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Askonsdag
'an kan fundera över när fastetlden börjar. I vår

f \ församling har vi bibehållit den gamla tradltlo-
.
nen att fira förfastan också. Så hotens violetta

färg pryder våra kyrkor från söndagen Sept uagesima
(70 dagar före påsk) till Långfredagens svarta färg. Två
små Ijusglimtar i fastemörkret skall nämnas. Det är de
båda Mlariadagarna, Kyndelsmassodagen och Marie
Bebådelsed-ag.

Askonsdagen, som nu finns som särskild högtid i vår
evangeliebok) inleder annars den riktiga fastedden.
Denna dag är den mest glanslösa dagen under hela
kyrkoåret. Askan for tankarna till de fasansfulla
koncentrationslägrens brännugnar för att inte tala onn
den stora askonsdagen i Dresden 1945, hämndedagen
från de allierade då 100 000 människor omkom, när de

allierades bombflyg gjorde staden till en brinnande
smältdelge.

Askan står l Bibeln som en symbol för förgängelse
och intighet. "Kom ihåg, o människa, att du är stoft och
till stoft skall du åter bli" (l Mos. 3:19). En påminnelse
både om skapelsen då Gud blåste in sin llvsande men
också om slutet på det korta livet. Människan vänder
åter till stoft. Vi kommer som skapade varelser ur inte
och återvänder till intet.

Långfredagen, som bildar slutet på fastans mörker, är
den stora sorgedagen som i sig Innehåller något konungs-
ligt, Kristus går via korsets förtvivlan in i segerns och
uppståndelsens rike. Det föds ett hopp l en hopplös sit-
uation. Askonsdagen däremot är den stora pessimismens
dag.

Och skall vi vara ärliga. Inte minst med. tanke på de
stora globala katastroferna, som hänt de sista måna-
derna, kommer ibland tvivlet på livet, på att det hela tja-
nar något till. Paulus sammanfattar detta mycket precist:
'VI pressades så långt över vår förmåga att vi rent miss-
tröstade om livet" eller som man också har översatt det:

'vi tappade lusten att leva" (2 Kor. 1:8).
Jesu egen förtvivlade övergivenhet på korset och i

döden förstärker Askonsdagens uppgivenhet och känsla
av övergivenhet. Dock tackar vi Gud för att askans
högtid, som inleder borens och bönens väg upp till Jeru-
salem, leder till påsk och uppståndelse. Kristus har blivit
l sin död. stoft och aska, för vi skulle få bli en ny skapelse.
Varje dag sker detta, när vi i tro vänder oss till Honom
från synd till nåd, från död till liv. Så finns d-et hopp för
allt och i allt. Också i der stora katastroferna såväl som i

den enskilda människans liv, genom Honom "som för-
mår göra naer än allt, som vi kan be eller tänka.
AMEN.
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Sofia Carlsson
Sofia Carlsson är ny redovisningsekonom på
kyrkokansliet sedan i december förra året. Hon
har tidigare arbetat med ekonomi på ett Industri-
företag i Falköping. Hon är född i Tidaholm men
flyttade till Falköping 1987. Här bor hon till-
sammans med sin sambo och en dotter på fem år.
- Det känns kul att få pröva på någonting nytt
inom ekonomi, säger Sofia som när hon inte
jobbar gillar att träna, sy och sjunga.

Catarina Ström
Catarina Ström är ny informationssekreterare i
samfälligheten. (Och det är alltså Jag som skriver
dessa rader och som producerat det här numret
av Kyrkobladet!) Jag är utbildad journalist och har
tidigare bland annat arbetat på lokaltidning här i
Skaraborg. Jag har också läst u-landskunskap och
under förra året arbetade jag som volontär i
Indien för den svenska biståndsorganisationen In-
dividuell M.änniskohjälp, Jag bor i Skövde tillsam-
mans med min sambo Patrik.
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Var med och utrota hungern!
Lutherhjälpens fasteinsamling 2005

Varye dag dör 25 000 människor av svält varav 18 000
är barn under fem år. Siffrorna är ofattbara och statistiken är
skrämmande. Orsaken är inte brist på mat utan bristen pä rättvisa.

Det finns varken utrymme eller tid för att romantisera kring tillståndet i
världen. Det handlar om liv eller död, varken mer eller mindre. Och det

brådskar. Ropet från människorna som hungrar, från de som drabbats av
fattigdom och orättvisa, är ett rop för livet! Det är ett rop om den frihet
och den värdighet som kännetecknar en mänsklig tillvaro. Ett rop om det
ris och det bröd som ger liv. Stöd Lutherhjälpcns kamp för att utrota
hungern! Tack för din gåva!

Din gåva till Lutherhjälpen kan räcka till:

10 kr ki-onor räcker cill acr plantera
tett träd

20 kr räcker till en bra spade.
50 kr räcker till grundvaccinering av
tio barn.

65 kr kan köpa hackor eller andra
jordbruksredskap för en familj i El
Salvador.

