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- rån norra spetsen av Mösseberg
ser man vid klart väder stiftsstaden

Skara. För bara ett par år sedan såg
man till höger lantmännens silo, till

:er det betydligt vackrare vattentornet
mitten de välbekanta domkyrkotornen.
/ar en sinnebild och en påminnelse om
länniskan behöver bröd, vatten och and-
. is. Nu är silon riven, och stadsvyn kan-
ister av Julahuset. Symboliskt skulle det
a betyda att vårt kroppsliga behov av
ersatts med pryljakt, men jag tror inte
i ska dra parallellen så långt. Men nog
!t betänkligt att maten vi äter produce-
It mer fjärran från det som har fött våra
are generationer - den västgötska bon-
idskapet. Transporterna blir allt fler och
e, och fattiga länders tillgångar sopas
för att fylla våra tallrikar.
.tetiden ska vara en tid för eftertanke.

t är en fest", sjöng Nationalteatern iro-
1974, med en ordentlig känga åt en

ir- och alkoholkultur som fått många att

iraven alltför tidigt. Tänk om hela världen
. i samma ohållbara festarkultur, med den

aden att festen nu hålls på billig olja och

ga naturresurser?
; fasta handlar inte primärt om att avstå
mat. Det kan göra det för den som vill,

men viktigare är att skaffa sig utrymme för
att tänka efter lite mer på djupet; Hur vi lever,
vad vi gör av våra liv och hur våra medmän-
niskor har det. För att kunna göra det lär vi bli
tvungna att avstå från något som i vanliga fall
upptar vår tid.

Till vår hjälp finns kyrkans gudstjänster i
helg och vardag som hjälper oss att be, hjäl-
per oss att förstå vem Gud är, och hjälper oss
att upptäcka honom som själv led och dog av
kärlek till denna världens minsta: Jesus från

Nasaret. Den som upptäckt honom får ofta
lättare att släppa taget om sig och sitt eget.
Många hungriga munnar världen över har
blivit mättade tack vare människor som haft

Jesus som ledstjärna i sina liv. Bröd och bön
hör nära ihop.

Mössebergs kyrka har gjort oss tjänsten
att berätta om mästaren Jesus i 50 är nu. Läs

i detta kyrkoblad om jubileums firandet, men
kom ihåg att för en kristen ligger livet alltid
framför, vad som än händer. Jag önskar där-
för er alla, i eftertankens tecken, en välsig-

nåd och fördjupande fastetid, och därefter
en riktigt glad påsk!

Jonas Hagström,
kyrkoherde



50 år med

Mössebergs kyrka
Den tredje söndagen i advent fyllde Mössebergs kyrka femtio
år. Ett halvsekel fyllt av mångahanda aktiviteter och av
människor som tjänat i kyrkan under längre eller kortare tid.

ram till Mössebergs kyrkas till-
komst hade Falköping endast en
kyrka Inom Svenska Kyrkan. Den

medeltida Sankt Olofs kyrka placerades
en gång i tiden där byn och senare staden
låg. I samband med att järnvägen bygg-
des fick staden två centra, långt senare
nästan tre när Falbygdens Sjukhus och
Bergsliden tillkom.

Ur denna verklighet föddes insikten att
MÖsseberg, staden väster om järnvägen,
skulle ha en egen kyrka. Det var en lång

väg som man hade att vandra. Tankarna
på att bygga en kyrka på Mössebergskan-
ten föddes redan under tjugotalet men
fromina inänniskors vilja lever länge och
starkt och undan för undan växte sig pla-
nerna alle mäktigare och i slutet av fem-
tiotalet var tiden mogen att sätta spaden
i jorden.

Då hade under flera årriond-en syför-
eningen sytt ihop en ansenlig summa
pengar, etthundrafemciotusen kronor
kunde den överlämna i startbidrag till



vigningsdagen. Endast särskilt inbjudna,
fler än fyrahundra, hade möjlighet att
delta i högmässorna. Detta torde vara så
många som rimligen kunde få placs.

NÄR MAN BETRAKTAR kyrkorummet
som det tedde sigvid invigningen slås man
av hur stramt det var utformat. Hela den

stora korväggen var sparsmakat vit, endast
korkorset tar plats på den stora väggen.

Altaret och knäfallet var även de prägla-
de av rena linjer och ett återhållet uttryck.
Kanske en följd av att smide är erc framträ-
dande material som går igen i många olika
detaljer i l<yrkans olika delar.

Efter hand skulle förändringar ske och
bland de mest tydliga är tillkomsten av

en kororgel samt att Harry W Svenssons
nära nog monumentala konstverk "Kristi
Återkomst , sona pryder korväggen, in-
vigdes när kyrkan fyllde femton år.

Undan för undran har förändringar
gjorts i kyrkan; koret har Hyttats fram,
korkorset hänger numera ner ifrån ta-
ket och flera konstverk har tillkommit.

Stora förändringar har också skett i den
stora församlings våningen en trappa ner.
Ändå är kyrkorummet påfallande intakt
och de intentioner och det synsätt som
tydligt präglade de som en gång byggde
kyrkan känns fortfarande nära ännu fem-
tio år efter det att den byggdes.

Text: Åke Abrahamsson

Bilder: Lars Pettersson



Jubileumsfirandet
Mössebergs kyrkas femtioårsjubileum blev en härlig högtid.

ubileumshögmässa.n leddes av vår
biskop Erik Aurelius tillsammans
med församlingens präster, Pon-

tus Johansson och Knut Svenning samt
kyrkoherde Jonas Hagstöm, Vår diakon
Tina Redin medverkade. Sång och mu-
sik i mängd hör till och församlingens
alla körer fanns på plats under ledning
av Ellinor Norberg och Julia Ljung-
ström. Torgny Gustavsson medverkade

på trumpet och Jonas Hagström påcello.
Bland mycket annat fick vi lyssna till ett
uruppförande; ett specialskrivet Hosian-
na som församlingens kantor Gry Graaf
komponerat särskilt till jubileet.

