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tidning från Svenska kyrkan i
pings pastorat och delas
adsfritt ut till alla hushåll i
ratet fyra gånger om året.
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pings pastorat
34. 521 22 Falköping
77 63 00 (växel)
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svenskakyrkan. se/falkoping
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»herde:

Hagström 77 63 01
*
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00
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»musik: '

Svensson 77 63 22
»

ins förskolor:

77 63 34
rnhard 77 63 14

nation:

na Ström 77 63 19
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Kyrkoherden har ordet

Tjällossning!

^ isst gläds vi över våren! Fågelsång, blåsippor, varma vindar som
A» tinar upp frusen mark. Bäcken som dansar nedför bergets slutt-

.J ning i glada språng. Påsken gör sig så väl just på våren. Llvec som
vänder åter till naturen är min favoritbild för hur livet segrar Över död
och kyla när Jesus lämnar graven.

Det finns mycket i oss människor
soin är kallt och hårt. Kyliga relatio-
ner människor emellan har väl de

flesta av oss upplevt någon gång.
Ibland säger vi att det handlar om
att personkemin inte stämmer. Men
jag tror inte på dålig personkemi -
det handlar oftast om oviljan att
förlåta eller be om förlåtelse. Jag
tror på vårens och uppståndelsens
oerhörda kraft. Även den mest ned-

frusna jord kan tinas upp, och då
sker undret: Ur den bruna, tråkiga
jorden spirar de mest fantastiska
livsformer.

Vårt samhälle är som en åker. Här finns alla förutsättningar för att livet
skall gro och blomma. Tror vi det? Ja, jag tror på det! Jag tror att när vi
aktivt söker oss till varann, sjunger, skojar, leker, samtalar, firar guds-
tjänst tillsammans - då tinas jorden, och livets Herre låter sina blommor
spira ibland oss. Den mänskliga iskylan som vi ibland stöter på är ingen
permafrost.

Du har fått vårens Kyrkoblad från Svenska Kyrkan l din hand. Här
finner du tider och platser där stora och små människor möts, en del
med stark tro, andra bara för att pröva på och närma sig det outgrund-
liga. Vem du än är så ar du välkommen - välkommen in l den värme
som smälter det frusna!

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde i Falköpings pastorat



Innehåll nr 1/2006

4. Tema Påsken
Varför är påsken så viktig och vad är det
egentligen vi firar? Två uppslag om påsk!

8. Kalendarium
Gudstjänster, mässor och musik!
Läs om allt som händer under våren.

10. De bestämmer i pastoratet
Vilka sitter i kyrkonämnden? Möt också
nämndens ordförande Tage Syren.

11. Fråga prästen!
Ställ dina frågor om tro ti pastoratets präster!

12. Unik och viktig mötesplats
VIP-gruppen är pastoratets första grupp för
funktionshindrade ungdomar.

13. Hänt under vintern
Kyrkoherde Jonas Hagström välkomnades till sitt
nya jobb av bland andra biskop Erik Aurelius.

14. l korthet
l vår invigs en ny pilgrimsled med start vid
S:t Olofs kyrka.

15. Korsordet pé ny plats
Korsordet har bytt plats men du kan fortfarande
vinna bokpriser!

16. Sista sidan
Enkätfrågan om påsken, den tecknade serien
Prosten och Lutherhjälpens fasteaktion.

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 4/2005:1 . Gunnel Svensson, Kättilstorp, 2. Erna Fredriksson, Vartofta, 3. Vera Johnsson,F
Grattis! Bokpriser kommer på posten. Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut torsdagen den 1 juni!



Påskvänner är-vj-allihopa
Vart har påsken tagit vägen? Visst firar vi, men långt ifrån alla verkar veta varför.
Och vad spelar det som hände den där gången egentligen för roll?
Lars Magnusson skriver om påskens och korsets betydelse.

n liten del av den kristna famil-

jen har valt att kalla sig
Pingstvänner och sitt samfund

för Pingströrelsen. Det är l sig vackra
nam. n och anledningen till namnvalet ar
nog ganska uppenbar med anknyt-
ningen till pingsten och Anden utgjuten
över Kyrkan. Denne Guds Ande föder
också idag fram den sanna frlmodig-
heten och glädjen i den kristna tron.

Men då kan man fråga sig: Vart tog
Julen vägen och framför allt; vart tog
Påsken vägen J kristenheten?

För någoc år sedan frågade man folk
pä gatan, ona de visste, varför vi firar
påsk. Det visade sig att om man alls vis-
ste något om den kristna anledningen,
så blandade man samman Lång-
fredagen med Påskdagen. Inte sä kons-
tigt med tanke på att för inte så länge
sedan präglades samhällslivet mest av
just Långfredagens allvar som en stilla
dag för alla.

Påskdagen är dagen för Jesu uppstån-
delse till kropp och själ från de döda.
Graven man lade Honom i två dagar ti-
digare var tom och den stora stenen
bortrullad från ingången. Ordet påsk
konimer från det hebreiska ovAe^ pesach

och \)eVfÅe. t ga förbi. Hämndens iingcl
gick förbi alla de hem, som hade ett
'kors" tecknat på dörrkarmarna i
Egypt en. (Läs gärna i din Bibel deii

spännande berättelsen om- judarnas
räddning undan farao i Eg\7pten, 2
Mos. Kap. 1-15).

DE FÖRSTA KRISTNA kallade päs
ken för Festum festorum, festernas fest,

eftersom den är den viktigaste av alla
Kyrkans högtider. Sedan koitcilier (kyr-
komötet) i Nicea 325 firas päskdagen
på den söndag, som följer på första
fullmånen efter vårdagj amningen.

Jesu uppståndelse firar vi inre bara en
gång om året utan också varje vecka.
Söndagen är ur kristen synpunkt, till
skillnad från våra moderna almanackors

uppgift, veckans första dag. "Dagen efter
sabbaten (som är judarnas sjunde dag)
gick kvinnorna i gryningen till gra-
ven... "(Luk. 24. l) |

Därför är, vilket sannerl igen inte al Itici
märks i våra kyrkor, varje söndag en liten
påskdag., då församlingen skall samlas till
mässa i sin kyrka för att möta den upp-
ståndne, levande Herren. (

Vi lever i ett efterkrisret samhälle, men

samtidigt i en andlig tid, där människor
är trötta på materialismens svek och frå-
gar ̂ efter livets mening och sanning.
Mängder av religiösa föreställningar väl-
ler in i vårt land av gammalt eller nytt
snitt, samtidigt som den gamla stads-
kyrkan snabbt tappar medlemmar.