125 kr räcker till sju kilo utsäde som i
sin tiu- ger en skörd riUräckJigt stor
för att föda en familj på åtta perso-
ner under en halvår.

325 kr räcker till en kraftig skottkärra.
225 kr läcker till nyttig högenergigröt
för do skolbarn.

250 kr räcker till att ge tio personer
rent vatten från en haiidgrävd brunn.
400 kr räcker till majs för en hel
fanijlj i nio månader.
470 kr räcker till 25 kilo utsäde var

till fem fanilljer i Etiopien.
650 kr räcker till en symaskin i
Indien.

850 kr räcker dll en ko i Bangladesh.

Genom en gåva till Lutherhjälpen stöder du det påverkansarbete som
bedrivs av International Baby FoodAction Network och som ser till att

\ föräldrar fur objektiv information om näringsriktigfödä.

För bara 225 kr kan l O skolbarn fa nyttig
högenergigröt. Bilden är från Orissa i
Indien.

Det bästa sättet att sänka barnaäödUig-
heten i fattiga länder är att a-mma barnen.

Tar med och

5e mannisli.or kraft att 1'örändra!

Bli ma.cadsgivare pä
/rot.'. sveiiskali.^rkaii. Be/lutherIl.i alpen

Lucherhj alpen
S^nAa kritan

SVENSKA
KYRKAN
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Julspefi ̂ Mösseöergs fyr^a 2004

'Viktigare än Jansson". Så hette 2004
års julspel med barnkören och
m-iniorerna iMössebergs kyrka.

Arbetet med julspelet kyrka inleddes
redan vid höstterminens början. Den
första helgon i december åkte vi iväg
med alla barnen till Vartofta-Asaka

där vi hade läger. Detta var mycket
uppskattat bland barnen, och det blev
tid till såväl övning som lek och video-
film. Barnen fick även möjlighet att
själva skapa rekvisitan till julspelet.

Viktigare än Jansson" utspelar sig
på två olika ställen samtidigt. År 2004
sitter familjen Lundström i sitt kök;
pappa är jäktad för art få färdigt jul-
maten, mamma städar och barnen

gläds åt sina nya julklappar. De börjar
diskutera om varför vi firar jul, och så
småningom sitter hela familjen och lä-
ser Julevangeliet. Samtidigt far vi se
Josef och Marias vandring och vad
som hände i ställer.

Familjen Lundströms dialoger var-
vas med sånger som passar in på de
olika ställena, till exempel sjunger kö-
ren Vi måste skynda oss till
Betlehem" dä de vise männen hade
fått reda på att Jesus fat rs.

I slutändan knyts allt ihop med att
familjen Lundström inser att det vik-
tiga med julen är inte Janssons Fres-
telse och julklappar utan Evangeliets
budskap.

Efter familjegudstjänst och julspel
var det dags för julfest i församlings-
våningen. "Står Singers" framförde
ett luciatåg och det dansades kring
granen. Avslutningsvis kom tomten
för att dela ut godispåsar till alla barn.

Barnen var mycket duktiga i sitt age-
rande, och fenomenala på att komma
ihåg alla repliker och sånger utantill.
Ett stort tack till alla medverkande
barn och alla vuxna som hjälp till!

Cjry Cjraafci CamiCCajfgren
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"FÖR LIVETS SKULL"
Konsert med Janne Schaffer till förmån för Lutherhjälpen

"För livet skull. " Det var namnet på två konserter till
förmän för Lutherhjälpens arbete i Sydostasien som hölls i
M.össebergs kyrka i februari.
Medverkade gjorde blandandra välkände gitarristen Janne
Schaffer.

Trots en av vinterns värsta snöstormar genomfördes två
lyckade konserter i Mössebergs kyrka söndagen den 13
februari. Veckorna innan hade varit hektiska fot
Mössebergs Kyrkokör som förutom repetitioner också
hunnit med att baka kakor, organisera frivilliga kaffekokare
och sälja biljetter. Man arbetade också med det konstlotteri
som startade under söndagen och som ska pågå under hela
vären. Flera kända konstnärer har skänkt tavlor till lotteriet.

Förutom kvällens höjdpunkt, Janne Schaffer, medverk-
ande också harpisten Gloria Burt Joyce , sångerskan Ellinor
Franzén och lokala förmågor som Lasse Blomqvlst, Kent
Håkansson och Gry Graaf liksom både Mössebergs kyr-
kokor och ungdomskören Står Slngers.

Folke Elbornsson, som skulle varit kvällens konferencier,
hade snöat inne, och istället fick Anne Fant Ekman från
kyrkokören rycka in. Kyrkorådets ordförande Gunilla
Balutia fanns också på plats för att berätta om Luthcrhjäl-
pens arbete.

Musik till eftertanke

Janne Schaffer framförde en rad egna låtar, bland annat
Norrland där även kören medverkade. Tillsammans med
Gry Graaf på piano, Kent Håkansson på bas och Lasse
Blomqvist på elpiano spelade han också Brusa högre lilla å,
Debussyinspirerade Clarire ochTed Gärdesta. ds Jag vill ha en
egenrwme.

