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Ett fattas

M.uralm. ålning av
den helige Franciscus
från Assist som trots
att han föddes rik
valde att leva ett liv

i fattigdom och bön.

"Ett fattas dig..."
(Mark. 10:21)

et var till en rik man som de orden för

[första gången riktades till. Han hade
hållit Guds bud alltifrån sin ungdom.

Han visste att bara en sak var nödvändig, näm-

ligen att lyda Guds vilja. Han ville nu att Jesus
skulle säga till honom att det fanns något ytter-
ligare att göra eller förbättra i hans liv. "Ett fat-
tas dig!" blev Jesu svar. Ett enda borde han
ännu göra. Rikedomen hade blivit hans avgud.
Den måste han göra sig av med.

Ett fattas dig! Ännu. idag vill och behöver Je-
sus säga de orden till många, som har överflöd
på ägodelar. "Du är rik. Du kan unna dig
mycket av det som de flesta på jorden saknar.
Du behöver inte tumma pä slanten. Du behö-
ver inte oroa dig för ditt dagliga bröd. Du kan
till och med hjälpa andra. Och dock fattas dig
ett. Något som gör dig fattigare än många tig-
gare vid dörren.

Så kan Jesus säga till alla rika, som fått eller
samlat mycket, men som glömt det enda nöd-
vändiga, till alla dem som håller på att förlora



sin själ i den materialistiska väst-
världea.

Ett fattas dig! Men också till
många fattiga stackars människor
kan Jesus rikta de orden. Då lårer
det hela betydligt underligare.
För den som som är fattig och
inget äger kan det verka som ett
hån, om inte orden kom från Ie-
sus. Ty även nöden kan hindra
nåden. Nöden kan driva bort en

människa från Gud.

Ett fattas dig. I de orden ligger
samtidigt frälsningens möjlighe-
ter inneslutna. De talar visserligen
om något som återstår att göra.

De talar om något som fonfa-
rande hindrar. Men dessa ord

krossar inte hoppet och möjlig-
heten att komma till Gud. Orden

vill istället väcka den frågan till liv
och lägga den bönen i min mun:
Herre, vad är det i mitt liv som

särskilt fattas mig? Hjälp mig act
röja undan alla hinder i mitt för-
hållande till dig."

Kanske är det mod, uthållighet och kraft,
som du behöver. Mod att gå moc strömmen av
alla dem som är på väg åt ett annat håll när
kyrkans klockor ringer till gudstjänst. Uchal-
lighec i din bön och bibelläsning, när så
mycket annat pockar på uppmärksamhet.
Kraft au möta hånfullhet och sårande ord när

andra tror sig veta bäccre.
'Så Överlåter Jag mig Herre till Dig med allt

vad som fattas mig. Gör mig sådan Du vill ha
mig, även om det innebär mycket arbece och
prövning. Tack för att Du är min frälsare,
som inte fattas något. Utan Dig fat tas mig allt,

men med Dig äger jag allt.
AMEN

C.M
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^ Rakel Kinnunen
är ny diakon i samfälligheten. Hon kommer i
första hand att arbeta i Friggeråker-Torbjörn-
torp och i Sjukhuskyrkan.
Rakel bor i Dalum, dit hon flyttade för att
komma närn-iare sin dotter och kunna, hjälpa
henne med barnen. Hon kommer från Stock"

holm, där hon under de senaste tretton åren

arbetat pä olika behandlingshem.

Carina Gustavsson
återfinner man på S:t Olofs Gård,
där hon vikariersLr som diakonl-

assistent tom maj 2004.
Carina har tidigare arbetat inom
äldreom sorgen. Hon bor här i Fal-
köping, hon är gift och har rre
vuxna söner. Till familjen hör också
katten Svenne.

Linda Svensson
har nyligen börjat sitt Jobb
som vikarierande barnskötare

på förskolan Arken.
Linda, som är 25 år, har gått
barn och fritid på gymnasie-
skolan och har tidigare vikane-
rät på olika förskolor och fri-
[idshem i Falköping.

Foto: Solveig Asmus
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. alköping

Falköping är den största församlingen i sam-
fölligheten och omfattar hela Falköpings tätort.
Huvudkyrka är S:t Olof och dessutom finns två
distriktskyrkor, Fredriksberg och Mösseberg.

Kyrkorådet i
Falköping

Frän vänster:

Anne-Marie Kördel

ingegerd Winlöf
Ben^-Ame Andersson
Inga-Liil Linden
Karin Irvefors
Gun-Lis Lindgren
Anneli Dahlquist
Gunilla Bal^ia

Roland Breding
Lars Ma^iusson
Lilian Karlsson

Lisbeth Ek
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Budget 2003
I budgeten kan du läsa hur de pengar du betalar
t kyrkoavpfr används. Här kan du också se hur
de olika a.vdelninfama och församlingama
planerat sin verksamhet det här året.
Nytt for i år är att du hittar alla försavn-
lingsinstruktioner i budgeten. Församlings-
instruktionen är ett verktyg som ska hjälpa
jvrsamlingen i arbetet. Den utgör också ett
underlag då man gör upp budgeten. Fyra
områden tas upp i instruktionen: guds-
tjänst, diakoni, mission och undervisning.
Du kan hämta budgeten på kyrko-
kansliet. Den kostar ingenting. Ar det
något du viU. Jråga. om. får du gärna
kontakta oss.