Men vad svarar vi, när folk frågar?
Varför skulle just kristendomen vara den
rätta? Varför inte lika gärna Buddhas
försakande världsfrånvändhet, som Da-

lat Lama presenterar för stora skaror vid
sina besök. Eller Sokrates och Plarons

visdom. Genomslagkraften i Muhammeds
lära visar sig också i många sammanhang
och fler och fler moskéer byggs i vårt
land.

Varför inte dessa eller andra? Svar: De

har inget kors! Det tomma korset är paskäag-
enssymboi Utan påskevangeliet skulle inte
Jesu kors vara ett segertecken. Korset är
inte dödens tecken utan livets, det eviga
livets tecken.

Det var vissheten om att Jesus lever,
som drev människor till att offra sina liv

i den första kyrkan och alltsedan. Visshe-
ten att Inre vara utlämnad åt ensamhet,

död och mörker strålar från de mannis-

kor som mött Jesus och koinmit till tro.

Påskens historia i korthet

Runt 1200 f Kr.
Judarna flyr efter 300 års fångenskap l
Egypten. Ordet påsk kommer från det
hebreiska "pesach", passera, och syftar
på när dödsängeln gick förbi de Judiska
husen på sitt uppdrag att döda alla först-
födda gossebarn i landet för att tvinga
kung Farao att frige judarna. Den ju-
diska påsken firas till minne av detta.

Det förkristna Europa
I forkrlstna religioner i Europa firades

en vårgudinna soin kallades Ostre. Det
engelska ordet för påsk, easter, tros
komma från hennes nainn.

Runt år 33.

Jesus äter en sista, judisk påskmåltid.
med sina lärjungar i Jerusalem och för-
vandlar den till den heliga nattvarden
Han blir förråd och dör på korset På
tredje dagen upptäcks att hans grav är

tom och att han har återuppstått.. Detta
är den kristna påskens ursprung.

100-talet

Kristet påskfirande i Jerusalem är belagt
sedan den här tiden.

År 325
Kyrkomötet i Nicea beslutade oni en
fast tidpunkt for det kristna påskfi-
rande; första, söndagen efter första full-
månen efter vårdagjämningen. Detta.
enligt romerskt tradition. Innan dess
hade påsken firats vid olika tillfällen på
olika platser.
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Det är de människor som känner igen
Honom i Bibelns Ord och Nattvardens

gåvor. Men också l mötet med sin nästa
1 kärlekens uppdrag i en värld fylld av
hat. På påsknatten sjunger Kyrkan ge-
nom sina troende kristna: Detta är den

natt om vilken det står skrivet: Natten

skall lysa såsom dagen. Ja,
mörkret vara såsom Iju-
set .

Det är inte mycket f
världen, som stämmer till

ljus och tröst nu. Männis-
kor föraktar och förned-

rar sig själva och andra
på olika sätt. Inte minst
de små är utsatta. Miljön
skändas och smutsas och

förfulas. Ibland känns der

soni om ingen egentligen tycker att det
spelar någon roll. Gud bryr till synes sig
inte om der hela, tror man, och man för-
fasar sig gärna över andras uppt rädande.

Det räcker att se TV: s Aktuellt for att

kika in i vår civilisation, "den kristna ci-

vilisationen", för att se verkligheten som
den är med splittrade familjer, barn som
överges, folk som flyr och som ofta
inte heller tas emot som flyktingar, när

"Påsknatten
fön/andlar

mörkrets barn

till ljusets
vänner."

de kommer. Till detta en kriminalitet

som organiseras alltmer utstuderat över
ländernas gränser.

Vad har Kristi Uv, död och uppståndelse,
påskens budskap, förändrat, när päskvänner
heter sig på detta sätt? Svar: Pås knatten för-
vandlar mörkrets barn till ljusets vänner.

Syndare kan till och med
hU helgon.

Den förnedrade, li-

dande oskyldige döds-
dömde Jesus från
Nasaret födde hoppet i
världen. Hans närvaro

såsom segrare initt i

mörkrets värld ger
hopp hos var och en
som tror på Honom.
När människor ropar ef-

ter exempel och förebilder, när man
hungrar efter livets mening och trygghet,
låt oss som Påskvänner sluta leden runc

altaret och mässan och finna Honom,
som skickar oss uc att som vänner till

Honom sprida Påskens ljus och trygg-
het.

LARS MAGNUSSON

Den kristna påski

Palmsöndagen Firas till m
AV hiir Jesus rider in i Jerusalei
en åsna och möts av folkets

n ingår.

Skärtorsdagen Kyrkan fira
Jesus instiftade det nya förbur
måltid, nattvarden, och gav :
draget att fira denna måltid till
åmiimelse.

Långfredagen Jesus korsl
dör och begravs. Gudstjär
denna dag är ofta förlagd
klockan tre på eftermiddagen,
tidpunkt då Jesus dog, den nic
timmen.

Påskafton Vaiiligtvis firas
gudstjänster i kyrkan denna dai
tället väntar man till påsknatte
man med glädje och feststämj
firar Jesii iippståndesle vid en i
nartsmassa.

Påskdagen Dagens rubrit
Knsriis är uppstånden". Det

på påskdagens morgon som k
norna som begett sig til) gräver
att smörja Jesu kropp uppta
att graven var tom

Annandag påsk Denna dag
penbarade sig den Uppståndn<
sus för lärjungarna och några a
kvinnor som följt hon
Uppenbarelserna övertygade <
om att han verkligen blivit t
väckt.

800-1000-tal
Kristendomen kommer till Sverige och
därmed fimnde av de kristna högtiderna
enligt katolskt tradition.

1524
Den svenske kungen Gustav Vasa bryter
med påven. Reformationen genomförs
och Sverige blir ett protestantiskt land.
Många av de katolska påsksederna över-
ges. Vissa folkliga traditioner förbjuds.

1600-talet
Tron på häxor som reste till Blåkulla för
att umgås med Djävulen på skär-
torsdagen leder till häxprocesser där
hundratals kvinnor och män avrättas.

1800-talet

Seden acc ge bort pappägg fyllda med go-
dis blir vanlig. Riktiga ägg har dock ätits
under påsken under hela dess historia.
Agget är en symbol för uppståndelsen.

1930-talet

Det blir vanligt atr pynta påsknser med
fjädervippor. Ursprungligen användes
både påsk- och fasclagsrls till att piska
varandra för att minna om Jesu 11-
dande.

