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Det våras för människan!

”Det är den sjätte januari, och bragdguldet är redan klart!” Så yttrade sig en sportjour-
nalist efter Charlott Kallas suveräna seger i Tour de Ski. Visst beundrar vi dem – alla 
dessa bragdaspiranter som kämpar i skidspår, på fotbollsplaner och idrottsarenor. 
Det är lätt att vi får för oss att de är något annat än människor. Följer vi medias rap-
portering kan vi nästan luras att tro att de är någon sorts gudar. 

Men vi vet ju så väl att det inte är så. Stjärnorna är människor som vi. De skrattar och 
gråter som vi, åldras som vi, blir sjuka som vi, har bekymmer och glädjeämnen precis 
som vi andra. Ingen av oss kan bli något annat än det Gud skapat oss till – hur väl vi 
än kämpar. Vi är och förblir människor, och det underbara är att så ska det vara. Det 
är nämligen något mycket fint och mycket stort med att vara just människa. 

Ibland tror vi att vi bara räknas om vi blir övermänniskor. Vi luras att tro att livet 
är att bli sedd och känd i TV. För sent inser vi att den fåfänga jakten på den perfekta 
kroppen, den perfekta karriären, den perfekta tillvaron inte leder oss annat än till 
utmattningens gräns.

Det kyrkoblad du just nu läser uppmärksammar ett annat perspektiv – ett annat 
sätt att se på livet. Här får du möta Suzanne, ny präst hos oss, som berättar att just 
svagheten och det mänskliga är en förutsättning för att vara medmänniskan till hjälp. 
I ”Livsloppet” den 8 mars hjälps vi åt att ge jorden ett mänskligare ansikte med rent 
vatten åt alla. 

Till gudstjänst och mötet med Gud får du komma som du är. Det är rätta platsen för 
dig som vill vara människa helt och fullt, som vill möta din Skapare i musik, tystnad 
och vägledning. Du ska veta att Gud tror på dig! Det gör att jag med frimodighet kan 
säga att det våras för människan! 

 
Må Guds ljus vara vårt ljus,
må Guds kärlek vara vår kärlek,
må Guds väg vara vår väg.
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4. Suzanne är ny präst i Falköping
Hon har arbetat både som brandman och kriminal-
vårdare. Men nu har Suzanne Byström hittat rätt.

6. Dags för LIVSLOPPET
Kom med och samla in pengar till kyrkans
internationella arbete för rent vatten.

7. Det här händer i vår
Vårens alla gudstjänster och konserter.

12. Hon har skrivit en mässa för Mösseberg
- Det känns som om jag bara hållit i pennan medan 
någon annan styrt, säger Gry Graaf om sin nyskrivna 
Mössebergsmässa.

14. I korthet
Johanna Almer på Falköpingsbesök för att tala om 
jämställdhet och kränkande särbehandling.

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser

Innehåll nr �/�008

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 4/2007: 
1. Heimo A. Lundin, Falköping 2. Monica Thoor, Falköping 3. Berit Johansson, Falköping
 Grattis! Bokpriser kommer på posten!

Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut i slutet av maj 2008.
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Det var aldrig någon självklar-
het att Suzanne Byström 
skulle bli präst en dag. Hon 
växte upp inom Jehovas Vitt-

nen, som hennes föräldrar anslöt sig till 
när hon helt liten, men som hon sedan 
lämnade när hon var 27 år.

Hennes yrkesbakgrund är lång och bro-
kig och hon hade prövat på fler yrken än de 
flesta när hon prästvigdes i januari 1996. 
Men då visste hon att hon hittat rätt. 

– Den dagen var stor på ett mycket spe-
ciellt sätt, en av de största i livet. Prästvig-
ningen och barnens födelser är det största 
jag varit med om, berättar Suzanne när vi 
träffas på hennes lilla tjänsterum i för-
samlingshemmet i Stenstorp. 

Ett rum och en tjänst som hon lämnar 
i april. Då tar hon över efter Folke El-
bornsson som ny präst och arbetsledare 
i arbetsområdet Ålleberg.

– Jag hoppas kunna axla hans mantel, 
men kan bara göra det på mitt sätt. Jag vill 
finnas i bygden, och vara lyhörd i mötet 
med människor i deras olika livssituatio-
ner, säger hon.

– Det är just mötet med människor 
som känns viktigt för mig. Den djupa 
känslan av tillit, till varandra och till Gud, 
i gudstjänsten, i grupperna och i det en-
skilda samtalet.

SUzANNE FöDDES och blev döpt i 
Uppsala, växte upp i Hjo men har bott i 
Tidaholm en stor del av sitt liv. Det var 
också där som hennes intresse för teologi 
väcktes på allvar i början av 1980-talet. 

– Ovan kyrkobesökare som jag var satt 
jag där längst bak i den stora kyrkan i Ti-
daholm söndag efter söndag, tills prästen 
bad mig flytta fram och sa att jag gärna 
fick ringa honom om det var något jag 
ville prata om. 