Kyrkoblad
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Gunilla Batutia, kyrkorådets ordförande:

"Att vara kristen begr
det berikar!"

unilla Baluria är ordförande i kyrlcorå
. det i Falköpings församling. Deua är
hennes andra period som folkvald.

Under förra mandatperioden satt hon med i
kyrkonämnden, men hon kände att det var
viktigare för henne att arbeta Inom den egna
församlingen. Många säger att de blev
förtroendevalda av en slump, men för Gunilla
var der ett mycket medvetet val. For henne var
det en möjlighet att vara med och påverka och
att ta ansvar.

Gunilla Balutia ar född och uppvuxen i
Småland, dar hennes pappa var präst i ett litet
samhälle i Växjö stift. Att pappa var präst
hjälpte henne att tidigt finna ett hem t kyrkan.
Däremot var hemmet inte "strängt kyrkligt -
där fanns alltid en generositet l den miljö som
präglade Gunilla och hennes två systrar. Dess-
utom innebar det en trygghet att fa växa upp
på en liten ort och att inte vara anonym, utan
att vara en del i en gemenskap.

Just detta med gemenskap är ett ämne som
Gunilla åtekommer till under vårt samtal. Då

jag frågar vad hon tycker ar viktigast i
församlingsarbetet svarar Kon uran att fundera
särskilt länge'.

-Att arbeta för en kyrka där man känner sig
välkommen och där man kan känna delaktig-
het på sina egna villkor. På så sätt kan männis-
kor komma närmare Gud.

Hon tillägger;
- Jag tycker inte att kyrkan bara passivt ska

erbjuda gudstjänster, utan förmå människor
att genom delaktighet L det som. sker känna att
'jag är viktig . Varje tnanniska vill Ju bli sedd
och bekräftad.

Delaktighet är också ett nyckelord då vi
kommer in på ämnet åldern bland förtroende-
valda. Det är j u ett faktum att de kyrkligt aktiva
blir allt äldre och att det är svårt att locka yngre
att arbeta akrivt Inom kyrkan.

-Vi måste tala om atc det är roligt att vara

med i kyrkorådet. For det är både roligt och
engagerande. För mig innebär kyrkan så
mycket glädje och dessutom får ]ag träffa
många trevliga människor.

Vad är då Svenska kyrkans styrka, det vi kan
lyfta fram?

Gunilla Balutia är
ordförande i kyr-
korådet i Fatkö-
pings församling.
Hon är socionom
och har arbetat

med sociala frågor
sedan 1976. Till
Falköping flyttade
hon och hennes
man Kai 1980. Hon
är idag biträdande
socialchef i Fal-

köpings kommun.

"Man måste
bjuda in, inte
bara vänta"

"Vi måste väga
stå för våra

kristna

värderingar"

- Kyrkans styrka är nog öppenheten. Och
att alla är välkomna.

- Samtidigt finns det också svagheter. Vi
måste profilera oss tydligare, tala om vad vi
står för. Det är extra vikrigc idag då kyrkan inte
spelar samma roll i människors liv som den
gjorde tidigare.

Det gäller att inte se bakåt, utan att hitta nya
sätt och att öppna kyrkan för människors sö-
kände. Exempel på nya "grepp" är Alpha-
kurserna, där människor kan fa ställa sina frå-

gör och diskutera med andra vuxna.
-Vi måste bjuda in och Inte bara. vänta på att

människor ska komma till oss.

Vilket förhållningssätt bör då kyrkan inca. i
ett modernt samhälle?

- Man kan ta del i samhällslivet på flera sätt.
Ett sätt är våra dagis, en annat sätt är det vi
skapat på S:t Olofs Gård. Det står ]u l Bibeln
att vi är jordens salt; vi måste våga stå för våra
kristna värderingar även om vi kan ha olika
förhållningssätt och olika syn på saker och ting.

Jag frågar henne vad hon skulle säga om
någon berättade för henne att han/hon tänkte
gå ur kyrkan.

Gunilla funderar. Så säger hon:
-Jag skulle nog vara intresserad av att veta

varför. Jag skulle undra Över vad som skulle
kunna få den här personen att ranka annor-
lunda. Kanke talar jag om vad pengarna går
till. Men jag skulle inte försöka övertala perso-
nen ifråga av respekt för andra människors
tro.

-Dessutom, tillägger hon, tycker jag att det
är räct att lämna Svenska kyrkan om man nu.

inte delar dess värderin. gar.

Text och foto: Maria Ellhar

Kyrkoblad



Tom och tyst kyrka som bara besöks på söndagen? Glöm
detSIFredriksbergärdetliv och rörelse från morgon till
kväll alla dagar i veckan.

/ tidig morgonstund
öppnar Lilian
ElfitrÖm...

