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Kyrkoherden har ordet

rRKOBLADET
idning från Svenska kyrkan i Falköpings
torat som delas ut kostnadsfritt till alla

häll i pastoratet fyra gänger per är.

»vari g utgivare:
as Hagström

Jaktion:
as Hagström och Eva-Lisa Svensson;
5-776319
i-lisa.svensson@falkopingspastorat.se

:t & foto:
i-Lisa Svensson där ej annat anges.

ek:
ird & Söner Tryckeri AB, Falköping.

islagsbild:
> konfirmander i TJarp gestaltar liknelsen
d den förlorade sonen, l bakgrunden
is pedagog Sara Strömberg.

nusstopp nr 2-07: 10 april (observera
det är kort datum).
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et finns många skäl att vara glad. Att vakna en tidig vårmorgon och gå ut
och höra fåglaläten är precis Uka upplyftande som den gamla vårsången vill
uttrycka. Men glädjen kommer inte av sig själv. I fågelsången tycker vi oss

höra naturens glädje över att vara ull - över att få ta emot själva livet som en gåva från
vår skapare. Ibland känner också du och jag den glädjen. Det är så stort att bara finnas
ull. Konfirmationen, som hör våren till, vill vara en hjälp för unga människor att hitta
den där glädjen. Att som Linus från Tiarp vara ledare för en ungdomsgrupp känns
därför förstås meningsfullt och bra. Läs vad han själv säger här i bladet.

För mig är gudstjänsten ett naturligt sätt att säga tack för allt det sköna. Det gamla
namnet för nattvardgsgudstjänst är "evkaristi" - ett ord som just betyder tacksägelse.
Tillsammans med miljarder andra människor över hela vår jord samlas vi på sönda-
garna för att säga vårt stora och glada tack rill skaparen. Vi sjunger, vi spelar, vi läser
och vi bär fram oss själva till honom. För mig är det ett stort mysterium att få vara
med. VUl du också van med så hittar du goda möjligheter til det i vårt stora gudstjänst-
schema. Där finns något för alla!

Ibland känns dock glädjen avlägsen. Sorg och bekymmer kan fördunkla också som-
mar och sol. Kom då ihåg att glädjen inte sitter på ytan. Den finns där i vårt inre,
grundad i vetskapen om att vi är värdefulk och älskade av Gud - var och en av oss.
Tillsammans får vi hjälpa varann ätt hitta den glädjen.

Nu önskar jag dig läsare och församlingsbo en rikdgt skön och välsignad vår och
sommartid!

JONAS HAGSTROM,
kyrkoherde i Falköpings pastorat



Innehåll nr 1/2007

4. Jag & kyrkan
Vi fortsätter djupdykningen ner i människors liv och tro.

6. Konfirmation
l Falköpings pastorat finns det cirka 170 konfirmander och
ett tiotal olika grupper. Hör några röster ur verksamheten.

8. Det händer i var
Gudstjänstschema fram till och med maj.

10. Folkes vandring
Folke Elbornsson går i pension till sommaren och
vandringen i pastoratet har gett mycket erfarenhet. Läs vad
Folke själv har skrivit.

12. l korthet
Välkommen Margaretha Josefsson, Musik i vår, Träffar i
hälsans tecken, Ikoner och mycket mer.

14. Vi avi ivar myter
Andra och sista delen.

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser.

16. Sista sidan
Enkätfrågan, Pilgrimsleden klar, Gör en egen visselpipa.

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 4/2006: 1. Mari-Ann och Göte Roos, Falköping, 2. Catrin Axelsson, Falköping, 3. Nils
Svensson, Falköping - Grattis! Bokpriserna kommer på posten. Det var tydligen ett svårt korsord och många hade fel-
aktigt antagit att "Koncentration pä trolleri" skulle bli hokus-pokus när det i själva verket blev hokus-fokus. F:et fick man
av ledaret starkt.

Nästa nummer av Kvrkobladet delas ut torsdaaen 24 mai



Linus berättar om sin syn på tro
o

"Jag tror på vad jag tror

Med ett stort leende och ett skämtsamt sinne tar sig Linus
Samuelsson an livet, l samband med intervjun där Linus
fick fundera på sin syn på tro blev det allvarligare toner
och tankar men ändå fanns glädjen där.

inus Sannuclsson möter upp mig
i Tiatps hembygdsgård, han har
fett glatt leende och rödfärgat hår.

Plan berättar att även om det inte var

därför han färgade håret så fungerar det
bra nu när han fått en stadstroll l filmen

om Arn.

Det framkonimcr snart att Unus är som

han säger, en teaterapa. Nu när han själv är
ledare för barn måste han skätpa sig men
när han växte upp var han riktigt busig,

Med ett skratt berättar linus om sin

konfirmadon. Prästen var Mats Löwing
som följt med Linus från dopet och
framåt Trots att alia andra ropades upp
i bokstavsordning, fick Linus komma

fram allra sist. Mats passade då på att ge
igen för gammal ost och berätta om den
busigc Linus.

Han berättade att under en period i
uppväxtåren plågade Linus sin omglv-
ning med en sådan där liten grej man har
i handen som ger en stöt till den man
hälsar på. Sen när Mats äntligen lärt sig
att kolla noga i Linus hand så hade hans
pappa den istället.

Förmågan att vara närvarande i rillva-
ron och att ta vara på IJvcts dråpUgheter
verkar Linus ha, och det är nog en an-
vändbar gåva i flera av de sammanhang
Linus rör sig i. Inte minst inom teatern
och i samröre med barn.

Vad är tro för dig?
- Det är svårt att beskriva. Om man ska ha

något att tro på måste man tänka att det är
;ott - så det blir bra i världen. .Det finns Ju

de. som tröt- på och tillber ondskan och det
kan jag inte förstå. Livet ska vara härligt.

Unus tänker vidare och fortsätter. -.

