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YRKOBLADET
i tidning från Svenska kyrkan Falköping
m delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i
storatet fyra gånger per år.

isvarig utgivare:
nas Hagström

.daktion:

nas Hagström och
doria Unosson; 0515- 77 63 19

toria. unosson@svenskakyrkan.se

xt & foto:
;toria Unosson där ej annat anges,

nslagsbild:
IB Media & Design

fck:

ärd & Söner Tryckeri AB, Falköping.

^ HÄR NÅR DU OSS
köpings kyrkliga samfällighet
x 734, 521 22 Falköping
15-77 63 00 (växel)
topings. pastorat@svenskakyrkan. se
w. svenskakyrkan. se/falkoping

rkoherde:

iasHagström776301

n s Ii chef:

leta Furst 77 63 04

.samljngsexpedition:
6300

rkogärdsförvaltn i ng:
S350

koni & Nya S:t Olofs gärd:
le Blomqvist 77 63 25
.abeth Gustafsson 77 63 81
.abetJohansson 77 63 17

.komusik:

lika Lagerquist776322

.kans förskolor:
en 77 63 34
;en 77 63 14

>rmation:

aria Unosson 77 63 19

Kyrkoherden har ordet

Hoppet lever!

r ruinerna av ett sönderbombat Gax^i stiger frågan om världen har någon
vidare framtid. Ska vi någonsin lära oss leva tillsammans i en fredlig värld,
vi människor? Det är lätt att misströsta och falla in i allmän Ukgiltighct.
Men som Tage Danielsson lärde oss: "Det osanimlikti är rätt sannolikt". Vi

kan inte se längre än vår egen horisont, och när vi inser det förstår vi att vi måste
förlita oss på något annat - något som är större än oss själva. Det räcker inte med att
tro på sig själv.

Robert MiIIikan, nobelpristagare i fysik 1923 uttryckte sig: "Del är osannolikt att
människan någonsin kommer att utnyttja atomens kraft". Idag trycker vi på strömbrytarcn
och lamporna lyser. Det osannolika har blivit verklighet.

På samma sätt är jag övertygad om att det finns både framtid och hopp för denna
världens fattiga och krigströtta mänmskor. Gud är större än vad vi tror, och han
modvcrar och inspirerar alla goda krafter att bygga en bättre värld. I år inbjuds
du och jag att vara med i fastekampanjen för "Hela världen" (Det som udigare
hette Lutherhjälpen och SKM). Låt Gud få använda dig och mig i år, för att ge en
medmänniska livsglädjen och livsmodet tillbaks.

Det är lätt att sucka över alla till synes omätdiga behov i vår värld. Men vi kan alltid
göra något, och något gör en väldig skillnad! Som Mästaren själv uttryckte saken:
Allt vad ni hargort för dessa minsta^ som är mina bröder, det bar ni också fortfor pmg!" Bästa

inspirationen för oss att få loss givarkraften (och därmed givarglädjcn) är att ofta gå
till mässan, och där påtagligt - i bröd och vin - fä beviset pä att vi är värdefulla och
älskade .

Rn fin fäste- och påsktid önskar jag er med både hopp och tillförsikt!

£» SVENSKA
KYRKAN

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde, Svenska kyrkan Falköping



Innehåll nr 1/2009

4. Herrans präster i Släta
Folke Elbornsson berättar om tre kyrkoherdar som har
gjort avtryck på olika sätt i Slötabygden.

12. På gäng
h-lär får du veta vad som är pä gäng i vara tre
arbetsområden; Ålleberg, Mösseberg och Falköping. På
sidan 12 hittar du också vår nya tävling.

14. Falköpingsbor på plats i Rumänien
Lars och Kerstin Pettersson från Falköping gjorde en
resa till fattigdomen i Rumänien. Läs mer om deras
intryck från resan.

16. l korthet
Elva församlingar går nu ihop till fem.
Övriga notiser

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 4/2008:
I.Dagvården på Elvagården, Vartofta 2. Göran Einarsson, Falköping 3. Roland Söderström, Falköping.
Grattis! Bokpriser kommer pä posten!

Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut i månadsskiftet maj-juni 2009.



Herrans präster i Slöta
Sveriges historia är dess ksnungars" - ett

bevingat ord efter GciJer. I sin Svenska
folkets historia skriver han: "Dåjagsknver
svenska folkets historia, känner jag bättre än
någon att det är dess konungars."

Så är det u Inte, ett lands historia är
alla människors historia. Vandra över

Falan och se folkets historia: stenålderns

människor som arbetar i sitt anletes svett

med väldiga stenblock för att hedra dc
döda; flocka dig bland mcdclddens
människor vid Agnestad lyssnande till
främlingens budskap om Vite Krist och
pekar ut den kyrkplats som nu är ruin; gå
bland stanrika åkrar och se plockandcts
möda i oändBga stenmurar. Vi kunde
fortsätta i aU oändlighet, att vandra i
folkets historia. Mänmskorpå flyktundan
härars brand och skövling. Torparstugors
fattigdom insvept i torvrök. Bröllopsfest
och sorgetåg i generationers växlingar på
gårdarna.

Men denna uppgift är mig icke given.
Skriv om några historiska personer i Slöta

församling": det är mitt uppdrag.
Verkan historia är dess prästers" - så är

det icke. Här gäller samma s£il< som "dess
konungars . Vad Geijer menar är väl att
kungarna, med sm makt, kom att prägla
folks liv och ut\Teckling.

Prästen med sin, både andliga och
världsliga auktoritet ha. de stort inflytande
i niänmskors liv. Församlings b orna. s Uv
präglades av prästens förkunnelse, l
livets avgörande skeden fick ma. n vända
sig till prästen, andngen man ville eUer
inte. Prästen ledde socknens Hv genom
ledarskap i nämnder. Man iakttog
prästen, talade om honom och bedömde
honom. Särdmg blev historier som lever
i kollektivt minne.