ö*;*-»^

här möts du av en öppen fa???n dygnet runt (nästan)

Sent på kvällen är
det dags att stänga
för den här dagen!

Det gäller att allt
klaffar. Arbetslaget
träffas för att flanera
och diskutera.

På Förslolan Arken

råder juli aktivitet
hela daeen

Ungdomsgruppen

Öppet hus är en
möjlighet för både
barn och föräldrar
att träffa andra.
barn och föräldrar

Ot~h Ellinor övar

nied kören Knut

Svennings

Pä kvällen jylls kyrkan
av skönsäng. Gry övar
med kyrkokören...

Pä eftermiddagen
samlas damerna i

syföreningen....

... medan juniorerna ser
på. film. i Giliestugan



Knut Svenning:

"Jag har hjärt
pä jorden"

Många visste kanske veni Knut
Svenning var även före segern i
Jeopardy. Men efter den tillhör han
definitivt skaran av kändisar i Fal-
köping.

Till vardags är Knut präst i Falköping med sitt
huvudsakliga arbete förlagt till Fredriksbergs-
kyrkan. Där har han huserat sedan i
mars 1993, då han tillträdde sin

komministertjänst.
Urprungligen kommer han från Lin-

köping, där hans pappa arbetade på
Saab och hans mamma var lärare, men
sä värst mycket av staden hann han inte
uppleva innan familjen flyttade väs-
terut, närmare bestämt till Partille.

Även om föräldrarna hade profana yr-
ken har Knut präsryrket i blodet - det
finns många präster på hans pappas
sida, i flera led bakåt. Dessutom var

hans mormor och morfar med l

Helgelseförbundet, en missionsfören-
ing som så småningom blev ett sam-
fund som i sin tur kom att ingå i det s k Ny-
bygget. Så det är inte så konstigt att Knut är så
engagerad i ekumeniken, han fick den så att
säga med modersmjölken".

Knut med katten Kurt.,

Ville inte bli präst!
Som femåring fick han sin kristna

fostran l Missionsförbundets söndags-
skola i Pardlle. Men även om kyrkans
ungdomsverksamhet var en naturlig
del av hans liv så visste han en sak sä-

kert: präst skulle han inte bli' Redan l
femte klass hade han nämligen bestämt
sig för att bli meUanstadielärare. Pryo-
perioden i årskurs 8 gjorde honom än
nier förvissad om att detta var hans
bana i livet.

Efter att 1979 ha avslutat humanistisk

linje på gymnasiet fick han jobb på
kontor som telefonförsäljare av värme-

Ovan: På kanotläger med konfirmanderna
pannor och solfangare. Dar blev han kvar till
dess att det blev dags att göra lumpen. I Knuts
fall innebar detta vapenfri tjänst huvudsakligen
l Jönköping. Där bfev han barn- och ungdoms-
ledare pä Missionsförbundet och på SKU. Det
var på ett konfirmandläger i Damnark som ett
första litet frö till prästyrket såddes. Men fröec
var långt ifrån lättgrott. Gud själv var tvungen
att övertyga honom om att yrket var der enda
ratta.

- Gode Gud, övertyga mig om att Du
vill ha mig cilt präst, bad han och då han
väl blivit övertygad fanns det bara en
vag att ga.

Från Gårdsten till Falköping
Efter examen i Lund blev det Göteborg

under några år, men eftersom Knut vid
det här laget skaffat familj tyckte han och hus-
trun Kristina att Gårdscen inte var någon bra
plats för barn att växa upp. 1990 gick flyttlasset
till Orslösa, där Knut blev kvar fram till

pastorarsregleringen, då örslösa skulle
slås ihop medTun. Knuc, som inre närde
någon önskan att bli kyrkoherde och inte
ville till Tun började se sig om efcer ett
nytt jobb och så kom det sig att han en
smällkall vinterdag 1993 för första
gången satte sin fot i Falköping.

-Jag visste Ingenting om Falköping
mer än att det låg högt, minns han.

Foto: privat

... och i kyrkan med
yngsta dottern, Sofia

Snabbtänkt ordvrängare
Knut är av många känd som en snabb-

tänkt ordvrängare och efter Jeopardyse-
gern har många frågat honom hur det
kommer sig att han kommer ihåg allting.

Fortsätt sid 11
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Jenny Törnqvist. församtingsassistent:

Vi måste satsa på ungdomarna

Då Jenny Törnqvist för ett par år sedan gick ut
gymnasieskolans naturvetenskapliga program hade
hon ingen lust alls att fortsätta studera, i varje fall inte
just då. Egentligen hade hon ingen aning om. vad hon
ville göra då hon fick syn på annonsen där Falköpings
kyrkliga samfallighet sökte en församlingsassistent till
sin barn- och ungdomsverksamhet i Fredriksbergs-
kyrkan.

ef;

Jenny Isaksson, som egentligen innehar tjäns-
ten, skulle vara mammaledig under ett år och ef-
tersom Jenny (Törnqvist) länge varit frivillig-
ledare i nom kyrkans undgomsarbete i Kinne-
ved, Floby och Gökhem tog hon chansen och
det har hon Inre ångrat. Ett år blev två, men nu
till sommaren är det antagligen slut. Dec är inte
helt lätt att hitta ett likande jobb, för även om
det finns gott om tjänster som församllngsassis-
tent runt om i landet så är hon inte beredd att

flytta eftersom hon och sambon Stefan köpte
eget hus for ett år sedan.

