmetod som är uppbyggd i 
sex olika steg. Varje steg leder vidare 
i en arbetsprocess. Tillsammans med 
sina medarbetare och andra som är 
intresserade av att arbeta med mil-
jöfrågorna gör man en handlingsplan. 

I den anger man vilka mål man vill 
uppnå och vilka åtgärder som krävs 
för att nå målen. Metoden bygger 
på att man i arbetslaget gemensamt 
binder samman sina kunskaper och 
erfarenheter om miljöfrågor.

om svenska kyrkans 
miljödiplomering

5
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Söndagen den 17 september 2017 är det 
kyrkoval. Då har Svenska kyrkans medlem-
mar möjlighet att rösta. Det finns många 
kandidater som representerar olika nomi-
neringsgrupper att välja mellan. Rösträtts-
åldern är unikt låga 16 år.

   Svenska kyrkan är sina medlemmar. 
Utan dem skulle inga gudstjänster firas, 
utan kyrkor och församlingslokaler skulle 
gapa tomma. Utan medlemmar skulle inga 
skratt höras från barngrupper, och ingen 
musik klinga från körer eller orglar. Inget 
kaffe skulle drickas på dagledigträffar och 
inga barn döpas.

   För att allt detta ska fungera krävs att 
människor som engagerar sig. Många är 
med i den direkta verksamheten. Men det 
behövs också förtroendevalda som fattar 
beslut så att det finns lokaler, personal och 
andra resurser för arbetet.

demokratisk kyrka. I officiella 
sammanhang brukar man säga att Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För 
att dessa ord inte ska vara tomma behövs 
förtroendevalda. 

   De behövs för att kunna utföra för-
samlingens grundläggande uppgift, att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission. Som förtroen-
devald är man engagerad i kyrkans arbete 
och har möjlighet att bidra med kunskap, 
idéer och framåtanda.

Tycker du att det är för lite musik i kyrkan? Eller att det borde 
satsas mer på diakoni? I så fall kan du ställa upp i kyrkovalet. Som 
förtroendevald påverkar du var Svenska kyrkan lägger resurserna.

   Man får också var med och forma verk-
samheten och göra prioriteringar. Väljarna 
har gett de förtroendevalda uppdraget att ta 
ansvar, att samarbeta och att vara med och 
utveckla helheten i Svenska kyrkan. 

vilka är uppgifterna? I varje 
församling eller pastorat finns ett 
kyrkofullmäktige som väljs genom direkta 
val. Kyrkofullmäktige utser i sin tur 
kyrkorådet. 

   Kyrkofullmäktige och kyrkorådet som 
är församlingens/pastoratets styrelse har 
framförallt tre huvudsakliga uppgifter. Det 
är att ta ansvar för den strategiska inrikt-
ningen, att fördela resurser och att följa upp 
församlingsarbetet. 

veta mer. Om du är intresserad av att 
bli förtroendevald och vill veta mera kan 
du kontakta församlingsexpeditionen. 
Den kan hjälpa till med stöd, material 
och utbildning i hur det är att arbeta som 
förtroendevald. 

   På Svenska kyrkans intranät finns också 
mycket information. Det är öppet för alla 
och adressen är internwww.svenskakyrkan.
se/kyrkoval. Observera att det ska stå in-
ternwww först i adressen. 

   Hos Verbum förlag finns böcker som 
ger konkreta baskunskaper inför arbetet. 
De finns bland annat att köpa i Verbums 
webbshop och i andra bokhandlare på nätet.

Ställ upp i kyrkovalet!

Anslut till en befintlig
nomineringsgrupp
Församlingsexpeditionen kan be-
rätta vilka grupper som är represen-
terade i kyrkofullmäktige. Repre-
sentanter för dessa nominerings-
grupper kan berätta mer om hur du 
kan göra om du sympatiserar med 
deras åsikter och vill ställa upp till-
sammans med dem. 

Bilda en ny nomineringsgrupp
Det är också möjligt att bilda en ny 
nomineringsgrupp. Kanske är ni en 
grupp medlemmar som vill lyfta 
fram och prioritera andra frågor än 
de som prioriteras nu. Ställer man 
bara upp i pastoratet/församlingen 
krävs det 10 personer som vill stöd-
ja att gruppen registreras. Dessut-
om krävs kandidater som vill ställa 
upp och som är valbara. 

mer information...
...finns på Svenska kyrkans intranät 
internwww.svenskakyrkan.se/kyr-
koval (observera adressen).

sista dagen för anmälan 
av kandidater är 15 april!

två olika sätt att 
ställa upp i kyrkovalet



välkommen fredrik!
personalnytt
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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.