JOHAN AUGUST ALFRED
LINDBERG
Tidsbild i födelse och död: 1825-1910

Inåtvänd och skygg, med sänkt
blick, tränger sig Lindberg fram ull
predikstolen. Kyrkan är fullsatt, också i
koret sitter människor. Lindberg avskyr
att ha folk så nära inpå sig. T synnerhet
alla dessa frundmmer. Tröttheten

svider i ögonen, ännu en lördagsnatt i

Johan August Alfred Lindberg. Porträttet finns i Släta kyrka.

prcdikokamp. Predikotank^r saknades
inte - de var sniimre för många. Men
pennan, pennan - lydde honom aldrig.
Det var hans plåga. Så står Lindberg
äntligen i predikstolen och nu kommer
glöden. Ögonen får liv, stämman är stark
och klar. Kyrkvärda. rna behöver sällan
göra sin plikt med kyrkstötcn för att
väcka sovande. Hans predikan var aldrig
förutsägbar; i tvära kasc, utan någon
klar linje, förkunnade han Ordet. Den
stora skaran åhörare fängslades av hans
nitälskan och kraft, hans eld och värme:

det är min lust att leda själar lilWimmelen och
befolka den med ångerfulla syndare".

Prästens välstärkta linnekrage och
prästelva var alltid ett vackert blickfång
för människor i kyrkan: bländvict
antecknande sig niot svart kaftan och
prästkappa. Så Icke hos Undberg. Hans
enda njutningsmedel - det goda. snuset
- solkade och fläckade kraft och kaftan.

MJölnarsoncn som gått mjöldatniTdg i
barndomen, gick nu snusfläckig. Vad
gjorde det?

Det blir paus i predikan. lundberg
kommer inte av sig - det vet aHa. Han
skall hämt^ kraft, inte av Anden, utan

^v Skaparens goda gåva: tobaken. Upp
kommer den kära snusdosan. En näve

snus dras i kraftiga drag upp i luktorganct.
Folk under predikstolen duckar: hälften
av snuset dröscr ned från prästen.
Torpargumman Augusta, fattig men
begiven på snus, fångar vällustigt upp
snusdrösct och drar med välbehag in det
i näsan. Hon blundar som i rus: "Tänk att

få dela denna goda gåva medpräsien."
Men Lindberg ville vare sig dclii snus

eller kyssar med någon kvinna. Närhet
dll fruntimmer fick inskränka sig till
sängkantens s ukkommunion: att med
ICcisd lekamen och blod öppna döendes
väg tiU himmelen. I övrigt höll han sig



på behörigt avstånd från kvinnor. Mötte
han ett fruntiiTiincr på vägen, gick han
över tUl andra sidan med sänkt blick.

Församlingens kyrkvärdar var
bekymrade. En präst får inte se ut så.
lundbergs solkiga kläder v^r en skam
för församlingen. Enda lösningen var att
prästen gifte sig, att han kom i en kvinnas
vård och omsorg. Med bävan framförde
de detta till församlingens skygge
herde. Det blev naturligt\rls tvärstopp.
Kyrkvärdarna fmmhärdade envist: "1^
bar två rekorderliga fruntimmer, de är systrar
och mjcket fropnma. J^åda är villiga att inga
äktenskap. Välkommen till präslbostäUet sa
får lundberg välja .

Kaffebordet stod dukat i salen.

I förmaket satt f^Tå fromma systrar
med bultande hjärtan. De var klädda
i finklänningar. Den ena i blå och den
andra i brun klänmng. Varsågod, herr
Undberg, blivande maka sitter i jormakell\
sade kyrkvärden. Gå in och bekanta sig och
välj sedan. Lindberg öppnar dörren - en
hastig blick: "Jag tar den Ma - v^irpå han
andas ut och stänger dörren. Andades ut
gjorde också kyrkvärdarna: "Nu skall vi
ordna bröllop. " Lindberg förskräckt: Min
C//4 fnåstejag värn med då^"

Lindberg och den blå sammanvigdes.
Den bruna föl de med som hushållerska.
Om de var lyckliga i alla sina dagar,
förtäljer ej historien inen prästen va.r
ren och fläckfri och prästkragen lyste
bländvit från predikstolen.

ANDERS SALVÉN
Tidsbild i födelse och död: 1795-1857

På skräcldtirbordct i Stenstorp satt en
begåvad och kunskapstörstande yngling
och sydde bonjourer åt traktens män.
Gesällen Anders Pehrsson hade god tid
att tänka och längta, medan nå1 och tråd
löpte genom svart klädnad.

Fatdgdomen kunde inte döva hans
längtan efter att bli präst. Vid 21 års
ålder reser han sig från skräddiirbordet
och vandrar till Skara. I Doinkvrkans

skugga sällar han sig till prästdjäknarnas
skara. Den korslagda ben ställningen på
skräddarbordet skulle nu bytas mot att
stå i predikstolen. Nu va. r han inte längre
skräddargesäll Pehrsson utan djäkne
S al ven.

Den begåvade Salvén låg sedan vid
Uppstila universitet, studieresultaten var

Anders Salvén. Porträttet finns i Släta kyrka.

lysande. Han spåddes en lysande karriär.
Salvén lät sig e] bländas. Av fattigdom
och småfolk var han kommen, där var

också hans h ärta. Vältalig var han i
predikstolen, men det var inte retoriken
som gjorde djupast intryck. När han
predikade i Uppsala domkyrka under
kolerans farsot, var det värmen och

omtanken i förkunnelsen som gav tröst
och hjälp.

J^ vari fängelse och l besökten mig , säger
Jesus. Salvén blev fängelsepredikant. Som
själavårdare i fängelset var han kärleksfull
och deltagande. Salvén blev känd för att
nå också de hårdaste förbrytare. Fem
fångar beredda, han inför stupstocken.

Nu sitter Salvén åter hos en dödsdömd

fånge, dömd för inord. Det gäller a. tt få
den dömde att Inse sin skuld, bekänna sin

svåra svnd inför Gud och ta. emot: Herrens

Heliga Nath-ard innan bilan faller. Men
icke: fången förklarar sig oskyldig. Ar han
förhärdiid? Salvén besöker honom ofta.

Genom samtalen blir han övertvsad om

att den dödsdömde är oskyldig. Nu är
^oda råd dyra, fången måste få uppskov.

Salvéns anhållan om audiens hos

kungen blev beviljad. Iklädd kaftan (
prästkappn träder han bävande in i I<
XIVJohans audienssal. Fångpredlkan
framför sitt ärende. Kungen blir irritet
Hur kan ni besvära Er K-o-nung i ett re

avgjort ärende? . Vördsamt svarar Salv
"Herre Konung, jag är ute i alla konnn
Konungs ärende och såsom Mans tjänare ve
jag föra en stackars fånges talan. " Kun^
bevUJE idc ett års uppskov.