Jenny är inte född i trakten, utan bodde som
liten på Öckerö och båda hennes föräldrar
kommer från Göteborg. Då horn var fem år
gammal flyttade familjen till Kinnarp, där man
köpte kiosken. Fördelen var att Jennys
mamma på så sätt både kunde arbeta och vara
hemma. Redan som liten började Jenny, som
mänga andra, l kyrkans barngrupp och redan
innan konfirmationen fick hon börja som
hjälpledare. Däremot är inte engagemanget nä-
got hon fått med sig hemifrån - familjen var
och är nog som många andra familjer idag,
man går l kyrkan vid d-op och konfirmationer
men inte mer.

Det roligaste med Jobbet som forsamllngs-
assistent är att få arbeta med de äldre, dvs kon-

firmander och uppåt.
-Der är då man börjar kunna diskutera, säger

Jenny. De ställer frågor och har börjat fundera
över saker och ting. Det är viktigt att ha diskus-
sioner på deras egna villkor. Ibland blir det liv-
liga diskussioner, ibland bara fika, der är olika
från gång till gång.

En annan fördel är att få arbeta med barn

och ungdomar i så vitt skilda åldrar. På
Frednksberg finns verksamhet från Öppet hus

Namn: Jenny Törn-
qvist

Yrke; Församlingsas-
sisrent l Fredriksberg
Ålder: Fyller 21 i år
BonIJäla
Familj: Sambon Ste-
fan, karten Sten och

salamandern Asta
Senast lästa bok:

SmdierekEorns byre
av Thomas Arvidsson

Senast sedda film på
bio: Grabben i gra-
ven bredvid

Foto: okänd fotograf

för barn och föräldrar till ungdomsgrupper
ter konfirmationen.

Svårigheten med barn- och ungdomsgrup-
perna i just Fredriksberg är att del är ett
invandrartätt område där många barn kom-
mer från familjer med annan religion än kris-
tendomen.

-Det är lättare på landsbygden, tror Jenny.
Där är de allra flesta kristna och det finns inte

så många andra verksamheter som lockar.
Hon betonar vikten av att behålla ungdo-

marna efter konfirmationen, men detta är

också den största utmaningen. Kanske är den
generation som nu är gamla och som regel-
bund-et går i kyrkan den sista. Många säcrer
knappt sin fot i kyrkan efter konfirmationen

och den dag man vill göra det känns det främ-
mande och osäkert. För att förhindra att det

blir så måste man satsa på ungdomarna och
lägga grunden for ett liv där kyrkan är en na-
turlig del.

En sak som Jenny efterlyser är egna lokaler
för ungdomsgrupperna, en plats som är deras
egen, eventuellt även en egen andaktsplats.

-Ungdomar har mycket idéer, men de
måste också få utrymme att göra något av
dem.

ME

Kyrkoblad



ort och G- ott
Återbördad kyrkdörr firades i
Kälvene

Ibland händer det märkliga
ting i kyrkans värld. Som detta
med kyrkdörren i Kälvene,
t ex.

Efter att ha varit försvunnen

från kyrkan undeer 75 år har
nu. denna vackra gamla dörr
hittat hem igen och kommer
kanske så småningom att
pryda sin ursprungliga placs.
Just nu finns den i vapen-
huset.

Bakgrunden är följande:
^ Då kyrkan renoverades 1939

gick uppdraget till en bygg-
mästare vid namn Hagman.
Denne hamnade på obestånd
och en av byggnadsarbetarna
fick så kyrkdörren istället för
lön. Så kom det sig att
kyrkdörren tillbringade 73 år
i Trädgården, innan bröderna

Mats och Lars Arthursson nu beslutat sig för att skänka
den åcer till Kälvene kvrka.

Läset, ett trälås, är antagligen tillverkat i Skörstorp, och
som Lars säger: det fungerar tack vare att Mats lätit bli
det".

Dörrens återkomst firades med gudstjänst och därpå
följande samkväm l församlingshemtnet.

Inga Andersson delar ut hlommorsom tack till
bröderna Mats och Lars Arthursson.

Fullsatt pysselkväll i Åsaka
Sedan sex år tillbaka har Vartofta-Asaka kyrkliga syförening
som tradition att bjuda in såväl gammal som ung till en
pysselkväll i hembygdsgården. Arets upplaga slog rekord i
antalet barn. Inte mindre än 38 bara mellan 3 veckor och 12
år var med vid pcpparkaksbaket. Dessutom tillverkades ett
stort antal glittrande julklockor, julgranskarameller och an-
nät pynt. Syföreningen bjöd på kaffe och saft och peppar-
kakorna provsmakades till allas belåtenhet.