1969
Förbudet niot nöjestiilsrällningar under
långfredagen och påskdagen upphävs.
Päskfirandet blir allt mer sekulärt.



Varför firar vi

som vi gör?
Påsken firas till minne av Jesu död och uppståndelse.
Men varifrån kommer alla häxor, ägg och fjädrar?
Vi reder ut begreppen kring påskfirandet förr och nu.

om så många andra av våra
största högtider är det svenska
påskfirandet en blandning av

kristna traditioner och gammal folktro.
Så har det varit ända sedan vi började
fira Jesu lidande, död och uppståndelse
när landet kristnades i början av 1000-
talet.

För att underlätta övergången tillät den
katolska kyrkan nämligen att många av
de gamla, folkliga sederna fanns kvar
vid sidan av det kristna firandet. Det

hela underlättades iiarurligrvis också av
att de gamla högtiderna ofta samman-
föll tidsmässigt nied de nya. Vid vårdag-
jämningen Firades i fornnordisk religion
till exempel ett vårblot dä man offrade
djur för att vinna gudarnas välvilja.

Så länge Sverige var katolskt firades
naturligtvis påsken efter de katolska tra-
ditionerna. Det innebar att firandet in-

leddes redan 49 dagar innan påskdagen

med fastlagen. En period fylld av
festligheter och mat innan den långa
fastan fram till påsk inleddes på ask-
onsdagen. Bland upptågen under fastla-
gen fanns sedan att piska varandra med
ris på fettisdagen eller åka kälke i branta
backar för att försäkra sig om att linet
skulle växa sig långt. En rest från den här
tiden är naturligtvis också semlan, eller
fastlagsbullen, sprängfylld med fett och
energi för att förbereda inför fastan då
både kött och ägg var förbjuden mat.

EFTER REFORMATIONEN pä
l 500-talet, när de katolska sederna över-

gavs, upphörde så småningom tradltlo-
nen att fasta och de glada fastlags-
uppt ågen förbjöds. Men många av tra-

ditionerna levde naturligtvis kvar ändå.
Länge ansågs det i en del bygder till ex-
empel olämpligt att äta fet mat under
fastetiden. Att alla former av festlig-

Påsk världen runt

Det judiska päskfirandet
Firas till minne av uttaget ur Egypt en. På

påskhögtidens första afton firas en mål-
tid som heter seder (ordning). I den ingår
osyrat bröd eftersom israeliterna rymde
innan brödet hann jäsa och ägg som
symboliserar det nya livet i frihet. Kött-
ben står framdukat som prydnad till
minne av påskoffret i templet, saltvatten
till minne av israeliternas tårar, en bitter

grönsak som erinrar om slaveriets bit-
terhet, en smet av mandel, äpple och vin

som symbol för murbruket som
israeliterna tillverkade i Eg)rpt en och

fyra bägare vin. Här finns också Elias
bägare som symboliserar hoppet om
Messias ankomst, Ella var Messias före-

löpare

Det katolska påskfirandet
På Palnisöndagen far besökarna med
sig välsignade palm- oliv eller
videkvistar hem från kyrkan. Kvistarna
torkas och påföljande år bränns de och

askan används av prästen på Ask-
onsdagen för att rita kors i pannan på
kyrkobesökarna inför fastan. Vid
Skärtorsdagens kvällsmässa wättar präs-
ten fötterna på 12 män för att minna om
hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter un-
der den sista måltiden. Både lång-
fredagen och påskafcon är fastedagar.
Under påsknattens mässa tänds en påsk-
eld utanför kyrkan. På den tänds de
stora påskljus som symboliserar Kristus
som världens ljus.



heter, Inklusive bröllop, skulle undvikas
under fastan var länge en allmän upp-
fattning. Måste någon gifta sig borde
det ske utan brudebång". Ännu på
1600-talet undvek man att använda

kyrkorglarna under fastan.
För veckan innan påsk, stilla veckan

eller dymmelveckan, gällde länge sär-
skilda bestämmelser i Sverige. På skär-
torsdagen var både splnning och ved-
huggning förbjudet eftersoni det kunde
öka Jesu lidande. Skartorsdagen var
också den dag då häxorna reste till Blå-
kulla. Enligt folktron skedde detta just
på skärtorsdagen eftersom de onda
krafterna släpptes fria i samma stund

som Judas förrådde Jesus. För att
skydda sig mot häxorna målade man
kors på dörrarna och såg till att ställa
undan kvastar och räkor som de annars

kunde använda som transportmedel.

UNDER STILLA VECKAN klädde
man sig också i mörka färger, fastade
eller åt salt mat utan att dricka till. Det

var också vanligt att piska varandra med
ris, så kallad påskskräcka. Allt detta
skulle påminna om Jesu lidande och
död på korset.

Under påskaftonen började så det
glada firandet genom att man bland an-
nät åt ägg. Agg är för övrigt den mest in-
rernarionella av all kristen helgmat. Under
fastan hade Ju ägg varit förbjuden mat
samtidigt som tillgången på dem var god
eftersoni tamhönsens värpning kom
igång under samma period. Äggen
måste alltså lagras till fastans slut och ägg-
ätande under påsk blev därmed en själv-

klarhet. Ägget är också en symbol för
uppståndelsen och det nya livet med
Kristus.

Framför allt i västra Sverige har det
länge varit vanligt art tända eldar, larma
och skjuta för att skrämma bort häxor
under påskhelgen. Förr skickade man
också varandra anonyma, egenhändigt
gjorda påskbrev. Att gå runt l grann-
husen och tigga godis eller mat har före-
kommit sedan 1800-talet. Då var det

framför allt utklädda vuxna som deltog.

NATTEN MELLAN PÅSKAFTON
och påskdagen hölls på vissa håll i landet
en påskvaka l festliga former. Vakan av-
slutades med att man i soluppgången
skulle se "solen dansa" l glädje över
Kristi uppståndelse. I Bohuslän brukade
ungdomar under påskdagen klä ut en
påskbrud, som visades upp vid en
tiggengäng.

Från förra sekelskiftet blev det vanligt
att skicka påskkort. Påskharen, som
kommer med godisägg till barnen, är
också en relativt ny företeelse i Sverige. I
sitt hemland Tyskland är den känd från
senare delen av 1600-talet. Till Sverige
kom haren med tyska invandrare i bör-
Jan av 1900-talet.

Vid den här tiden blir det också vanligt
att smycka sitt påskris med färgglada
fjädervippor, samma ris som några
hundra år tidigare alltså användes till att
piska varandra för att minna om Jesu Ii-
dan de.