Omsider blev Salvén kallad till en m

dödsbädd. Den dödssjuke bekänr
Det är jag som är mördaren, (

dödsdömde är oskyldig."
Fallet tas upp på nytt, den clödsdön

blir frikänd. Budet når kungen, han
imponemd ocb utnämner Salvén
hovpredikant.

Året är 1834 och Salvén blir utnärr

rili kyrkoherde i det högt aktade (
ansedda Släta pastorat. Som t änstef
1 prästgårdens mångahanda sy.sslo
hushåll) ladugård och på åker arbet:
många frigivna fångar.

För några, år sedan kom en man
Slöt-a. Han undrade om det fanns nå

porträtt av Salvén. Jag gick med

Fortsättning på nästa sida.



kyrkan och visade en porträttmålmng
av Salvén i sakrisdan. Mannen berättade,
att han var släkt med Salvén. Så ^dsade

han ett kort på en liten silverask som han
förvarade i bankfack. Sockerasken var en

gåv£i till fångpredikiinten Sälvén från den
dödsdömde men frikände fånge, som
blev räddad undan dödens bila.

FOLKE ELBORNSSON
Tidsbild i Släta 1982-2007

Vad berättas om den sista. kyrkoherden i
Släta? Det vet Jag ej.

Jag sitter på Åsles Tås uteservering en
vacker somma. rdag. Bn man kommer på
cykel och slår sig ner vid mitt bord. Han
är naycket språksam. Efter ett tag frågar
han: "Var hor £{u?" ]A^ svarw. "l Släta".
"Där har dom visst en sån spralhgpräst^ säger
mannen. Det kan hända \ sva-rar äg. Så
berättar han historier, en del känner jag
igen, andra inte. Efter ytterligare en god
stunds samvaro, frågar han: "Och vad gör
du^ 7^öf/-'^/-ä'j-/^?A'/äf. Jag kommenterar
inte reakdonen. Sprallig är inte min
självbild.

En historia vill Jag förklara: "Nar
S lötaprästen firade nattvard med champagnen.
Jag vill inte att det skall tolkas som ett
spektakulärt skäint.

Så här var det. Några minuter före
Högmässas början i Slöta kyrka, kom
äg rusande från en annan gudstjänst.
K}'rkvärden möter mig: Det finns inget
vin. "Jag springer in på expedidonen och
finner att lagret är slut. jag hade fått en
flaska champagne som gåva, den tänkte
jag använda vid något högtidligt dUfälle.
Jag rusar upp från källaren med flaskan,
befriar korken i haUcn. Med en väldig
smäll flyger korken i taket, åtföljd av
skuminande kiiskad. \/ädg6rdu^\ ropar
min fru. Jagf år förklara sen. Champagnen
blandades med lite röd saft. för att få rätt

färg, hälldes på vinflaska och togs tUl
kyrkan.

När kyrkvärden hällde vinet i kannan
kom bubblet i rörelse som ett fyrverkeri
ur kannan, jag var avslöjad och fick
berätta. Men all rättfArdighetvar uppfylld:
alkoholhaltigt vin från druvan. Därtill
rött.

L-.

. TINSSB"1'
e^"":w-i"»L.

Folke Elbornsson, den sista kyrkoherden i Släta. Foto: Catarina Tidström

HERRANS PRÄST - HERRENS
PRÄST
Herrans präst får stå för händelser

som väckt uppmärksanahct och därför
berättas. HerrafU kommer från

profeten Jeremia där om stonnvind.
Herrens präst, förmedlar att prästen är
Guds tjänare. Här finns en inre historia,
ofta fördold, som Inte berättas. Den

historien är den viktigaste i prästens Uv
och gärning: gudsmöten l liv och inför
död, förmedlat med Guds Ord och de

heliga sakramenten. Historia som är av
evighet .

Nu har Slötaprästen delvis sadlat
om, från predikstol tUl sadelhorn.
Som kvarts s eke Igåva mottog äg en
wcstcrnsadel av kyrkofullmäkdge. Jag
älskar det fartfyllda cowboylivet. Jag
älskar det gudstjäniidc prästllvct.

En Herrans präst i cowboysadeln - En
Herrens präst i kyrkan.

Folke Elbomsson
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Välkommen till Svenska kyrkan i vår!
Här hittar du det mesta som händer hos Svenska kyrkan Falköping i vår. 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!

rtRT&t

Lördag 7/3

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Söndag 8/3
2:a i fastan

09.30 Torbjörntorps kyrka
Gudst änst, Pontus
Johansson

09.30 Luttra kyrka
Mässa, Björn Lundin

09.30 Släta kyrka
Gudstjänst, Olof
Abrahmnsson. Enkelt

kyrkkaffe

11.00 S :t Olofs kyrka
Massa., Susanne Byström.
Kvrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka

Mässa, Ponms Johansson

11.00 Aste kyrka
Gudstjänst, Knut Svenmng

11. 00Yllestadskyrka
Mässa, Olof Abrahamsson

14.00 Vartofta-Asaka kyrka
Famlljcgudstjänst,
Olof Abrahainsson

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18. 00 Skörstorps kyrka

Temaguds tjänst,
Mats T.öwing. ÅIlebcrgs
kyrkokör. Kyrkkaffe

Lördag 14/3

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Gustavi stämmor sjunger
musik från medeltiden och

renässansen.

Söndag 15/3
3:e i fastan

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, B örn Lundin

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström.
Kvrkfika

11. 00 Friggerakers kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11. 00Karlebykyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11. 00 Vlstorps kyrka
Mässa, Olof Abrahamsson

15.00 Mössebergs kyrka
Familj egu d stj änst,
Pontus Johansson

18.00 Märka kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

18.00 Mularps kyrka
Temamässa, Mats Löxving,
Ungdomskören The ̂ 'oice
och Agneta Jungergård
medverkar

Lördag 21/3

18.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

OBS! Tiden
Min själ prisar Herrens

storhet t , Mariamusik med

Bcrgaton, S:t Olofs kyrkokör
och kören Knut Svcnnings
under ledning av Ellinor
Norberg och Annika
Lagerquist