Och det var det. En vecka efter den 
där första kontakten blev hon medlem i 

Svenska kyrkan och började engagera sig 
i församlingen.

– Det var en lång och trevande väg för 
mig med mycket som kändes nytt och 
friskt  men ibland också svårt och ovant.

Under den här  tiden arbetade Suzanne 
som kriminalvårdare på fängelset i Tida-
holm. Ofta kom hennes samtal med de 
intagna att handla om tro.

– Men så blev jag tillsagd att det där 
skulle jag som vårdare helst inte prata 
om. Det var fängelseprästens uppdrag. 
Jag kände mig nog lite provocerad för 
jag minns att jag tänkte, ”då får jag väl bli 
präst då”, säger Suzanne med ett leende 
och lägger till att riktigt så enkelt var det 
kanske inte när hon tog beslutet att börja 
läsa teologi. Men det var en tydlig kallelse 
som växte sig stark där i fängelset.

Så, som 30-årig ensamstående två-
barnsmamma började Suzanne läsa in 
gymnasiet, delvis på egen hand och bör-
jade samtidigt läsa grundkursen i teologi 
vid universitetet i Göteborg. 

Det dröjde dock lite innan hon läste 
klart sin teologiexamen och blev präst-
vigd. Hon hann träffa en ny man, och få 
två barn till innan den där speciella dagen 
i januari 1996.

– Jag tänker ibland att prästvigningen 
var så speciell for mig på grund av min 
bakgrund. Det var ju inte alls självklart 
att jag skulle bli präst och vägen dit var 
lång. Men jag kände, och känner, verk-
ligen att jag har någonting att dela med 
mig av.  Det kändes fantastiskt att fä börja 

arbeta, säger Suzanne.
 Den första tiden som präst blev myck-

et fin men också svår. På sin första tjänst i 
Tidaholm kom hon rakt in i turbulensen 
med pastoratsregleringar samtidigt som 
hon hade det tungt på hemmaplan. Det 
visade sig att Suzannes yngsta dotter re-
dan som liten fick en allvarlig sjukdom 
med omfattande handikapp som följd. 
Vid den här tiden fick familjen kämpa 
i flera år för att få de hjälpinsatser som 
dottern behövde och hade rätt till. 

– Jag fick ta tiden på nätterna till hjälp 
för att skriva till myndigheter och rätts-
instanser och försöka förklara flickans 
situation. Den kampen skulle komma att 
pågå i 5 långa år. 

ÅR 2000 BYTTE Suzanne tjänst och 
började arbeta i Stenstorp. Men proble-
men på hemmaplan slet hårt på henne. I 
maj 200l gick hon hem för att vila i några 
dagar och kom sedan inte ur sängen. 

Suzanne var utbränd och kunde inte 
börja arbeta på riktigt igen förrän 2005. 
Då hade hon också gått igenom ännu 
en skilsmässa. Svårigheterna blev för 
stora. 

– Viktigt att säga om utbrändhet är att 
det nästan aldrig beror enbart  på en sak, 
det är nästan aldrig enbart arbetet som 
är orsaken. Människans liv är komplext, 
helheten består av många små delar som 
skall harmoniera med varandra. Har du 
det ”bra” hemma  klarar du större på-
frestningar på jobbet, och tvärtom, säger 
Suzanne.

Så småningom tog hon sig tillbaka till 
hälsa och tillbaka till sitt arbete. Att inte 
fortsätta arbeta som präst var aldrig ak-
tuellt for henne. Även om det hade varit 
lätt att få hjälp att prova någonting annat 
efter den långa sjukskrivningen.

– Nej, det fanns inte en tanke på nå-
gonting annat. Jag känner det så tydligt, 

Suzanne har hittat rätt
Hon har arbetat i syfabrik, kört tung lastbil och varit både brandman och kriminalvårdare. 
Hon brinner för arbetet med barn och unga och fascineras av möten med människor.   
Suzanne Byström är ny präst hos Svenska kyrkan Falköping.

”Jag känner det 
så tydligt, det är det
 här jag ska göra. 
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det är det här jag ska göra. Jag har egent-
ligen inga fina ord for att beskriva den 
känslan. Annars ska vi ju alltid ha det, vi 
präster, många väl valda ord. Men kanske 
är det här så stort att det inte finns några 
riktigt bra ord, säger Suzanne.

Och 58 år gammal kastar hon sig nu 
med liv och lust in i en ny uppgift. Hon 
planerar också att sälja sin villa i Hjo för 
att flytta till Falköping. Kanske blir det till 
och med så att hon flyttar in i prästgården 
i Slöta. 

DET ÄR LÄTT ATT FRÅgA sig var-
för hon vill göra den här förändringen 
just nu.

 – Ska jag göra någonting nytt får det 
ske nu. Jag har fortfarande kraft till en 
sådan omställning, säger hon.

– Jag har mycket energi och känner att 
jag har en annan styrka nu efter sjukdo-
men. Man kan verkligen gå starkare ur 
en sådan sjukdomstid, lite sliten i krop-
pen men starkare psykiskt. Jag känner att 
jag har mycket kvar att ge. Och jag vill 
mycket i mitt nya uppdrag.  