Pontus Johansson
Mösseberg
0515-77 63 27

Björn Lundin
Ållebergsområdet 
0515-77 63 25

Kristina Kosonen 
Askolin, bitr. kyrkoh.
0515-77 63 32

Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

Knut Svenning 
Mösseberg
0515-77 63 28

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

Emanuel Carlsson
Diakonins hus-
Fredriksbergs kyrka 
& Ålleberg
0515-77 63 61

Jonas Hagström, 
kyrkoherde
0515-77 63 01pr

ä
st

er

Fredrik Stiernstedt  
Östblom, pastorsadj. 
0515-77 63 44

lördag 4 mars
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum.
18.00 Slöta kyrka
Helgmålsbön, Svenning.

söndag 5 mars
1:a söndagen i fastan
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén
10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
11.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Flensén.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 yllestads förs.gård
Temagudstjänst i Luthers 
fotspår. ”Luthers lära”, Emanuel 
Carlsson leder gudstjänsten
och berättar vid kyrkkaffet. 

lördag 11 mars
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum. Mössebergs 
musikkår, Susanna Heinebäck
18.00 torbjörntorps kyrka
Helgmålsbön, Kosonen Askolin.

söndag 12 mars
2:a söndagen i fastan
10.00 S:t olofs kyrka
Gudstjänst, Kosonen  Askolin
10.30 Slöta kyrka 
Gudstjänst, Svenning.
11.00 mössebergs kyrka
Mässa, Johansson. Gustavi 
stämmor och Mix Meliora.

15.00 Dagcentral läkaren
Mässa, Kosonen Askolin.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Temagudstjänst i Luthers fot-
spår. ”Luthers psalmer”. Carlsson. 
Torbjörntorps kyrkokör och 
Fredriksbergskören sjunger.
17.00 tiarps kyrka
Familjemässa med utdelning av 
Barnens bibel, Löwing.
19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

lördag 18 mars 
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 19 mars 
3:e söndagen i fastan
10.00 Fredriksbergs kyrka
Visitationsmässa, biskop Åke 
Bonnier och pastoratets präster. 
(Läs mer på s 4!)
18.00 S:t olofs kyrka
Musikgudstjänst, Gustav Jannert, 
orgel.

onsdag 22 mars
17.30 mössebergs kyrka 
Vardagsgudstjänst, Johansson. 
Våffelkalas.

lördag 25 mars
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum. ”Gabriel och 
Maria” Knut Svennings och 
kompgrupp. 
16.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa vid stilla dag, Östblom.

söndag 26 mars
jungfru marie 
bebådelsedag
11.00 marka kyrka
Gudstjänst.
11.00 tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Start för 
fastemarsch till Åsle.
13.30 Åsle kyrka
Mässa, Löwing.
15.00 Dagcentral läkaren
Andakt.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Östblom. 
Försångarna medverkar.
17.00 mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Vartofta-Åsaka
Temagudstjänst i Luthers 
fotspår. ”Luthers katekes”, 
Lundin. Vid kyrkkaffet efter 
gudstjänsten blir det husförhör 
med Folke Elbornsson. Våfflor!
18.00 S:t olofs kyrka
Musikgudstjänst, Mariamusik 
med Bergaton, S:t Olofs kyrkokör, 
instrumentalister och solister..
19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Svenning

fredag 31 mars
18.00 mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Johansson. 

lördag 1 april
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 2 april
5:e söndagen i fastan
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa.
10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Johansson.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Hagström.
17.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst.
17.00 luttra kyrka
Temagudstjänst i Luthers 
fotspår. ”Luther och Bibeln”, 
Carlsson. Kyrkkaffe med våfflor!
17.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Johansson.

Fredrik Stiernstedt Östblom är ny-
bliven präst i Skara stift.  Han är 
just nu pastorsadjunkt i Falköpings 
pastorat och ska alltså tillbringa sitt 
första år som präst här hos oss.
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kalendarium - välkommen till gudstjänst!

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

skärtorsdagen firas till 
minne av den kväll när Jesus för 
sista gången äter tillsammans 
med sina lärjungar. Medan de 
äter säger Jesus till dem att de 
ska fortsätta att bryta bröd och 
dricka vin tillsammans. 

– Gör det till minne av mig, 
säger Jesus. 

Detta är den allra första 
nattvarden. Kyrkor i hela värl-
den firar nattvard med bröd 
och vin med denna kväll som 
förebild. 

Senare på natten när Jesus 
och hans lärjungar har samlats 
i Getsemane trädgård grips Je-
sus av de romerska soldaterna. 
Det är en av lärjungarna, Judas, 
som förrått honom.

långfredagen förhörs Je-
sus hos Pontius Pilatus som 
fattar beslutet att han ska dö-

mas till döden för att ha gjort 
anspråk på att kallas judarnas 
kung. Jesus blir dödad genom 
att hängas på ett kors.

påskafton firas vanligtvis 
inga gudstjänster i kyrkan. Is-
tället väntar man till påsknat-
ten då man firar Jesu uppstån-
delse vid en midnattsmässa.

påskdagens morgon, den 
tredje dagen,  uppstår Jesus 
från döden. När en grupp 
kvinnor kommer till Jesus grav 
är stenen bortrullad och hans 
kropp är inte där. 