Gloria Bart Joyce spelade bland annat musik av Gabriel
Fauré. Ellinor Franzén s\on{, MyheartwiUgo on och folkvisan

Gitarristen Janne Schaffir var en av de medverkande
vid de två konserterna till förmän för Lutherhjälpen.

Jagvet en dejligrosa. Tillsammans sjöng Gry och Lasse Coffic
Sunday och När löven faller. Mössebergs kyrkokör, för kval-
len förstärkt med några extra herrar, bjöd på sånger häm-
tade från musik i allhelgonatld; musik till eftertanke.

^

GryGraaf

SVENSKA
KYBKAN_

Ellinor Franzén MössebergskyrkakBrochungdomskörmStarSingers
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2005 - ett valår i Svenska kyrkan
2005 är ett valar för Svenska kyrkan.
Den 18 september är det kyrkoval. I
kyrkovalet har 5>8 miljoner männi-
skor rösträtt.

- Kyrkovalet är viktigt för Svenska
kyrkans identitet som en demokratisk
uppbyggd folkkyrka. Medlemmarna i
kyrkan har en given möjlighet att på-
verka genom att rösta och många har
möjlighet att ställa upp som kandtda-
ter den 18 september, säger Svenska
kyrkans generalsekreterare Lars
Friednen

Runt om i landet pågår just nu arbe-
tet med att nominera och anmäla kan-

didater. De nomineringsgrupper som
deltar i valet är politiska pani-
sammanslutningar eller andra intresse-
sammanslutningar formade för att

delta i kyrkovalet. I förra kyrkovalet
2001 ställde totalt cirka 1300 grupper
upp och nästan 55 000 personer val-
des till ett eller flera förtroendeupp-
drag. Utöver de redan registrerade
nomineringsgrupperna kan nya grup-
per ställa upp i 2005 års val. För att
kunna delta i valet måste man första

registrera sin gruppbeteckning.
Nomineringsgrupper ska ansöka

om registrering och kandidater ska
vara anmälda senast den 15 maj 2005

Fakta om Kyrkovalet
Den som är medlem i Svenska kyrkan
och fyller 16 år senast valdagen får
rösta. I detta val har nästan 5,8 miljö"
ner människor rösträtt.

Kyrkovalet genomförs som de all-
manna valen med direktval till alla ni-

^ ^ - t<
/ <^<1^

.s-,
"t?^^~?~>'t-k.^n

Den 18 september i ar är det kyrkoval.

våer i Svenska, kyrkan - till församiling,
samfallighet, stift och Kyrkomötet.
Mer information finns på:
http://www. svenskakyrkan. se/
kyrkoval2005/

Svens^g. ^yr^ans ^ansd

^Nytt ungdbmsrum invigdes i CTbr6jörntorp

Torbjörntorps nya ungäomsrum invig-
des i februari med fanfarer, band-
klippning och semlor.

Det var församlingsassistent Åsa
Jockisch som kom med idén att man
skulle skapa ett särkskilt rum för de
unga i kyrkan.

Kyrkorådet l Torbjörncorp gillade
förslaget och l början av februari in-
vigdes det nyinredda ungdoms-
rummet i församlingshemmet.

Förutom Åsa och barnen och ung-

Numera jinns ett eget rum för de unga iTorbjömtorpsförsamlin^hem.
domarna som ska husera i rummet

fanns också Sören Nolberger från
kyrkorådet, komminister Björn Lun-

Nolberger fick äran att klippa bandet
tillsammans med Ludvig Halleröd
medan unga musikanter blåste

din och kantor Håkan Henriksson på invigningsfanfar. Därefter bjöds det
plats vid invigningen. Kvällen inleddes pä fika med hembakade semlor.
med en andakt i kyrkan innan själva
invigningscermonin tog vid. Sören

Invlgningsdagen sammanföll nämli-
gen med fettisdagen.

7 Kyr/pohlari



"^De [jzisaste minnena är
adb möten mecf människor
Lars Magnusson lämnar tjänsten som kyrkoherde efter 15 är

Att han skulle komma att spendera nästan hela sin frästerliga tid på en och samma plats var inget han
planerade. Men Lars Magnusson är nöjd med sitt val.
- Falköping har mänga fördelar. Jag har också kunnat lygga upp ett oerhört fint nätverk eftersom jag stannat
sa länge, säger han. Nu lämnar han sin tjänst som kyrkoherde men finns kvar i pastoratet ytterligare några år.

Det var fjärde söndagen i advent 1969
som Lars Magnusson tillträdde sin
första tjänst i Falköping. Ett år efter sin
prästvigning blev han då vakans-
komminister i Åsle. Men redan långt
innan de.t^hade han en anknytning till
kommunen. Lars föräldrar bodde

nämligen i Falköping på 1930-t-alet.
Under kriget blev pappa lokföraren så
småningom tvångs kommenderad- till
en tjänst l Uddevalla och där är Lars
född- och uppväxt.