Invigning av församlingsgård i
Yllestad

Efter månader av reno-

verlng stod så äntligen
Yllestad församlings-
gård klar för invigning i
november. Den gamla
prästgården har fått en
nödvändig upprustning
för att kunna fungera
som samlingslokal för
hela den nya försam-
lingen.
Invigningen inleddes
med en festgudscjänst.
Efter gudstjänsten bjöds

på smörgåstårta och husesyn
kuddar med sång av Kristina
Persson och Sara Wolmebrant.



Information från kyrkogårdsförvaltningen:
Vi söker gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser så att gravrätten kan för-
längas. I annat fall är gravrätten förverkad inom ett år.

Är du gravrättsinnehavare?
TORBJÖRNTORPS KYRKOGÅRD
Grav kv Sist gravsatt
81 B Andersson, Anders Gustav

2 C Fransson, Otto Gustav Hil

ding
83 B Ström, August
29 A Larsson, Ida

34 A Andersson, Frans A
139 H Nilsson, Christina
9 H Johansson, J
70 H Jonsson, Anders
117 H Olofsson, Johannes
42 D Johnsson, Frans

S:T OLOFS KYRKOGÅRD
202 02 Svan, Algot N
190 02 Jungblom, Algot Bernhard
182 02 Andersson, Maria E.

211 02 Ek, Jenny T. S.A
213 02 Norelius. EdlaCh
221 02 Ring, Frans Gustaf
238 02 Rehn-SkotteAndr.C
322 02 Gustavsson, Gunhild H.A

347 02 Skoglund, Hilma J
338 02 Bidefeldt, Karl Manen
217 02 Claesson, Elsie

257 02 Backlund, Helge
233 02 Johansson, Svea
208 02 Svensson, Johannes

222 02 Fagerlund, Hulda B,E
199 02 Rythén, Karin F.S
144 01 Gustavsson, Hanna

143 01 Lundin, Maria Lizinka

127 01 Meurting, Anna Kajsa
105 0) Fahlström, Jonas K-G
106 01 Agrell, Axel G
91 01 Andersson, Selma

&4 01 Sjöholm, Verner
76 01 Öländer, Nils
82 01 Gustavsson, Natalia

164 01 Åstrand, Nils J.A
43 01 Nilsson, Agda
41 01 Jacobsson, Emma J.
27 01 Josefsson, Maria
22 01 Magnusson, Per Gustav
3 01 Nyqvist, Johanna
14 01 Eriksson, Matilda U.J
923 06 Brissman, Aug, Matilda
912 06 Johansson, Oskar N.
1023 06 Karlsson, Johan E.
1009 06 Karlsson, Samuel G.
1066 06 Andersson, Amanda Lovisa

1129 06
1128 06
1124A06
1130B 06
1176 06
1400 03
1333 03
413
442
443
447
450
483
474
532
785
776

03
03
03
03
03
03
03
03
05
05

1910 05

03
03
03
03
03
%

M

04

427
490
515
516
523
681
697
595
3079 22
2912 20
2839 19
2933 21
1618 07

2201 11
2237 12
1150 06

Lindblad, Gustav Adolf
Andersson, Ida Maria

Göthberg, Frans Edv.
Johansson, Charlotta
Olsson, Hildur

Karlsson, Erik

Abrahamsson, Carl Filip
Larsson, Elisabet

Andersson, Elna

Svensson, Helga S
Backman, Elsa

Klingbcrg, Emma
Gustavsson, Sofia

Ljungqvist, Karl Johan
Jonsson, Klara
Andersson, Adelia

Lindblom, Axel F.

Persson, SystrarnaTyra Ma
ria, Britta Linnea

Andersson, Cecilia
Larsson, Johanna
Andersson, Signe M
Junggren, Augusta L
Svensson, Johannes
Jonsson, Amalia
Richert, Ebba

Koch, Sigurd
Björkskog, Anna
Bergqvist, Edit Maria V.
SträngbergiAnnie Augustine
Torpm, Ernst Oskar
Gustavsson, Gustav Kris

tian

Andersson, Anna

Johansson, Torsten.
Gustavsson, Larz Gustav

S:T SIGFRIDS KYRKOGÅRD
393a 01 Molin, J August
399 01 Dahlén Beda S.E
400 01 Thomander, Gunhild

403a 01 Bergqvist, Erik G
362a 01 Nordlund, Ida Josefina
371 01 Osbäck, Bror Gösta Costy
375 01 Fagergren, Matilda O
379 01 Zamzelius, Lars J
355 01 Linnarsson, Ernst G
332a 01 Johansson, Johan Levin
340ä 01 Lönnqvlst, Carl August
323 01 Norrman, Karin

327 01 Bergsten, Elsa M
122 01 Lundin, Regina

335 01
127 01
72b 01
119 01
115.1 0)
67 01
70 01

01
01
01

71
73
75
76
78
80
81
83
84
39
19
17
55

219

209
568
299
357
240
536
520

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01

104b 01
137 01
168 01
199 01
179 01
204b 01
234 01

01
01
01
0)
01
01
01
01

Karlsson, Ester Tora

Jansson, Per Erik
Forsblad, MariaJ

Hjort, Beata Katarina
Klingner, Emma Matilda
Halldén, Johan
Larsson, Kristina

Elliot, Adolf
BJörkgren, Ernst
Bohlin, Anna

Vlnroth, M

Ahl, Karl
Johansson, Simon

Rånge, GretaM.C
Nordstedt, M. Gabriel
Smedmark, Anna Linnea

Edqvist, Johanna Elisabet
Larsson, Maria, Charlotta

Roland, Selma Alb.