Sederna förändras, men kärnan i vårt

påskfirande är trots allt densamma nu
som for 1000 år sedan.

Källor: Nationalencykhpedin, Mer än bara ord-Bibeln i vårt kulturarv; Kerstin Wailin, Dagboken med
^y?'^WffMTO3(~^, &'^/f^i!'zn (www.bibelskolan. com), 5';yfdI?n..fÉ'(www..s\veden. se) text av Agneta Lilja.

FOTON; JIM ELFS7

Påskuträkning
Den tyske matematikern Carl Friedrich
Gauss beskrev hur man med några ut-
räkningar kunde bestämma påskdagens
datum för ett visst år, nämligen följande:
l. Dela. årtalet med 19, 4 och 7 och kalla

resterna a, b respektive c.
2. Dividera 19 xa + M med 30. Kalla

resten d. (M=23 åren 1800-1899, =24

åren 1900-2099).
3. Dividera 2b +4c+ 6d+ N med 7.

Kalla resten e. (N=4 åren 1800-1899,

=5 åren 1900-2099).

Då infaller påskdagen den (22 + d +
e) mars eller omd+ e > 9, den (d +
e - 9) april.

Karnevaler

Karneval \)etyåsr farväl till köttet och be-
tecknar den fest som föregår och inleder
den 40 dagar långa fastan innan påsk i
katolska länder. Karnevalen tar sig olika
former på olika orter. Mest känd är den
i Rio de Janeiro i Brasilien och Mardi

Gräs i New Orleans. I Tyskland kallas

den Fasching. Innan reformationen på
1500-taler firades även i Sverige dagarna
innan fastan med upptåg, mat och

festligheter.

Péskön

En liten ö l Stilla havet. Den är mest

känd för de gigantiska srenstoder som
finns uppställda på än. Ön har fatt nam-
ner Påskön därför att den upptäcktes på
påskdagen år 1722 av Jakob Roggeven.



Välkommen till Svenska kyrkan i vår!
Pé det här uppslaget hittar du en del av det som händer hos Svenska kyrkan i Falköping under våren. Några
datum och tider kan dock komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen för mer information och för
att inte missa något. Se också vår hemsida: www. svenskakyrkan. se/falkoping

^VIARS

Söndag 19 mars
S:t Olofs kyrka
11. 00 Högmässa
Knut Svenning
Mössebergs kyrka
18.00 Gudstjänst med
medverkan av

ungdomskören
Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Gudstjänst
Knut Svenning
Släta kyrka
l l. OOTemagudstjänsr
Pontus Johansson
Åsle kyrka
18. 00 Visa oss vägen
TemagLidstJänst, Jonas
Hagström, Kyrkkaffe
Vilostads kyrka
11. 00 Gudstjänst
Barbro Högberg
Näs kyrka
19. 30 Gudstjänst
Jonas Hagström

Söndag 26 mars
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Mössebergs kyrka
11.00 Mässa

Pontus Johansson
Frednksbergs kyrka
l 5.00 Familj eguds tjänst
Pontus Johansson
Luttra kyrka
18.00 Mässa

Björn Lundin
Torbjöntorps kyrka
14.00 FamilJegudstjänst
Björn Lundin
Märka kyrka
18. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Släta kyrka
14.00 Gudstjänst
Ållebergs kyrkokör
Folke Elbornsson

Kyrkkaffe

Mularps kyrka
18. 00 Visa oss vägen
Temagu ds tjänst, Kören
Knut Svennings, Folke
Elbornsson, Kyrkkaffe
Vartofta-Åsaka kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Fredag 31 mars
Fredriksbergs kyrka
19. 00 Ekumenisk

ungdomsmässa
Pontus Johansson

\PRIL

Söndag 2 april
S:t Olofs kyrka
11. 00 Högmässa
Folke Elbornsson

Mösseberg kyrka
15. 00 Familjemässa
Jonas Hagscröm
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Gudstjänst
Knut Svenning
Friggeråkers kyrka
11.00 Mässa

Knut Svenning
Karleby kyrka
18. 00 Visa oss vägen
Temagudstjänst, Ållebergs
kyrkokör, Jonas Hagström
Kyrkkaffe
Tiarps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Skörstorps kyrka
14. 00 Familjemässa
Fredriksbergskören & drama
Mats Löwing
Vlstorps kyrka
11.00 Mässa

Barbro Högberg

Söndag 9 april
S:t Olofs kyrka
11.00 Gudstjänst
Knut Svenning
Mösseberg kyrka
11. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson

FOTO:JIM ELFSTRÖM/IKOr

Fredriksbergs kyrka
18. 00 Mässa Knut Svenning
Friggeråkers kyrka
14.00 F ainiljeguds tjänst
Knut Svennlng
Märka kyrka
9.30 Mässa

Pontus Johansson
Släta kyrka
10. 00 Familjegudstjänst
NIats Löwing
Åsle kyrka
11. 15 Gudstjänst
Åslebygdens barnkör
Mats Löwing
Yllestads kyrka
19. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson

Torsdag 13 april
Skärtorsdagen
S:t Olofs kyrka
18.00 Mässa Jonas
Hagström
Fredriksbergs kyrka
19. 30 Mässa Knut Svenning
Torbjörntorps kyrka
18. 00 Mässa

Björn Lundin
Släta Kyrka
21. 00 Mässa, konHrmandema

gestaltar Stilla veckan.
Folke Elbornsson

Karleby kyrka
19. 15 Mässa
Folke Elbornsson

Skörtorps kyrka
18.00 Mässa

Pontus Johansson

Näs kyrka
19. 00 Mässa Barbro Högberg

Fredag 14 april
Långfredagen
S:t Olofs kyrka
15. 00 Musikgudstjänst.
Jonas Hagström.
Mösseberg kyrka
11. 00 Gudstjänst
Kyrko kören
Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Luttra kyrka
9. 30 Gudstjänst
Pontus Johansson
Torbjörntorps kyrka
15. 00 Gudstjänst
Björn Lundin

kyrka
19. 00 Gudstjänst
Ållebergs kyrkokör
Mats Löwing
Vistorps kyrka
9.00 Gudstjänst
Barbro Högberg
Vartofta-Åsaka kyrka
12. 00 Gudstjänst
Barbro Högberg
föilvene kyrka
15. 00 Gudstjänst
Barbro Högberg

Lördag 15 april
Påskafton

Mösseberg kyrka
23. 30 Mässa Pontus Johansson



TorbJörntorps kyrka
23.45 Mässa

Björn Lundin

Söndag 16 april
Påskdagen
S:t Olofs kyrka
] l . 00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
10.00 Mässa

