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Viktig utan att vara nyttig, kan man vara det? Frågan ställs av förre ärkebiskopen 
KG Hammar, och den har sysselsatt mig ett tag nu. Det är ju så lätt att säga att 
det är så – visst kan vi vara viktiga och värdefulla utan att vara nyttiga. Men i 

verkligheten värderar vi oftast annorlunda. I praktiken ser vi ju hur det som inte gör 
nytta fasas ut, läggs ner, marginaliseras. 

Frågan tar oss längre i funderingarna: Gör kristen tro någon nytta i samhället, i världen 
och i mitt eget liv? När en kristen pastor i USA hävdar att jordbävningen i Haiti är ett 
Guds straff, då är jag benägen att svara nej på frågan. Då gör kristen tro ingen nytta, 
bara skada (om man nu ens kan säga att det handlar om kristen tro). Men säg den 
sanning som inte någon gång försvarats av dårar. 

För mig är det uppenbart att kristen tro är både nyttig, och värdefull. Så många 
människor som blivit befriade, upprättade, hjälpta och fått livsglädje och livsmod 
tillbaka genom upptäckten av en levande Gud som skyddar, bär och vägleder våra steg. 
Och som människa kan jag självklart få vara stilla och onyttig ibland, och ändå känna 
mig värdefull. Gud älskar oss utan krav på motprestation. Den insikten ger oss sedan 
i sin tur kraft att vara nyttiga var och en efter sin förmåga. 

Att känna att man får vara nyttig ibland är en välsignelse och en glädje, likväl som det 
är en välsignelse i att få vila i vetskapen om att jag är älskad utan krav, av nåd. Det vore 
i sanning nyttigt för vår värld om den kunskapen blev spridd och känd. Vi som känner 
hemligheten har gett den ett namn: ”Evangelium” - det glada budskapet. 

Vi ska nu fira påsk, och genom påskberättelsen återigen påminnas om hur Gud gav 
och fortfarande ger sin kärlek till oss genom människan Jesus från Nasaret. Ta del av 
detta du med! Ju fler glada och befriade människor det blir på vår jord, desto mer av 
hopp, fred och försoning kommer vi att se. 

Jag önskar dig och alla våra medsyskon i vår bygd en rikt välsignad och Glad påsk!

En värdefull onytta 

SÅ HÄR NÅR DU OSS
Falköpings kyrkliga samfällighet
Box 734, 521 22 Falköping
0515-77 63 00 (växel)
falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/falkoping

Kyrkoherde:
Jonas Hagström 77 63 01 

Kanslichef: 
Agneta Fürst 77 63 04

Församlingsexpedition:
77 63 00

Kyrkogårdsförvaltning:
77 63 50

Diakoni:
Anne Blomqvist 77 63 33
Tina Svanberg 070-221 24 18

S:t Olofs gård
Elisabeth gustafsson 070-221 25 18

Kyrkomusik:
Annika Lagerquist 77 63 22

Kyrkans förskolor: 
Arken 77 63 34 
Boken 77 63 14

Information:      
Viktoria Unosson 77 63 19

Många av våra arrangemang sker i 
samarbete med 
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4. I sann körglädje
Ola Palmqvist och Helena Moberg sjunger båda i kören 
Bergaton och berättar om glädjen i att sjunga i kör. 

7. Kalendarium
Välkommen till våra gudstjänster i vår.

11. På gång
Här får du veta vad som är på gång i våra tre arbetsområden; 
Ålleberg, Mösseberg och Falköping. 

14. När regnen slår fel
För oss är vatten så självklart. Det är bara att öppna kra-
nen och friskt vatten kommer forsande. På andra platser i 
världen är vatten kanske inte lika självklart, som i Uganda där 
regnen slog helt fel. 

16. baksidan...
Våren är sakteliga på väg och naturen vaknar åter till liv. För 
vår informationssekreterare är våren Livets Halleluja. 
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I sann körglädje

Det är onsdag kväll i mitten av ja-
nuari och kören Bergaton möts 
för att finslipa sången inför den 

stora februarikonserten då man ger Hän-
dels ”Messias”. Bergaton, som består av 
cirka 35 medlemmar, startades som en 
ungdomskör i Slöta av förre organisten 
Tore Svensson i slutet av 1980-talet och 
Helena Moberg har till och från varit 
med från starten. 

– Vi har blivit en åldrande ungdomskör, 
säger Helena med glimten i ögat. Många 
som var med från allra första början är 
fortfarande med och några, som jag, har 
kommit och gått genom åren. Det går 
inte att hålla sig härifrån en längre tid, 
för vi har så roligt. Man tar kanske paus 
1-2 terminer och sedan är man tillbaka. 

Ola Palmqvist gick med i Bergaton för 
sju år sedan. 

– Jag hade inte så stor erfarenhet av kö-
rer innan, men jag tyckte om att sjunga. 

Nu är jag med i tre olika körer inom kyr-
kan: Bergaton, Gustavi stämmor och Fal-
bygdens Oratoriekör.

– Det är roligt med mixen av damer 
och herrar i kören men vi söker hela tiden 
fler herrar. De som är med är fantastiskt 
duktiga men skulle behöva lite sällskap 
av fler. Ni killar är duktiga och modiga, 
säger Helena till Ola. 

– Ja, fler män är välkomna, menar 
Ola.

Körresor
Genom åren har kören varit ute på olika 
resor, både utomlands och inom landet. 

– Resorna är väldigt kul, berättar He-
lena. Det blir en blandning av både kyrk-
lig och profan musik och vi har sjungit på 
ställen som man aldrig skulle komma till 
annars. Till exempel var vi i Cambridge 
i England för några år sedan och sjöng 
i både katedralen och universitetet. Alla 

resor har gett glada minnen och vi har 
varit med om så mycket.

– Det blir en väldigt speciell samman-
hållning genom resorna. Efteråt kan man 
sätta sig vid vilket bord som helst utan att 
känna sig utanför, säger Ola.