- Man behöver kanske inte tro. Om

Gud har en plan för alla går han på folks
gärningar och inte på vad man tror. Till
exempel indianer SOITL tror på olika andar.
Men om det nu bara finns en Gud och

han tycker att indianerna gör gott så gör
han val gott för dem?

Har allt varit självklart för dig?
- Det var mer självklart tidigare.

Var befinner du dig i din tro?
-jag är mer osäker än säker på vad jag tror
på. Jag tror mer pä att bandar på gärningat
än tron. Att jag inte går i kyrkan så ofta
men lever kristet räcker tror jag.

KORT OM LINUS
Namn: linus Samuelsson

Ålder: 19

Famili: Mamma, pappa, syskon, flickvän och fyra katter.

Intressen: Teater, vänner, lägerliv.

Utbildning; Estetiska programmet med teaterinrikming i
Skam.

Sysslar med: Tog studenten i våras och söker nu skolor
och Jobb. Ska vara staäst som "gårdskari i fUmatiseringen
av Jan Guillous böcker öva Arn.

Läser just nu: Harry Potter och Fenixordern.



Jag och Kyrkan är en ny serie i Kyrkobladet där olika människor får
komma till tals om sin syn på tro. Det kan vara allt från tvivlare och
ateister till de som är säkra i sin tro. Är du intresserad? Hör av dig!

pä
?;

Hur har du kommit in på den här vä-
gen?
-Jag har vuxit upp med att gå i kyrkan.
Det har vsirit söndagsskola och senare
Svenska kyrkans unga, det har varit själv-
klart. Det var aldrig någon som ringade
mig utan jag fick välja själv men det har
v£int siälvklart.

Har du fortsatt sen?

-Jag är med i en ungdomsgrupp i Tiarp
och sä är jag frivilligledarc - det är kul.

Vad får du göra då?
- Det ar juniorer och seniorer och det ar
ju allt möjligt. Vi åker pä läger och ordnar
andm aktiviteter.

Ar det skillnad på att vara kristen och
troende?

- Det vet jag inte om jag k^n svam på.
Om någon skulle saga att "Jag är kristen"
så skulle jag få fråga vidare för att veta om
det stämmer in pä mig. De flesta kristna

som ]ag umgås med är med i Svenska kyr-
kan och ändå känner jag så många olika
kristna att det är svårt att säga vad det
innebär. För min del spelar det ingen roU
vad personen tror på. De far tro vad de
vill.

Vad lockar dig till Svenska kyrkan?
- Gemenskapen och vännerna.

Har du stöd ifrån omgivningen?
- Både ja och nej. Min bästa kompis är
ateist men vi försöker inte frälsa varandra

eller så. Jag tror pä vad jag tror pä och
bryr mig inte om vad andra tror om

mig.
Linus pausar en kort stund och

tillägger sedan-
-Jag har aldrig skämts för den

jag är i hela mitt Uv.

Gar du i kyrkan?
- På de stora höguderna och ibland på
familjegudstjänster eller om de grupper
jag är ledare för ska göra något i kyrkan.
Sä det är ju till jui, påsk, tacksägelse och
advent. Är vi där med juniorerna kanske
]ag är med och spelar en pjäs eller gör
något annat.

Var går du då?

- Mest är det i Åsle, Mularp och Tiarp,
mina kyrkor" så att säga.

Om du fick önska vad folk hade för

uppfattning om Svenska kyrkan vad
skulle det vara?

- Att inte folk ska tro att den är
så suikt. Den är fri, man är inte

tvingad att göra något. Det var väl
striktare förr, men kyrkan har för-

ändrats med de människor som
är med.

Här sitter Linus med gitarren i knät. Han menar själv att han ^J
inte direkt kan spela gitarr På frågan vilka mer instrument 'i^
han använder sig av svarar han, ukuiele, mungiga, näsfläjt. ^^^
Ä sa kan han vissla... ^^S^
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'Musil^rofi^i JAössebwcj
~Michae(a 'Wesffu

'Ouha'Karlsson l

l

l
Vad var det som lockade med

musikkonfirmation?

- Man får uppträda i kyrkan.
- För att man skulle få sjunga och hålla på med
musik, inte bara sitta. Det är ungefät hälften
undervisning och hälften musik.
- Hade det inte funnits hade jag läst i en vanUg
grupp, det verkar helt OK.
- Jag hade gett det en chans annars, men det
lockade mer med musikprofilen.

Vad får ni göra i kyrkan?
- Vi sjunger i gudstjänsten, sätter upp siffror
på psalmtavlan, tar in kollekt och delar ut
psalmböckcr.
- Det är ganska kul men att ta in kollekt är
pinsamt. En gäng råkade jag peta en gubbe i
huvudet med skaftet på haven.

Vad har varit roligast?
- Övningar där vi får prata mycket själva. En
gång gjorde vi en mlnd-map om kärlek, idag
fick vi ge åsikter om hämnd.
-Ja, det är bra att vi får uttrycka åsikter.
-1 musiken fick vi häromdagen hitta på en egen
melodi till en bibcltext.

Visste ni något om ledarna innan?
-Nej, inte egentligen, en kompis pappa är präst

men nu valde jag ju musikkonfa och den hiir ju
Pontus och han har varit väldigt bra.
- Det är vikngt att veta om ledarna, kanske
kunde det stått lite mer information om varje

person på den inbjudan som skickades ut.

Är det som ni förväntat er?