 Inte minst är det arbetet med barn och 
unga som kommit att locka henne mer 

och mer. Hon säger att unga människor 
fascinerar henne och hon arbetar mer än 
gärna med konfirmander.

– De unga är ju vår framtid. Utan dem 
finns snart ingenting, säger hon och kon-
staterar att det finns enormt mycket att 
göra när det gäller ungdomsarbetet och 
att behoven växer.

Hon menar också att det är viktigt att 
som präst fokusera på rätt saker i mötet 
med unga.

– När vi möter trasiga och vilsna ung-
domar som har det svårt är det ju inte 
meningsfullt att försöka banka in bibel-
texter i huvudet på dem.  Först måste vi 
nå in till dom som individer, det måste 
byggas upp ett förtroende mellan oss, 
säger Suzanne.

– Det är ju viktigt vad vi skickar med 
dem ut i livet. Och det viktiga är då inte  
mängden kunskap utan kanske snarare 
känslan de får med sig. 

– Känslan och upplevelsen av en kyrka 
och en Gud som tagit emot dem med 
kärlek och med hjärta. Jag tror att det är 
viktigt att våga vila i att det räcker. Att 
den Gud som  bär allt,  bär också oss i 
våra olika uppdrag. 

s
OM SUzANNE

Namn: Suzanne Byström

Ålder: 58 år

Yrke: Präst

Bor: I Hjo, men flyttar förhopp-
ningsvis snart till Falköping.

Familj: Fyra barn 16, 18, 37 och 
40 år gamla samt sex barnbarn.

Intressen: Vatten! Seglar gärna 
och har båt i Karlsborg. Målar lite. 
Djur och lantbruk har alltid varit 
ett intresse. Har inga djur nu men 
kanske bli det en hund i huset så 
småningom.

Aktuell: I april tillträder hon tjäns-
ten som präst och arbetsledare 
i Ållebergs arbetsområde där de 
sju församlingarna Slöta, Karleby, 
Åsle, Mularp, Tiarp, Skörstorp och 
Yllestad ingår.

Söndagen den 27 april hålls en 

välkomstgudstjänst för Suzanne 

Byström i Slöta kyrka.
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Välkommen till LIVSLOPPET!

FREDAg 7 MARS
12.00-15.00 Stora torget, Falköping

Svenska kyrkan finns på plats för att informera om betydelsen 

av rent vatten. Vi samlar in pengar och bjuder på vatten! Prova 

på att bära en del av det vatten du använder på en dag!

LöRDAg 8 MARS
10.00-13.00 Stadens kyrkor och Nya S:t Olofs gård

10.00 Start för LIVSLOPPET i Fredriksbergs, Mössebergs och 

S:t Olofs kyrkor. Köp ditt startkort, lär dig om Svenska kyrkans 

internationella arbete och lyssna till musik. Promenera sedan i 

din egen takt till Nya S:t Olofs Gård.

12.00 Samling på Nya S:t Olofs Gård. Servering av korv och 

bröd och dragning i startkortslotteriet. Jonas Hagström och 

Sören Frid leder allsång.

Låt din gåva bli till vatten!
Stöd LIvSLoppet i Falköping 7-8 mars �008

Rent vatten är en lyxvara för miljoner människor. För oss är det en självklarhet.                                
AIDS skördar miljoner människoliv och lämnar än fler barn föräldralösa. För en liten 
summa kan du var med och stödja Svenska kyrkans internationella  arbete för att rent 
vatten ska bli tillgänligt för alla och utrota dödshotet AIDS. 

Leif Gustavsson/IKoN
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Mars

Lördag 8/3 
10-13 Stadens kyrkor och 
Nya S:t Olofs gård
LIVSLOPPET. Se mer infor-
mation här intill!

11.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTrUM; 
Var hälsad Herrens moder, Maria-
musik med kören Bergaton

Söndag 9/3 
Jungfru Marie beb.
 
11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Folke Elbornsson 
Körer.

11.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00 Marka kyrka
Mässa, Knut Svenning

14.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Folke Elbornsson, 
Ållebergs kyrkokör
Röda korset bjuder på våfflor

18.00 Mössebergs kyrka
MUSIK 
”Hela kyrkan sjunger”, Lars-
Åke Lundberg, kyrkokören, 
barnkören, Gry Graaf, piano 
och  Jonas Hagström, bas

Välkommen till Svenska kyrkan i vår!
Här hittar du Svenska kyrkan Falköpings gudstjänster och musik under våren.   
Några datum och tider kan komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen 
och besök gärna vår hemsida för att inte missa något.  Varmt välkommen till oss!    