- Än Idag kan jag sakna havet och ha
vattenabsrinens. Jag saknar perspek-
tivet havet, horisonten och Öppen-
heten, säger han.

Ändå blev det alltså i inlandet och

Falköping som Lars slog sig ner och
stannade. Efter den första tjänsten i
Åsle blev det Fredriksberg l tre år och
1974 blev han komminister i Mösse-

bergs kyrka. Tjänsten som kyrkoherde
tillträdde han 1990. Och efter 15 år är
det nu alltså dags att lämna över till
någon annan. Rekryteringen av efter-
trädaren pågår under våren och som
längst blir Lars kvar till i september.

KoiitiiiLtitei

Men helt och hållet lämnar han inte

pastoratet d.å heller. Fram till pensionen
om tre år ska han arbeta som präst i
Yllcstad.

- Det känns fint att få komma tlll-

baka dit där jag tjänstgjorde för 35 år

Lars Magnwson lämnar sin tjämt efter 15 år som kyrkoherde.

sedan. Det känns viktigt och ger en fin
möjlighet till närhet, säger Lars.

Han tycker att han har en ganska
unik sits som fatt arbeta på samma
plats i 36 år och som dessutom arbetat
under fyra av sina företrädare.

- Den kontinuiteten har varit en stor

tillgång och gjorde att Jag kunde gå in i
arbetet som kyrkoherde med stor till-
försikt. Vi är ju alla en produkt av
kontinuitet, andra har arbetat och vi

far gå in i deras arbete. Det glöms bort i
samhället ibland.

Och även om det från början mest
var en tillfällighet att han hamnade i
Falköping; det var helt enkelt här det
fanns en tjänst att söka, är han nöjd med
att ha fått leva och verka i kommunen.

- Falköping har många fördelar, inte
minst en bra situation för hela familjen.
Jag är också intresserad, av människor
och är man länge på en plats växer man

SVENSKA
KYRKAN
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samman med människor, säger Lars.
Man bygger relationer som ger trygg-
her och det är viktigt. Jag är någon
här. Jag känner också att de rela-
tionerna fördjupas i andliga möten
och svåra situationer.

De dryga tre decennier som Lars
verkat inom Svenska kyrkan i Falkö-
ping har också präglats av stora för-
ändringar. Han talar om hur den
bondebygd han en gång kom till som
nyutexaminerad präst i slutet av 1960-
talet inte längre finns kvar. Då hade
både kyrkan som helhet och prästen
en annan, mer given roll i samhällslivet.
Sedan dess har landsbygden och sam-
hällsstrukturen förändrats rejält och
kyrkan har förändrats med den.

Tycker 0111 inaiiniskoi
" Ekonomin styr mer idag, också
inom kyrkan. Kyrkoherden är en
tjänsteman och chef över alla an-
ställda. Ibland känns det som om man

arbetar mer med kostymen än med
kroppen, det blir mer organisation än
organism, säger Lars men tillägger att
han egentligen trivs ganska bra också
med det administrativa arbetet.

- Jag tycker ju om människor och
har väldigt bra medarbetare omkring
mig.

Men Lars poängterar också att det
alltid varit viktigt för honom att be-
hålla sin identitet som präst, att alltid
vara präst först och främst.

- Förändring är ju nödvändig men
grunden för det vi gör, evangeliet, får
aldrig förändras. Då tappar vi allt.
Gudstjänster och själavård måste alltid
vara den viktigaste delen av arbetet,
säger han.

Och när det gäller att plocka fram
de finaste minnena från de år som gått
behöver Lars inte fundera länge.

- De ljusaste minnena är alla möten
med människor, inte minst alla de

som idag är borta.

Dopet det vikrigaste
Annat som han gärna minns från sina
år i Falköpi ng är att han fick bidra till

renoveringen av Mössebergs kyrka

Terriem Harry är en av dem som
kommer att ju mer av Lars tid nar han
han lämnar tjänsten som kyrkoherde

1987 och till itt det stora rriumf-
krucifixet sedan 1997 åter hänger i S:t
Olofs kyrka efrer att ha vanc undan-
scoppat länge.

Den största utmaningen och det
som varit svårast under åren som präst
och kyrkoherde har för Lars varit att
hantera känslan av otillräcklighet. Att
hantera medvetandet om sig egen otill-
räcldighet. Lars säger att det är väldigt
lätt som präst att se det man missar, se
sina svagheter och ständigt bli påmind
om dem.

- Det är väldigt viktigt att inte älta
och odla den där känslan av otillräck-

lighet. Nian hanterar det genom enskild
själavård och genom att rro på det
man gör. Jag tror på mässan och
dopet. Dopet är det viktigaste vi har

Mei tid till FaiiiilJeii

Lars säger också att han alltid försökt
prioritera församlingen och familjen
framför allt annat. Han menar att en

prästs primära församling är familjen
och att der är viktigt att sköta om den.
Och när han nu så småningom lämnar
tjänsten som kyrkoherde blir det för-
modlj gen mer tid över för att sköta

den uppgiften även om de fyra
sönerna är vuxna och utflugna nu. Nu
blir det också mer tid att träffa de fyra
barnbarnen, Josef, David, Edvin och
Alma

Med allra största sannolikhet kom-

mer också Jack Russel-terriern Hany
att få del av tiden som blir över. Han

är nämligen en viktig familjemedlem
hos Magnussons.