Han har dött  för männis-
korna. Genom hans död och 
uppståndelse får nu männis-
korna evigt liv..

annandag påsk uppenba-
rade sig den uppståndne Jesus 
för lärjungarna och några av de 
kvinnor som följt honom. Up-
penbarelserna övertygade dem 
om att han verkligen blivit 
uppväckt.

Påsken
påsken är kyrkans största helg. Dess dramatiska bud-
skap utgör centrum i den kristna tron. Vi firar att jesus 
har besegrat döden. 

Från mörker till ljus - genom död till liv.

lördag 8 april
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum
18.00 S:t olofs kyrka
Musikgudstjänst. Kristus 
Konungens vokalensemble, 
Göteborg

söndag 9 april
palmsöndagen
10.00 S:t olofs kyrka
Gudstjänst, Östblom. Rejoice.
11.00 torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
15.00 Dagcentral läkaren
Mässa, Lundin.
17.00 mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson och Östblom. 
Försångarna medverkar.
17.00 Slöta kyrka
Temagudstjänst i 
Luthers fotspår, Lundin. 
Efter gudstjänsten visas 
filmen ”Luther” från 2003.
17.00 Åsle kyrka
Gudstjänst för stora och små, 
Löwing.
19.00 yllestads kyrka
Mässa, Svenning. 

torsdag 13 april
skärtorsdagen
18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning. 
Gustavi stämmor.
18.00 Fredriksbergs kyrka
Lovsångsmässa.
18.00 mularps kyrka
Mässa, Löwing.
18.00 Vistorps kyrka
Mässa, Carlsson.
19.30 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén. Gustavi stämmor.
21.00 Slöta kyrka
Mässa med passionsspel, Lundin, 
Årets konfirmandgrupp i Ålleberg 
medverkar.

fredag 14 april
långfredagen
9.00 Kälvene kyrka
Andakt inför långfredagsvandring 
till Skörstorp, Carlsson.
11.30 Skörstorps kyrka.
Gudstjänst som  avslutar 
långfredagsvandringen, Carlsson.
Sopplunch i församlingsgården. 
12.00 S:t olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén. 
S:t Olofs kyrkokör.
15.00 torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Johansson.
15.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Östblom.
18.00 S:t olofs kyrka
Musikgudstjänst. Långfredags-
musik med Bergaton.
18.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing. 
Ållebergs kyrkokör.

lördag 15 april
påskafton
23.00 mössebergs kyrka
Påsknattsmässa, Flensén, 
Johansson och Östblom.

söndag 16 april
påskdagen 
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Hagström.  
S:t Olofs kyrkokör.
10.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin. Ållebergs kyrkokör.
11.30 tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
15.00 Dagcentral läkaren
Andakt, Hagström.
17.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson. Kyrkokör 
och barnkör. Påskdagskalas.
17.00 luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 yllestads kyrka
Gudstjänst med bibelutdelning, 
Carlsson.
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Se också annonsering i Ft, svenskakyrkan.se/falkoping och facebook.com/svenskakyrkanfalkoping

Påsken

måndag 17 april
annandag påsk
11.00 marka kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Slöta kyrka
Musikgudstjänst, ”Musik i påsktid” 
med sånggruppen ”Birgitta med 
vänner”. Carlsson.

lördag 22 april
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum

söndag 23 april
andra söndagen i 
påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Hagström. 
Försångarna medverkar
10.30 Kälvene kyrka
Mässa, Carlsson.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Johansson.
11.00 marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
15.00 Dagcentral läkaren
Mässa, Svenning.
17.00 mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
Knut Svennings.
19.00 luttra kyrka
Mässa, Carlsson.
19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Hagström.

fredag 28 april
18.00 mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Johansson.

lördag 29 april
11.00 S:t olofs kyrka
Musik i centrum. Vårsånger med 
Falbygdens manskör.

söndag 30 april
3:e söndagen i påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 yllestads kyrka
Gudstjänst, Carlsson och Östblom.

10.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11.00 torbjörntorps kyrka
Mässa, Johansson.
17.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson och Östblom.
17.00 mularps kyrka
Mässa, Löwing.

lördag 6 maj
18.00 Friggeråkers kyrka
Helgmålsbön, Svenning.

söndag 7 maj
4:e söndagen i påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Gudstjänst, Lundin.
10.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing.
11.00 mössebergs kyrka
Mässa, Torbjörntorps kyrkokör och 
Fredriksbergskören, Hans Lindholm,
Pontus Johansson. Kyrklunch.
15.00 Dagcentral läkaren
Andakt, Svenning.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Lundin. Försångarna 
medverkar.
17.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Hagström.
19.00 Slöta kyrka
Mässa, Hagström. 
Försångarna medverkar. 

lördag 13 maj
18.00 luttra kyrka
Musikgudstjänst, Hela kyrkan 
sjunger, Carlsson.