KALENDARIUM  
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18.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Tema- och musikgudstjänst; 
Vi är inte här förgäves, 
Margaretha Josefsson, kaffe

Onsdag 12/3 
18.00 S:t Olofs kyrka
Passionspredikan V, Matteus-
serien, Jonas Hagström

Lördag 15/3 
11.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTrUM
Mössebergs musikkår 
under ledning av 
Susanna Heinebäck

17.00 Falköpings 
församlingshem
MUSIK
Från Waterloo till evighet                
Ungdomskören sjunger 
svenska schlagers. 
Gästsolist: Johan Silfverhjelm

Söndag 16/3
Palmsöndagen

9.30 Fredriksbergs kyrka 
Gudstjänst, Knut Svenning
 
11.00 Slöta kyrka
Familjegudstjänst,                                                
Knut  Svenning

11.00 Yllestads kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

14.00 Skörstorps kyrka
Familjegudstjänst, 
Mats Löwing, Åslebygdens 
barnkör, utdelning av Barnens 
bibel och kyrkkaffe

14.00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst,  Knut Sven-
ning och Pontus Johansson  

16.00 S:t Olofs kyrka 
Familjegudstjänst, Margaretha 
Josefsson

18.00 Tiarps kyrka
Tema- och musikgudstjänst; 
Vi är inte här förgäves, 
Pontus Johansson, kaffe

Måndag 17/3 
18.00 Fredriksbergs kyrka
Andakt i Stilla veckan, Pontus 
Johansson

Tisdag 18/3 
18.00 Mössebergs kyrka
Andakt i Stilla veckan, Knut 
Svenning

Onsdag 19/3 
18.00 S:t Olofs kyrka
Andakt i Stilla veckan, 
Björn Lundin

Torsdag 20/3
Skärtorsdagen

18.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Folke Elbornsson 

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Mularps kyrka
Mässa, Mats Löwing

18.00 Näs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson, 

19.00 Marka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

19.00 Karleby kyrka
Mässa, Folke Elbornsson 

21.00 Slöta kyrka
Mässa och passionsspel med 
konfirmanderna, Margaretha 
Josefsson 

Fortsättning på näsa sida!
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17.30 Mössebergs kyrka
”kyrkan.com17.30”                 
Kort andakt och kvällsfika

Lördag 5/4 
11.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTrUM;        
Träblåskvintetten Quintus

Söndag 6/4
3 sönd. i påsktiden

9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

9.30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 Marka kyrka
Mässa, Jonas Hagström 

11.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, 
Margaretha Josefsson

14.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, 
Pontus Johansson. Körer.

16.00 S:t Olof
Familjegudstjänst, 
Jonas Hagström

Söndag 30/3
2 sönd. i påsktiden
9.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

9.30 Karleby kyrka 
Gudstjänst, 
Folke Elbornsson.

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning 

11.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Folke Elbornsson

11.00 Näs kyrka
Gudstjänst

18.00 Fredriksbergs kyrka
GOSPELKONSErT 
Föreningen Åke Perssons 
sångare, Jönköping och S:t 
Olof  Gospel, Falköping samt 
solister och instrumentalis-
ter. Dirigent: Ulrica Jonsson. 
Präst: Knut Svenning

18.00 Torbjörntorps kyrka
MÄSSA MED MUSIK
Poco a poco duo, Jens Johansson, 
flöjt och Gustav Gyllenhammar, 
piano. Präst: Björn Lundin,  

Fredag 21/3 
Långfredagen

9.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

12.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha Josefs-
son

12.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson 
Körer

15.00 Fredriksbergs kyrka
LÅNGFrEDAGSMUSIK , 
Knut Svenning

15.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson 
Körer

15.00 Vistorps kyrka
Långfredagsgudstjänst, 
Folke Elbornsson

18.00 Uppståndelsens kapell
Andakt, Folke Elbornsson

19.00 Tiarps kyrka
Långfredagsgudstjänst, 
Mats Löwing, 
Ållebergs kyrkokör

Söndag 23/3  
Påskdagen

9.30 Slöta kyrka
Påskdagsgudstjänst,
Pontus Johansson. Ållebergs 
kyrkokör

9.30 Kälvene kyrka
Påskdagsgudstjänst, 
Folke Elbornsson

11.00 S:t Olofs kyrka
Familjegudstjänst, Margare-
tha Josefsson. Körer.

11.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin 

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson. 
Körer

11.00 Yllestads kyrka
Påskdagsmässa, 
Folke Elbornsson

11.15 Tiarps kyrka
Påskdagsgudstjänst, 
Mats Löwing
Ållebergs kyrkokör, 
Åslebygdens barnkör

18.00 Falköpings
församlingshem
MUSIK
ramona Telcian, violin och 
Gustav Jannert, piano

Måndag 24/3
Annandag påsk
11.00 S:t Olofs kyrka
Emmausmässa, 
Jonas Hagström.