Pontus Johansson
Fnggeråkers kyrka
11. 00 Mässa Björn Lundin
Märka kyrka
9.30 Gudstjänst
Jonas Hagström
Släta kyrka
9. 30 Gudstjänst

icrgs kyrkokör
Folke Elbornsson

Tiarps kyrka
11. 15 Gudstjänst
Ållebergs kyrkokör och

Lslebygdens barnkörer
Mars Löwing
Yllestads kyrka
11.00 Familjegudstjänst
Barbro Högberg

Måndag 17 april
Annandag päsk
S:t Olofs kyrka
11. 00 Högmässa
Göce Dahlquist
Mösseberg kyrka
IS.OOMusikgudstjänst
Ungdomskören
Jonas Hagström.
Torbjörntorps kyrka
18.00 Musikgudstj änst
Jonas H ägs tro m
Mularps kyrka
19. 15 Emmausmässa

Mats Löwlng
Vartofta-Äsaka
19. 00 Mässa

Barbro Högberg

Söndag 23 april
S:t Olofs kyrka
18. 00 Mässa med Mozart.

Jonas Hagström
Mösseberg kyrka
11. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Fredriksbergs kyrka
11.00 Konfirmation med

mässa Knut Svenning
Luttra kyrka
9. 30 Mässa Björn Lundin

Karleby kyrka
9. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
11.00 Mässa

Konfirmandjublleum
Folke Elbornsson

Yllestads kyrka
18.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Näs kyrka
19. 30 Gudstjänst
Joaas Hagscröm

Söndag 30 april
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Annelie Paulsson

Fredriksbergs kyrka
9. 30 Mässa Annelie Paulsson

Friggeråkers kyrka
11. 00 Mässa

Barbro Högberg
Märka kyrka
9. 30 Mässa

Barbro Högberg
Släta kyrka
11. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Skörstorps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Mats Löwing
Vistorps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

MAJ

Lördag 6 maj
Släta kyrka
11.00 Konfirmation

Folke Elbornsson

Söndag 7 maj
S:t Olofs kyrka
11. 00 Högmässa
Pontus Johansson
Mössebergs lyrka
15.00 Familjegudstjänst
Barnkören

Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
18.00 Mässa

Björn Lundin
Torbjörntorps tyrka
11. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Släta kyrka
11.00 Mässa
Folke Elbornsson

Mularps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Mats Löwing
Vartofta-Åsaka kyrka
19. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Lördag 13 maj
Tiarps kyrka
10. 30 och 14. 00
Konfirmation och mässa

Mats Löwing

Söndag 14 maj
S;t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Jonas Hagsrröm
Mösseberg kyrka
9. 30 Mässa. Jonas Hagsrröm
Fredriksbergs kyrka
11.00 Konfirmation med

mässa Knut Svenning
Frlggeråkers kyrka
18. 00 Mässa Knut Svenning
Karleby kyrka
11.00 Mässa Björn Lundin
Åsle kyrka
19. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Tiarps kyrka
10. 30 och 14. 00

Konfirmation och mässa

Mats Löwlng
Yllestads kyrka
11.00 Konfirmation med

mässa Björn Lundin
Kälvene kyrka
19. 00 Mässa Jonas Hagström

Söndag 21 maj
S:t Olofs kyrka
11. 00 Högmässa
Knut Svennlng
Mössebergs kyrka
14.00 Konfirmation med

mässa Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Musikgudstjänst
Knuc Svenning
Torbjörntorps kyrka
l l . 00 Gudstjänst
Barbro Högberg
Märka kyrka
9. 30 Gudstjänst
Barbro Högberg
Släta kyrka
19.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Skörstorps kyrka
14. 00 FriluftsgudstJänsc vid
dammen, Folke Elbornsson

Vistorps kyrka
14.00 Gudstjänst
Knut Svenning, fika.

Torsdag 25 maj

Kristi Himmelfärds dag

Mösseberg
10.00 Familjegudstjänst
på berget.
Jonas HagstrÖm mfl.
TorbJörntorps kyrka
07. 00 Ona
Björn Lundin
Släta kyrka
07. 00 Vandring från
Vartofta till Släta kyrka.
08. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Tiarps kyrka
10.00 Tornmusik och

faniiljegudstjänsi:. Åsle-
bygdens barnkörer.
Avslutning för söndags-
skolan och Svenska kyrkans

unga. Mats Löwing
Näs kyrka
08. 00 Gudstjänst
Barbro Högberg

Söndag 28 maj
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Mössebergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Pontus Joha.nsson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Gudstjänst
Pontus Johansson
Luttra kyrka
9. 30 Gudstjänst
Jonas Hasgström
Friggeråkers kyrka
11. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Karleby kyrka
ll. OOFamiljegudstjänst
Avslutning för Svenska
kyrkans unga.
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
9. 30 Mässa

Mats löwlng
Vartofta-Åsaka kyrka
14. 00 FrilufrsgudstJänst
Jonas Hagström
Kälvene kyrka
11. 00 Gudstjänst
Jonas Hågs tro m



"Miljöfrågorna är
oerhört viktiga"
Tage Syren är ordförande i kyrkonämnden i Fal-
köpings pastorat för andra mandatperioden i rad.
Här svarar han på fem frågor om framtiden och
sitt uppdrag som förtroendevald.

Varför har du valt att engagera dig soni
förtroendevald inoni kyrkan?
Jag har ett Intresse för religion, för
kyrkan och för de kyrkliga handlingarna.
Det var så mitt engagemang började.
Jag har funnits med på olika poster
sedan t mitten på 1970-talet då Jag först
blev kyrkvärd och suppleant i kyrkorådet
i Slöta. Sedan dess har det rullat på.

Vilken är din uppgift som kyrko-
namnens ordförande?

Det är nämndens uppgift att fördela
resurserna mellan församlingarna och
de olika verksamheterna inom sam-

fälligheten. En stor uppgift för nämnden
är just nu strukturfrågorna, där minskade
resurser gör att vi måste se över till
exempel vårt fastighetsbestånd och
fundera kring vad vi kan ha kvar och vad
vi på olika sätt måste göm oss av med.

Nämnden är ju också personal-
ansvarig och ytterst ansvarig för det
uppdrag vi fått från staten att sköta
begravningsverksamheten. Det är ju.
myndighetsutövning och måste skötas
korrekt.