Söndag 22/3
Jungfru Marie
Bebadelsedag

11. 00 S:t Olofs kyrka
Fnmil emässa, Marga.retha
Josefsson. Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jonas Hagsttöm

n. OOTiarps kyrka
Mässa, Susanne Byström

11. 00 Kälvene kyrka

Mässa, Kiiut Svcnning. Sång

14. 00 Släta kyrka
Gudst änst, Suzanne
Byström. Allcbergs kyrkokör.
Väffelfika

18.00 Torbjörntorps kyrka
iMusikmässa, Margaretha
Josefsson

Fortsättning pä nästa s



KALENDARIUM

19. 00 Näs kyrka

Temagudstjänst, Knut
Svenning. Körsång.
Kyrkkaffe

Lördag 28/3

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

S:t Olof Gospel,
instrumentallster och solister

under ledning av Ellinor
Norberg

Söndag 29/3
5:e i fastan

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

09.30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

09. 30 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne
Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin.
Kyrkkaffe

11,00 Mössebergs kyrka
klassa, Pontus Johansson.
Ungdoms kö ren

11. 00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11. 00Vartofta-Äsaka
kyrka

Gudstjänst, Olof
Abrahams son

14. 00 Vilostads kyrka
Familj eguds tjänst, Olof
Abrahanasson. Utdelning av
Barnens bibel. Kyrkhka

18. 00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18. 00 Aste kyrka
TemagudstJänst, Suzanne
Byström. Sång och gitarr.
Kvrkkaffe

Lördag 4/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik l centrum

Musikskolans

träblåscnsemble under

ledning av Helene Olausson.

Söndag 5/4
Palmsöndagen

11. 00 S :t Olofs kyrka
Massa, Margarethfi Jc^scfsson

11. 00 Karleby kyrka
Faniiljegudstjänst, Olof
Abmh-amsson. Utdelning av
Barnens bibel

11. 00 Näs kyrka
Mässa, Björn T.undin

14. 00 Mularps kyrka
Fami l] eguds tjänst. Mats
]-.öwing. Utdelning av
Barnens bibel. B'arn från

söndagsskolan medverkar

15. 00 Mössebergs kyrka
Familjcgudstjänst, Pontus
Johansson

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst) Björn Lundin

Torsdag 9/4
Skärtorsdag

18.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margarctha. Josefsson

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

18. 00 Skörstorps kyrka
Mässa, Mats Löwing

18. 00 Yllestads kyrka
Mass£i, 01of Abrahamsson

19. 00 Karleby kyrka
Massa, Susanne Byström

19. 30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

19. 30 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

21. 00Slötakyrka
Passionsspel av
konfirmanderna och Folke

Elbornsson. Suzanne

Byström

Fredag 10/4
Långfredagen

09. 00 Luttra kyrka
Gudstänst, Jonas Hagsuöm.
Kören Knut Svennings

11. 00 Mössebergs kyrka
Gudst änst, Pontus
Johansson. Kör

12.00 S:t Olofs kyrka
OBSI Tiden. Gudstjänst,
Jonas Hagström

15.00 Fredriksbergs kyrka
Långfredagsmusik,
Margaretha Josefsson.

15.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Pontus
Johansson. Kör

18. 00 Uppståndelsens
kapell

Andakt, Björn Lundin

19. 00 Asle kyrka
Musikgudstjänst, Mats
Löwing. ÅUebergs kyrkoköi:

Lördag 11/4
Påskafton

23. 30 Fredriksbergs kyrka

Mässa, Björn T.undin

Söndag 12/4
Påskdagen

10.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwlng.
Ållebergs kyrkokör

11. OOS:t Olofs kyrka
JMässa, Jonas HfigströiTi,
Margaretha josefsson.
S:t Olofs kyrkokör,
Fredriksbergskören,
instrumentalister

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson,
Knut Svenning. Kör

11. 00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Olof
Abrahamsson

11.15 Släta kyrka
Gudst änst, Susanne
Byström. Ållcbergs kyr kokor

14. 00 Vartofta-Asaka kyrka
Familjegudstjänst-,
Olof Abrahamsson.

Scoudnvigning med
märkesutdelning. Kyrkkaffe
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Måndag 13/4
Annandag påsk

09. 30 Luttra kyrka

Mässa, Knut Svenning

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18. 00 Torbjörntorps kyrka

Musikgudstjänst, Knut
Svenmng

18. 00 Näs kyrka

Emmausgudstjänst, Björn
Lundin

18. 00 Mularps kyrka

Enimausmässa, Mats

Löwing. Cellomusik

Lördag 18/4

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Vår musik" Clas Sandgren,
Hakan Olofsson, Kent

Håkansson och Lasse

Blomqvist

Söndag 19/4
2 i päsRtiden

09.30 Märka kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gospelmässa, Margaretha
Josefsson. S:t Olof Gospel

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenmng

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne
Boström

11. 00Yllestadskyrka
Gudstjänst, Olof
Abrahams son

18. 00 Fredriksbergs kyrka

Gudstjänst, Margaretha.
Josefsson

18. 00 Friggeråkers kyrka

Musikgud s tjänst, Olof
Abrahanisson

18.00 Åsle kyrka
TSfusikgudst änst, Suzanne
Byström. Jens & Co - Daniel
Nyberg, Emil Mardnsson,
Filip Olausson och Sebastian
Järkeborn. Trumpet och
trombon

Lördag 25/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Masik i centnsm

Söndag 26/4
3 i päsRtiden

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, B örn T.undin

09.30 Släta kyrka
Gudstjänst, Susanne
Byström

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Pontus
Johansson

11. 00 Torbjörntorps kyrka
ATässa, Knut Svenning

11. 00Tiarps kyrka
GudstJnnst, Suzanne
Byström.

11. 00Kälvenekyrka
Gudst änst, B örn Lundin

18. 00 Mössebergs kyrka
Pörbönsmässa, Jonas
H ägs tro m

18. 00 S:t Olofs kyrka
Karlekens lov" Pastoratets

kyrkomusiker spelar
bröllopsmusik. -Ska. du gifta.
dig i sommar? En särskild
Inb ud an kt.iinmcr! Även OTn
du redan är gift eller inte alls
har några bröllopsplaner
är du naturlignds likii
välkominen.