11.00 Friggeråkers kyrka 
Emmausmässa, 
Knut Svenning 

18.00 Mössebergs kyrka
MUSIK 
We give you glory, Musikguds-
tjänst, Knut Svenning, 
Lovsångskören

18.00 Vartofta-Åska kyrka
Emmausmässa, 
Jonas Hagström 
Cellomusik

19.15 Skörstorps kyrka 
Emmausmässa, Mats Löwing 
Cellomusik

Lördag 29/3 
11.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTrUM;  
Tore Svensson med flera
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�

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Torsdag 1/5 
Kristi himmelfärdsdag

08.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK
Gudstjänst med tornmusik 
med Mössebergs Musikkår, 
Präst: Jonas Hagström 

08.30 Näs kyrka
Morgonbön, 
Margaretha Josefsson Pil-
grimsvandring till Vartofta-
Åsaka kyrka där det blir guds-
tjänst.

09.00 Slöta kyrka
Vandringsgudstjänst, 
Suzanne Byström 

10.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

10.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst,  Mats Löwing

Lördag 19/4 
11.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTrUM 
Ållebergsgymnasiets 
Fredagsensemble under 
ledning av Ann  Britt Werner

Söndag 20/4
5 sönd. i påsktiden

9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

9.30 Luttra kyrka
Mässa, Folke Elbornsson

9.30 Marka kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Folke Elbornsson

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Karleby kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

18.00 Kälvene kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18.00 Fredriksberg kyrka
MUSIK
Vesper med kören Knut 
Svennings och Gustav Gyl-
lenhammar, orgel

Lördag 26/4
 
19.00 Fredriksbergs kyrka
Nya stadens storband, 
Lidköping och solister.
Ledare roger Forslund

Fortsättning på näsa sida!

Söndag 27/4
Bönsöndagen

11. S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, 
Margaretha Josefsson

11.00 Mössebergs kyrka
MUSIK 
Mössebergsmässan; Uruppfö-
rande av Gry Graafs musik-
mässa i lovsångston. Kyr-
kokören, Lovsångskören, 
Ungdomskören och instru-
mentalister. Präst: Pontus Jo-
hansson

15.00 Slöta kyrka
Gudstjänst med mottagande 
av ny präst, Suzanne Byström, 
Jonas Hagström, Margaretha 
Josefsson, Mats Löwing

17.30 Mössebergs kyrka
”kyrkan.com17.30”. Kort an-
dakt och därefter kvällsfika. 
  
18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, 
Folke Elbornsson

KALENDARIUMKALENDARIUM  

18.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, 
Pontus Johansson 

18.00 Vistorps kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson 

Lördag 12/4 
11.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTrUM 
Sångkvartetten Tetra från Hjo

Söndag 13/4
4 sönd. i påsktiden

9.30 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, 
Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

17.30 Mössebergs kyrka
”kyrkan.com17.30” 
Kort andakt och kvällsfika 

18.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK
Bach - Vivaldi - Händel 
Barockkonsert med solister, 
körerna Bel Sono och Berga-
ton samt orkestern Östgöta
Barock. Präst: Margaretha 
Josefsson

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Slöta kyrka
Mässa, Knut Svenning
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Söndag 25/5
1 e. trefaldighet

9.30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Folke Elbornsson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 Karleby kyrka
Mässa, Suzanne Byström

14.00 Torbjörntorp kyrka
Familjegudstjänst, Knut Sven-
ning, Pontus Johansson

14.00 Tiarps kyrka
Familjegudstjänst, Mats Lö-
wing. Barnkören medver-
kar. Invigning av vindskydd. 
Kaffe

14.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Familjegudstjänst med scout-
avslutning, Margaretha 
sJosefsson. Kaffe

19.00 S:t Olofs kyrka
Sommarkväll i kyrkan 
med Bergaton och 
instrumentalister
Jonas Hagström

Lördag 31 maj

Förmiddag Stora torget
KYrKANS DAG med fullt 
av aktiviteter på torget! Håll 
utkik efter mer information.

18.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK 
Sommarkonsert med Falbyg-
dens Oratoriekör, Ulf  Nor-
berg orgel, Tore Svensson, 
ledare. Jonas Hagström

ca 11.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Margaretha
 Josefsson, kaffe

Söndag 4/5
Söndagen före pingst

9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

9.30 Skörstorp kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson 

11.00 Marka kyrka
Mässa,  Björn Lundin

11.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, 
Suzanne Byström

14.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst,
Pontus Johansson

18.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, 
Jonas Hagström

18.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, 
Knut Svenning

KALENDARIUM  

Lördag 10/5
Pingstafton

11.00 Yllestads kyrka
Konfirmationsgudstjänst,
Margaretha Josefsson

15.00 Yllestads kyrka
Konfirmationsgudstjänst,
Margaretha Josefsson

Söndag 11/5
Pingstdagen 

8.00 Torbjörntorps kyrka
Pingstotta, Knut Svenning

9.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Folke Elbornsson

9.30 Slöta kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson, 
konfirmanderna medverkar

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Folke Elbornsson

11 .00 Mössebergs kyrka
Mässa med musik,
Knut Svenning

11.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing 

11.00 Yllestads kyrka
Mässa, Björn Lundin

17.30 Mössebergs kyrka
Kyrkan.com17.30 

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst,  Björn Lundin

18.00 S:t Olofs kyrka
MUSIK
Pingstmusik med S:t Olofs kyr-
kokör och instrumentalister
Jonas Hagström

Lördag 17/5

11.00 Mössebergs kyrka
Konfirmation, 
Pontus Johansson

11.00 Tiarps kyrka
Konfirmation med mässa, 
Mats Löwing

15.00 Tiarps kyrka
Konfirmation med mässa, 
Mats Löwing

Söndag 18/5 
Hel. trefaldighets dag

9.30 Marka kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Fredriksberg kyrka
Mässa med konfirmation, 
Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