Varför behövs Svenska kyrkan?
Kyrkan är en säkerhetsventil i samhället.
Vi ser Ju vid stora katastrofer som

bussolyckan l Arboga, tsunamin och
Estonla vilken viktig roll vi har att spela.
Människor har ett förtroende för oss och

vänder sig till oss när de är i behov av
hjälp.

Jag tror också att kyrkan har betydelse
när det gäller frågor om etik och moral,
som något av ett rättesnöre i samhället.

Kyrkan har Ju också ett omfattande
samarbete med kommunerna inom

flera viktiga områden. Här i Falköping
har vi ju bland annat byggt den nya
bisättningslokalen tillsammans med
kommunen och vi samarbetar också

kring förskolan Arken i Fredriksberg.

Vad skulle du vilja åstadkomnia un-
der de närmaste fyra åren?
En oerhört viktig bit är miljöfrågorna. Vi
har beslutat att vi inte längre ska använda
oss av fossila bränslen för uppvärmning
av våra fastigheter l pastoratet och vi
hoppas komma långt med det arbetet.

Sedan måste vi också utveckla kyrkan.
Oni människor inte längre kommer till
kyrkan i samma utsträckning som förr
måste kyrkan istället komma till
människorna. Vi måste ut på arbets-
platser och hos föreningar, vi måste nnöta
människor där de är.

Vilket budskap skulle du vilja skicka till
alla medlemmar i Svenska kyrkan l
Falköping?
Jag skulle vilja hälsa alla välkomna! Vi är
en öppen kyrka dit alla., alltid är väl-
komna. Här kan man få hjälp om man
har problem, här finns alltid någon som
lyssnar.

Jag skulle också vilja påminna om att
om man uppskattar det arbete som kyr-
kan gör, inte minst vid de stora katastro-
ferjag nämnde tidigare, är det viktigt att
man fortsätter att stötta oss,

Kyrkonämnden i Falköping har 14 ledamöter. Med pé
bilder är: (övre raden från vänster) Jan-Olof Sandberg
(c), Bengt Kullander (c), Monika Andersson (c)
ordförande Tage Syren (c), Roland Bredning (m), Sture
Karsåker (m) samt kyrkoherde Jonas Hagström. (nedre
raden från vänster) Roland Andersson (c), Märte
Liljegren (s), vice ordförande Gunilla Balutia (posk);
Lisbeth Ek (s), Barbro Gustavsson (posk) samt Riste
Gidmyr (posk). Saknas på bilden: Eva-Marie
Stålhammar (posk) samt Anita Renkvist (s).

FAKTÄE SåTtW§'kVrk

'Kyrkoråd
Svenska kyrkan i Falköpings pastorat
består av elva församlingar. I varje för-
samling finns err demokratiskt valt kyr-
korad som ansvarar för frågor som rör
församlingens verksamhet.

'Samfällda kyrkofullmäktige"
Församlingarna samverkar ekono-
miskt och administrativ inom Falkö-

pings kyrkliga samfällighet. Högsta bc-
slutade organ är samfällda kyrkofull-
mäktige med 35 ledamöter.

KyrkSBänTiTd'
Samfällda kyrkofullmäktige utser en
kyrkonämnd som är samféllighetens sty-
relse. I nämnden sitter 14 valda ledamö-

ter samt kyrkoherden.



MUSIK I VÅR
Välkommen till massor av sköna musikupplevelser
hos Svenska kyrka i Falköping i var!

LÖRDAG 18 MARS
S:t Olofs kyrka kl 11. 00
Musik i centrum.
Lars Kullnes från Tidaholm

spelar orgel.

LÖRDAG 25 MARS
S:t Olofs kyrka kl 17.00
Léngaryds kammarkör
under ledning av Ricky
Burton.

LÖRDAG 1 APRIL
S:t Olofs kyrka kl 17. 00
Aftonsång enligt anglikansk
tradition. Kören Bergaton
med flera.

LÖRDAG 8 APRIL
S:t Olofs kyrka kl 17. 00
Musik i centrum.
Musikskolans klarinett-
kvintett. Ledare: Helén

Olausson.

LÅNGFREDAG 14 APRIL
S:t Olofs kyrka 15. 00
Improperierna enligt ortodox
tradition. S:t Olofs kyrkokör
och Jonas Hagström.

ANNANDAG PÅSK 17 APRIL
Mössebergs kyrka kl 18.00
"Shout to the Lord".
Ungdomskören, Gry Graaf
och instrumentalister.

LÖRDAG 22 APRIL
S:t Olofs kyrka kl 11. 00
Musik i centrum;

Ulrika Plith blockflöjt och Tore
Svensson, orgel.

SÖNDAG 23 APRIL
S:t Olofs kyrka kl 18. 00
Mässa med Mozart.

Kören Bergaton, solister och
stråkar.

SÖNDAG 14 MAJ
Falköpings Församlingshem
kl 17.00
Vérsoaré med trubaduren

Jan Olof Andersson, Berga-
tons barn och Bergaton.

SÖNDAG 21 MAJ
Fredriksbergs kyrka kl 18.00
"Nu är det härligt att leva".
Kyrkans körer, Bengt Olaus-
son dragspel m fl.
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Fråga
prästen

Lars Magnu

Undrar du något om tro och kyrl
Här kan du ställa dina frågor
pastoratets präster som turas)
att svara. Skriv eller maila till c

Du hittar adressen på sidan tvg

Hur kan man vara säker på att <
finns?

*

Anoi

Din fråga är lika intressant som vanlig. Kal
av osäkerhet E livet är inre minst idag vanlig. I
dec någon man kan lita på, när så många sv
Finns det en Gud, som inte bara existerar,

också bryr sig om oss och som vi kan få koi
med?

Frågan om Guds existens måste knyta
detta. Längtan efter Gud finns nerlagd i ma
kans hjärta. Det finns inga folk eller kultiiri
nom tiderna på jorden, som inte haft en ref
och därmed en gudstro. Gud slutar aldrig
att dra människor till sig och man har svarar
bön och tillbedjan på olika sätt.

Anledningen till att vi kan längta efter Gu<
söka Honom är, säger Bibeln att männlsk,
skapad till Guds avbild. Visserligen deforn
men dock avbild, som strävar efter att

Gud.
Om man öppnar sig för sanningen och ;

heten, om man söker det som är moraliskt

om man lyssnar till sitt samvete, så talar d
viss mån om att Gud finns och att Han ä

gotts ursprung. )
Livet på jorden är inre alltings ursprung

mål, utan allt kommer från Honom, som

har någon början eller slut, Gud som är oä
och evig. Klarast ser vi Guds existens, om]
emot Hans stora gåva till oss, Jesus Kristus
vi lever Kyrkans liv särskilt l mässan, så mö
Honom i Ord och Nattvard. Platsen dal

store Guden tar emot den lilla människan ä

ligast i kyrkan. Här får vi kraften att leva i ei
värld och hjälp att göra det goda. )

Så kommer vissheten om att Gud finns u

mötet med Jesus och glädjen över att fa
varje dag med Honom. Där finns glädjei
trösten och hoppet inför framtiden, det se
och hela världen längtar efter.