- Han styr och ställer en del hemma
numera, konstaterar Lars med ert le-

ende. Man mår så oerhört bra av att ha

hund. Det finns alltid någon som stäl-
ler upp oavsett om man mår bra eller
dåligt och hunden tar fram barnet i oss
och skapar kontakter med andra män-
niskor.

Men Lars har också lovat sig själv att
bli lite mer självisk. Han vill läsa mer,
träna, bada, bästa och bara göra vad
han själv vill.

- Sedan vill jag också resa mycket,
det är mitt och min hustrus stora

intresse, berättar han. Vi åker gärna till
Medelhavets öar och jag ser fram
emot att kunna göra fler resor dit.

Lars och yngsta barnbarnet Alma. -
jag har alltid försökt prioritera för-
samlingen och familjen framför allt

annat. En prästs primära församling
är familjen, säger Lars.

C5'
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Thank you for the music
Festkväll med det bästa och det mesta av Benny Andersson

Konserterna med Det mesta och

det bästa av Benny Andersson^ var
ett av de större projekten för Sand-
hems) Mössebergs och Fredriks-
bergs kyrkokörer under hösten och
våren.

Vi gjorde en konsert i Sandhems
kyrka den 3 oktober och i för-
samlingshemmet, Falköping den 6
februari.

Vi sjöng ett stort antal låtar själva
eller tillsammans med solisterna

Hanna Carlsson och Johan
Silfverhjelm. Låtarna var hämtade
ur Benny Anderssons rika pro-
auktion från "Sunny girl" från
Hepstars till Du är min man"
som spelas mycket i radio just nu.

Mikael Brorsson var konfcren-

cier och ackompanjerade på
accordeondragspel. (Denna trion

medverkande också för några år se-
dan i Fredriksbergs kyrka när kö-
rerna sjöng ur musikalen "Kristina
från Duvemåla".)

Mikael och Hanna kommer från

Karlshamn medan Johan är från
Kvänum. De berättade att de varit

i 600 kyrkor i Sverige och gjort
olika program, ensamma eller med
lokala körer.

Festlig stämning
Festligt skulle det bli - och festligt
blev det! Vid konserten i
församlingshemmet var kören för-
stärkt med herrar från Bergaton
samt barn- och ungdomar från
Mösseberg och Fredriksberg. Det
gick inte att ta fel på sångarglädjcn!
Dessutom erbjöds festligt rilltugg
under pausen.

Mikael Brorsson och Hanna Carlsson framträdde
Ellinor Norberg under festkvällen ifénamlingshemmet.

/'Välkommen till S:t Olofs Gård
S:t Olofs Gård är öppet måndagar, onsdagar och torsdagir 9-16.
Dessa tider kan du se på konst och dricka en kopp kaffe.
Måndagar hemlagad lunch kl 13.00.
Torsdagar sopplunch 12.30-14.00.

. Klädinsamling sker pä måndagar 9-18 förutom den 21 mars di det är stängt. Vi vill ha relia och hela
textilier. Det behöver inte vara modernt, tyg och garn är ständigt en brisn-ara. Alla är välkomna att hjälpa
till att packa kläder. Känner du att du har tid över vi har en uppgift för dig.

. Vi har öppnat ett bokantikvariat med ett ganska stort utbud och under våren planeras en studiecirkel,
Lära texta . Den 9 april har vi loppis 9-13.

. Konsutställare under mars månad är för tredje året i rad Lisbeth Andersson, Falköping, med akvareller.
Under april Maj-Lis Enocsson, Vikke-Kleva, "En jordbrukarhustrus liv". Under maj Gunilla Björnberg,
Falköping, med verk i olja.

. Ett ston tack till er som skänkt pengar till matpaket till Rumänien Sammanlagt har vi (ätt in 33000 kronor!
Ett ston tack till alla er som på olika sätr gör sä att vi kan hjälpa de gömda och glömda i Ryssland,
Rumänien och Moldavien. 35 långtradre har gått iväg med förnödenhetere till dessa länder under 2004.
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Fredriksbergs kyrka firar 30 år
Den nybyggda. Fredriksbergs kyrka in-
vigdes i maj 1975.
/ vår firas (fen 30-års jubilerande kyr-
kan som kom till tack vare en flitig sy-
förening.