18.00 Skörstorps kyrka
Musikgudstjänst, Mats
Lö\ving. Jim Turesson,
Mullsjö, gitarr, sjunger egna
sånger om sårbarhet och
förlåtelse

19. 30 Vistorps kyrka

Taizémässa, Jonas Hagströni

Lördag 2/5

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centfum

Söndag 3/5
4 i påsRtiden

09.30 Luttra kyrka
Gudst änst, Margaretha
Josefs son

09. 30 Friggerékers kyrka

Gudstjänst, Pontus
Johansson

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha
Josefsson. Kyrkfika

11. 00 Märka kyrka
Mässa, Björn Lundin

11. 00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11. 00 Näs kyrka
Gudst änst, Olof
Abrahamsson

15. 00 Mössebergs kyrka
Fnmil cgzidstjänst, Pontus
Johansson. Ungdomskörcn

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Släta kyrka
Gudst änst, Olof
Abrahanisson

Lördag 9/5

11.00 S:t Olofs kyrka
Mfssik i centrum

Gislavcds kammarkör under

ledning av Rick)' Burton

11.00Tiarps kyrka
Konfirmation med mäss^,

Mats LÖwlng

15. 00Tiarps kyrka
Konfirmation med mässa,
Mats Löwini

Söndag 10/5
5 i påsKtiden

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Olof Abrahamsson

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Olof
Abraha-msson. Kören Knut

Svennings

Fortsättning pé nästa s
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11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11. 00 Vistorps kyrka
Gudst änst, Suzanne Byström

11. 00Tiarps kyrka
Konfirmation med mässa,
Mäts Löwing

15-OOTiarps kyrka
Konfirmation med mässa,

Mäts Löwing

18. 00 S:t Olofs kyrka
Diplomkonsert, Gustav
Jannert, orgel

18. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstänst, Jonas Hagström

19. 30 Karleby kyrka
Gudstänst, Jonas Hagström

Lördag 16/5

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

11.00 Släta kyrka
Konfirmation med mässa,
Olof Abrahamsson

14.00 Mössebergs kyrka
Konfirmation, Pontus

Johansson

Söndag 17/5
Bönsöhdagen

09. 30 Asle kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

09. 30 Märka kyrka

Gudst änst, Susanne
Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa. Su^a.nne Bvström.

Kyrkkaffe

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontusjohansson

11. 00Yllestadskyrka
Konfirmation med mässa,
Olof Abrahamsson

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Musikguds tjänst) Björn
Lundin. Svenarums musikkår

under ledning av Jan Allan
Persson

18.00 Frtggeräkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Musikguds tjänst, Jonas
Hagström. Riksspelman
Lars-Olof E stes

Torsdao 21/5
Kristi hfimmelfärds
Dag

08. 00 S:t Olofs kyrka
Gökotta, Margaretha Josefsson.
Fredri ksbergs kören

08.00 Torbjörntorps kyrka
Gökotta, Knut Svenning.
Medtag egen fikakorg. Vi
promenerar upp tiU Älvars
"älvar" och fikar. Njuter av
våren.

08. 00 Kälvene kyrka
Gökotta, Suzanne Byström

09. 00 Släta kyrka
Gökotta, Suzanne Byström

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin.
Fredriksbergs kören

10. 00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11. 00 Luttra kyrka
Mässa, Björn Lundin.
Fredriksbergskören

Lördag 23/5

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mas-ik i centrum

Söndag 24/5
Söndagen före
pingst

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

11. 00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11. 00 Näs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11. 00 Torbjörntorps kyrka
Mässa., Björn Lundin

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18. 00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

18. 00 Mössebergs kyrka
Lovsångs- och
förbönsgudstjänst, Pontus
Johansson

Lördag 30/5
Fafton

Förmiddag Stora torget
KYRKANS DAG
En dag full ;iv aktiviteter på
torget. Håll utkik efter mer
information.

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Säsongsfinal

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Haydn-Jubileum.
Paukenmesse. Falbygdens
Omtoriekör med solister och

orkester under ledning av
Annika I.agerquist

Söndag 31/5
Pingstdagen

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

09. 30 Friggerékers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

09. 30 Släta kyrka
Gudst änst, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstänst, Jonas Hagström.
Kvrkkaffe

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00Aslekyrka
Gudstjänst, Mats Löwmg

11.00 Vistorps kyrka
MässEi. Olof Abrahamsson

14.00 Vartofta-Äsaka hem-
bygdsgard

FriluftsgudstJänst, Olof
Abrahamsson. Medta.g
kaffe korg

18. 00 Märka kyrka

Musikgudstjänst



PÄ GÄNG l MÖSSEBERGS ARBETSOMRÅDE
Märka, Friggeråkers och Torbjörntorps församlingar samt västra delen av Falköpings församling
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Pontus Johansson, komminister 100 03 / 070-208 25 83

Knut Svenning, komminister 070- 689 82 25
Gry Graaf, kantor 77 63 23
Gustav Gyllenhammar, kantor 77 63 26
Tina Svanberg, diakon 070-221 24 18

Maria Håkansson, församlingspedagog 77 63 30
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66

Pastors ex p/växe l i Falköping 77 63 00

Café Bergsliden 7

En lördag i månaden är det Café
Bergsliden på Bergsliden 7. En
stund med allsäng, underhållning,
gemenskap och gott hembakat
fika. Pengarna går till välgörande
ändamål

Lördag 28/3 kl 14. 00-16. 00
Vår kantor Gustav Gyllenhammar
håller i programmet

Lördag 25/4 kl 14. 00-16. 00
"Sång och dikt i vårtid" med säng-
gruppen Charis

Musikcafé

Alla varmt välkomna titl en stunds

gemenskap, program och samva-
ro i Torbjömtorps församlingshem.
Sen/ering av kaffe med gott kaffe-
bröd. Program meddelas senare,
se annonser i Falköpings Tidning!

Internationella dagar

FRIGGERAKERS FÖRSAMLING:
Lutherhjälpsdag/lnternationell dag på
Bergsliden7den4/4kl. 10-15. Friggeråkers
församling och Gemenskapsgruppen
inbjuderalla till en dag i den internationella
solidaritetens tecken. Lotterier, servering,
andakt, försäljning av skänkta gåvor med
mera. Gåvor till försäljning mottages
tacksamt! Alla varmt välkomna!

TORBJÖRNTORPS FÖRSAMLING:
Lutherhjälpsdag/lnternationell dag i
Torbjömtorps församlingshem den 29/3
kl. 15 Bengt-Ake Öhgren berättar om
Kyrkans internationella arbete utifrån sina
erfarenheter och kontakter. Tårtbuffé,
Lotterier, andakt, försäljning av skänkta
gåvor med mera. Gåvor mottages
tacksamt för försäljning! Alla varmt
välkomna!