– Man vet ibland inte vad alla heter, 
men ändå känner man varandra, menar 
Helena.

Spännande samarbeten
Kören har också gjort många spännande 
samarbeten med musiker och andra kö-
rer.

– Vi har framfört musik av jazzmusiker 
som Riedel Amundsen och haft samar-
bete i olika projekt med körer från trak-
ten, berättar Helena. Det har gett ovän-
tade möten. Körmusik går verkligen över 
gränserna.

– Bland annat gjorde vi en sydameri-
kansk mässa med en kör från Habo, säger 

Vad tänker du på när du läser ordet Körglädje? Någon tänker kanske på glädjen i att susa fram på torra vägar 
i en sportbil, men säg ordet körglädje med ett hårt K i början så blir betydelsen en helt annan. 
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Ola. Genom körledaren får vi kontakt 
med bra musiker. Det blir kvalitet i det 
vi gör. Det är lätt att tro att en kantor 

enbart sitter på orgelbänken och spelar 
på söndagens gudstjänst men det är så 
mycket mer. De har sådan kunskap och 
sådan musikalitet i sig. Man blir nästan 
avundsjuk även om man nog inte riktigt 
förstår hur bra de egentligen är. 

Körsång kan vara en utmaning
– Man behöver det svåra i att lära sig nya 
körsånger. Ibland är det väldigt svårt, 
men sen lossnar det och man tänker: ”Jag 
fixade det!”. Det ger självförtroende att 
sjunga i kör, berättar Ola.

– Man blir lyhörd av att sjunga i kör 
för man måste lyssna på varandra, säger 
Helena. Samtidigt är det ett åtagande 
man gör. Det är en grupp man går till och 
det är viktigt att man kommer. Ofta kan 
man vara ganska trött när man går dit och 
kanske känner man inte riktigt för det, 
men när man väl är där hinner man inte 
tänka på något annat och det ger energi 
att vara där. Körsång ger verkligen terapi 
för själen. Det är kanske en klyscha, men 
den stämmer. 

– Samtidigt är det viktigt att en kör blir 
en gemensam röst och att det inte blir 
flera solister. Man måste anpassa sig och 
inte sticka ut, säger Ola. 

TEMA: KÖRGLÄDJE

”Jag trodde att 
det skulle vara 
tråkigt att sjunga 
i kör, men jag 
hade helt fel.”

Fortsättning på nästa sida!

Kören Bergaton övar inför februaris stora konsert då man ger Händels ”Messias”



�

???
Vad vill du veta?
Varför niger/bockar man efter man har tagit 
emot nattvarden? Vad är och gör egentligen 
en kyrkvärd? Varför ringer kyrkklockorna inför 
en gudstjänst? Har du alltid undrat något över 
vad man gör i Svenska kyrkan, men aldrig 
kommit dig för att fråga? Nu har du chansen 
att ställa dina frågor i vår nya avdelning Vad 
vill du veta?  

Skicka eller ring in din fråga till vår 
informationssekreterare Viktoria så kanske 
frågan kommer med i kommande nummer av 
tidningen.
E-post: viktoria.unosson@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0515-77 63 19
Post: Viktoria Unosson, Svenska kyrkan 
Falköping, Box 734, 521 22 Falköping

Vad händer egentligen med 
kollekten efter gudstjänsten?

Vår ekonom Lilian Lundgren svarar:

Efter gudstjänsten räknar kyrkvärdarna 
och prästen kollekten och lämnar sedan 
in denna till kansliet. Pengarna sätts in på 
bank, därefter registeras samtliga kollekter 
i Kollekt- och betalsystemet (KOB), ett 
dataprogram särskilt utformat för betalningar 
inom Svenska kyrkan. riks- och stiftskollekter 
samt församlingskollekter till Svenska kyrkans 
internationella arbete, Utlandskyrkan eller 
Miljövärnet regleras centralt av kyrkokansliet 
i Uppsala.

Församlingskollekter som ska gå till övriga 
ändamål  förmedlas av samfälligheten direkt 
till den aktuella mottagaren.

En rikskollekt innebär att den ska tas upp i alla 
församlingar inom Svenska kyrkan. Kollektän-
damålet bestäms av Kyrkostyrelsen, som är 
Svenska kyrkans ”regering” och består av 14 
ledamöter och ärkebiskop Anders Wejryd är 
ordförande. Organisationer har möjlighet att 
skicka in en ansökan om kollektmedel.

Några söndagar om året är det stiftskollekt, 
som tas upp av alla församlingar i stiftet. Kol-
lektändamålet bestäms där av Domkapitlet. 
Domkapitlet i Skara stift består av 7 ledamö-
ter och biskop Erik Aurelius är ordförande. 

När det är församlingskollekt är det kyrko-
rådet i respektive församling, församlingens 
styrelse, som tar beslut om vart kollekten ska 
gå. 

Ola Palmqvist
Ålder: 34 år
Arbete: Jobbar som försäljare på In-
tersport
Familj: Sambo
Andra fritidsintressen än sång: Zla-
tan, Messi och de andra killarna i 
Barcelona (stor underhållning), mu-
sik överlag, film, sport och motion

Helena Moberg
Ålder: 40 år
Arbete: Jobbar som lärare i svenska, 
svenska för invandrare och religion 
på Ållebergsgymnasiet
Familj: Make och tre söner
Andra fritidsintressen än sång: Läsa, 
träna, familj och vänner

Inga krav på tro
Helena är uppvuxen inom kyrkan, Ola 
hade inga kopplingar till kyrkan alls 
innan.  

– Jag är inte döpt, inte konfirmerad, 
inte uppvuxen i ett kristet hem och hade 
inte så stor erfarenhet av kyrkan innan, 
men jag tyckte om att sjunga och det är 
häftigt att sjunga i kyrkorummet, berät-
tar Ola. Bach är den ultimata komposi-
tören. Det finns en andlighet och helhet 
i musiken och det är snyggt skrivet. Man 
blir aldrig så troende som när det är vack-
er musik.