Planerna på att bygga en kyrka i
Fredriksbergsområdet hade funnits
länge innan de blev verklighet l mitten
av 1970-taler. Stiftelsen Fredriksbcrgs
kyrka hade bildats redan 20 år tidigare
av syföreningsmedlemmar med mål-
sättningen att sy ihop till åtminstone
delar av bygget.
Det egentliga projektsirbetet påbörja-
des 1969 och tre år senare stod

församlingsdclen klar. Kyrkobygg-
nåden färdigställdes 1975 och totalt
hade då nybyggnationen kostat drygt
tre miljoner kronor. Syföreningen bi-
drog med 450 000 och ytterligare
55 000 hade skänkts till projektet. Kyr-
kan ritades av Stig Morud, arkitekt

från Falköping och när allt var klart
hade totalt 131 000 tegelstenar murats
in i väggar och golv. Golvet består av
21 000 stenar och vid invigningen
tackade arkitekten murarna som kry-

pande sett till att var och en kom på
plats. Tanken med kyrkans utformning
var att skapa ett kyrkorum som
famnar om sin församling. Det vackra
glasfönstret över entrén skapades av
Falköpingskonstnären Gösta Petters-
son.

Under arbetet hade man också murat
in ett dokumentskrin i kyrkans kor-
vägg. Skrinet innehåller, Förutom bibel,
psalmbok och korsets tecken, också
tidsdokumcnt som beslutet om kyr-

kans byggande och ett nummer av
Kyrkobladet.

Kyrkolnvigningen hölls söndagen
den 25 maj 1975, Heliga trefaldighcts
dag, av biskop Helge Brattgård som
bland annat talade om hur just denna

Fredriksbergs kyrka fyller 30 ar i är.
söndag gjorde invigningen speciell.

- Om invigningen sker Heliga
trefaldighets dag i mcksamhet och lov-
sång får kyrkohögtidcn ett särskilt
innehått.

Var med och fira jubileet!

SAMMANLYST JUBILEUMSMASSA

"Fredriksbergs kyrka 30 år"
22 maj kl. 11.00

Mer information om jubileet kommer
i lokalpressen under våren!

Ur Kyrkobladet nr 3 1975
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KungÖr^lS6

id inventering av gravplatser på S:t Olof, S:t Sigfrid, Luttra, Torbjörntorp, Friggeråker, Karleby, Släta, Mularp,
Yllestad Vistorp, Kälvene, Tiarp och Åsle kyrkogårdar har följande gravplatser befunnits sakna registrerade
gravrättsinnehavare. Samtliga dessa gravplatser har senast år 2002 försetts med skylt om att släktingar eller när-

stående ska kontakta kyrkogardsförvaltningen Några av gravarna är också vanskötta. Med hänvisning till begravnings-
[ lagen ( SFS 1990:1 144 kap 7§ 3, 19och 33) vill Falköpings kyrkliga Samfällighet anmoda släktingar eUer närstående Sl
gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av gravrättsinne-
håvandet kan ske. Om inte så sker inom etc år från denna annons införande kan Falköpings kyrkliga samfäliighet förklara
gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då till upplåtaren. Siffror och text i kolumnerna avser gravnummer och kvarter
och i graven senast gravsatt person. Listorna finns också uppsatta pä respektive kyrkogårds anslagstavlor.
Tel kyrkogårdsexpeditionen : 0515: 77 63 50 kl 08.00-15.00

S:T OLOFS KYRKOGÅRD
Grav kv Sist gravsatt
264 02 Andersson, Hulda M
1104 06 Carlsson, Linnea Sofia
2756 19 Colombus, Diana

1248 05 Gustavsson, Maria E
1064 06 Jansson, Beda Sofia
1172 06 Karlsson, Albin

2325 13 Karlsson, Augusta
67b 01 Kindlund Inga Maria
3095 23 Lindberg, Alice
1261 05 Ljus, J Vilhelm
1180 06 Mouchard, Axel
2592 17 Nisswandt, Erik Verner
6 01 Olofsson, Johannes
2110 10 Pettersson, Johan August
2068 09 Sjölin, Ebba
342 02 -Wilsson, Nils G

S:T SIGFRIDS KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
193 01 Alexanders s an, E Maria

386a 01 Andersson, Erik
353 01 Hammarstrand, Axel

225 01 Johansson, Ernst V.r
502 01 Liljcborg, Anton
366 01 Löfstrand, Helga
405 01 Olsson- Arnberger
377 01 Westerling, Alfred Thure

LUTTRA KYRKOGÅRD

Grav kv Sistgravsatt
258 01 Ekström, Hilma
101 01 Johansson, Gösta

TORBJÖRNTORPS KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
65 J Andersson, Anna Kajsa
126 H Andersson, Emilia Elisabet

33 A Andersson, F J
130 J Bengtsson-Carlgren, Anders
87 E Falk, Gustav Fridolf

81 F Granström, Augusta Vilh.
93 J Johansson, Alma Sofia

11-19 H Jonsson, Elsa Ottilia Ingeb
102 G Jönsson, Lars
64,65 C Knall, Henry Bertil Emanuel
90 J Persson, Cajsa
141 J Ryning, Karl Algot
37 E Svensson, A J Natalia
63, 64 F Svensson, Anna Kajsa
8,9 J Thorin, Sofia Gustava
134 H Wass, Anders Petter