Böös-Littke,Ellen, Joh.
Gustava

Törnqvist, Jenny Beata,
Ingeborg
Lundgren, Hanna
Mellén, Nils
Johansson, Maria K
Jansson, Hanna Ch
Warolén, Selma Lovisa

Linnarsson, Anna Ch

Johansson, Johan Valfrid
Heribert

Hlllersrröm, Johanna Ch
Johansson, Augusta Ch
Brissman, Gunilla

Jouwin, Karl K
Zellén, Eva Okänd

Karlsson, Otto R

Knutsson, Nils Knut Johan
Pettersson Erik

Fastighets- och kyrkogårdsförvalrningen
i Falköping
Du når oss på telefon 0515-77 63 50

B». SVENSKA
KYRKAN,
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Öppet hus i Fredriksbergskyrkan

jtet av varje
Vinnare Korsordet 4/2002
Som niånga av våra korsordslösare
märkte hade det blivit fel på kors-
ordet i adventsnumret. FörlagetAr-
gunient beklagar felet. De flesta av
Kyrkobladets korsordslösare är
dock synnerligen innovativa och
har hittat egna kreativa lösningar
på problemet.
l :a pris Birgit och Stig Salomonsson,

Aspängsvägen 20, Falköping
2:a pris Inga-Lisa Johansson

Forsgatan 13, Falköping
3:e pris Torsten Hedlund

Grevbäcks prästgård, Hjo

Grattis!

Bokpriser kominer på posten.

Fortsättlng fr sid 7
Det har han inget svar på. Han läser mycket,
men han hoppar över sportsidorna. Annat som
inte intresserar honom är partipolitik och ma-
tematik. Däremot tycker han om att lyssna på
musik och att värn ute i naturen. Äldste sonen,

Erik, är duktig orienterare och numera har hela
familjen anammar hans intresse. Dessutom har
Ju Knut ett förflutet som scoutledare.

Intresset för friluftsliv kommer väl till pass i
arbetet som präst, kanske framför allt då det
galler konfirmandundervisningen. Läger är
numera en naturlig del i konfirmandernas läs-
ning.

Obesvarad kärlek

En annan "svaghet är kärleken till katter.
Denna är dock inte alltid besvarad. Genom

åren har familjen haft ett antal katter, de senaste
familjemedlemmarna hecer Hanna och Kurt.
Hanna har aldrig riktigt trivts med Knut. Kurt
och Knut går däremot mycket väl ihop. Kurt
var ingen katt man skaffade medvetet, det var
snarare Kurt som skaffade sig en bra familj

söndag 9 mars, efter familjegudstjänsten
Välkommen att besöka oss på fritis och
förskolan och se hur vi har det. Prova-på-
pyssel och glass, m m. För info, 77 63 34

Vinnare pratbubblan 4/2002
Vi fick in många förslag på vad Knut kan tänkas
säga och som alltid är det svårt att välja ut en vin-
nare. Många svar hade anknytning tilljeopardy, sä
det märks att läsarna vet vad som händer och sker...

Vinnare denna gång blev Yngve Pettersson, Lilje-
gardsgatanéO, Falköping. Grauis! Bokpris kofnmer
pd posten.

"Parti politik och
matematik

intresserar mig
inte!

"Det är ett arbete

som erbjuder
vida beten"

genom att helt sonika hoppa in i familjens bil
och följa med hem!

Livsoptimist
Knut beskriver sig själv som "på allvar

glad" Med det menar han att han tack vare
Kristus är livsopt imist. Som präst anser han sig
använda en mix av den gammalkyrkliga gläd-
Jen i ordet, medan liturgin snarast ligger åt der
högkyrkliga hållet, särskilt tanken att vi alla till-
hör Guds familj.

-Det viktigaste för mig som präst, säger han
fundersamt, är att knyta ihop himmel och jord.
Människors möte med Gud... Guds liv l män-

niskor och tvärtom. Dessutom är det ett ar-

bete som erbjuder vida beten att gå över, det
är omväxlande.

Vad är tråkigast då?
-Det tråkigaste slipper jag, svarar han blixt-

snabbt. Administration!