– I kören finns nog hela skalan från 
väldigt troende till de som tycker om att 
sjunga men inte tror på något speciellt. 
Alla  kan var med, även om det är en kör 
i Svenska kyrkans regi, menar Helena.

Glädjen att sjunga i kör
– I kören är vi en stor bukett av männis-
kor och vi har väldigt roligt tillsammans, 
säger Helena.

– Jag lyssnade inte på körmusik alls 
innan, förrän jag började i kören. Nu har 
jag massor av körmusik på skiva hemma. 
Det är ett intresse som har eskalerat. 
Jag trodde att det skulle vara tråkigt att 
sjunga i kör, men jag hade helt fel. Det 
passar mig utmärkt, avslutar Ola. 

I Svenska kyrkan Falköping finns 
13 olika körer:

Barnkörer
Barnkör i Mössebergs kyrka
Åslebygdens barnkör

Ungdomskörer
Tweeniekören
Star Singers

Vuxenkörer
Bergaton
S:t Olofs kyrkokör
Falbygdens Oratoriekör
Fredriksbergskören
Kören Knut Svennings
S:t Olof gospel
Lovsångskören
Mössebergs och Torbjörntorps kyr-
kokörer
Ållebergs kyrkokör

Körerna söker alltid nya körsångare. 
Se mer information på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/falkoping 
eller ring någon av körledarna. Du når 
dem via växeln 0515-77 63 00.

FAKTA

 

Fortsättning från sidan 5!
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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!    

KALENDARIUM  
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Fortsättning på nästa sida!

Lördag 13/3

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Inre landskap. Ida Höög, flöjt

Söndag 14/3
Midfastosöndagen

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

09.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström. 
Kören Knut Svennings. 
Kyrkkaffe

11.00 Marka kyrka
Mässa, Knut Svenning

Lördag 27/2
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Sång av Per Filip

Söndag 28/2
2 i fastan
09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

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

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 Karleby kyrka
Mässa, Suzanne Byström

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Tiarps kyrka
”Ge oss mod att våga leva”. 
Temagudstjänst, Mats 
Löwing. Magdalena 
Johansson, flöjt och Fredrik 
Petrini, gitarr. Kristina 
Eriksson, Töreboda berättar 
om sina erfarenheter från 
Tanzania och Ung i den 
världsvida kyrkan. Kyrkkaffe

18.00 Yllestads kyrka
Mässa, Suzanne Byström

Lördag 6/3

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Mössebergs musikkår 
under ledning av Susanne 
Heinebäck

11.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

16.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

18.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin 

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Åsle kyrka
”Ge oss mod att våga leva”. 
Temagudstjänst, Mats 
Löwing. Larseric och 
Märta Nyberg. ”I evighetens 
gränsland”. Kyrkkaffe

18.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

Söndag 7/3 
3 i fastan

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin. 
Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Mässa, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin. 
Kyrkkaffe. Prästen Karin 
Långström Vinge kommer 
och talar om ”Samkönade 
äktenskap - på kristen 
grund”. Frågestund

18.00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst, Knut 
Svenning. Hela kyrkan 
sjunger. Torbjörntorps och 
Mössebergs kyrkokörer, 
Lovsångskören, Barnkören 
och Tweeniekören

18.00 Slöta kyrka
”Ge oss mod att våga leva”. 
Temagudstjänst, Suzanne 
Byström. Orgelmusik, Ted 
Rosvall. Oda Rosvall berättar 
om sin resa till Honduras och 
läkarinsatser där och i tredje 
världen. Kyrkkaffe
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19.30 Marka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

21.00 Karleby kyrka
Mässa och passionsspel med 
konfirmanderna, Suzanne 
Byström. 

Fredag 2/4 
Långfredag

09.00 Luttra  kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström. 
Kören Knut Svennings. 
Långfredagsvandring

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

12.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin. 
S:t Olofs kyrkokör. Kyrkkaffe

15.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

15.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

18.00 S:t Olofs kyrka
Långfredagsmusik. Stabat 
Mater av G.B. Pergolesi. 
Björn Lundin

19.00 Åsle kyrka
Långfredagsgudstjänst, Mats 
Löwing. Ållebergs kyrkokör

14.00 Åsle kyrka
Familjegudstjänst, Mats 
Löwing. Utdelning av 
Barnens bibel
 
14.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne 
Byström. Utdelning av 
Barnens bibel

16.00 Slöta kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne 
Byström. Utdelning av 
Barnens bibel 
 
16.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst för Mössebergs 
församling, Knut Svenning. 
Pontus Johansson. Kyrkans 
barngrupper medverkar. 
Utdelning av Barnens bibel
 
18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Kristina 
Askolin. Fredriksbergskören
 

Måndag 29/3

18.00 Fredriksbergs kyrka
Passionsandakt, Kristina 
Askolin

Tisdag 30/3

18.00 Mössebergs kyrka
Passionsandakt, Pontjs 
Johansson

Onsdag 31/1 
 
18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt, Björn 
Lundin 

Torsdag 1/4
Skärtorsdag

18.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning 

18.00 Mularps kyrka
Skärtorsdagsmässa, Mats 
Löwing

18.00 Yllestads kyrka
Skärtorsdagsmässa, Suzanne 
Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

Lördag 20/3

11.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum
Gustavi stämmor under 
ledning av Gustav 
Gyllenhammar

Söndag 21/3
Jungfru Marie 
Bebådelsedag

09.30 Fredriksbergs kyrka 
Mässa, Jonas Hagström

11.00 S:t Olofs kyrka
Familjegudstjänst, Jonas 
Hagström. Kyrkkaffe

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson. 