FRIGGERÄKERS KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
36 J Andersson, Sven

KARLEBY KYRKOGÅRD

Grav kv Sistgravsatt
239 A Blom, Oskar
261 A Lag, Karl Erik

SLÖTA KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
84 G Kämpe, Selma
47 G Lundberg, August Sanfred
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MULARPS KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
l D Fahlsrröm, Johan Lars
10 M Hjälte, Beda Lovisa
2 N Jacobsson, Johan Gustav
17 F Johansdotter, Ida
5 M Johansdotter, Sofia
l M Johansson, Friis Gottfrid

YLLESTADS
Grav kv

480
402
281a

29a-b
20a-b
52a
448
469a
94a
104a

25 8a
103a
152
82a
285b
466

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

KYRKOGÅRD
Sistgravsatt
Berg, Emma Cyrla
Friberger, Paulina
Gustavsson, Ellen Elisabet

Gustavsson, Matilda , Karl

Hasman, Mlaria Klara

Holmander, Per Gustav

Hult, Alma Augusta Matilda
Jacobson, Hjalmar Gustav
Johansson, Emanuel

Johansson, Emma Natalia
Johansson, Ingrid Linnea
Larsson, Hilda Nacalia.

Levinsson, Oskar

Parad, Johan Algot
Sandberg, Ellen K/[aria
Sandsjö, Kar] Gustav Alexander

TIARPS KYRKOGÅRD
Grav kv Sist gravsatt
8,9 D Andersson, Johan Alfred
13 C Andersson, Josefina
48 D Andersson, Saga Dagny
1, 2 H Hermansson, Fridolf

48,49 C Johansson, EllaAinaJustina
27,28 C Johansson, Lilly
38, 39 D Larsson, Emma Augusta
14 D Larsson, Gustaf Emil

6 G Löfgren, Elsa Ingeborg
32 D Olofsson, Alma Elisabet
12, 13 D Olofsson, Bena Agnes Alfrida
49 A Skälm, Sara Lotta

6,7 E Svensson, Ester

42, 43 C Svensson, Josef Alfred
50 C Tidqvist, Maria Katarina
19 F Åberg, Ellen Natalia

VISTOPRS NYA KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
5A D Albinsson, Sven Ruben H

KÄLVENE GA KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
142 B Andersson, Anna Katarina

71,72 A Johansson, Erik Mårten

KÄLVENE NYA KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
189 F Larsson, Klas August

ÅSLE KYRKOGÅRD
Grav kv Sistgravsatt
47,48 G Almberg, Johanna Matilda
15-18 A Andersson, Anna

33,34 H Andersson, Oskar Algot
21,22 D Andersson, Sofia Tekla

16, 17 D Bergsten, Maria Charlotta
64, 65 H Blomstrand, Maria Sally Tyra
49,50 A Bom, Charlotta Matilda
39-42 D Grahn, Klara Charlotta
1, 2 H Gustavsson, Bernhard

1,2 C Gustavsson, Sven Ivar

13, 14 A Johansson, Maja
38,39 F Johansson, Viktor
32 C Jonsdottcr, HildaAxlnaV
42,43 C Jonsson, Anna Charlotta
30,31 E Karlsson, Alfred
59, 60 G Klassan, Karl Johiin
33 B Larsson, Josef
14, 15 F Lundberg, Ester Josefina
3,4 C Lundberg, Sven Gustav
10, 11 D Nyström, Elin
35, 36 D Nyström, Henrika Louisa
49 F Sabel, Josefin Emma
40,41 G Sahlberg, Anna Sofia
35, 36 B Svensson, Emma Kristina

30-32 D Svensson, Hanna Maria

5-7 D Svensson, Josef Natanael
5-7 H Svensson, Sven Johan
44 B Åhs, Lars Jolian

LeifLidholm, kyrkogårdschef
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Biskopsvisitation i Falköping
Under två veckor i mars besökte

Skara stifts nya biskop Erik Aurelius
pastoraten i Falköpings kommun.
En hiskopsvisitation gäller kyrkans
eget arbete men innhäller även
utåtriktade samlingar.

Ett längre biskopsbesök brukar kallas
för vlsitadon, och går tillbaka på en
mycket lång tradition. Förr i tiden var
visitation ofta dec samma som inspek-
tion. Biskopen skulle helt enkelt gran-
ska hur kyrkan skötte sig på lokal nivå.
Därför kunde besöket väcka oro lika

väl som tillförsikt. I dag är oron bona.
- En visitation handlar numera rill

största delen om inspiration för alla
medverkande, berättar Sten-Åke

Engdahl som arbecar vid kyrkans
kansli i Skara.

I kyrkliga hänseende är Falköpings
kommun indelad i de tre pastoraten
Falköping, Floby och Stensrorp. De
bildar det som kallas Falköpings kon-
trakt Området hör till Skara stift som

totalt har drygt en halv miljon invå-
nare, fördelade på omkring 250 för-
samlingar Målet är att varje församling
ska få ett längre besök av biskopen
ungefär vart femte år. För atc klara
detta omfattar varje visitation numera
ett kontrakt. Der finns elva sådana i
stiftet.