- Det är inte så mycket läsning och intensivt
arbete som jag trodde och det är roligare än ja^
förväntade mig. Det är mer grupparbeten och
Inte så mycket "skola .
-Ja, det tycker jag också. Vi far delta själva och
inte bara lyssna.
_ Det hade varit bra om det fanns fler
instrument att använda och fler valmöjligheter,

mte bara sång. En del har ta^med sig sina egna

l

l

Ko nf i r
Alla, oavsett om man är konfirmerad eller ej, har
säkerligen en bild av hur det går till och vad det
innebär att konfirmeras. Troligen stämmer inte
den bild du har för det är mycket som förändrats
genom åren och det finns stor variation mellan
olika församlingar och mellan olika präster.

et finns de som väljer att konfirmera sig utomlands eller pä
ett sommariägcr någonstans i Sverige. Sker konfirmadonen i
Svenska kyrkans ordning så räknas den här hemma. Det finns

dock en stor vinst för både församling och konfirmand om man väljer
att konfirmera sig på hemmaplan. Då lär man känna kyrkan i sin närhet
och kan kanske hitta nya kompisar cUer ungdomsgrupper att delta i,
konfirmationen blir inte bara en engängsgre) utan något man

arbetar vidare med. I Falköpings pastorat finns det ett tiotal
oUka konfirmandgruppei att välja på, allt från vardags-
grupp ellet helggrupp till orienteringsprofil. Det finns
;rupper inne i Falköping och ute på landet i Släta och
Tiarp. Sä man kan välja efter intresse, bostadsort eller
att det ska passa in i familjens veckoschema.

I alla grupper står konfirmanden i
centrum. Det är en del under-

visning men också niycket
diskussioner och det

finns tid för deltagarna
ätt själva reflektera
och framföra åsikter.

- Vi försöker lyfta
upp de frågor som
ungdomarna själva
bär på. I en av mina

grupper i år lat vi kon-
firmandcrna planera en

del av aret. De fick ta hjälp
av olika under visningsmate-
rial och böcker för att få idéer, berättar

prästen Björn Lundin.

Bilderna föreställer konfirmander i
Fredriksberg, Mösseberg och Tiarp.



a ti o n
- med variation

I pastoratet har man satsat pä en del profiler, till exempel musikpro-
filen som häller till i Mösseberg. Kyrkomusiker Gry Gtaaf berättar att
gruppen egentligen skulle vara större men några bytte grupp och därför
är de bara tio sn-ckcn. Man har tänkt fortsätta nästa är men eventuellt
blir formen en ^nnan.

- Det är en bra grupp och det är roligt att tlet är lätt att få dem att
sjunga, alla är ju intresserade. Sen har det ju blivit mest sång, det är
några som spelar instrument så s<^m bas, gitarr och saxofon men det är
inte sä många som tagit med sig instrumenten. Framöver skulle jag vilja
integrera musiken mer i helheten, menar Gry.

Kyrkoherde Jonas Hagström berättar att profilsatsningarna kan se lite
olika ut. Musikkonfirmanderna har valt efter intresse men är inte en

grupp från början medan KIK-fotbollskonfirmander är ett lag
och därför underlättar det för dem om konfirmandtraffarna

kan läggas så det inte krockar med träning eller match.
- Det är ju inte sä att jag springer med på plan och clis-

kuterar Bibeln med dem. Den biten tar vi pä särskilda
träffar, säger Jonas

- Snarare är det så att det underlättar deras

träning att vi samarbetar med tränaren. Sen

finns det många gemensamma nämnare vi
kan anknyta till och att de är ett lag som
är vana Att samarbeta skadar inte heller,
fortsätter Jonas.

I varje grupp finns det minst
en präst och en pedagog

och gemensamt
genomför man

konRrmattons-

läsningen på
bästa sätt.

l

l

l

'K.onfirmation i Tiarf.
<Rfhn 'Karlsson,

isson

[Ämanffa f.incfmanfman

Varför valde ni den hat gruppen?

- Mats är bästa prästen.
- För att kompisar går här.

-Jag bor här

l
Var det ett bra val?

- Det är attekul.

l
- Jag hade inte läst om inte den här gruppen
fanns. Här trivs jag bra.

- Läsa i bibeln.

-Se på film.

Vad får ni göra?

l

l

l

l

l

l

l

l
- Diskutera, göra pjäser, leka till exempel för att
lam känna varandra.

Vad hade ni för förväntningar?
- Min bror hade läst innan så jag hade ju hört
lite från honom. NIen annars hade jag inga
förväntningar
-Jag hade inte tänkt gå för jag ville inte läsa i
bibeln. Emanuel Övertalade mig att vara med.
Jag trodde det skulle bli jättctråkigt, men det
är det inte.

Vad ät bäst?

l

l- Gemenskapen.

- Lägret var kul, mycket roligare än andra läger
l äg vant pä.
- Det har varit bra med två ledare, så man kan

dela upp i grupper. Annars skulle det nog bli
lite tjatigt.

Har ni lärt et något ni inte kunde innan?
- Man har ju mycket religion i SO sä jag vet inte
om det varit så mycket nytt.
- Man kan en del innan och lär sig en del och
man tänker inte alldd pä det.



Välkommen till Svenska kyrkan!
På det här uppslaget hittar du en del av det som händer hos Svenska kyrkan i Falköping under våren. Da.
tum och tider kan andras. Följ vår annonsering i lokalpressen för mer information till exempel vilken kör
som sjunger när och för att inte missa något. Se också ver hemsida: www. svenskakyrkan. se/falkoping.

APRIL

Söndag 1 april

Palmsöndagen
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Pontus Johansson
18. 00 Temagudstjänst
Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
9.30 Gudstjänst
Knut Svenning
Torbjörntorps kyrka
14. 00 Familjegudstjänst
Knut Svennin^

Pontus Johansson
Slöta kyrka
11. 00 Familjegudstjänst
Folke Elbornsson

Tiarps kyrka
18. 00 Familjegudstjänst
Mats Löwing
Vistorps kyrka
11. 00 Gudstjänst
Uno Mårtensson

Torsdag 5 april
Skärtorsdagen
S:t Olofs kyrka
18.00 Mässa

Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
18.00 Mässa Koafirmauon

Björn Lundin
Märka kyrka
18. 00 Mässa

Pontus Johansson
Torbjörntotps kyrka
19. 30 Mässa

Knut Svenning
Släta kyrka
21. 00 Mässa
Folke Elbornsson

Karieby kyrka
18.00 Mässa

Mats Löwing

Skörstorps kyrka
19. 00 Mässa
Folke Elbornsson

Kälvene kyrka
19. 00 Mässa

Margaretha Josefsson

Fredag 6 april

Långfredagen
S:t Olofs kyrka
12.00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson
Uppståndelsens kapeU
18. 00 Andakt