11.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

14.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström. 
Kyrkkaffe med våfflor. 
Ållebergs kyrkokör
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KALENDARIUM  

18.00 S:t Olofs kyrka
Mariamusik. 
Musikgudstjänst med 
Bergaton, S:t Olofs kyrkokör 
och Gustavi stämmor

19.00 Näs kyrka
”Ge oss mod att våga leva”. 
Temagudstjänst, Björn 
Lundin. Andliga sånger och 
visor, Ted Rosvall. Föredrag 
vid kyrkkaffet ”Bryt upp, 
bryt upp” 

Lördag 27/3
18.30 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Niostämmig 
blockflöjtsensemble från 
Tranemo under ledning av 
Ann-Christin Aronsson

Söndag 28/3
Palmsöndagen
11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin. 
Kyrkkaffe

11.00 Vistorps kyrka
Mässa, Suzanne Byström
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Lördag 10/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Brasselever från musikskolan 
under ledning av Ulrica 
Granström

Söndag 11/4
2 i påsktiden

09.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Anne Blomqvist. 
S:t Olof Gospel. Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Anne 
Blomqvist. ”Livets pärlor”. 
Fredriksbergskören tolkar 
Frälsarkransen 

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

Lördag 17/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Folkmusik med Kristin 
Kennemark och Alice Klint

Söndag 18/4 
3 i påsktiden
 
09.30 Fredriksbergs kyrka
Familjemässa, Kristina 
Askolin. Noakören. Kyrkfika 

09.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne 
Byström 

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin. 
Kyrkkaffe

Fortsättning på nästa sida!

KALENDARIUMKALENDARIUM  

11.00 Slöta kyrka
Mässa, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Vistorps kyrka
Musikgudstjänst, Suzanne 
Byström

Lördag 1/5

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum 
 
Söndag 2/5
5 i påsktiden

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

09.30 Tiarps kyrka
Mässa, Mats Löwing

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

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

14.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

16.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Marka kyrka
Mässa, Pontus Johansson 

11.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Suzanne 
Byström

16.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

18.00 Friggeråkers kyrka
Musikgudstjänst, Pontus 
Johansson

18.00 Åsle kyrka
Mässa, Mats Löwing

19.30 Luttra kyrka
Mässa, Jonas Hagström

Lördag 24/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Blåskvintett under ledning av 
Jennifer Lidgren

Söndag 25/4 
4 i påsktiden

09.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing 

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin. 
Kyrkkaffe 

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

Lördag 3/4
Påskafton

23.40 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Jonas Hagström, 
Björn Lundin, Kristina 
Askolin

Söndag 4/4
Påskdagen

09.30 Fredriksbergs kyrka 
Gudstjänst, Jonas Hagström

10.00 Slöta kyrka
Påskdagsgudstjänst, Suzanne 
Byström. Ållebergs kyrkokör

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström. 
Bergaton och S:t Olofs 
kyrkokör. Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Påskdagsmässa, Knut 
Svenning. Sammanlyst i 
Mössebergs församling

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

11.30 Näs kyrka
Påskdagsgudstjänst, Suzanne 
Byström. 

Måndag 5/4
Annandag påsk

11.00 Marka kyrka 
Gudstjänst, Knut Svenning

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

18.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Knut 
Svenning

19.00 Skörstorps kyrka
Emmausmässa, Mats Löwing
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19.00 Tiarps kyrka
Musikgudstjänst, Pontus 
Johansson. Ållebergs 
kyrkokör

Lördag 29/5

19.00 S:t Olofs kyrka
OBS! Tiden ”Glädjens 
blomster”, svensk körmusik 
och körlyrik
Falbygdens Oratoriekör
under ledning av Annika 
Lagerquist

Söndag 30/5
Hel. trefaldigh. dag

09.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin.  
S:t Olofs kyrkokör. Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Mularps kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Konfirmation med mässa, 
Jonas Hagström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

19.30 Yllestads kyrka
Taizémässa, Jonas Hagström

Lördag 8/5

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
S:t Olof Gospel

18.00 Slöta kyrka
Helgmålsbön, Suzanne 
Byström. Malungs kyrkokör 
och Ållebergs kyrkokör

Söndag 9/5 
Bönsöndagen 

07.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsandakt i gryningsljus, 
Jonas Hagström. Därefter 
vandring till Vårkumla kyrka

09.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin. 
Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 Karleby kyrka
Mässa, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

KALENDARIUM  

18.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

18.00 Näs kyrka
Mässa, Suzanne Byström

Torsdag 13/5 
Kristi Himmelfärds 
dag

08.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin. 
Musik från tornet

08.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

09.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Suzanne 
Byström. Musik från tornet. 
Efter gudstjänsten vandring

09.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Gökotta vid Getagården, 
Pontus Johansson

09.30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

10.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing. 
Musik från tornet

Lördag 15/5

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Söndag 16/5
Sönd f pingst

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin. 
Kyrkkaffe
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11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Mats Löwing

11.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström. 
Mottagande av kyrkvärd

15.00 Elvagården
Gudstjänst, Suzanne Byström. 
Vårsånger

16.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnerogudstjänst, Kristina 
Askolin

18.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Yllestads kyrka
Musikgudstjänst, Knut 
Svenning. Ållebergs kyrkokör

Lördag 22/5

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum
Optimistkören från Nässjö 
under ledning av Johannes 
Friberg

Söndag 23/5
Pingstdagen

09.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

10.00 Slöta kyrka
Familjegudstjänst, Mats 
Löwing, Suzanne Byström. 
Efter gudstjänsten - utflykt till 
Ålleberg

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström. 
Bergaton. Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Konfirmation med mässa, 
Björn Lundin

11.00 Marka kyrka
Mässa, Pontus Johansson. Kör

11.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst

18.00 Mössebergs kyrka
Gospelmässa, Jonas Hagström

�0

Foto: PMB Media & Design
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Mössebergs församling

PÅ GÅNG I MÖSSEBERGS ARBETSOMRÅDE
K
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T 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

Magdalena Johansson, församlingspedagog  77 63 30/ 070-288 67 65
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Nu är vi Mössebergs församling! 