LARS MAGNU
^å
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'IP-gruppen avslutade sin höstterming med ett julspel i S:t Olofs kyrka. Eva Jansson och Christian Larsson spelade Maria och Josef och Sofia Larsson och
lenrik Dahlberg ängel och herde. Planer finns också på att anordna särskilda gudstjänster specielltför ungdomar med funktionshinder och deras familjer.

Unik och viktig mötesplats
- Det finns väldigt få aktiviteter för ungdomar med funktionshinder. Men
det är lika viktigt för dem som för andra att ha en meningsfull fritid.
Det säger Annika Bertilsson som var med och startade pastoratets första
grupp för unga med särskilda behov; VIP-gruppen.

edan flera år tillbaka anordnar

^Svenska kyrkan l Falköpings
pastorat konfirmadonsunder-

visning för ungdomar med funktions-
hinder. Men VIP-gruppen är det första
gänget som fortsatt att träffas även efter
konfirmarionstiden.

Annika, som är diakonissa, tog initiati-
vet till fortsättningen tillsammans med
gruppens konfirmadonspräst, Martin
Sandström. Man bjöd helt enkelt in ung-
domarnas föräldrar och frågade dem
vad de hade för förväntningar på kyr-
kan. Och svaret var entydigt.

- De ville hemskt gärna att vi ordnade
någonting för ungdomarna. Den typen
av aktiviteter saknas nästan helt och det

kändes därför oerhört viktigt för oss att
fa. göra någonting. Vi ar ju lika mycket
kyrka för dem som för alla andra, säger
Annika.

Fyra ungdomar ingår i VIP-gruppen
som har träffats varannan vecka i snart

två. år. Inga assistenter eller föräldrar är
med under träffarna. Annika menar att

12

det är lite av grejen med VIP-gruppen.
Det här är någonting som ungdomarna
gör själva. Någonting bara för dem.
Hon får medhåll av Maria Johansson,
mamma till 17-årige deltagaren Henrik
Dahlberg.

Det är viktigt och kul att det händer
någonting annorlunda, att det inte bara
är de vardagliga rutinerna. Gruppen är
väldigt uppskattad, säger hon.

VARJE VIP-TRÄFF är uppbyggd på
samma sätt och inleds och avslutas alltid

med en andakt fylld av sång och musik.
Däremellan flkar man och gör någon-
ting praktiskt, ofta någon form av pys-
sel. Gruppen träffas på S:t Olofs Gård
och så ofta vädret tillåter går man över
till S:t Olofs kyrka för att sjunga och
spela.

- Orgeln är oerhört uppskattad, säger
Annika med ett leende. Och det är så

härligt att se hur musiken når fram också
till dem som ibland är svåra att få kon-

takt med. Ungdomarna i gruppen är an-

närs väldigt sociala, de är glada och cill-
gängliga. Vi har en bra kontakt och det
är oerhört spännande att arbeta med
dem.

Men Annika berättar också att utan

stödet från ungdomarnas föräldrar hade
det förmodligen inte blivit någon grupp.
Hon erkänner att hon själv var lite ner-
väs innan arbetet drog igång. Man hade
nästan inget färdigt material att ta hjälp
av och fick pröva sig fram för att hitta
bra former för träffarna.

Föräldrarna var dock redan från bör-

jan oerhört öppna och generösa med
sina kunskaper och erfarenheter. Det
gjorde arbetet läct.

- Det har varit väldigt värdefullt. Att
de hela tiden velat vara öppna och till
exempel tyckte att det var självklart att
också vårt konfirmationskort publicera-
des l tidningen betydde mycket, säger
Annika.

- Det har ökat intresset för verksamhe-

ten. Idag är våra konflrmandgrupper
större och det känns fantastiskt.



Nye kyrkoherden välkomnades
Skratt blandades med allvar

när pastoratets nye kyrko-
herde, Jonas Hagström, väl-
komnades.

Söndagen den 27 november, första ad-
vent, fanns Skara stifts biskop Erik Au-
relius på plats i S:t Olofs kyrka för att
leda gudstjänsten då Jonas Hagström
togs emor som ny kyrkoherde l Falkö-
pi ngs pastorat.

På plats fanns också representanter för
församlingarna i pastoratet, medarbetare
i kyrkan och ett stort antal åhörare i den
fullsatta kyrkan. Gudstjänsten innehöll
mycket musik och både Sankt Olofs
kyrkokör, Bergaton och en rad insrru-
mentalister niedverkade.

Biskopen välsignade den nye kyrko-
herden och talade om hans ansvar att på-
minna alla om evangeliet. Predikade
gjorde Jonas Hagström själv. Hans ord
gav upphov till både skratt och eftertanke
när han knöt an till söndagens texter om
hur Jesus red in i Jerusalein på en åsna.

- Jag vill gärna vara som en åsna, kon-
staterade han. Som kyrkoherde vill jag
stå l ögonhöjd med medmänniskor och
medarbetare.

Svenska kyrkan ska spara energi
Svenska kyrkan i Falköping är ett av de första pastoraten i
landet som satsat på att göra en totalplan för energi-
användningen.

Sedan 2004 finns Falköpings pastorat
med i det kyrkliga samarbetet Etik och
energi. En organisation där försam-
lingar och pastorat hjälps åt att ställa om
till en mer hållbar livstil och bättre för-

valtning.
I mitten av januari samlades all perso-

nål inom pastoratet far att diskutera hur
man tillsammans kan bidra till målsätt-

ningen att minska energikostnaden med
30 till 40 procent.

På plats fanns också Dan Melander
från Etik och energi samt en av Falkö-

pings två energirådgivare, Chris Hell-
ström, för att inspirera och ge råd.

- Energifrågan är också en livsåskåd-
ningsfråga, det handlar om omsorgen
om kommande generationer. Kyrkan
kan använda sin unika roll för att peka
ut en ny väg för mänskligheten, menade
Dan Molander.

Arbetet i Falköping drivs av den lo-
kala Etik och energi-gruppen. Under
året ska gruppen bland annar se över
vilka alternativa energikällor som kan
blir aktuella inom pastoratet.