söndag 14 maj
5:e söndagen i påsktiden
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 yllestads kyrka
Mässa, Carlsson.
11.00 marka kyrka
Mässa, Johansson.
17.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, ”Together with 
ABBA”, Falköping gospel med flera. 
(Läs mer på s 10). Carlsson.
17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Johansson.
18.00 tiarps kyrka
Mässa.

söndag 21 maj
bönsöndagen
9.00 Höge sten, 
Vartofta-Åsaka
Friluftsgudstjänst, Carlsson.
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Östblom. S:t Olofs kyrkokör.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11.00 torbjörntorps kyrka
Konfirmation med mässa, 
Johansson, Flensén m fl.
15.00 Dagcentral läkaren
Mässa, Carlsson.
17.00 mössebergs kyrka
Mässa, Östblom.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson. 
Fredriksbergskören och 
Torbjörntorps kyrkokör.
19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

tisdag 23 maj
18.00 Skörstorps kyrka
Pilgrimskväll. Start vid kyrkan, 
medtag kaffekorg!
Ledare Mats Löwing.

torsdag 25 maj
kristi himmelfärds dag
8.00 S:t olofs kyrka
Mässa som inleds med tornmusik, 
Flensén.
8.00 Alvars alvar, torbjörntorp
Friluftsgudstjänst, Svenning.
9.00 Karleby kyrka
Gudstjänst med tornmusik, Lundin.
10.00 Åsle kyrka
Gudstjänst med tornmusik, Löwing.
10.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
Terminsavslutning.

söndag 28 maj
söndagen före pingst
10.00 S:t olofs kyrka
Mässa, Hagström.
10.30 tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Lundin.
17.00 Slöta kyrka
Mässa, Flensén.
19.00 yllestads kyrka
Musikgudstjänst, Falbygdens 
manskör , Flensén.

onsdag 31 maj
17.30 mössebergs kyrka 
Vardagsgudstjänst, Johansson.
Terminsavslutning för 
barngrupperna, kvällsmat.
19.30 S:t olofs kyrka 
Musikgudstjänst. ”Vivaldis Gloria” 
Rejoice och Bergaton, orkester och 
solister.

       
     
     
    

gudstjänster 
i vardagen
onsdagar: 
8.30 mössebergs kyrka: 
morgonbön.
8.30 S:t olofs kyrka: 
pilgrimsmässa med 
kyrkkaffe. 

torsdagar: 
9.00 Bergsliden 7: 
morgonmässa med 
servering.  
18.00 Diakonins hus-
Fredriksbergs kyrka: 
lovsångsmässa med 
kvällssoppa.
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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

Maggan Plumppu
Diakonins hus-
Fredriksbergs kyrka 
0515-77 63 35

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. Maggan Plumppu. 
Diskantkören (åk 4-): Mösse-
bergs k:a, tisdag 16-17. Maggan 
Plumppu. 
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. Maggan Plumppu
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. Maggan Plumppu. 
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.  

Gustavi stämmor genomför under våren ett 
körutbyte med kören Mix Meliora från Kalmar 
som leds av Lennart Hammar. Körerna sjunger 
tillsammans i gudstjänsten i Mössebergs kyrka.

2 x Mariamusik 
Bebådelsehelgen, den 25-26 mars, är det 
mycket mariamusik i S:t olofs kyrka. 
På lördagens Musik i centrum kl 11 får vi höra 
”Gabriel och Maria” av John Høybye. Kören 
Knut Svennings, med solist och kompband 
medverkar. 

Söndagen den 26 mars sjunger Bergaton och 
S:t Olofs kyrkokör traditionsenligt Mariamusik 
kl 18  tillsammans med solister och instrumen-
talister.  ”Här kommer nu ett änglabud” av Arne 
Dagsvik är en del av repertoaren denna afton, 
men även några Ave Maria i olika tonsättningar. 

Vivaldi en vardag

S:t olofs kyrka onsdag 31 maj kl 19.30.
Reservera dagen redan nu! Gloria av Antonio 
Vivaldi. Medverkande: Ungdomskören Rejoice, 
Bergaton, solister och instrumentalister under 
ledning av Annika Lagerquist 

Gäster från Kalmar

mössebergs kyrka söndag 12 mars kl 11.00.

musikgudstjänst 14 maj kl 17.00 i Diakonins 
hus-Fredriksbergs kyrka.
Falköping gospel sjunger tillsammans med barn, 
unga och många andra medverkande. Mer info 
kommer längre fram! 

Just nu är internationella sygruppen gång 
med att sy kläder till medverkande. Handar-
betsgruppen virkar de tidstypiska ABBA-hät-
torna. Falköping gospel har påbörjat sångrepe-
titionerna. Vill du eller ditt företag vara med 
och sponsra  vårt lotteri? Alla intäkter går till 
vårt diakonala arbete i Falköpings pastorat.

Dags för ABBA!