16.00 S:t Olofs kyrka
Familjegudstjänst,
 Margaretha Josefsson

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Jonas Hagström 

18.00 Slöta kyrka
Gudstjänst
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Lördag 8/3 kl 11.00 
S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTRUM
Var hälsad Herrens moder
Mariamusik med kören 
Bergaton

Söndag 9/3 kl 18.00 
Mössebergs kyrka
HELA KYRKAN SJUNGER
Lars Åke Lundberg, kyr-
kokör, barnkör Gry Graaf 
piano, Jonas Hagström bas

Söndag 9/3 kl 18.00 
Vartofta-Åsaka kyrka
Musikgudstjänst 

Lördag 15/3 kl 11.00 
S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTRUM
Mössebergs musikkår, le-
dare Susanna Heinebäck.

Lördag 15/3 kl 17.00 
Fkp:s församlingshem
FRÅN WATERLOO TILL 
EVIGHET; Ungdomskören 
sjunger svenska schlagers
Gästsolist: Johan Silfverhjelm

Söndag 16/3 kl 18.00  
Tiarps kyrka
Musikgudstjänst

Fredag 21/3 kl 15.00 
Fredriksbergs kyrka
Långfredagsmusik

Söndag 23/3 kl 18.00 
Fkp:s församlingshem
Ramona Telcian violin och 
Gustav Jannert piano

Måndag 24/3 kl 18.00 
Mössebergs kyrka
WE GIVE YOU GLORY, 
Lovsångskören med flera

Lördag 29/3 kl 11.00 
S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTRUM
Tore Svensson med flera

Söndag  30/3 kl 18:00 
Torbjörntorps kyrka
”POCO A POCO DUO” 
Musikgudstjänst med Jens 
Johansson, flöjt, Gustav 
Gyllenhammar, piano

Söndag 30/3 kl 18.00 
Fredriksbergs kyrka
Gospelkonsert med för-
eningen Åke Perssons 
sångare, Jönköping och S:
t Olof Gospel, Falköping 
samt solister och instru-
mentalister. Dirigent: Ulrica 
Jonsson. 

Lördag 5/4 kl 11.00 
S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTRUM 
Träblåskvintetten QUINTUS

Lördag 12/4 kl 11.00 
S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTRUM
Sångkvartetten TETRA 
från Hjo

Söndag 13/4 kl 18.00 
S:t Olofs kyrka
BACH – VIVALDI - HäNDEL
Barockkonsert med solister, 
körerna Bel Sono och 
Bergaton samt orkestern 
Östgöta Barock

Lördag 19/4 kl 11.00 
S:t Olofs kyrka
MUSIK I CENTRUM
Ållebergsgymnasiets Fre-
dagsensemble, ledare Ann 
Britt Werner

Söndag 20/4 kl 18.00 
Fredriksbergs kyrka
Vesper med kören Knut 
Svennings. Orgel Gustav 
Gyllenhammar

Lördag 26/4 19.00 
Fredriksbergs kyrka
Nya stadens storband, 
Lidköping och solister.
Ledare Roger Forslund

Söndag 27/4 kl 11.00 
Mössebergs kyrka
MÖSSEBERGSMäSSAN 
Kyrkokör, lovsångskör, 
ungdomskör och
instrumentalister

Torsdag 1/5 
Stadens kyrkor
Tornmusik med 
Mössebergs Musikkår

Avskedskonserter 
med Tore Svensson

Tore Svensson, organist i 
Falköpings pastorat sedan 20 år 

tillbaka, går i pension till sommaren. 
Under våren hålls avskedskonserter 

med de körer han varit ledare för. 

Söndag 11/5 kl 18.00 
S:t Olofs kyrka

S:t OlOfS kyrkOkör 
med instrumentalister

Pingstmusik

Söndag 25/5 kl 19.00 
S:t Olofs kyrka

kören BergatOn 
med instrumentalister 
Sommarkväll i kyrkan

Lördag 31/5 kl 18.00 
S:t Olofs kyrka

falBygdenS OratOriekör
med Ulf Norberg, orgel

Sommarkonsert

Musik hos Svenska kyrkan Falköping våren 2008

Caféträffar på 
Nya S:t Olofs gård

Onsdagar kl 15.00

 Onsdag 2/4
Erika Gustafsson gör blomsterarrang-

emang som sedan lottas ut.