Björn Lundin
Fredliksbergs kyrka
15.00 Musikgudstjänst
Impropenerna
Jonas Hagström
Luttra kyrka
9. 00 Andakt

Jonas Hagström
Långfredagsvandringcn
startar. För den som viU gå

med ordnas kyrkskjuts från
S:t Olof klockan 8. 30. Läs

mer på sidan 13.
Mössebergs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
15. 00 Gudstjänst

Knut Svenning
Åsle kyrka
19. 00 Gudstjänst
Mats Löwing
Näs kyrka
15.00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson

Lördag 7 april
Påskafton

Fredriksbergs kyrka
23. 45 Mässa

Björn Lundin
Friggeråkers kyrka
23. 00 Mässa

Knut Svenning

Söndag 8 april
Påskdagen
S:t Olofs kyrka

11.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Märka kyrka
14. 00 Mässa

Pontus Johansson
Torbjörntorps kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson,
Knut Svenning
Slöta kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson, Jonas

Hagström, Mats Löwing
och Margaretha Josefsson
Åsle kyrka
8.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson,

Mäts J^öwmg
Yllestads kyrka
9. 30 Gudstjänst

Margaretha Josefsson,
Jonas Hagström

Måndag 9 april

Annandag påsk
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
11.00 Mässa på finska
Mössebetgs kyrka
18. 00 Musikgudstjänst

Pontus Johansson
Mularps kyrka
18. 00 Mässa

Mats Löwmg
Vartofta-Åsaka kyrka
11. 00 Familjemässa

Margaretha Josefsson

Söndag 15 april

2:a söndagen i påsktiden
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Björn Lundin

Fredriksbergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Björn T.undin
Mössebergs kyrka
9. 30 Mässa

Björn Lundin
Friggeråkers kyrka
11.00 Gudstjänst
Uno Mårtensson

Karieby kyrka
11. 00 Gudstjänst
Karl-Magnus Börjeson
Tiarps kyrka
9. 30 Mässa

Käri-Magnus Börjeson
Vistorps kyrka
18.00 Gudstjänst
Uno Mårtensson

Söndag 22 april
3:e söndagen i påsktiden
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Margaretha Josefsson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Mässa

Margaretha Josefsson
Luttra kyrka
19. 30 Gudstjänst
Jonas Hagström
Mössebergs kyfka
18. 00 Mässa

Knut Svenning
Märka kyrka
11.00 Gudstjänst
Knut Svenning
Torbjörntorps kyrka
9.30 Gudstjänst
Knut Svenning
Släta kyrka
18.00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Skörstorps kyrka
16.00 Gudstjänst
Mats Löwing
Näs kyrka
11.00 Mässa
Donald Kennemark



Söndag 29 april

4:e söndagen i påsktiden
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
Fredriksbergs kyrka
20. 00 Musikgudstjänst
Knut Svenning
Mössebergs kyrka
11. 00 Mässa
Kon firmandme d verkan

Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
18.00 Mässa

Knut Svcnning
Släta kyrka
19.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
11.00 Mässa
Folke Hlbornsson

Ylle stads kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Pontus Johansson

MAJ

Tisdag 1 maj

Märka kyrka
18.00 Vardagsgudstjänst
Pontus Johansson

Lördag 5 maj

Mössebergs kyrka
19.00 Gospelmässa
Pontus Johansson
Slöta kyrka
11.00 Mässa
Konfirmation

Folke Elbornsson

Söndag 6 maj

5:e söndagen l påskdden
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
Fredriksbergs kyfka
9. 30 Mässa

Björn Lundin

Mössebergs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Håkon Långström
Torbjörntorps kyrka
18. 00 Mässa

Jonas Högström
Friggeråkers kyrka
15. 00 Vandringsgudstjänst
på Berget. Jonas HagstrÖm
Vi startar med en vandring
från kurorten 13.30 och

går på den nya pilgrimsle-
den. Gudhems församling
vandrar från andra hållet.

Katleby kyrka
19.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Mulafp kyrka
9.30
Mats Löwing
YUestads kyrka
11.00 Mässa Konfirmation

Folke Elbornsson,

Margaretha Josefsson

Lördag 12 maj

S:t Olofs kyrka
13.00 Familj eguds tjänst
Margaretha Josefsson,
Knut Svenning
Tiarps kyrka
11. 00 Mässa Konfirmadon

.Mats Löwing
15. 00 Mässa Konfirmation

Mats Löwing

Söndag 13 maj

Bönsöndagen
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa KonfirmaUon

Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
18.00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Luttra kyrka
9. 30 Mässa

Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
18. 00 Mässa

Pontus Johansson

Märka kyrka
9. 30 Gudstjänst
Knut Svenning

Friggeråkers kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
Släta kyrka

11.00 Gudstjänst
Lars Magnusson
Skörstorps kyrka
14. 00 Friluftsgudstjänst
Margaretha Josefsson
Vattofta-Åsaka kyrka
18.00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson

Torsdag 17 maj
Kristi himmelfärds dag

S:t Olofs kyrka
8.00 Gudstjänst
Tornmusik

Björn Lundin
Fredriksbergs kyrka
9.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Torbjörntorps kyrka
8.00 Gudstjänst
Knut Svenning
14.00 Familjestund
Knut Svenning
Släta kyrka

8.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
10. 00 Gudstjänst
Folke Elbotnsson,

Mats Löwing
Ylle stads kyrka
8.30 Gudstjänst
Jonas Hagström

Söndag 20 maj

Söndagen före pingst
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Margaretha Josefsson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Mässa Konfirmation