Café Bergsliden

Källar’n

Varje torsdag eftermiddag, mellan halv två och fyra, är det 
öppet Hus i Mössebergs kyrka. Vi kallar det Källar’n då vi 
håller till på nedre botten i församlingsvåningen.  Samtidigt 
kan Källar’n få vara en källa - till goda möten, en gemenskap 
i enkel form, mitt i vardagen. 
   Jag frågar några av dem som ofta kommer, varför de 
kommer tillbaka vecka efter vecka. En av ungdomarna vid 
pingisbordet säger: ”Det är kul att lära känna nya män-
niskor” och kompisen bredvid lägger till: ”Ja, det är kul på 
Källar’n. Här kan man umgås med vänner och så är det my-
sigt i det nya mysrummet”. 
   Jag flyttar mig till skinnsoffan och frågar de äldre och 
en av dem svarar att det först och främst handlar om ge-
menskapen, samvaron och kaffestunden. En annan säger 
att kyrkan är bra och människorna trevliga, att det betyder 
mycket att träffa andra och prata med varandra.

Vi som arbetar med Källar’n vill precis så, att det ska få vara 
ett ”vattenhål”, en samlingsplats, en god miljö, till glädje 
och kraft. Det är ett tillfälle att ”bara vara”, sitta ner och ta 
en fika, sitta tyst om man vill, läsa tidningen eller prata med 
andra, hjälpa till att baka något till kaffet eller spela ett spel. 
Det händer att någon tar med sig ett handarbete eller sina 
akvarellfärger. Ungdomarna spelar pingis och ibland ”häng-
er någon vuxen på” turneringen, eller så läser skolbarnen 
läxor i mysrummet, eller ser en film.
   Klockan fyra lämnar vi församlingsvåningen. Några går 
hem medan andra går upp i kyrkan för att tillsammans 
avsluta eftermiddagen med en liten andakt. Vi sjunger en 
psalm, lyssnar på en text, ber en bön och tänder ljus vid 
altaret, för oss själva eller för någon annan, något annat, 
vi tänker på. Kanske vi tänder ett ljus som tack för ännu en 
fin eftermiddag. 

Välkommen med till Källar’n DU också! 
Hälsar arbetslaget i Mösseberg genom Tina Svanberg

En lördag i månaden går Café Bergsliden av stapeln. Det är 
en mötesplats för alla som vill vara med. En gäst underhåller 
med sång och musik eller kåseri, ofta sjungs det allsång och 
hembakat bröd njuts tillsammans med god gemenskap. 
Platsen är Bergsliden 7. Tiden är 14.00 - 16.00. 
Två av vårens caféprogram:
20 mars   Sång och musik med Kurt & Co   
24 april     Annika och Mattias Lagerqvist underhåller
I maj månad blir det café den 29:e. Program meddelas se-
nare.
Välkommen med!  

I och med årsskiftet är nu Mössebergsdelen av Falköping, 
Marka, Friggeråker och Torbjörntorp en församling. På 
söndagen efter trettondagen firades en högtidlig mässa 
i Mössebergs kyrka för att markera detta. Församlingens 
körer, kyrkvärdar från våra fyra kyrkor, diakon och präster 
gick in i den fullsatta kyrkan under processionssången Din 
är dagen. Hela eftermiddagen med mässan och det efter-
följande tårtkalaset i församlingssalen andades av glädje 
och gemenskap. Kyrkorådets ordförande Åke Abrahamsson 
hälsade välkommen och delade tankar om förväntan och 
tillförsikt. Tack alla som var med och delade gemenskapen 
den här dagen i vår nya församling!

Internationella gruppen

Nu har Internationella gruppen i Svenska Kyrkan i Falköping 
samlats igen, med nya ombud till ”Hela världen” och andra 
intresserade i frågor som rör människors situation på olika 
platser i världen, kyrkans arbete vad gäller den globala dia-
konin och missionen och vad vi, här hos oss, kan göra för 
att stötta människor som har det svårt, genom konkreta 
projekt och genom våra livsval vad gäller bl.a. rättvisefrå-
gorna. Den Internationella gruppen träffas nästa gång i 
Mössebergs kyrka den 1 mars kl. 18.30. Är du intresserad 
av att vara med i gruppen och/eller du har frågor om detta 
hör gärna av dig till Tina Svanberg, diakon, på telefon 070 
221 24 18.  
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Falköpings församling

PÅ GÅNG I FALKÖPINGS ARBETSOMRÅDE

Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95
Björn Lundin, komminister 77 63 25 / 070-872 38 48
Kristina Askolin, komminister 77 63 21 / 0703-91 07 44
Annika Lagerquist, organist  77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Anne Blomqvist, diakon 77 63 33

Elisabeth Gustavsson, föreståndare S:t Olofs gård 77 63 81/ 
070-221 25 18
Förskolan Arken, föreståndare Solveig Asmús 77 63 34
Diakoni / Nya S:t Olofs gård, 77 69 81
Förskolan Boken, föreståndare Tina Andrésen 77 63 13
Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00 
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Pilgrimsvandring
Söndagen den 9 maj kl 07.00 S:t Olofs kyrka 
”Pilgrimsandakt i gryningsljus” 
Pilgrimsvandring startar med i S:t Olofs kyrka och sedan vandring till 
Vårkumla kyrka där gudstjänst firas under biskop Erik Aurelius ledning kl 
11.00. 

Välkommen!