Onsdag 23/4
Hans Källström med dragspel och sång

Onsdag 7/5
PRO-skoj från Norrmalm i Skövde

Café Bergsliden 7
Lördagar 14.00-16.00

Lördag 29/3
Kören Falan

Lördag 26/4
Birgitta Malmqvist;  ”Vi sjunger in våren”

Lördag 24/5
Maria Rundqvist, gitarr och sång

Falköpings 
församlingskår

Måndag 31/3 
Fredriksbergs kyrka kl. 18.00

Jonny Hagberg - den salige Bry-
nolf och den heliga Elin

Måndag 14/4 
 Fredriksbergs kyrka kl.18.00
Helena Axelsson-Eriksson - en 

sjukhusprästs vardag

Måndag 28/4 
Fredriksbergs kyrka kl 18.00 
Ett vårligt skratt  - Claes Astin 
kåserar om Västgötahumor

Måndag 12/5 
Skara domkyrka kl 18.00 

Vårutflykt, därefter samkväm. Av-
resa med bilar från Fredriksbergs 

kyrka kl 17.15
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en mässa för Mösseberg
Mösseberg har fått en egen mässa. En mässa för 2000-talet där musiken är en blandning 
av lovsång, gospel, visa, rock och dansband.
– Jag vill att den ska kunna tala till alla, säger kyrkomusiker Gry Graaf.
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Att skriva en mässa låter inte 
som någonting särskilt svårt 
när man talar med Gry Graaf.

– Nej, egentligen inte, jag 
hade ju allting i huvudet redan innan. 
Det var ju bara att skriva ner det, säger 
hon enkelt.

Gry är till vardags musiker i Mösse-
bergs kyrka. Hon har arbetat i Falköpings 
pastorat ända sedan hon gick ut kyrko-
musikerutbildningen på Hjo folkhög-
skola 2002. Spelat och sjungit har hon 
gjort så länge hon minns. Hon har också 
komponerat mycket musik tidigare. Men 
aldrig en mässa.

– Jag har mest skrivit populärmusik. 
Där är ju utmaningen att kunna göra till 
exempel en kärleksballad utan att det blir 
löjligt och patetiskt, säger hon.

– När det gäller sakral musik finns ju 
alltid ett tema att hålla sig till som gör det 
lite enklare. Men det svåraste med mäss-
san var att skriva texterna. 

gRY BERÄTTAR ATT delar av texten 
kommer från kyrkohandboken, ofta i en 
lite omskriven form. Andra partiet är helt 
nyskrivna. En del av det som blev Möss-
sebergsmässan fanns också på papper se-
dan tidigare, skrivna för flera år sedan. 

Idén till att göra någonting av det där 
som låg och väntade i en skrivbordslåda 
fick Gry när hon var på ett seminarium 
om nyskrivna mässor i höstas. Sedan gick 
det ganska fort. På två månader hade hon 
färdigställt sin mässa.

– Arbetet blev faktiskt lite av terapi 
för mig själv också. Helt klar blev mäss-
san under en retreat jag var på i höstas, 
berättar hon.

Även om skrivandet var intensivt var det 
inte något tungt arbete. Gry beskriver hur 
det stundtals nästan gått helt av sig självt. 

– Visst körde jag fast ibland men då 
hände det flera gånger att jag vaknade 
mitt i natten och visste precis hur jag 
skulle fortsätta. Jag var bara tvungen ett 
gå upp och skriva ner det, berättar hon.

– Ibland känns det som om det är 
någon annan som skrivit mässan. Det 
känns mer som om jag bara hållit i pen-
nan medan någon annan styrt.

MöSSEBERgSMÄSSAN ÄR   
skriven för kör och församling, sången 
pendlar växelvis mellan de två. När mäss-
san uruppförs i april deltar tre körer och 
instrumentalister på trumpet, piano, 
trummor och bas. 

Musiken blandar traditionellt och mo-
dernt. Gry berättar att vissa delar kan 
börja som tung hårdrock för att sedan 
övergå i mjuk lovsång.

Tanken är att mässan ska vara enkel, 
alla ska förstå, även de ovana kyrkobesö-
karna. Det ska låta bra, men inte vara ett 
stort projekt att förstå sig på.

– Det är inte alltid det invecklade som 
är det bästa. Det viktigaste är att det kom-
mer inifrån, att det är äkta. För mig har 
det varit spännande att frångå det tradi-
tionella och göra det jag känner.

Överlåtelsebön ur MössebergsmässanTar du hand om mina bördor? Ge mig kraft att börja om igen!
Jag vill lämna allt som tynger mitt liv, rena mig, så blir jag ren!Jesus du som bar min börda, låt mig nu få lämna min till dig.

Jag blir fri från allt som tynger mitt liv, hela mig så blir jag hel!                                                                           Text: Gry Graaf

  OM gRY
Namn: Gry Graaf

Ålder: 34 år
Yrke: Kyrkomusiker
Bor: Villa i Falköping

Familj: Man och fyra barn

Aktuell: Med nyskrivna 
Mössebergsmässan som
uruppförs i Mössebergs 

kyrka den 27 april kl 11.00

MÄSSA

Ordet mässa betyder unge-
fär ”sända ut” och kommer 
från slutorden i den latinska 
mässa; ite missa est. Inom 
Svenska kyrkan menas med 
mässa en gudstjänst då natt-
vard firas.