ME

11 Kyrkoblad



Foto: Almqvist & Cöster,
Helsingborg

h förändring

A Församlingshemmet 1939
B Pastorsexpedition mm 1969
C Nytt trapphus, körstuga och
kapell m. m.
D Nya administrativa lokaler

A: 1939
Första gången frågan om ett församlingshem
kom på tal var redan 1909. Då väcktes inom
ungdomsförbundet förslag att en fond för
församlingshem skulle bildas. Första året be-
löpte insättningarna till 94 kr. Då församlings-
hemmet var under byggnad kunde ungdo-
marna överlämna en gåva på 8 000 kr!
1930 anskaffades tomten för alla var nu över-

ens om behovet av centralt belägna (!) lokaler
för pastorsexpedition och arkiv (som tidigare
fanns i kyrktornet). Nuvarande byggnad var
inte det första förslaget som lades fram. Från
början planerades en kyrksal med tillhörande
samlingssal. Meningarna gick dock isär och
inte förrän 1935 togs arbetet upp igen. Då tlll-
sattes en byggnadskommitté bestående av Al-
bin Karlsson, Karl PIlth, MG Wilhelmsson och

kontraktsprosten Wetterholm. 1936 lade man
fram en ritning med entré både från Borvids-
gatan och Warenbergsgatan, men av någon an-
ledning blev inte detta bygge av.
Den byggnad som stod färdig 1939 är ritad av
professor Ivar Tengbom, en för sin tid mycket
känd arkitekt. Summan som lånades för byg-
ger var 147 000. Den 28 oktober kunde man
inviga sitt nya försanalingshem.

B:1969
var det dags Igen. Lokalerna räckte inte längre
till för den växande administrationen och en

tillbyggnad genomfördes. Egentligen började
planeringen redan 1966, men diverse teknika-
liteter gjorde att bygget fördröjdes och inte
kom igång förrän på hösten 1968. Ett år se-
nare genomfördes besiktningen av lokalerna
och personalen kunde så småningoni flyt ta in

i de nya lcontorsrummen.
Arkitekten hette Morud och byggherre var

bröderna Harlén. Bygget budgeterades från
början till 400. 000 kr, men med- möbler och
allt gick notan så småningom på knappt
700. 000.

Samtidigt gjordes det som idag är radiostu-
dio och informatörens arbetsrum om till

konfirmandsal med plats för 25 konfirman-
der och lärare. Utrusmingen bestod av kate-
der, elevpul peter och krittavla. Den gamla ex-
peditionen blev samkvämslokal. En lång gång
förband den nya byggnaden med den gamla.

Dä detta skrivs är byggjobbar^
na nästan Mara för den^här

gangp^.
står färc!igw:h nuarerstaren
del arbete i den gamla delen?
Dä^Ut5tä^klaSP'för»i^iS
mng i april kOmmefävénfas-^
tighets-^och kyrkogårds för-^
vairnmgen att ha sitt kontor



C: 1992
Efter många års hård användning var det 1992 dags för en
ny omfattande renovering och ombyggnad. Projektet kost-
nadsberäknades till 12 miljoner, vilket huvudsakligen flnan-
sierades med. egna reserver, och omfattade tillbyggnad av hiss-
och trapphus, ombyggnad av ett gammalt arkiv till kapell,
dagislokaler i bottenvåningen och inredning av vinden rill
körstuga. Dessutom skedde en uppfräschning av de beflnt-
liga lokalerna.
Arkitekcen hette Lennart Sundling och han var särskilt noga
med att bevara Tengboms formspråk.
Foto: Ulla Nordmark

Biskop Lars-Göran Lönnermark inviger
Mariakäpellet.

Vinden ovanför den
ursprungliga
pastorsexpeditionen
inreds till en väl

fungerande körstuga

Ipå Botvidsgatan. iJessutoni|
Här hittar du oss:

.-hl-

ocn^det kommeiAatt

finnas nya toaletter för bcsö-
Ekarna i församIln?5Kl

.igaingej^ä^pl^nerad till|
len

i^^^%!^]HS
b551;l_6^h7-. fr'8-li .,i'IB-Bl^'- It i l!-9-s'
I^L. 1.^^^ ^ ,-

C^3

^ii3^y?

14 Diakon

^--J 15 Barn och ungdom

l Kyrkoherde
2 Ekonomiavd

3 Kanslichef
4 Präst

5 Kontraktsprost
6 Fastighets- och kyrkogårdschef
7 Fastighetsingenjör
8 Kyrkogardsassistent
9 Recept ion

l O Pastorsexpedition
11 Personalsekreterare
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spån

^

l spåren av aids
Ssenyange är 19 år och familjeförsörjare. Båda
föräldrarna har dött i aids och som äldst i

syskonskaran tog Ssenyange på sig ansvaret
för familjen. Hans uppgift är tung: munnarna
måste mattas.

Ssenyange och hans syskon tillhör de cirka 350
föräldralösa hushåll l Rakai-distriktec som får

hjälp av Lutherska världsförbundet att skapa
en framtid. I projektet finns frivilliga rådgivare
som stöttar barnen.

- Rådgivaren, M.r Kasimbi, är min räddare.
Han kommer ofta hit för att vägleda mig. Det
fanns en tid då jag nästan gav upp för jag såg
ingen ljusning. Men rådgivaren uppmuntrade
mig att fortsätta, säger Ssenyange.
Ssenyange har lärt sina syskon att odla och i

Unga familjer i
spåren av AIDS
Foto: Kristoffer Morén,
IKON

Luthcrhjalpens
Bank- och postgiro
900256-9.

dag kan de till och med sälja lite bönor, kas-
sava och sötpocatls. Ssenyange har köpt skol-

uniformer till två av systrarna för pengarna.
Raka! är troligen det mest aidsdrabbade områ-
det i Uganda. Närmare 40 000 barn har blivit
föräldralösa.