Mendelssohns Lobgesang

Kommande helg 27-28 februari slår sig Falbygdens oratoriekör åter sam-
man med Falköpings orkesterförening. På repertoaren den här gången är 
det verk av Mendelssohn hela konserten. 
   Vi kommer att få lyssna till Hear my prayer, Hebriderna och huvudnumret 
är Mendelssohns andra symfoni, eller en symfonisk kantat, som han själv 
kallade det. Verket kallas också ”Hymn of praise” och hämtar sina texter 
främst ur Psaltaren i bibeln.
   Solister är Hedvig Eriksson, sopran från Alingsås, som tidigt specialiserade 
sig på tidig musik och har studerat i London på guildhall School of Music 
and Drama i London. Hon vann stipendier från guildhall School såväl som 
från Musikaliska Akademin i Stockholm, och priser i flera internationella 
tävlingar för unga musiker. BBC valde henne som deltagare i Young Artists’ 
Forum och hon har spelat in flera program för radio i England och Nederlän-
derna. Sedan slutet av förra seklet är Hedvig bosatt utanför Alingsås. Hon 
har påbörjat en ny yrkeskarriär som legitimerad logoped, men fortsätter 
att sjunga och är återkommande solist i oratorier runt om i landet. 
   I verket finns också tenorsolopartier, som kommer att sjungas av Martin 
Thörnqvist, göteborg. Han är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö samt 
vid Mozarteum i Salzburg. Han är flitigt anlitad som solist i de stora kyrko-
musikaliska verken såväl i Sverige som utomlands och har framträtt med 
flera av de ledande orkestrarna i Sverige, däribland göteborgssymfoniker-
na. Martin framträder också regelbundet med romansprogram i Sverige, 
Schweiz och Tyskland. Även på operascener runt om i Europa har Martin 
varit flitigt anlitad. På senare tid har tyngdpunkten legat på barockmusiken 
och även han är medlem i göteborg Baroque.
   På söndagen spelas Mendelssohn på hemmaplan på stadsteatern. Kon-
serten ingår i Falköpings orkesterförenings abonnemangsserie och biljet-
ter kan köpas via turistbyrån, medan lördagens konsert (något förkortad) 
ges i Christinae kyrka i Alingsås. 

Allsångscafé med Torkel Selin, Sone Banger och Gitarr-
systrarna
Lördagen den 13 mars kl. 15.00 i Stora salen, Fredriksberg
 
Torkel, Sone och gitarrsystrarna kommer göra allt för att stämningen 
och allsången - välkända andliga sånger till gitarr och dragspelsackom-
panjemang.  I pausen finns nybryggt kaffe med dopp.
 Torkel Selin är ett mycket välkänt namn inom kristen sång och musik. 
Hans bana började dock som församlingsassistent i Svenska Kyrkan. 
(Numera är han kyrkorådsordförande i Domkyrkoförsamlingen i Här-
nösand.) Sångarkarriären startade på allvar 1984 då han fick göra ett 
eget TV-program med andliga sånger. Sedan dess har det blivit flera 
Tv-framträdanden varav ett var ”Minns du sången”.

Sone Banger är dokumenterat en av landets främsta dragspelare och 
allroundmusiker. (Han har även högre organistexamen från Musikaliska 
akademin i Stockholm.) Han har gjort flera egna skivinspelningar, med-
verkat i 1000-talet skivproduktioner och har medverkat i radio och TV. 
gitarrsystrarna är ett begrepp som har kommit till inför detta caféet och 
mer får vi inte veta. 

Café S:t Olof

Välkommen till Café S:t Olof i 
Falköpings församlingshem.
 
Onsdag 3/3 kl 18.00
OBS! Tiden. gunnar och Inga-Lill 
Lindén presenterar sin utställning 
och visar bilder

Onsdag 10/3 kl 15.00 
Birgitta Lindh ”Säg minns du den 
psalmen vi sjöng”

Onsdag 24/3 kl 15.00
Erika gustafsson visar blommor 
och gör blomsterarrangemang 
som lottas ut

Onsdag 7/4 kl 15.00 
Hans Kjellström, dragspel och 
sång

Onsdag 21/4 kl 15.00
gudrun Wäpling ”Ett klosterrov 
med konsekvenser”

Onsdag 28/4 kl 15.00
Arkens fritidsbarn sjunger för oss

Onsdag 5/5 kl 19.00
OBS! Tiden. Bergaton sjunger för 
oss. Inträde 50 kr. Fika ingår.

Onsdag 26/5 kl 15.00
Blomsterskottsauktion

Onsdag 2/6 kl 15.00
Korsordscafé
 

Livets pärlor

Fredriksbergskören tolkar Frälsar-
kransen. Söndagen den 11 april kl. 
18.00 Fredriksbergs kyrka
 
Under våren kommer Fredriks-
bergskören att arbeta med några 
av pärlorna i Frälsarkransen. Diakon 
Anne Blomqvist kommer att vara 
med några körkvällar för att hjälpa 
körsångarna att få en relation till pär-
lorna. Arbetet kommer att utmynna 
i en tema/musikgudstjänst denna 
söndagskväll där kören medverkar 
tillsammans med Anne och körens 
ledare Ellinor Norberg. 

Biskop Martin Lönnebo är själva 
källan till Frälsarkransen. Frälsarkran-
sen består av 18 pärlor. Varje pärla 
har någonting att berätta, varje pärla 
har sin egen symbolik. Varje pärla 
bär på en hälsning - en inbjudan från 
gud. 

Innehavaren av en Frälsarkrans kan 
ge var och en av pärlorna sin egen 
personliga betydelse. Livets pärlor är 
en möjlighet att börja ett samtal i ditt 
och mitt inre med gud och om vår 
längtan, våra drömmar och böner.

Församlingskåren

Alla intresserade hälsas varmt 
välkomna till Falköpings försa-
lingskårs arrangemang i Fredriks-
bergs kyrka under våren! 

Måndag 1/3 kl 18.00
Birgitta Lindh och Sara Strömberg 
medverkar

Måndag 15/3 kl 18.00
Folke Elbornsson - Prelaten, kall, 
roll, yrke, estradör

Måndag 12/4 kl 18.00
Kristina Askolin - Ser med nya 
ögon på församlingen

Måndag 26/4 kl 18.00
Prosten Uno Mårtensson 
medverkar

Måndag 10/5 kl 18.00
Utflykt till Dala kyrka. Avresa från 
Fredriksbergs kyrka kl 17.00

Gemenskapsträffar

Välkommen på ekumeniska 
träffar i Falköpings 
församlingshem!
 