Björn Lundin
Mössebergs kyrka
14.00 Familjegudstjänst
Va rävs lutning

Pontus Johansson,
Knut Svenning
Märka kyfka
9. 30 Mässa

Knut Svenning
Släta kyrka
11. 00 Mässa

Konfinnandjubileum
Folke Elbornsson

Mularps kyrka
19. 00 Mässa
Folke Elbornsson

Näs kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Margaretha Josefsson

Lördag 26 maj

S:t Olofs kyrka
21. 00 Musikgudstjänst
Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
14. 00 Konfirmation

Pontus Johansson

Söndag 27 maj

Pingstdagen
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa
Folke Elbornsson

Ffedriksbergs kyrka
11. 00 och 14. 00
Konfirmationsmässor

Björn Lundin
Mössebergs kyrka
11.00 Mässa

Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
18.00 Gudstjänst
Jonas HagstrÖm
Karleby kyrka
11. 00 Mässa

Lars Magnusson
Tiarps kyrka
9.30 Gudstjänst
Mats LÖwing
Yllestads kyrka
18. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Kälvene kyrka
9. 30 Gudstjänst
T.ars Magnusson
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y ar fac) u f ur ffansfoc^ hem i ̂ S fota
Folke Elbornsson kom till Släta pastorat 1982. Många är de som
mött honom genom åren på dop, bröllop, begravningar och inte
minst på vanliga gudstjänster och mässor.
Nu efter 25 år i vår bygd går Folke i pension
- här är hans berättelse och vandring.

^KS

lacj kpm f J
en marsdag 1982 med hustru Oie och t\rå barn i småskole-
åldern: Maria och Jonas. Vi kom från storstadsområde och
västkust till småstad och okänd landsbygd. Färdsa-äckan var
endast 15 mil - och ändå okänd bygd. En gång hade jag stått
på Mösseberg och funnit landskapet skönt, det var allt.

FIytdasset gick till Släta prästgård, det skulle nu värn vårt
hem. Att dden här skulle bli så lång föresvävade mig icke.
En rid-och sedan...

.<...

...^

lacisac

ett landskap som var bedövande vackert, ̂ ?rästgötaslätt var
icke slätt- utan ett Öppet, böljande landskap. Med omgivan-
de platåberg och skönt formade dälder, är Falan en sublim
komposidon.

Att Släta betyder sluttning, visste vi ej då. Ållebergs slutt-
ning - SlÖta - har nu varit vårt hem i 25 år.

Gårdarna var, från min horisont, stora. Väldiga maskiner
tev upp röda moln i vårharvning och sådd. Hagars gröna
klorofyll var mönstrat i rött och svart av stora koflockar.

Min erfarenhet av Jordbruk handlade om barndoms
somrar hos släktingar i HaUand. Sådd och skörd med oxe
och häst. Kaffe och saft vid fullbordad höstack. Hötjugors
svingande och mjuk, behaglig färd på guppande hölass. Vi
mötte en märklig förening av historia och nutid: kanske unik
i Sverige. Några kilometers vandring - och man är närva-
rande i Falbygdens mångtusenåriga historia. Man är i sten-
åldern vid Karlebys forngravar. Man är med S:t Sigfrid, när
han, med stav och bok i hand, vandrar över Falan för att

kristna västgötar. Missionären stannar vid Agnestad; Här
skall ni bygga en kyrka. Hans budskap förklingar inte ohört.
Vi kan vandra från kyrka till kyrka från medeldden, frukten
av budskap som fick nedslag i tro.

Falbygden, skapelse och tro i harmonisk förening, var vad
vi såg och tog emot.

lacise^mae

icke- men blev besegrad. Vi blev mottagna med värnae,
kärlek och fötväntan. \7i kände oss omslutna av män-

niskors omtanke. Det var innerlighet och uppslutning i
gudstjänster och samlingar. Olika kyrkor bjöd på upp-
täckt och omväxling. Jag växte in i att vara kyrkoherde
i traditionsrik Falbygd. De första intrycken har bestått
och fördjupats.

\
mm

har präglat tiden. Många utredningar och remisser har
vi brottats med. Under kvartsseklet i Släta har kyrkan
genomgått den största förändringen sedan reforma-
tionen. Nya. gudstjänstordningnr, upplösning av stats-
kyrkosystemet och pastoratsreglering. Ett kvartsse-
kel innebär också förändring i mänsklig gemenskap.
Många, av dem som tog emot oss med värme och var
aktiva i församUngarna finns inte längre bland oss. Nya
har kommit, så har det skapats trygghet i förändring.

....... ..,
.^.

<Den siste
. är mitt epitet. Den siste kontraktsprosten i Vartofta .
, kontrakt. Den siste kyrkoherden i SlÖtä pastorat. Den ,

siste i t änstebostad i Släta.



<R^^s^
för Guds rike - har jag velat vara, som
Guds tjänare Vara med människor i U-
vets olika skiften. Gudstjänsterna, ett
pärlband med pärlor! skiftande kulörer
med härliga körers lovsång. Barn som
upptagits som Guds barn l dopet. Ung-
domar i brytningstid fram tUl konfirtna-
tion. Att vara med människor inför död,

i sorg och begravning är svårt, men det
är en djup rikedom att dela livets d;up.
Många tragedier har drabbat bygden.

.

.

. *..
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icke som enieritus - en som tjänat ut.
Jag vill vara i tjänst livet ut.

Arbete är i skapelsen något gott: /?Läg-
gen jorden under er - bruka, bevara..

Vart vi går vet vi inte. Vi blir väl Fal-
bygden trogna. Hav får vara bild i inre
landskap.

Gud gav ock vila i skapelsen. Som-
maren får bli en lång sjunde dag , med
vila från aUt verk. Jag hoppas, utöver allt
annat som avkoppling har i sitt sköte, att
i dagar få gå ensam till häst, som "rid-
dåren av den sorgliga skepnaden". Att
sitta till häst, meUan himmel och ord,
ger reflexion och nyskapelse.

y
Och se^

.

.

.