Lina Valfridsson, 
Alva Karlsson och 
Erica Gustavsson. 
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mössebergs kyrka:
öppen förskola: Måndagar och ons-
dagar kl 9-11.30. 
mössebergs barnkör (åk 0-3): 
Tisdagar 17.30. 
Diskantkören (åk 4-): 
Tisdagar kl 16.
miniorer (åk 0-3): 
Onsdagar kl 15. 
juniorer (åk 4-7): 
Onsdagar kl 17. 
ungdomsgrupp (åk 9- ): 
Torsdagar jämna veckor kl 18.30. 

diakonins hus-
fredriksbergs kyrka:
öppen förskola: Måndagar 
kl 13-15 och torsdagar kl 10-12. 
Sång- och dansgrupp:
(12-16 år): Måndagar kl 17-
Barngrupp (10-13 år): 
Tisdagar kl 16-
Faith to Faith: Tisdagar kl 18. 
(Multireligiös ungdomsgrupp.)-
Barngrupp ( 7-9 år): 
Onsdagar kl 15-
tjejgrupp (13-16 år): 
Onsdagar kl 17-

ållebergsområdet:
öppen förskola: Torsdagar 
kl 10-12 i Slöta församlingsgård. 
öppet hus (åk 1-5): Torsdagar
kl 15.30-17 i Yllestads förs.gård. 
juniorer (åk 4-5): Tisdagar kl 18. 
Jämna veckor i Slötagården och ojämna 
veckor i Tiarps förs.gård. 
miniorer Slöta: (åk 1-3): 
Onsdagar jämna veckor
kl 17 i Slötagården.
miniorer tiarp (åk 1-3): 
Onsdagar ojämna veckor kl 17 
i Tiarps församlingsgård.
ungdomsgrupp: (åk 6-): 
Torsdagar 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

När biskop Åke Bonnier besöker Falköping i 
maj kommer han också att träffa pastorates kon-
firmander och ungdomsgrupper vid en särskild 
ungdomskväll. Det blir mässa och därefter sam-
tal med information och inspiration.

i höstas startade en konfirmandgrupp med namnet 
”på spaning med gud” . 
Gruppen är för ungdomar med särskilda behov. Under 
vintern har tre tjejer tillsammans med ledarna Pontus Jo-
hansson, Birgitta Lindh och Ing-Marie Axelsson träffats 
och varit på spaning. Gruppen har upptäckt kyrkan, pra-
tat om Gud, Jesus och nattvard, med mera. På kyndels-
mässodagen var det konfirmation och familj, släkt och 
vänner var på plats i Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka.

Alla miniorer i pastoratet träffas i Tiarps läger-
gård den 5 juni. Det blir en spännande dag i det 
fria med samarbetsövningar, matlagning över 
öppen eld och mycket annat.

Sjöhaga ungdomsgård i timmersdala 28-30 
april. Alla intresserade är varmt välkomna!

För andra året i rad  arrangerar ungdomsgruppen 
Faith to faith ett läger för ungdomar och unga 
vuxna som är nyfikna på olika religioner och kul-
turer. Årets tema är att mötas över gränser. 

Samtal, diskussioner och kreativa workshops 
varvas med kanotpaddling, grillning, beach vol-
leyboll och mys vid brasan. Alla mellan 16 och 
25 är välkomna att delta, men det finns ett be-
gränsat antal platser - så först till kvarn! 

För anmälan eller mer information kontakta 
Molly Svensson på tel. 0515-77 63 37, eller 
molly.svensson@svenskakyrkan.se.  

Interreligiöst 
ungdomsläger 

Miniordag i Tiarp
Alla pastoratets miniorer möts den 5 juni.

Biskopen möter 
pastoratets unga
mössebergs kyrka den 14 mars kl 18.30.

Unga på spaning

Lina Valfridsson, 
Alva Karlsson och 
Erica Gustavsson. fO
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i modern tid. Ingen förkun-
skap krävs, ta gärna med 
egna instrument. 
19.30 Avslutning. 
Med kvällsfika.

Svenska kyrkan i samarbete 

diakoni

Tina Redin, diakon
Diakon
0515-77 63 29

Erika Erlén, diakon
Diakon
0515-77 63 36

Svenska kyrkans sociala arbete kallas för 
diakoni. Kyrkan har ett uppdrag att hjälpa 
människor i utsatta livssituationer genom 
delaktighet, respekt och solidaritet. 

Nystart i Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka
Alla är varmt  välkomna till 
pastoratets diakonala centrum.

I början av året tog arbetslaget i Diakonins 
hus-Fredriksbergs kyrka tid till reflektion, 
utvärdering och planering vad gäller det 
diakonala arbetet. Tillsammans med ide-
ella arbetade vi fram en identitetsförklaring 
som talar tydligt om vad diakoni är och vad 
det diakonala uppdraget innebär för oss. 
Du kan läsa inledningen här intill.

Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka är 
centrum för det diakonala arbetet i Falkö-
pings pastorat. Det är här pastoratets diako-
ner har sin arbetsplats och mottagning för 
samtal och stöd. Det är öppet för alla män-
niskor som behöver stöd i olika livskriser, 
sorg och brustna relationer, men också för 
andlig/själslig längtan. Här finns en mängd 
mötesplatser och aktiviteter för människor 
i olika åldrar, som till stor del drivs genom 
engagerade ideella medarbetare. 

Du hittar våra mötesplatser och grupper 
i den nya foldern som finns utlagd i kyrkor 
och församlingshem. Här intill hittar du  

det som händer i huset varje vecka.
Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka sam-

verkar med ”det stora diakonala teamet” i 
pastoratet. Det som består av alla anställda, 
förtroendevalda, ideella och medlemmar. 
Tillsammans möter vi medmänniskor med 
omsorg i  livssituationer av utsatthet och 
skapar goda mötesplatser. Diakonins hus 
samverkar också med andra aktörer i sam-
hället som värnar och verkar för ett gott 
samhälle, där medmänsklig respekt och 
solidaritet är ledord.

Var med och fira internationella kvinnodagen!
Varmt välkommen till Diakonins hus - 
Fredriksbergs kyrka onsdag 8 mars.

vi vill bli fler!
Vill du dela med dig av din kunskap och tid, träffa 
nya människor och kanske lära dig någonting nytt? 
Varmt välkommen! Du behövs som ideell med-
arbetare i Diakonins hus! Vi lyssnar gärna på dina 
idéer kring hur vi kan utveckla arbetet i huset. 
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Så här ser kvällens program ut:  
17.30 Mingelfika. 18.00 Inledning. Upp-
trädande och modevisning, internationella 
sygruppen. 18.30 Workshops. Välj mellan 
två alternativ: 1. Express your anger - Ge ut-

tryck för din ilska i färg, form och fysiska 
övningar med  Anne Blomqvist, diakon och 
bildterapeut. 2. Kvinnokör - Var med och ge 
röst till vår unika kvinnokör under ledning 
av diakoniassistent Molly Svensson. Vi  
sjunger allt ifrån 70-talets kvinnokamps-
sånger till de största kvinnliga förebilderna 

Diakoni 
är medmänsklig omsorg
grundad i Kristi kärlek
uttryckt i kyrkans liv

och vill
genom barmhärtighet

och solidaritet
möta människor i

 utsatta livssituationer.

Från Diakoni, mer än ord, Sveriges 
kristna råd 2014. (Se www.skr.org) 

Molly Svensson
Diakoniassistent
0515-77 63 37

Arbetslaget i 
Diakonins hus-
Fredriksbergs 
kyrka.
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diakonins hus - fredriksbergs kyrka
(Kontaktperson: Emanuel Carlsson, 0515-77 63 61.)

Fredrikas café. Tisdag och torsdag kl 14.00-
17.00. Fika, läs en tidning, spela spel och umgås. 
Kyrkan är öppen. Utlämning av kläder: 7/2, 7/3, 
4/4 och 2/5 kl 9.30-12.30.
Diakonins stödverksamhet. Torsdag kl 14.00-
17. Enskilda samtal och hjälp med fondansökningar. 
Diakon/präst finns alltid på plats.
messy church. Torsdag från 16.30. För hela famil-
jen! Vi skapar kvällens mässa tillsammans.
lovsångsmässa. Torsdag kl 18-20. Efter mässan 
serveras en enkel kvällssoppa.
internationella sygruppen. Måndag-fredag kl 9-12.
rörelsegrupp. Måndagkl 10.30-11.30.
Falköping gospel. Varannan måndag kl 18.30-20.30.
Språkcafé. Tisdag kl 16.30-18.00. 
Handarbetsgrupp. Ondsdar kl 9.30-11.30. 
Stavgångsgrupp. Onsdag kl 10.30-12.
gemenskapsträff.  En torsdag/månad kl 15. 
Språk och musik. Torsdag kl 16.30-17.10. 
Bibelgrupp. Varannan torsd kl 19-21.
Betagrupp. Fredag kl 9.30-11.
grupper för barn och unga: Se sidan 11!

bergsliden 7
(Kontaktperson Knut Svenning, 0515-77 63 28. )
Källan - öppet hus. Fredag kl 14-16. Gemenskap 
och fika.
Café Bergsliden. En lördag/månad, kl 15–17.
18/3 Torbjörn Lans. 13/5 Lena Arvidsson - 
”Falbygden i ord och ton”
gemenskapsgruppen. Onsdag  kl  10 jämna veckor.  
Vardagsgemenskap. Torsdag jämna veckor 
kl 10-12. Mässa, gemenskap och förstärkt fika. 

torbjörntorps kyrka. 
(Kontaktperson: Birgit Pryssander, 0515-312 73.)
Café torbjörntorp. Några lördagar/termin kl 15. 
Datum i vår: 25/3, 22/4. Program ej fastställt.