Torsdag 18/3 kl 15.00
Storträff. ”Påkristning pågår”
Elisabeth Sandlund, chefredaktör 
på tidningen Dagen. Sång av 
Annika Lagerquist. Kollekt till 
S:ta Klaras sociala arbete 
på Sergels torg. Ett 
samarrangemang av FEr och 
rPg i Falköping

Torsdag 15/4 kl 15.00
Kyrkoherde Birgitta Nyman

Torsdag 20/5 kl 15.00
”Trädgård och krukväxter”,

Mässa, mat och lite prat! 
Vi startar nu en ny verksamhet 
i Fredriksbergs kyrka på 
torsdagskvällar. Vi kallar det 
för ”Mässa, mat och lite prat”. 
Vi börjar med mässa i kyrkan 
klockan 18.00 och äter sedan mat 
tillsammans (till självkostnadspris 
30:-/vuxen) och pratar med 
varandra. Kom och var med du 
också!
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Slöta-Karleby, Åslebygden och Yllestads församlingar

PÅ GÅNG I ÅLLEBERGS ARBETSOMRÅDE

Suzanne Byström, komminister  300 00 / 0705-76 81 91
Mats Löwing, komminister 361 91 /0709-50 83 86
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
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 64
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00 
Slötagården 301 88 /300 00
Tiarps hembygdsgård 361 01

Yllestad församlingsgård 76 30 02 K
O
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Olof  lämnar, Suzanne kommer.

De besparingsåtgärder som vårt pastorat tvingats genomföra inom olika 
verksamheter har tyvärr medfört att Olof Abrahamsson, präst i Yllestads 
församling, har fått lämna oss.

Olof har gjort sig känd och blivit mycket omtyckt för sitt glada och 
lättsamma sätt, och som ansvarskännande och omtänksam i mötet med 
människor.

Vi tackar Olof för den tid han har tjänat församlingen i Yllestad och vårt 
pastorat och önskar honom lycka till i de uppgifter som ligger framför 
honom.

Efter Olof går Suzanne Byström in som präst i Yllestad. Hon kommer att 
frigöras från annan tjänstgöring inom pastoratet och därmed blir hennes 
tjänst koncentrerad till Yllestad och Slöta-Karleby.

Välkommen till Församlingsträffar i Slöta-Karleby 
och Åslebygdens församlingar våren 2010

26 februari kl 14-16 i Tiarps hembygdsgård 

26 mars kl 14-16 i Slötagården
”På resa i Israel”
Martin Sandström, Falköping  

16 april kl 14-16 i Tiarps hembygdsgård
Britt Andréasson, Skövde berättar om Brottsofferjourens 
verksamhet

21 maj kl 14-16 i Slötagården

Varmt välkomna till våra Temagudstjänster i Fastetid

28/2 ”Ge oss mod att våga leva”. Tiarps kyrka kl. 18
Magdalena Johansson, flöjt och Fredrik Petrini, gitarr. Föredrag vid 
kaffet: Kristina Eriksson, Töreboda berättar om sina erfarenheter från 
Tanzania och Ung i den världsvida kyrkan.

7/3 ”Ge oss mod att våga leva”. Slöta kyrka kl. 18
Orgelmusik, Ted rosvall. Föredrag vid kaffet: Oda rosvall berättar om sin 
resa till Honduras och läkarinsatser där och i tredje världen.

14/3 ”Ge oss mod att våga leva”. Åsle kyrka kl. 18
Larseric och Märta Nyberg: ”I evighetens gränsland” . Föredrag vid 
kaffet: Larseric delar med sig av tankar från Åsletiden

21/3 ”Ge oss mod att våga leva”. Näs kyrka kl. 19
Andliga sånger och visor, Ted rosvall. Föredrag vid kaffet: ”Bryt upp, bryt 
upp!

På Långfredagen den 2 april anordnas en vandring mellan Kälvene 
och Slöta kyrkor i Ållebergsdistriktet.
Vandringen börjar kl. 09.00 med en andakt i Kälvene kyrka. Vi går 
sedan på glömda vägar och stigar genom ett vårfagert landskap. 
Vandringen avslutas med en andakt i Slöta kyrka och sedan en kopp 
kaffe i Slötagården. Efter välbehövlig vila avrundas dagen med 
en Långfredags- och Musikgudstjänst i Åsle kyrka kl. 19.00, där 
Ållebergs kyrkokör och komminister Mats Löwing medverkar. 
VArMT VÄLKOMNA!

Pensionärsträffar i Yllestad våren 2010 
Torsdagar kl. 14.30

25/2 Suzanne Byström, vår nya präst, presenterar sig.

25/3 Maria Håkansson m fl sjunger och spelar.

22/4 Studiebesök på gyllensvaans möbler. Samling vid Puben  
 kl. 14.30.

VÄLKOMNA!
Yllestads församling

Vartofta-Åsaka kyrka har ny kormatta 
 
Den 6 december invigdes Vartofta-Åsaka kyrkas nya kormatta. Den 
gamla mattan hade passerat 70-årsstrecket och började bli sliten 
och det var dags för en ny. I över 15 år har syföreningen i 
Vartofta-Åsaka sparat ihop till mattan, bland annat genom intäkter 
från auktioner. Mattan är vävd av Karin Hedberg (på bilden) från 
Ateljé Westragothia i Kinna. Den vackra nya mattan går i blå-gröna 
och gul-gröna färger med inslag av rött och brunt som anknyter till 
processionskorset och altartavlan. I mattan finns också livgivande 
vetekorn som ska påminna om att kyrkan finns i en jordbruksbygd. 
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När regnen slår fel
Severino Olobo har hunnit se många regnperioder komma och gå, men få som den våren 2009. 

Då slog regnen fel, skörden torkade och hungern bredde ut sig i Uganda.
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När regnen slår fel

– Torkan påverkade mina odlingar all-
varligt.

Severino Olobo tittar ut över sina plan-
teringar från skuggan under ett stort träd. 
I sju år bodde han och familjen i flykting-
läger i norra Uganda medan striderna ra-
sade mellan rebeller och militär. Nu är 
han glad över att vara hemma. 

– Nu kan jag plantera, det kunde jag 
inte göra i lägret.