. .
..
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4an,

tid ligger i Guds händer: vad som är
och sedan. Vi ser fram emot mer rid

för varann, för barn och barnbarn,

för gemenskap med människor.
I tjänst vill jag gå i tretakt: kyrka,

kultur, hippos. Kyrka. : pg vill fbri:-
sätta i Herrens tjänst som präst.
Kultur: gestaltningar och lyrik. I
sommar är jag Falbygdens Linné.
Jag återvänder till skådespeleri -
som jag mer eUer mindre lämnade
för 40 år sedan. Hlppos: jag har lärt
mig "tala med hästar . Nu vill jag
arbeta med dessa sköna varelser.

Jag vill också lära mig akademisk
ridning och westernridning.

< . . .

*^s^
höves oss - står det i psalt. 147:1 Vi har så mycket
ätt tacka för: Guds beskydd, hälsa, kraft, gemen-
skåp och kärlek.

Tack! vill vi säga till Er alla, som varit med oss på
vandringen och gjort "ljuset riU ett sätt ätt leva .

::?%^^
;-. ::"?'^;v. t;
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wnc) ~ 'Jncianq,

m i tjänst och hem i Släta. Nu går jag ut ur tjänst och
hem i SlÖta. Med: Herren skall bevara vår utgång och
vår ingång från nu och till evig rid. Psalt. 121.

.

<"<.
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Avskedsgudstjänster
för Folke Elbornsson

Du är varmt välkonamen till nå-

gon av följde gudstjänster för
att avtäcka Folke Elbornsson.

8 äpfil-påskdagen l '1.00 i Släta

6majl9. 00Karleby
17majlO. OOÅsle
27 maj ll. UOS:t01of
27 maj IS.OOYUestad
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KORTHET

MUSIK i var ^
- Falköpings församling

Fredag 6/4, Långfredagsvandring
Sång i T.uttra-, S-. t Olofs- och Fredriks-
bergs kyrkor kl 9.00, 12.00, 15. 00
Annandag Påsk 9/4, 18. 00'
Mössebcrgs kyrka Come let us sing^ ̂ ov-
sångskören, Gry Graaf, Johan SUver-
h elm med flera

Lördag 14/4, 11.00
S:t Olofs kvrka Munk i centram IVtuslk

för sång och klaver med systrarna J\Ta-
ria Karlsson och Ingrid Eriksson

Lördag 21/4, 11.00
- S:t Olofs kyrka Masik i centram Nadja

Schelin, Staffan Svedberg och KjeU
Emilsson spelar klasyiska styclten fös
violin, cello och piano ' ,

Söndag 29/4, 20. 00
Fredriksbergs kyrka Gospelkonsertvn. e.Ä
Habo ungdomskör, Sandhems Gos-
pel och St Olof Gospel

Lördag 5/5, 18.00 ]
Mössebcrgs kyrka. Cospelmässa Ung-

* domskörcn, lovsångskören med in-
* strumentalister

Lördag 12/5, - . "
Stora torget. Kyrkans dag. Kyrkans kö-
rer och instrumentalister medverkar

Torsdag 17/5 |
Kristi tiimmelfärds dag Mössebergs mu-
slkkår spelar tornmusik i stadens kyr-
kor

Inga loppisprylar men gärna packhjälp
S:t Olofs gård har inte längre loppmafloiad och vill således inte längre ha in några löp-
pisprylaj:. Däremot önskar insamlingen all hjälpverksamheten fä hjälp med att packa
kläder och klistra kartonger. Speciellt efterlyser man män som kan hjälpa ull. Några
av de ddigare hjälparnä har av olika skäl fått sluta packa kartonger.

Värprogram
för Café S:t Olof

Hälsan är viktig
Under temat; Hälsan är viktig ordnar S:t
Olofs gård följande akdviteter:

4 april 14.00
Vad är kost?

Kostchef Inger Orebäck föreläser.
11 apiU 18.00

Barn och diabetes

Barn diabete s sköterska föreläser.

9 maj 18.00

Fnskvårdskonsulent Jessica Hedenberg
medverkar.

Dessutom:

18 april 14.00
Margareta Persson och Linda Svens-
son sjunger trallvänUga låtar och du kan
s unga med.

18 april 18.00
Föreläsning med Lars Fallström under
temat "positivt tänkande".

25 aprU 18.00
Vårsånger med Tofe Svensson en kväll
till förmån för vart h]älparbete i Ost.

2 maj 14.00
I åren har kommit

Annika Berdlsson och Anne-Marie He-

denberg.

Nya ljusstakar
Cariii Bergsund skänkte åtta st\7cken l us-
stakar till Fredriksberg första advent 2006.
Några Ipsstaisjar i den tidigare uppsättning-
en hade gått sönder och man behöver ha
åtta stycken

Ikon till
Ficedrlksbergs kyrka komiirier ätt köpa
in en ikon för att pryda kyrkorum-
inet. Ikonen är målad av en grupp
som brukar träffas i Gudheins kyrka
för att skapa ikoner. Vid en gudstjänst
i Fredriksberg berättade Ernajohäns-
son otTi ikonerna.

Initiadvet till ätt bilda, en grupp togs
av Pekka Nousläinen och Ingemar Fä-
gerlind. Pekka är utbildad på ny^ Vala-
mo Kloster i Finland och för på detta
sätt vidare kunskapen till andra.

Fredriksberg
Gruppen sitter l sakristian i Gudhems

kyrka och målar ikonerna som tar mellan

100 och 150 timmar att göra. Allt görs
enligt en viss ritual och färgen man an-
vänder är äggtempera. (färgpulver, vatten
och äggula).

Varje färgparti läggs på 6-7 gånger och
man målaf ikonen udfrån och in och av-

slutar med ansiktet. Förlagorna är ikonei:
från till exempel 1300-talet och man vet
aldrig vem som gjort sniken ikon eftersom
konstnärerna inte skyltar med sitt namn.



Välkommen Margaretha!