FOTO: ANNA KYLOFF

Öppna förskolan
avslutade lyckad
hösttermin
Småtomtar och trötta

pepparkaksgubbar av-
slutade terminen för den

öppna förskolan i Släta.

Kyrkans öppna förskolor, som finns
på flera platser runt om i
konimunen, lockade under höst-

terminen många besökare. Till den
nystartade verksamheten i Slöra-
gården hittade varje vecka ett 15-tal
barn och vuxna för att umgås, leka
och prata.

Innan verksamheten tog jullov
avslutade man också terminen med

etc luclatåg i miniformat med både
tomtar, pepparkaksgubbar, lucior
och stjärngossar. I tåget fanns
naturligtvis öppna förskolans unga
besökare, barn mellan noll och fem

ar.

Under vårterminen slår de öppna
förskolorna upp sina portar igen i
både Släta, Mösseberg, Fredriks-
berg, Torbjörntorp och Yllesrad.

Anton Johansson

somnade gott efter
framträdandet som

pepparkaksgubbe.

FOTO: JAN LUNDGREN
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Pilgrimsled invigs till våren
Under våren invigs en ny pilgrimsled mellan Falköping och
Gudhem. Leden startar vid S:t Olofs kyrka och ska så små-
ningom sträcka sig hela vägen till Varnhem.

Det är Svenska kyrkan i Falköpings och
Stensrorps pastorat tillsammans med
Falköpings kommun och Gudhems
klosrermuseiförening som ligger bakom
projektet.

Den ursprungliga idén om act sam-
manbinda Falköping, Varnhem och så
småningom också Skara med en pilgrims-
led väcktes redan för något år sedan inom
klostermuselförenlngen.

Under förra året bildades en arbecs-

grupp som nu kommit så långt att man
räknar med att kunna inviga ledens för-
sta ecapp mellan Falköping och Gud-
hem redan i vår. Förhoppningen är att

leden ska sca klar att användas i slutet av

april.
Denna första del av pilgrimsleden

startar vid S:t Olofs kyrka och fortsätter
nerför S:t Olofsgatan, förbi Falbygdens
museum innan den tar sig uppför berget
förbi Mössebergsparken. Vandringen
går sedan längst med Mössebergs nord-
östra kant via Östra Tunhems kyrka vi-
dåre mot Varnhem.

Förhoppningen är att leden ska locka
både kommuninvånare och mer lång-
väga besökare och erbjuda både rekrea-
tion och en möjlighet till stillhet och att
lyssna inåt.

Fredriksbergs kyrka
Fredag 31 mars kl 19. 30

EKUMENISK
UNGDOMSGUDSTJÄNST

Sång Taizémusik Drama Förbön
Medverkan av Pontus Johansson,

musiker & ungdomsgrupper.

VARMT VÄLKOMNA!

Julinsamlingen gav 24 miljoner

Svenska kyrkan samlade in när-
mare 24 miljoner kronor i sin årliga
julinsamling mellan första advent
ochtrettondagjul.

Årets insamlingsfokus var de
hiv/aidsdrabbades situation och

pengarna kommer att användas i
Svenska kyrkans missions arbete.

Håll utkik efter nästa nummer!

Nästa nummer av Kyrkobladet
delas ut i juni. Vill du ha informa-
tion om vad som händer i pasto-
ratet eller svar på andra frågor
innan dess är du alltid välkom-

men att höra av dig till oss. Eller
besök vår hemsida! Adressen är:

www. svenskakyrkan. se/falkoping

Välkommen till barn-och ungdomsverksamheten!
Det finns någonting för alla åldrar hos Svenska kyrkan i
Falköping. Pastoratets pedagoger ansvarar för allt ifrån
den öppna förskolan för de allra yngsta till grupper för
gymnasielever. Och verksamheten finns runt om i hela
kommunen. Här finns kompisar, gemenskap, massor
av aktiviteter, lägervistelser, lek och allvar. Och ALLA är
välkomna!

Ar du nyfiken på vad du kan delta i där du bor? Ring våra
pedagoger eller besök vår hemsida: 0515-77 63 00 eller
www.svenskakyrkan. se/falkoping
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ENKÄTEN
lärt är det vår och påsk.
ick ut på Falköpings gator
h ställde frågan; Hur och
varför firar du påsk?

(ÉSs
^ POSTCNS

QRUPPFÖRSÄNDELSER

a Thorvaldsson

'i brukar måla och äta ägg. Jag
r påsk för att det är en ti-adi-
i, något vi gjort jamr

rån Sundström

ig firar med familjen och med
mat. Jag firar för att det är en

lition sedan barnsben. Men det

dlar Ju om Kristi uppståndelse.

;tte och Johanna Karlsson
l äter påskbord, målar ägg,
itar påskris och gömmer godis-
. Det är en tradition att fira

k, därför gör vi det.

a och Asurid Hennansson

ven sjunger i flera kyrkokörer
let blir oftast att vi går i någon
ka. Lite ägg äter vi nog också.
Firar påsken av den kristna an-
^ing, Jesu uppståndelse, der är
n stor och viktig helg.

Var med och utrota hungern!
Tiden innan påsk, fasteperioden, är
sedan gammalt en tid dä man avstår
av sitt eget för att hjälpa andra som
har det sämre, l er infaller fastan mel-

lan den tjugosjätte februari och den
nionde april.
Under den perioden pågår Luther-
hjälpen stora fastekampanj, Utrota
hungern. Var med du också!
Din gåva gör skillnad!

hlunger är inte bara en följd av utan också en orsak till fattigdom.
Hunger leder till sjukdom, kraftlöshet och sämre mental hälsa. Det
minskar människors arbetsförmåga, vilket i sin tur leder till ännu svå-
rare fattigdom.

Fem miljoner barn dör varje år för att de inte har tillräckligt att äta.
Över en miljard människor är ständigt hungriga. Det kan tyckas över-
mäktigt, men det finns hopp: egentligen finns det tillräckligt med mat
för att alla skall kunna äta sig mätta. Den når bara inte de som bäst
behöver den.

Svenska kyrkan arbetar genom Lutherhjälpen för att Jordens till-
gångar ska fördelas rättvist. Det handlar om liv eller död. Och det bråd-
skar. Tillsammans kan vi utrota hungern!

TACK FÖR DIN GÅVA!

UTROTA HUN&ERN Pg 90 02 56-9
Hv/n. sveiiskakyrkan. se/
luth. erhjalpeii

av Anders Parsm<
^Argument Förlag 200
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