Det är två år sedan familjen återvände 
hem, och mycket måste byggas upp från 
grunden. Severino och hans familj är, 
precis som majoriteten av Ugandas be-
folkning, beroende av det de odlar för att 
få mat på bordet och pengar till skolav-
gifter. Regnen är därmed avgörande för 
försörjningen.

Sårbara mot klimatförändringar
I normala fall har Uganda två regnpe-
rioder, en lång och en kort. Våren 2009 
gick någonting fel. Den långa regnperio-
den började som den skulle, men slutade 
plötsligt efter en vecka. Efter det uteblev 
regnen.

– Om det här fortsätter kommer det 
att bli hungersnöd och folk kommer att 
dö. Människor här är helt beroende av 
sina jordbruk, om det inte regnar får folk 
ingen mat.

Severinos son Quinto Obote uttalar det 
som är så självklart, men ändå så tungt 
att tänka på. Han är 23 år gammal och 

Bilden: Severino Olobo är ordförande i byns vattenkommitté. Här pumpar han upp vatten ur 
borrhålet som Lutherska världsförbundet har lagat. Foto: Heléne Wikström/IKON

FAKTA
Människorna i norra Uganda 
drabbades hårt av konflikten 
mellan rebellgruppen Lords 
resistance Army och Ugandas 
militär 1986-2006. Hela världen, 
Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer Lutherska 
världsförbundets arbete för 
återvändande internflyktingar. 
Lutherska världsförbundet 
organiserar människor i grupper 
som samarbetar kring vattenfrågor, 
småsparande och jordbruk. Man 
borrar och reparerar brunnar, 
utbildar i sanitetsfrågor, planterar 
träd och förser småbönder med 
sticklingar och frön.

har inte lika lång erfarenhet av jordbruk 
som sin far, men han har ändå hunnit se 
förändringen:

– För bara några år sedan kunde män-
niskor plantera i mars och skörda i juni. 
Men de senaste åren har jag märkt att det 
har förändrats. Regnen kommer inte för-
rän i april.

Torka och översvämning
Quintos perspektiv må vara kort, men 
det han ser har pågått under lång tid. De 
senaste 60 åren har regnsäsongerna för-
ändrats i Uganda. De börjar senare och 
slutar tidigare, något som påverkar för-
utsättningarna för Ugandas småbönder. 
Klimatet blir också mer extremt, med 
risk för svåra torkor men också för över-
svämningar. För när regnen väl kommer 
blir de häftiga. Marken får svårt att till-
godogöra sig vätan, grödor förstörs och 
det översta jordskiktet eroderas. Severino 
är bekymrad:

– För 20 år sedan brukade det inte vara 
så här, men nu är det stora problem. Jag 
kan inte planera, för jag vet inte hur det 
kommer att bli. Men jag litar till Gud. 
Med Guds hjälp hoppas jag att vi kan 
odla tillräckligt för att försörja oss. 

Ulrika Bohman

Varje minut dör fyra barn 
av brist på rent vatten
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Livets Halleluja

baksidan...

Sakta men säkert börjar vi närma oss vår igen. Efter en ovanligt 
(ja, ovanligt för att vara nu för tiden i alla fall) kall och snöig 
vinter längtar i alla fall jag efter vårens spirande grönska och de 

första värmande solstrålarna.

Förra året mötte jag den allra första vårdagen på Hjälmareds 
folkhögskola. Skolan, som tidigare var en herrgård, ligger vackert vid 
sjön Lilla Färgen söder om caféstaden Alingsås och består av ett fl ertal 
hus. Bland annat den gamla herrgårdsbyggnaden som en gång har 
varit bostadshus för fl era prominenta damer och herrar, men som idag 
används som expedition och matsal. 

Det var en lugn och stilla dag. Lilla Färgen låg blank som en spegel och 
trädkronorna i den närliggande granskogen vajade sakta i takt med 
den lätta vårbrisen. Krokusen hade just börjat spira i gula, lila och vita 
färger och det doftade insjö, granbarr och vårblommor om vartannat. 
I denna fridfulla miljö mötte jag våren en dag i april. 

Eleverna på Hjälmared hade fl yttat utomhus den här varma 
eftermiddagen. Några satt på bryggan och njöt av de värmande 
solstrålarna. En tjej hade tagit med sig sina skolböcker ut till en 
bänk och har slagit sig ner där för att plugga. Några tjejer och killar 
kom från en promenad i skogen. En grupp barn lekte nere vid 
strandkanten. Så när som på barnens skratt var det tyst och lugnt. En 
och en annan bil hördes köra förbi på vägen, men i övrigt sänkte sig 
stillheten över Hjälmared. Precis som det ska vara på den allra första 
våreftermiddagen.

Det är lätt att börja fundera över vad våren egentligen betyder för oss. 
Det sjungs om vårfåglar som har kommit r’en, nyhetsprogrammen 
visar vårtecken från norr till söder och veckotidningarna tipsar om 
planteringsglädje och hur man stickar sköna vårtröjan. ”Våren, jag 
förstår den inte”. Så sa en gång Tommy Nero, gestaltad av Knut 
Agnred, i en sketch med Galenskaparna & After Shave. Ja, för många 
är det kanske så. För den som drabbas av vårtrötthet, björkallergi och 
depression är våren en återkommande plåga men för många av oss 
andra är det som om livet börjar på nytt igen. Efter att ha pulsat sig 
igenom en lång, seg vinter i vintermundering känns det en smula 
lättare att få kasta av sig den bylsiga dunjackan, ställa in de grova 
kängorna i garderoben och byta till solglasögon, linnebyxor och 
tunn vårkappa. Vare sig våren upplevs i utsiktstornet på Mösseberg, 
på Trandansen vid Hornborgasjön eller på en brygga i Hjälmared 
utanför Alingsås så är det ett av livets stora under att varje år få uppleva 
när Guds sköna natur åter vaknar till liv efter en sömnig vinter och 
det är det som är Livets halleluja. I alla fall för mig! Vad är Livets 
halleluja för dig?

Text och bilder: Viktoria Unosson, informationssekreterare