Utöver hjälp till inkomstmöjligheter bedriver
projektet undervisning om hiv/alds för att
förhindra fortsatt smittspridning. Skollärare
utbildas i aidsfrågor och håller sedan semin-
arier, debatter, drama m. m. bland barn och

ungdomar.
Det finns hopp. Andelen hivsmittade i områ-
det har sjunkit från 17 till 9 procent sedan
1995. Fortsatt utbildning kan sänka siffran yt-
terligare!

Kokbok för fastetid
-fasta för kropp och själ
är en introduktion till den ortodoxa faste-tra-

ditionen, utgiven av Moder Chnstodoli på
Norma förlag.
I boken ges recept på mat som är lämplig vid

olika fasteperioder. 'Recept en är enkla, gjorda
på råvaror som alla är lätta att få tag i och som
tillhör baslivsmedlen. I boken ges också för-
slag till matsedel för en vecka. I inledningen
ges allmänna fakta och råd kring fastan.

SVENSKA
KYRKAN

Kyrkobhid 14



Eftertankar
tt arbeta som informatör är att sitta
som spindeln i nätet. Alla tror att

.informatören vet allt och så är det na-

turligtvis inte. Jag kan inte veta mer än vad jag
får reda på.

Det talas mycket om kommunikation idag.
Det är nästan ett missbrukat ord, för det an-

vänds i alla möjliga (och omöjliga) samman-
häng. Kommunikation betyder göra gemensamt
och det innebär ju faktiskt att man pratar med
varandra - inte till eller om. Att lyssna är en
konst som håller på att bli bortglömd, och
ända är det ju så viktigt att lyssna pä, inte bara
vad som sägs, utan även hur. Oftast är vi alltför
inriktade på att fä fram vårt eget budskap och
att få andra att förstå precis hut vi känner,
tycker och tänker. Dessutom tolkar vi gärna
det som sägs efter våra egna ramar.

Nästan ännu värre är att prata om andra
människor när de inte är med, eller ibland till
och med då de är med. Barn är sådana perso-
ner som man talar om fast de är närvarande.
Gamla likaså. Ibland skulle man kunna tro att
över och under en viss ålder finns man bara
kroppsligen.

Skvaller är en viktig ventil och man far reda
på mycket intressant genom att lyssna på skvaller. Alla skvallrar
inte för att vara elaka, utan helt enkelt för att man behöver
prata av sig, man behöver bli av med "övertrycket". Syftet med
ett samtal är lika ofta att vara social som att man har ett verkligt
budskap att framföra. Om alla samtal bara hade till uppgift att

utbyta information skulle livet vara ganska
trist.

Fastan ett bra tillfälle att prata med sig själv
och att lyssna inåt. Att fasta behöver idag inte
betyda att man avstår från mat, det kan istället
vara andra saker man avstår från, som TV el-
ler Internet. Fastän är en tid för eftertanke och
reflektion. Enligt Moder Christodoli kom-
mer fastan att leda fram till att vi får mer tid
till bön, meditation och läsning, att vi kan
bryta vår egen vilja, att vi kan avstå frän krop-
pens njutning och att kroppen blir lätt, glad,
ren och ljus, vilket hjälper oss att be bättre.
Fastan är inte något som är riktat mot krop-
pen, utan för.

***

Tiden går fort då det händer mycket, och
det gör det just nu här i Församlingshemmet.
I dagarna står den nya tillbyggnaden klar. In-
vigningen är planerad i slutet av april eftersom
ventilationen i den gamla kanslibyggnaden ska
förbättras innan alla kan vara pä plats i sina
nya rum. Var vi kommer att finnas då allt är
klart kan ni se på sidan 13. WE

Församlingskåren
i Falköping

Alla träffar i Fredrlks-

bergs kyrka kl 18. 00

10/3 Kyrkoherde
Folke Elbornsson:

Kyrkans symboler
24/3 Prosten Ragnar
Strand: Katekesför-av Anders Parsmo

® Argument Förlag 2003

Ort v  vaist Wiidu
MKtfikMt'tinatTRB»w.
jajt(ic^a((4u fastade...

^bjomeA//
T3$t KW Ja» ilftt
(rara sS t5st l ^|'M

Mt.. '.

;

De. SR iNte
s3 dumma, iledäii
musLmema-

7/4 Komminister

Mats Löwing: Skape!'
sen utan skaparen?
5/5 Kyrkoherde
Göte Dahlquist:
Heliga Birgitta
19/5 Värutflykt till
Vårkumla kyrka
OBS! Samling och
avresa 17. 15!

För mer informacion,
ring Karin Irvefors
16129

15 Kyrkoblad
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Vinnare korsord nr 4/2002, se sid 11
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