Kyrkans dag
en 12 maj är det dags för Kyr-
kans dag. MeUan 11.00 och
13. 00 kommer torget i F£ilkö-

ping att sjuda av aktiviteter. Aila. kominer
atfn^edverka, från körei; dll diakonin från

förskolor till syföreningar. Det kommer
vara musik fram trädande och visning av
kyrkan. Allt avslutas med en familJeguds-
tjänst i S-. t Olofs kyrka, klockan 13. 00. T.äs
mer i annonsering och på \vebben.

Långfredag
På långfredagen anordnas
en dagslång vandring med
andakter, gudstjänst och
mat under vägen.

Sverige var det länge förbjuder att
arbeta och att ordna fcstUghetcr
på långfredagen. Man skulle istället

tänka påjcsus och på det lidande han gick
igenom. På engelska kallas långfredagen
7?Good Friday", det viU saga god fredag.
Den är god för att Kristus delar vårt liv i
de värsta stunderna.

I år anordnar pastoratet en dagslång
vandring under långfredagen till minne

Margertha Josefsson är ny
präst i Falköping och Ylle-
stads församlingar från och
med februari 2007.

'argaretha fick t\Tå välkomst-

giid.stpnster på Kyndels-
.mässodagen. Hn i S:t Olof

klockan elva och en i Yllestad på kvällen
klockan 18,00. Vid gudstjänsten i Ylle-
stad avtackades Lennart Lönnqvist som
tidigare tpnstg ort l församlingen.

Det var en historisk dag för pastoratet
och en glädjens d^g för l. ennart Lönn-
qvist att få lämna över till nästa präst.
Det är första gången en kvinnlig präst
innehar en ordinarie tjänst i Falköpings
pastorat. For J.ennan L.önnqvists del v^r

det skönt att se att- arbetet tas över av

någon annan speciellt med tanke på att
tjänsten varit: yakant ett tag sedan J.cn-
närt varit t\runsen att avsluta sitt arbete

av personligti skäl.
Lennart fick fa emot varma ord och

presenter från Kyrkorådet via ordfö-
rande Sonjii Henriksson och från syför-
cningens representanter. Efteråt var det
många som kom fram och tackade per-
sonllgen.

-Jag tackar verkligen Lennart för tiden
i YJlest^d och ger samtidigt ett varmt vä!~
komnande tiill Margaretha, säger kyrko-
herde Jonas Hagström

Margaretha kommer att presentera sig
själv och sina tankar framöver i kom-
mande nummer av Kvrkobladet.

Ny diakon
Falköpings pastorat fick en
pinfärsk diakon i tjänst när
Tina Svanberg blev vigd i
januari.

nstina. "Tina" Svanberg är ny
diakon l Falköpings pastorat
sedan hösten 2006. Men det var

inte förrän i januari i år som Tina blev
clia. konvigd i Skara domkyrka. Anled-
mngcn är att det b^ira är vigning en gång
per år och att: man inre kan bii vigd förrän
man har en anställning.

I nästa nummer av Kyrkobladct ska
Tina. få presentera sig närnirc och berät-ta
om sina tankar inför diEikoni och vad hon

önskar uträtta, här.

av Kristi lidande.

Det finns möjlighet att vara med hela
dagen mellan 9-18 eller en del av dagen.

DET FINNS HÅLLTIDER under dagen och
då ät- det lättast att ansluta.

8. 30 Kyrkskjuts avgår från S:t Olofs kyr-
ka för den som vill vandra från Luttra.

9. 00 Luttra med musikandakt, kören

Kniit Svennings sjunger och Jonas Hag-

ström spelar cello.
Vandring till S:t Olof där det blir kaffe.
12. 00 S:t Olof, gudstjänst och körmed-
verkan.

Vandring till Fredriksberg där det scrve-
ras sopplunch.
15, 00 Fredriksberg, musikgudstjänst
med impropericrna.
Vandring till Uppståndelsens kape]].
18. 00 Uppståndelsens kapell med andakt.
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Det finns inget rätt eller fel sätt att be. "Alla sätt är
bra utom de dåliga" som ordspråket säger. En bön
kan vara Hjälp i en svår situation eller en tanke om
stöd i en annan.

Man kan ta h alp av färdigskrivna böner så som
den mest kända, "Fader vår, " eller "Gud som ha-
ver barnen kär". Det finns också en del nvsluivna

böner med Ute humor, böner som passar vardags-
situationer i nutiden.

En Uten bok utgh-en pä Argument förlag som
heter Signe sammelsuriet innehåller "prakdska bö-
ner för trasiga brödrostar, nyfikna grannar, förlo-
rade strumpor och andra dåliga vedermödor. " Här
kommer ett exempel:

SäcnC z pdlsfee

Förbön för flytten
lindra smärtan i min )ygg

trött av att lyfta 1100 lador uppför fyra trappor.
Hjälp mig att finna en anständig kemtvätt,

en kinesrestaurang och en videobutik häri närheten.
BeMfu mig, Hetre, fran arga brev

''andra påminnehen från fodringsagare som inte
noterat den anmälan om adressändring

som jag så plikth-oget fyllt i^
och förunna migfram.ynthet^

så jag tanker mig för två gånger
innan jag beslutar att flytta igen.

@3^©

}
}

Ksiyfecot ItctndlcM? nies^
Gitt ¥öi?bttd...

"Allt är tillåtet för mig - men allt är
inte nyttigt! Så uttrycker sig Paulus om
den stora ftihet en kristen människa

har. Som döpt litar jag på att Jesus dog
för alla mina brister och synder, och
att )ag får räkna hans godhet som min
egen! Skulden ar redan betald. Jag kan
inte förbättra min position inför Gud
genom att avstå från vissa saket, ellet
göra andra. Gud älskar mig ändå med
en överflödande nåd.