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

diakonin i vardagen

Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka 
lördagen den 25 mars 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 mu-
sik, så du kan vara kvar i stillheten. Vi av-
slutar 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 

Unna dig själv en stilla dag i vår

Fredagen den 3 mars kl 19.00 firar vi 
världsböndagen med gudstjänst i Wa-
renbergskyrkan (eFS). 
Programmet är förberett av kvinnor i Fi-
lippinerna och handlar om rättvisa. Guds-
tjänsten leds av kvinnor från kyrkorna i 
Falköping och Per-Erik Aronsson predikar. 

Världsböndagen firas i mer än 170 län-
der runtom på vår jord den första fredagen 
i mars. Böner beds på mer än 1000 språk 
med början när gryningen kommer i Tonga 
och slutar 40 timmar senare i Alaska. 

Världsböndagen firas i mars

fastemarsch mellan tiarp och åsle söndag 26 mars.
Fastemarschen är en tradition sedan många år. Den är ett sätt att få förståelse för människor 
runt om i världen som fortfarande måste gå långt för att till exempel hämta vatten. Dagen 
startar med en gudstjänst i Tiarps kyrka kl 11.00. Efter vägen blir det stopp för lite blåbärs-
soppa, smörgås och samtal. Vandringen slutar i Åsle kyrka med mässa. 

För allas rätt till mat

lunch och eftermiddagsfika. Eventuella frå-
gor och anmälan (senast den 14/3), till dia-
kon Tina Redin, på telefon 0515- 77 63 29.

hela världen-dag på bergsliden 7 lördag 1 april kl 9-13.
Servering med kaffe och hembakat, försäljning av skänkta varor och bakverk, lotterier, 
paketauktion och andakt. Alla intäkter går till fasteinsamlingen. Skänk gärna gåvor eller 
paket till auktionen till ett värde av minst 50 kr. Inlämning på Bergsliden 7 23/3 kl 10-12 
samt 24/3 kl 14-17. Frågor kan ställas till Knut Svenning, 0706-89 82 25.

Svenska kyrkans fasteinsamling fokuserar på allas grund-
läggande mänskliga rättighet: rätten till mat. Välkommen 
att delta i två arrangemang med fokus på insamlingen!



Årets vandring startar med en morgonbön i 
Kälvene kyrka kl 9.00. Därefter vandring till 
Skörstorps kyrka där vi firar gudstjänst. Där-
efter serveras sopplunch i församlingsgården. 
Kaffe serveras under vandringen. 

Vandra på 
långfredagen

Fredag 31 mars kl 18.30 visas ”Hon dansade 
en sommar” från 1951 i Yllestads försam-
lingsgård. Det är den bitterljuva kärlekshis-
torien om studenten Göran från staden och 
den enkla Kerstin från landet, prästen som 
vill sabotera för byns ungdomar och folket 
i staden som ser ner på landsbygdens folk.

Det blir paus med förtäring samt betrak-
telse efter filmen av Emanuel Carlsson. 
Den 2 juni är det så dags för en bussresa i 
filmens och nostalgins värld till trakterna 

utanför Alingsås. Det blir tågresa med ång-
lok på Anten-Gräfsnäs järnväg, besök på in-
spelningsplatser från filmen ”Hon dansade 
en sommar” med mera. Avresa från Slöta-
gården kl 8.00 och beräknad hemkomst 
ca 17.00. Pris: 300:- per person inklusive 
bussresa, tågresa, lunch och fikapauser.

Anmälan senast den 18 maj till 0515-77 
63 03 eller 0515-77 63 06. Obs, begränsat 
antal platser! Alla hälsas varmt välkomna 
till både filmkväll och resa!

Klassisk film och resa 
i mars visas klassikern ”Hon dansade en sommar” i yllestad och i juni kan du följa med 
på en resa till några av de platser där filmen spelades in. Välkommen!

med hjälp av musik, sång och drama le-
vandegörs påskens händelser i mösse-
bergs kyrka den 28 mars kl 17.30.
Du som vill följa med på vandringen anmä-
ler dig till församlingsexpeditionen på tel. 
77 63 03 eller 77 63 06  senast  den 27/3. 
Om intresset är stort blir det även en vand-
ring kl 18.45. Att följa med på vandringen 
kostar 20 kr per person som betalas eller 
swishas in på plats. Intäkterna går oavkortat 
till att hjälpa behövande i Falköping genom 
det diakonala arbetet. Välkommen!

Dags för påskvandring

”Se, jAg gör AlltiNg Nytt” (upp 21:5)
I samband med reforma-
tionsjubileet arrangerar 
Svenska kyrkan i Falkö-
ping och EFS Warenbergs-
kyrkan bibeldagar som vill 
inspirera och fördjupa. 
Vår gästpredikant och bi-
bellärare under helgen är 
prästen Hans Lindholm, 
Uppsala. Varmt välkom-
men att vara med!