Tonsättningar av mässans 
texpartier (mässordinariet) har 
alltid varit en viktig del av kyr-
kans tonkonst. Nästan alla 
de stora klassiska mästarna 
har skrivit mässor. Svenska 
mässan av J H Roman och 
H-moll mässa av J S Bach är 
två exempel. 

En mässa med körsång kall-
las missa cantata.
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Det var Johanna Almer som 2003 
anmälde Svenska kyrkan till 
Jämställdhetsombudsmannen 

eftersom hon ansåg att kvinnoprästmot-
ståndarna hade en alltför stark ställning. 

Nu arbetar hon på Chalmers tekniska 
högskola med ansvar för konflikthante-
ring, jämställdhet och arbetet mot krän-
kande särbehandling. Under sitt besök i 
Falköping berättade hon bland annat om 
hur förvånad hon blev när hon först kom 
till högskolan och såg de problem som 
fanns där.

– Jag tänkte att om det är någonstans 
man har koll på de här frågorna är det 
väl inom den akademiska världen. Men 
när vi genomförde en enkät visade det 
sig till exempel att nästan 70 procent av 
de svarande känt sig illa behandlade vid 
möten. Det var lite av en chock.

Hos Chalmers har Johanna varit med 
om att ta fram ett utbildningspaket som 
genomförs med alla anställda. Det base-
ras på den norska socialpsykologen Berit 
Ås fem härskartekniker. 

– Första steget är att få ett gemensamt 
språk för att kunna prata om de här sa-
kerna. Har man gått en utbildning till-
samman är det lättare att kunna peka på 
ett beteende och kanske våga säga ”nu 
gjorde du så”, säger Johanna.

När hon gästade Falköping fick alla an-
ställda hos Svenska kyrkan under en för-
middag prova på en liten del av det utbild-
ningspaket som används hos Chalmers. 

År 2008 arbetar Svenska kyrkan Falkö-
ping lite extra med frågor kring diskrimi-
nering och rättvisa och utbildningsdagen 
med Johanna Almer var en del i det ar-
betet.

401 personer deltog i undersökningen 
som pågick under september och ok-
tober 2007.  Svarsfrekvensen var något 
lägre än förväntat men undersökningen 
ger ändå en bild av vad kyrkans medlem-
mar tycker om verksamheten. 

Det är dock inte någon entydig bild 
som framträder när enkätsvaren sam-
manställs. Lite förenklat kan man säga 
att svaren går att dela in i två huvud-
grupper; den ena gruppen vill behålla 
kyrkans verksamhet som den är idag 
medan den andra gruppen vill förändra 
nästan allt.

De som svarat på enkäten tycker att 
kyrkan är viktig när de gäller till exempel 
dop, vigsel och begravning. En majori-
tet av de svarande anser också att kyrkan 
har en viktig uppgift att fylla vid kris-

situationer och olyckor. Man ser också 
barn- och ungdomsverksamheten som 
betydelsefull.

På frågan om vad man upplevt som ne-
gativt i mötet med kyrkan handlar flera 
enkätsvar om att man uppfattar kyrkan 
som konservativ och dömande. 

Många upplever också gudstjänsterna 

som stela och efterlyser en lättsammare 
stämning och mer musik

När det gäller det som upplevs som 
positivt nämner många gudstjänsterna. 
Kyrkans andra verksamheter tas också 
upp; diakonin, barn- och ungdomsverk-
samheten, förskolorna och musiken 
nämns som någonting positivt. 

Många uttrycker också att kyrkan är 
en stor trygghet, att den alltid finns där 
och att man alltid är välkommen. Flera 
nämner också lugnet i kyrkorummet och 
gemenskapen med andra.

Det är nu kyrkoråden i de elva för-
samlingarna inom Svenska kyrkan 
Falköping som ska arbeta vidare med 
enkätsvaren. Under våren ska de ana-
lysera resultaten och ta fram en hand-
lingsplan.

Johanna Almer är präst och jämställdhetskoordinator på Chalmers i Göteborg.                  
I januari gästade hon Svenska kyrka Falköping för att dela med sig av sina kunskaper.

Arbetar för jämställdhet
I KoRtHet

Johanna Almer instruerar när kanslichef 
Agneta Fürst prova på rollspel.

I höstas genomförde Svenska kyrkan Falköping en stor enkätundersökning bland  
medlemmarna. Nu har svaren sammanställts.

Nu ska medlemsenkäten analyseras

Medlemsenkäten ska nu analyseras                        
av Kyrkoråden.
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Lösningen på korsordet skickas tillsammans med namn och adress till: 
Falköpings kyrkliga samfällighet,  Box 734,  521 22 Falköping.  Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tre vinnare som dras bland de rätta lösningarna vinner varsin bok. Vi behöver ditt svar senast 15 april.

Namn: ....................................................   Adress: ..........................................................................................

KoRSoRDet
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www.svenskakyrkan.se