- VI har arbetat på de här sättet sedan
2001. Tidigare besökte biskopen ett
fåtal församlingar åt gången och de
hände att det gick 20 år mellan
visicationerna. Den tiden ville vi korta

ner, säger Sten-Åke Engdahl.

Eftersom ett större område ska besö-
kas blir visitationen intensiv för alla in-

blandade. Det är många samtal och
möcen som ska genomföras. Ändå är
mycket arbete redan gjort när bisko-
pen kommer. Det har skett i form av

så kallade förvlsitationer som genom-
förts av den präst som leder koncrak-
tet och av personalen vid kansliet.
Biskopens besök engagerar givetvis
de som arbetar i kyrkan. Men det
märks också i form av flera utåtrik-

rade arrangemang. Ett antal gudstjäns-
ter står naturligtvis pä programmet.
Men det blir också några samlingar
kring samhällsfrågor.

- Erik Aurelius är angelägen om att
träffa företrädare för kommunen på
de berörda orterna. Därför hålls ett

par sådana träffar, berättar Sten-Åke
Engdah], Eftersom kyrkan bedriver
arbete både inom skolan och det so-

dala området får dessa frågor en na-
turlig plats i programmet.

De som får träffa biskopen mest är
ändå kyrkans anställda, förtroende-
valda och frivilliga. Det sker vid olika
samlingar där man tar upp frågor
som gudstjänstlivet, barn- och ung-
domsarbetet och konfirmandarbetets

inriktning. Detta för att enbart nämna
några exempel. Frågor om kyrkans
organisation i olika avseenden kan
också komma upp vid dessa samtal.
Vid visitarionen görs noteringar om
de frågor som diskuteras. Dessa ligger
till grund för den uppföljning som
görs efter besöket. En församling kan
exempelvis önska hjälp av stiftet för
att utveckla ett särskilt område av
verksamheten. Man kan också

komina överens om satsningar på viss
typ av arbete. Därför görs en uppfölj-
ning inom ett år. På det sätter hålls en
fortlöpande kontakt mellan biskopen
och församlingarna i stiftet.

Sttfrs ^ansCiet, S^ara

Mer om vad som hände under biskopens
besök i Falköpngs pastorat kan du läsa i
nästa nummer av Kyrko bladet!

Stiftets nya biskop ErikAurelius
gjorde ett ett två veckor långt besök i
Falköpingsområdet i mars månad.

BISKOP MED MÅNGA UPPDRAG

Biskopen är den högste ledaren
för ett stift. Det finns tretton stift
inom Svenska lqrrkan.

En biskop är i grunden alltid
präst. Han har därför uppdraget
att sprida kyrkans budskap l olika
sammanhang.
Biskopen har flera olika uppdrag
med olika roller. Han är bland an-

nät ordförande för stiftsstyrelsen
som består av förtroendevalda
från olika delar av stiftet. Han är

också ordförande i donikapitlet
som är ett speciellt organ för att
ha tillsyn över präster och
diakoner. Biskopen är även ledare
för stiftskansliet.

Kansliet finns i Skara och där arbetar

omkring 45 personer med allt från
att förvalta skog till att fortbilda och
ge råd till församlingarnas nied-
arbetare,

Kyrkoblacl ?4



l Lite av varje

NYTT UTBUD
PÅ BOKBORDEN!

ekborden i kyrkorna är i perioder
^välbesökta och det är mycket gläd-

jande. Del gör att utbudet förändras.
Man försöker hålla låga priser och ha ett
varierat utbud från presentböcker,
andaktsböcker till kristna barnböcker.

Nytt på bokbordet i Fredriksberg är
enkla och dubbla vykort som Margareta
Holm i Sävsjö har gjort med diakonins
emblem.

Boktips att ge bort; "Det är aldrig
kört" och "Alltid älskad" (Små positiva
böcker med tänkvärda berättelser.)

VäCkgmmen tiCC Café SergsKden 14!
Varannan måndag 13-16 Allsång 14.00

4/4 "Sång på gång" med Elisabeth
och Sven-Erik Skattäng

18/4 Ragnar Ågren, dragspel
Reidar Sanfredsson, dragspel

2/5 Britt-M^arie Stridh, dragspel
30/5 Gunilla Ahlström, gitarr

Kaffe och hembakat bröd l O kronor

Glass, saft mm till självkostnadspris.

VARMT VÄLKOMNA!

Vinnare korsordet 4/2004

l: pris Sven-Eric Hellberg, Falköping
2:a pris John Johansson, Vartofta
3:e pris Flora Bromander, Falköping

Bokpriser kommer på posten.
Lösningen på korsordet finns anslagen
på kyrkokansliet och S:t Olofs gård.

av Anders Parsmo
® Argument Förlag 2005
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