Källar'n

Välkommen till KÄLLAR'N - Öppet Hus i Mässeber
kyrka!

Varje torsdagseftermiddag står kyrkan öppen. Vi h.
ler till i församlingsvåningen i källaren, därav namn'
Man kan komma och gå när man själv vill, allt mell.
kl. 14.00 och 18. 00.

Alla och envar är välkomna; föräldrar med små bai

daglediga vuxna och pensionärer. Efter skola o
jobb kanske också du som skolbarn eller arbetani

vuxen vill titta in en stund.

Vad händer på Källar'n ? Vi umgås under enkla fe
mer: fikar, samtalar eller "bara är", spelar spel, pys
lar, leker, läser läxor, löser korsord, läser tidningi
eller handarbetar.

För den som vill avslutar vi Källar'n med en stund (c
ka 25 min) i kyrkorummet kl. 18. 00, då vi får lyssna
"Musik och Lyrik". Välkommen med DU också!

Tävling
Tyvärr kommer vi inte längre ha med ett korsar
i tidningen. Förlaget som vi har köpt korsorden
frän har slutat att producera nya, men det finns
fortfarande chans att vinna fina bokpriser geno
den nya tävlingen som vi startar i och med det
här numret.

l vilken av pastoratets 18
kyrkor hittar vi den här
ängeln?

Skicka in din gissning tillsammans med namn
och adress till: Falköpings kyrkliga samfällighe
Box 734, 521 22 Falköping eller på e-post:
viktoria. unosson@svenskakyrkan.se.
Märk ditt vykort/kuvert/e-postmeddelande med
"Tävling".

Tre vinnare som dras bland de rätta lösningarr
vinner varsin bok. Vi behöver ditt svar senast 2

april.



PÅ GÄNG l FALKÖPINGS ARBETSOMRÅDE
Östra delen av Falköpings församling
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Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95
Margaretha Josefsson, komminister 77 63 21 / 0705-09 39 28
Björn Lundin, komminister 77 63 33 / 070-872 38 48
Annika Lagerquist, organist 77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Anne Blomqvist, diakon 77 63 25

Elisabet Johansson, församlingsassistent 77 63 17

Elisabeth Gustavsson, församlingsassistent 77 63 81

Lena Sjölin, vik församlingspedagog 300 00/0730-46 06 71
Förskolan Arken, föreståndare Solveig Asmus 77 63 34
Diakoni / Nya S:t Olofs gård, 77 63 25 / 77 69 81
Förskolan Boken, föreståndare TinaAndrésen 77 63 13

Lilian ElfstrÖm, vaktmästare 77 63 32

Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Svenarums Musikkår gästar
Fredriksbergs kyrka

Svenarum ligger fyra mil söder om Jönköping, l fyrtio
år har där funnits en musikkår. Den bestar i dag av 20-
talet medlemmar frän bygden, med trä, bleckbläs och
slagverksinstrument.

Musikkårens ledning togs över för två år sedan av
Jan Allan Persson, kyrkomusiker-dirigent-kompositör.
Han arrangerar huvuddelen av musikkårens repertoar.

Musikkåren spelar varje år vid Valborgsmässoafton,
Nationaldagen, Första Advent i Svenarums kyrka. Där-
utöver gör musikkåren årligen 1 0-15 offentliga framträ-
danden.

Den 17 maj kl 18.00 spelar musikkåren vid musik-
gudstjänsten i Fredriksbergs kyrka och det har med-
delats att musiken vid besöket i Falköping blir mycket
omväxlande.

ine Blomqvist heter vår nya diakon och Elisabet Johansson är
r assistent i församlingsarbetet inom diakonin och de har båda
na arbetsrum pä Falköpings församlingshem. Anne studerar sin
sta termin på Bräcke diakoni och kommer att diakonvigas i Skara
>mkyrka i september

Café S:t Olof

Välkommen till Café S:t Olof i
Falköpings församlingshem.

Onsdag 11/3 kl 15. 00
Noakören från Arkens förskola
och fritids

Onsdag 23/3 kl 15. 00
Kören Profilen från Stenstorp
underhåller.

Foto: P. Multonen

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan

åka kyrktaxi till våra guds-
tjänster? För 5 kronor per
enkelresa tar taxi dig till och
frän gudstjänster i S:t Olofs,
Mössebergs, Fredriksbergs,
Friggeråkers, Luttra, Märka
och Torbjömtorps kyrkor
och detta gäller församling-
medlemmar i Falköpings
församling med särskilt
färdbehov. Färdbiljett finns
att hämta på pastorsexpedi-
tionen på Botvidsgatan 43,
tfn 0515-77 63 00

Församlingskären

Alla intresserade hälsas varmt

välkomna till Falköpings för-
samlingskärs arrangemang
i Fredriksbergs kyrka under
våren!

Måndag 9/3 kl 18. 00
Birgitta och Martin Sandström
- På resa i Kina

Måndag 23(3 kl 18. 00
Prosten Ragnar Strand -
J.A. Eklund - skräddarsonen

som blev biskop

Måndag 20/4 kl 18. 00
Daniel Westin -

Svenska kyrkan redo när det
gäller

Måndag 4/5 i Kölaby kyrka kl
18.00
Vårutflykt. Därefter samkväm
i Församlingshemmet. Avresa
med bilar från Frdriksbergs
kyrka kl 17.00.