Fredag 5 maj kl 17 i  mössebergs kyrka 
Vet du vem du är? – Vet du vad du har? Vad 
betyder den evangelisk-lutherska människo-
synen för oss idag? 
lördag 6 maj i Warenbergskyrkan
Kl 16: Ni ska få kraft…(Apg 1:8). Vad be-
tyder löftet för församlingarna idag? Kaffe.
Kl 19: Vad väntar vi på?! En kväll med lov-
sång, förbön och bibelundervisning.
Söndag 7 maj  kl 11 i mössebergs kyrka
Högmässa. Predikant: Hans Lindholm, ce-
lebrant: Pontus Johansson. Torbjörntorps 
kyrkokör och Fredriksbergskören medver-
kar. Kyrklunch, 40 kr.
läs mer om Hans lindholm på webben: 
svenskakyrkan.se/falkoping!

Bibelhelg med 
Hans Lindholm 
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Kyrkan betyder glädje, gemenskap och delaktighet för Ann-Sofie Garenfelt. Hon är en av många 
engagerade ideella medarbetare i Mössebergs kyrka där hon bland annat är med och spelar teater.

”I kyrkan får jag vara den jag är”

Jag träffar Ann-Sofie Garenfelt på gymmet 
och hon skiner som en sol mot mig. Vi trä-
nar tillsammans och skrattar och pushar 
varandra till att göra bra ifrån oss. Jag blir 
nyfiken på hur Ann-Sofie, eller Fiffi som 
de flesta känner henne som, kom i kontakt 
med kyrkan. Många har säkert mött henne 
i Mössebergs kyrka på de populära vand-
ringar vid påsk och jul. 

Ann-Sofies första möte med Mössebergs 
kyrka var när hennes son Edvin skulle vara 
med i konfirmationsgruppen med Pontus 
Johansson som präst. Det var flera av för-
äldrarna som ställde upp med att skjutsa 
ungdomarna och hjälpte till att servera 
kaffe vid gudstjänster. Sen var det dags för 
nästa son Ludvig att läsa och även då för 
Pontus. Då fanns det en grupp i Mössebergs 
församling som jobbade med att samla in 
pengar till Moldavien och där kom Ann-
Sofie med. 

– Sen blev jag fast, skrattar Ann-Sofie. 
– Nu är jag också invald i församlings-

rådet som suppleant och det är både roligt 
och lärorikt.

påsk- och julvandringarna  är ett 
populärt inslag i Mössebergs kyrka sedan 
några år tillbaka. Både skolklasser och 
allmänhet bjuds in att följa med på dessa 
upplevelsevandringar. Kyrkan förvandlas 
till Betlehem vid jul och till Jerusalem inför 
påsken. Många är inblandade i detta och 
Ann-Sofie har varit med sedan starten. Hon 
uttrycker en stor tacksamhet över att ha fått 
den möjligheten. 

– Jag tackade ja direkt när Pontus frå-
gade och har haft lyckan att få vara med 
alla gånger.  Att vara tillsammans med alla 
som är inblandade och att få se barnens 
ansiktsuttryck och höra deras frågor, det är 
det som gör att det är så fantastiskt roligt, 
berättar Ann-Sofie. 

Jag frågar vad kyrkan betyder för henne.
– Glädje, gemenskap och delaktighet, sä-

ger Ann-Sofie.

– Att vara i kyrkan är få vara med män-
niskor som tycker om mig för den jag är. 
Jag får vara delaktig i precis det som jag vill, 
kan och har möjlighet till. Det ger också ett 
lugn i vardagen med mycket musik, glädje 
och sång. En plats där man kan både sörja 
och glädjas tillsammans.

vi börjar närma oss slutet av vår 
lilla pratstund och jag undrar om hon har 
något minne som hon vill dela med sig ifrån 
kyrkan. Då skrattar hon och berättar om när 
hennes son Edvin skulle ta emot Barnens 
bibel som sexåring. Hela släkten var där vid 
detta stora tillfälle när han skulle gå själv 
fram till prästen och ta emot sin bibel. En 
riktig högtidsstund tyckte familjen. Alla 
barnen var så fint klädda, men Edvin, han 
skulle ha mysbyxor, Star-wars-t-shirt och 
gröna gummistövlar. 

– Våra föräldrar skämdes så för att vi inte 
hade klätt honom i finkläder som de andra 
barnen, men vad gjorde man inte för att 
sonen skulle vara glad och nöjd, skrattar 
Ann-Sofie.

Vi återgår med skratt till maskinerna och 
kämpar tills vi är slutkörda. Jag tänker på 
ett bibelord som passar Fiffi och hennes fina 
inställning till kyrkan och livet.

”Var ödmjuka och sätt andra högre än er 
själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan 
också på andras. Låt det sinnelag råda hos er 
som också fanns hos Kristus Jesus.”
Filipperbrevet 2:4-5

Birgitta Lindh

porträttet

Ann-Sofie utklädd till 
överstepräst i mössebergs 
kyrkas påskvandring.
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