-Men i tacksamh. et över vad Jesus gjort
vill jag leva som han, och leva efter det
han lärt. Jag vill vandra min Hvsvandrmg
med kärleken till medmänniskan som

främsta riktmärke. Då blir der viktigt att
det jag göt inte skadar någon annan, el-
ler leder någon på fel vägar i livet. Därtät
bör jag kanske ibland avstå från ett och
annat, även om jag vet atr det egentligen
är ällåtet.

Här närmar vi oss själva kärnan in l

SescnK zFdlsfee

kiisten tro: Gud väljet att rädda (eller
som en del säger med äldre språk: "fral-
sa") världen genom att sända sin son
hit till oss som en gåva. Sonen, Jesus, är
vägen, sanningen och livet. Därför får
den som tar emot honom som Guds

gåva del i en. meningsfull livsvandring,
del i sanningen och del i det e\riga livets
stora hemlighet.

Kristen tro handlar inte om förbud,

den handlar om glädjebud!

(
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Tre vinnare som dras bland de rätta lösningarna vinner varsin bok. Vi behöver ditt svar senast 23 april.

Namn:

Adress:



ENKÄTEN
l

. Har du hört talas om den
fa vandringsleden mellan
:alköping och Varnhem?
|2. Brukar du vandra?

"^

Pi Ig ri msled
^ - med ̂ tart vid S:t Olof
<^p'-'~' , >-S*-<~'i^iiT .,

<, - V Den^iTya pitgrimsleden'tpå
- .f. gästan fyr^mil, är nu klar

l-:'öch på natursköna stigar

den kummer att vara märkt från båda
hall med pilgrimssymbolen. Symbolen

kombinerar sevärdhets-märket (S:t Han-
skorset) med Olofskorset, se bilden som

lisabeth Ekberg, Falköping
Ja, det har jag!
»Ja, mest på Mösseberg med
.inden.

en-Rune Andersson, Falkö-

"g
Nej!
Ja, fast mest inne i stan.

a Jansson, Brissmene
Mejl
ra, i skogen hemma.

^Sanden, Falköping
^ej!
a, uppe pä berget.

slingrar den sig genoAi; _ skorseOme^oiofskorset. sebuden.
^^rå^a^'^TU ?^^^p^^
{ tftl^/arnhertl. ? |' ) ./^i^ochMösseAr^sJt urort där man finner

^ ^' den första pjjgrimssymbolen. Därefter är
'etct ni^d att utforma' leden

liMpagal ti öwn-å år.^ubor- hem och s^lan gdare ullV^nhem. E<
det bara atttfolja markerinsama till Gud-(

- ? t ' ^1

<~ -^.^m^se'^yerPå "b|t??''ellei. ftc " bit, eft?r'G?3hcm och Yöre Brod-

^^g|^cin o6bMa SIUtet p^ böria'4 . de^rptlr ma" A päas^teradimds^
rar-ävc.^nä?äU[mMkiung ät klar M kom-, ^^^^^up^de fi'na platser man
oie

mer underhåll nte?d mera att krävt .
1*. _<. . _. ,. *- «».''

i acK-T^fre -1an- man ä-or att nunnoiTLa i

Gudhem liksom munkarnai^r^n^hcm tog
emot pt lgrimer ocH art S:t- Olofs kvrka i

Falköping var vikrig pilgrimsk^ka, kan
.l.

.a-

ji-i.

man dra slutsatsen att det rört ̂ g pilgri-
mer vandrandes mellan dessa platser. När
olika intrc-ssentcr nu tog inidariv'tiU att ta1

fram en pilgriinsJe<3 \"alde. jnan> art lägga
».. . ^N^' Ifr-^ .. ",'-

pä natursköna stigar som g^ möjlig-
het rill slillhct och natumpplevel'?er.

Reino Korhonen berättar onThur ar-

betet flutit pä. Reino har självgätt ̂träck-
ningen Hem g;u\^e;t. Han fasciiifras av

lllf" <ht»'.
'pa^etar i övrigt. Efter Heljesgåtden gar
man upp höger på BUIingen och följet
väsua kanten ganska långt innan man gar
ner nära Varnheni.

Tack vare filmen om Arn har försam-

Ungarna som ät involverade i arbetet med
leden fatt anslag frän Göta rike. Göta rike
'är ett samarbetsprojekt mellan Östergöt-
lands län och Västra Götalandsregionen
som ska syfta ull att göra den dynamiska
médeluden tydlig och lärt att uppleva pä
båda sidor om Vättern. Anslaget är till
för att skapa och underhålla leden och

lier as av ^kommer att räcka i tre år. För att ta hand

naturen ar djureii och av historfen och ̂ m aUt det prakuska runt leden rad ga?
blev i höstas ombedd att dUsammans . ler

i ^* - ^ ' ' - ^ .tflfr fr ^ ^*

med Falköpings tvristbyrå 'ta Fram en
kart;i för leden.

ler pengar och planering har en förening
skapats. I den föreningen sitter'represen-

.S ̂  "''- tanter ftån olika församlingat soni berörs
Leden har h'ä ändpunkter S:t Olofs ̂ ma men även näringsidkare runt leden

..rkäpchYamhl:ms. kl<?stt:rkvAa och'7; samt enskUda intTessetade.,, '<." . / ^
^.^^^:^^'"^^ ^^'

>^*,
.

^..^te- -'

k\Tkä

.
»..

...'"»'' ^

Gör.din.e^en .visselpipa
^'

,»

En egen visselpipa går endast att
göra under trädens savtid på våren.
Tälj en kvistfri gren av sälg eller rönn.

Fukta trästycket och knacka barken
sä att den släpper när du försiktigt
vrider fram och tillbaka.
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t
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Skär av en bit som är minst dubbel

så lång som du vill att pipan ska bli.
En av ändarna skärs av snett.

En bit innanför den snedskurna än-

den görs ett hack. Längre in på gren-
en gör du en djup skåra runt barken.

Dra ut pinnen ur barken och skären
bit till munstycket. Resten av pinnen
stoppar du i visselpipan nertill.

Genom att dra fram och tillbaka när
du blåser får du fram olika toner.