Gemenskapsträffar

Välkommen till ekumeniska

träffar i Falköpings försam-
lingshem

Torsdag 19/3 kl 15. 00
Hon kommer utför ängarna".
Mariasänger. Helena Ek, Gö-
teborg

Torsdag 16/4 kl 15. 00
"Glimtarfrån ett lanthandlarliv".
Pontus Nilzén, Varola

För en rättvis värld utan
hunger, fattigdom och förtryck.
Din gåva gör skillnad!
Pg 90 oi 22-3 . Bg 900-1223

Svenska kyrkan . S*
INTERNATIONELLT ARBETE



PÄ GÄNG l ÅLLEBERGS ARBETSOMRÅDE
Släta, Karleby, Asle, Mularps, Tiarps, Skörstorps och Yllestads församlingar

Suzanne Byström, komminister 300 00 / 0705-76 81 91
Mats Löwing, komminister 361 91 /0709-50 83 86

OlofAbrahamsson, vik. pé komministertjänst 0706-1 9 90 40
Birgitta Lindh, kantor 0701-89 20 07

Ted Rosvall. kantor 371 05, 0705-30 09 94

Sara Strömberg, församlingspedagog 300 00 ,0702-10 70 95
Lena Sjölin, vik församlingspedagog 300 00 /0730-46 06 71

Q Sonja Svensson, församlingspedagog, 0702-51 89 27
Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare inre tjänst
0705-23 95 32

Magnus Uddenstig, vaktmästare inre tjänst
76 30 02 , 0702-02 05 73

Kent Strängby, vaktmästare inre tjänst 76 50 10
Marcus Ärlig, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 65
Lennart Oskarsson. vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 6
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00
Slötagärden 301 88,300 00
Tiarps hembygdsgård 361 01

Yllestad forsamlingsgård 76 30 02

Pensionärsträffar B Symöten

i Församlingsgérden i Yllestad.

Torsdag 26/3 kl 14.30
Mikael Svensson bjuder pä lite
av varje

Torsdag 23/4 kl 14.30
Ostens Trio sjunger för och
med oss

Léngfredagsvandring

Pä Långfredagen den 10 april
anordnas en vandring mellan
två eller flera kyrkor i Allebergs-
distriktet. Vandringen börjar på
förmiddagen och går på glöm-
da vägar och stigar genom ett
värfagert landskap. Efter väl-
behövlig vila avrundas dagen
med en Långfredags- och Mu-
sikgudstjänst i Asle kyrka, där
Allebergs kyrkokör och kommi-
nister Mats Löwing medverkar.
Mer information kommer.

Välkommen på symöten i
Yllestads församlingsgård
onsdagar kl 14. 30, jämna
veckor.

Vid frågor, kontakta Marianne
Källqvist 0515-76 33 43

Församlingsträffar

Fredag 27/3 kl 14. 16 i
SIÖtagården
"På jakt efter den tid som
flytt". Ted Rosvall berättar om
släktforskning

Fredag 17/4 kl 14-16 l
Skörstorps församlingshem
Maria hlåkansson bjuder på
säng och musik

Fredag 29/5 kl 14-16 i
Tiarps hembygdsgård
Sara Strömberg. Om
Rättvisemärkt - vi funderar

tillsammans och provsmakar
Rättvisemärkta varor

Foto: Hanna Löwinc

Asklund i Åsle

. l slutet av januari invigdes en asklund på Asle kyrkogård. Under

. senare är har denna gravtyp kommit att bli alltmer efterfrågad.

. Den är ett alternativ till traditionella kist- och urngravar, samt

. minneslundar. Medan gravsättningen i en minneslund är ano-
, nym och har en gemensam smyckningsplats. sä har askan i en

askgravlund egen plats, med namnplatta och med möjlighet till
att placera blommor eller ljus pé särskild plats. Den upplåts med
gravrätt och kyrkogårdsförvaltningen har skötselansvaret.

.

. Asklundar kan utrformas pé mänga olika sätt. l Asle har kyrko-

. rädet tagit vara pä den unika miljön med en av Sveriges största

. samlingar av stavkorshällar - inte att förväxla med liljestenar.

. Dessa avlånga gravstenar frän tidig medeltid har fått sitt namn
, efter sin utsmycknad i form av en lång stav med avslutande
^ kors. Den nytillverkade gravstenen i asklunden i Asle har två

stiliserade stavkors med plats för namnplattor. Övriga två sidor
har en lilja som krön på staven.

.

. Asklunden är belägen på norra sidan av kyrkogården, i närheten
* av klockstapeln.

Foto: Lennart Strömberg

Muslkgudstjänst l Släta kyrka pä Annandag Jul 2008. Medverkande var
Camilla Lönnmyr och Ällebergs kyrkokör under Ted Rosvalls ledning.



Falköpingsbor på
plats i Rumänien

Vi har tidigare skrivit om Slättmissionens hjälpande hands viktiga arbete i Rumänien i Kyr-
kobladet.~Den här gången möter vi två Falköpingsbor som följde med hjälporganisationen
till Rumänien för att på plats se hur deras arbete gör skillnad.

På S:t Olofs gård i Falköping pågar
en febril verksamhet ett flertal dagar i
veckan. Det sys, stickas och packas kläder
som kommer in via klädinsamlingen på
måndagar. Lars och Kerstin Pettersson
från Falköping har packat Uäder i
församlingshemmet sedan 2001. Kläder
som Slättmissionens hjälpande hand i
Stenum sedan hämtar och kör vidare till
behövande i Rumänien. När förslaget
kom om att följa med organisationen ner
tiU Rumänien för att se var Uäderna sedan

hamnar, nappade Lärs och Kersun.
-Detskabliintressantattsehurdethela

verkar, säeer Lars Pettersson när vi träffas

för att prata om vilka förväntningar paret
har inför resan. Ingrid och Pehr Stridh
frän Slättmissionens hjälpande hand har
ju visat bilder och det ska bli spännande
att få se platserna och få veta mer om vart
allt tar vägen.

Resan till Rumänien

Den 27 november var det så dags att
sätta sig på flyget från Landvetter, via
Munchen till Timisoara i nordvästra
Rumänien. Första natten i Rumänien
bodde de hos Llvio Selca, en åkeriägare
vars lastbilar ofta fraktar varor till Sverige

som sedan kör hjälpsändningar tillbaka
till Rumänien, l.astbilarna går aldrig
tomma.

- Jag var v^Udigt förvånad över
bilparken i Rumänien, hur sällsynt det
var ätt se gamla bilar som vi kan se här i
Sverige, säger Lars. Däremot såg vi ofta
hästar och vagnar som körde in i stan och
ute på landsbygden var det uteslutande
häst och vaga. Vägarna ät inte mycket att
skryta om.

Dagen efter åkte sällskapet vidare till
barnhemmetiRauDeMori. Barnhemmet

är dels uppbyggt på insamlade medel
från Sverige och drivs av Mihai Bojin.
Man försörjer sig bland annat på ett
eget hönsen med ca 10 000-11 000 höns
och burarna kommer från Sverige. På
barnhemmet bor cirka tio barn i olika
åldrar och ofta bor de kvar till vuxen

ålder. När ungdomarna flyttar från
barnhemmet släpper man inte kontakten
med dem utan följer upp och stöttar och
uppmuntrar dem till fortsatta studier. Det
byggs också bostäder ull ungdomarna
där de kan bo så länge de studerar.

Ute i byarna
På barnhemmet packas lådorna med
Uäder om ull klädpaket; paket som fylls
med Ute av vatjc av dam-, herr- och
barnkläder och som sedan delas ut tUl de

behövande ute i byarna. Det köps också

^h'kofta'n~ai'tiliverkade'av frivilliga krafter på S:t Olofs gård och delades ut pä plats i Rumänien av Kerstin. Foto: Lars Pettersson



in mat, för cirka 150 svenska kronor får

man 13 kilo mat som samlas ihop till ett
matpaket. Lars och Kerstin följde med ut
till några av byarna.

- Varje by hade en byfogde som
prickade av på en lista vilka som fick ett
kläd- och matpakct så att ingen fick mer
än en gång, berättar Lars och Kerstin. När
vi var där var det valdder och då följde
borgmästaren med sä att allt gick rätt tiU
och att vi Inte åkte ut med valpropaganda.
Vi var ute i fyra byar aUt som allt. Det var

ytterst få i byarna som hade fast arbete.
Många försörjde sig pä ströjobb, men de
flesta var arbetslösa.

Vad gav mest intryck när ni var i
byarna?

- Att de har det så besvärjjgt och uselt.
Bostäderna var värre än vad man kunde

tänka sig. Våra trädgårdsskjul är tätare i
väggarna än husen var där men det finns

stenhus som är skapligt fina. I någon by
fanns det hyreshus där det kunde bo fem
personer i en lägenhet om två rum. Ofta
hade de bara kamin som de också lagade
mat på. De eldade £tndngcn med ved eller
med kol.

- Det är inte lätt för dem att planera
för framtiden när det är som det är. Hur

ska man kunna ha någon framförhållning
när man inte vet om det finns mat eller

ens ved att elda med så att man kan göra
i ordning lite mat? Dc har dessutom ett
stort behov av sovsäckar så att de klarar
vintern.

På frågan vad de kommer att minnas
mest av resan svarar Lars:

- Kontrasterna. I vissa byar är det en
enkel bygata med små ruckel på var sida
av vägen men ändå hade man höga staket
och portar framför husen. T städerna är

det istället lyxhus med starka fa.rger och
även där är det ståtliga staket och portar.
Dc rika blir bara rikare men de fattiga kan
knappast bil fattigare.

- ^'[en de var roligt att se att pengarna
som skänks här i Sverige verkligen
kommer fram tUl dem som behöver det.

Bostäderna är ofta byggda av vad man kan hitta och mycket dåliga på att hålla värmen.
Foto: Lars Pettersson

Fattigdomen är stor och de som drabbas värst är barnen. Foto: Lars Pettersson

FAKTA
Vill du hjälpa till?

Varje måndag kl 8-18 samlas kläder in till förmån för bland annat barnhem.
fängelse, sjukhus, barnfamiljer och pensionärer i Ryssland, Rumänien och
Moldavien. Lämna in dina kläder vid ingången pé Botvidsgatan.
Behov finns även av hygienartiklar, skor och leksaker. Det finns också behov
av kläder till barnfamiljer i Falköping. Märk då kassarna med Fkp.

Du som vill är också välkommen att arbeta med insamlingen.
Vill du veta mer kontakta

Elisabeth Gustavsson . telefon: 0515-77 63 81 . mobil: 070-221 25 18



KORTHET

Vi går från 11 till 5
Beslutet är taget! De elva nuvarande församlingarna i Falköpings
pastorat minskas ner till fem vid nästa årsskifte. Detta ät en del
av sammanläggningen av församlingar som görs runt om i stiftet.
Skara stift kommer år 2010 att bestå av 124 församUngat, vilket är

54 färre än idag.

För Falköpings pastorats del kommer de nya församlingsindel-
ningarna se ut så här:

Falköpings församling delas upp i två delar. Delen öster om järn-
vägen med S:t Olofs kyrka, Fredriksbergs kyrka och Luttra kyrka
blir kvar i Falköpings församling. Delen väster om järnvägen där
Mössebergs kyrka finns kommer att ingå i en ny församling tillsam-
mans med Märka, Friggeråker och Torbjörntorp. Den nya försam-
lingen kommer att heta Mössebergs församling.

Släta och Karleby församUngar går ihop under namnet Slöta-Kar-
leby församling. Åsle, Mularp, Tiarp och Skörstorp ska även de gå
samman till en församling som ska heta Åslebygdens församUng.
FörYllestads församling blir ingen förändring.

20 sepiei

12009

Dags
att sätta

samman laget!
Den 20 september 2009 är det kyrkoval. Det är ett tillfälle att
manifestera demokratin i Svenska kyrkan. Hu är det dags att
sätta samman lagen som ska ställa upp i valet. Hur det går till
berättar broschyren Att ställa upp i kyrkovalet.

Broschyren kan beställas genom Svenska kyrkans Informa-
tionsservice på telefon 018-16 96 oo eller läsas på webben.
l den står det om vilka blanketter som behövs, vart de ska
skickas och vem man kan prata med om man har frågor.
Ansökan/anmälan ska vara inne 15 maj, men helst före 15 apnl!

Mer infornnation: www. svenskakyrkan. se/kyrkoval

Svenska kyrkan .S"

Aslebygden |»

Så här kommer den nya församlingsindelningen att se
ut från 2010.

Försäljning av fastigheter

Den sista av präst bebodda prästgården i pastoratet
har nu sålts. Det är prästgården i Släta som har gått till
försäljning och köpare är prästen Suzanne Byström.
Pastoratet har nu kvar bara två av de gamla prästgär-
darna och används idag till församlingsverksamhet
och som förskola.

l skrivande stund är även Karlebygérden
ning.

försälj-

Tack

Ett varmt tack till alla som på olika sätt har gjort det
möjligt för oss att hjälpa barn och vuxna i Ryssland,
Moldavien och Rumänien samt penninggåvor till mat-
paket i Rumänien.

Tack också till alla er som med olika gåvor har bidragit
till att familjer i Falköping har fått en bättre jul.

Diakonin l Falköping
genom Anne-Marie Hedenberg