Våra församlings pedagoger Maria Hå-
kansson och Britt Man Bendefors sam-

lade barnen framme i koret tillsammans

med en resväska innehållande en snö-

skyffel. På detta sätt översattes evangeliet
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Ljungström, Henry och Tore Svensson
samt Ellinor Norberg sjöng i kvartett
Advent Advent sv Bengt Sjöblom och till
sist sjöng Julia Ljungström Jhe Christmas
songsv NIel Tormé och Bob Wells.

Ett förhållandevis stort antal bilder

som visade hur bygget framskred, fanns
sedan byggnadstiden bevarade i kyrkan.
Dessa bilder hade aldrig tidigare visats.
Bilderna hade digitaliserats och visades
som ett bildspel under lunchen - ett upp-
skattat inslag. Den ursprunglige upp-
hovsmannen var Eric Kavlert, välkänd

Falköpingsfotografvid denna tid.

EN KOMMITTÉ ur kyrkorådet hade
framställt en jubileumsskrift som
överlämnades till lunchgästerna; här
kan man läsa om hur kyrkan blev till
och om vad som hänt under femtio

år. Flera, ingen nämnd men heller
ingen glömd, passade på att komma
fram till mikrofonen under lunchen

och belysa de olika aspekter som ryms
i ett Jubileum. Inte minst gladde vi oss
åt att här fanns personer näi-varande
som hade minnen från byggtiden och

som hade arbetat med kyrkbygget.
En skärmutställning hade iordning-

ställts i vapenhuset med bilder från kyr-
kans invigning och framåt. Dessa bilder
kommer från Lars Petterssons arkiv, lik-

som de Resta av de många bilder som finns
arkiverade i kyrkan. Lars är en av dem
som tjänat i kyrkan under lång tid och då
även med kamerans hjälp dokumenterat
vad som hänt över tiden. Det bör fram-

hållas vilken glädje vi haft av det faktum
att ett så rikt bildmaterial finns att tillgå.
Dessutom finns en mängd klipp från de
år när kyrkan byggdes och sedermera in-
vigdes. Utan detta rika källmaterial hade
våra förberedelser inför Jubileet blivit be-
tydligt mer omfattande!

I samband med lunchen överlämnades

blommor till Lars och underströks vilket

värde som ligger l detta arbete.
Så ser vi framåt mot kommande år och

kommande släkten som skall bära den

glädje och välsignelse vidare som vi över-
bringar från dem som drivna av helig kraft
en gång byggde kyrkan på Mösseberg.

AkeAbrahamsson
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Välkommen till Svenska kyi
Här hittar du gudstjänsterna hos Svenska kyrkan Falköping i vår. h
komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besök
inte missa något. Varmt välkommen till oss!

SÖNDAG 13/3
Första söndagen i fastan

9. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagsträm

9. 30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

9. 30 Karleby kyrka
Gudstjänst

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

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

11.00 Vartofta-Asaka kyrka
Mässa

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

18.00 Tiarps kyrka
Temagudstjänst -Vad kan vi
göra?. Mats Löwing. Kyrkan
100 år! Allebergs kyrkokör,
Kyrkkaffe

SÖNDAG 20/3
Andra söndagen i fastan

9. 30 Märka kyrka
Gudstjänst. Pontus Johansson

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

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Släta kyrka
Mässa, Jonas hlagström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Jonas
Hagström, Anne Blomqvist

18.00 Torbjörntorps f-hem
Mässa, Björn Lundin

18.00 Skörstorps kyrka
Temagudstjänst - Vad kan vi
göra?. Mats Löwing. Föredrag
vid kaffet: Inga Fransson, diakon
i Götene berättar om Svenska
kyrkans internationella arbete

19.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

SÖNDAG 27/3
Jungfru Marie bebådelsedag

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

11. 00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst,
Knut Svenning

11.00 Asle kyrka
Gudstjänst, Mats Löwii

14. 00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne By;
Allebergs kyrkokör. Röda
bjuder pä kaffe och våffl

18.00 Fredriksbergs
Taizémässa, Kristina Ast

18.00 Friggeråkers k
Taizémässa, Knut Svenn

18.00 Yllestads kyrk
Temagudstjänst - Vad
göra?, Suzanne Byströrr
ochvåfflor. Föredrag vk
av Lennart Strömberg, [

SÖNDAG 3/4
Midfastosöndagen

9. 30TorbjÖrntorps k
Gudstjänst, Knut Svenni

9. 30 Fredriksbergs k
Familjemässa, Kristina A

10.00 Karleby kyrka
Fastemarsch, Mats Löw

11.00 S:t Olofs kyrk,
Mässa, Knut Svenning

11.00 Mössebergs k^
Mässa, Pontus Johansso



; 19/4
MÖssebergs kyrka
sandakt,
Johansson.   

20/4

S:t Olof kyrka
sandakt,

etha Josefsson

>AG 21/4
irsdagen

Fredriksbergs kyrka
Björn Lundin

Skörstorps kyrka
. Mats Löwing

i Friggeråkers kyrka
, Knut Svenning

l S:t Olof kyrka
, Kristina Askolin

> Karleby kyrka
, Suzanne Byström

) Yllestads kyrka
i, med passionsspel,
ne Byström
mandema medverkar.

ÄG 22/4
redagen

3 Luttra kyrka
jänst. Björn Lundin

O Släta kyrka
;t och därefter start
ngfredagsvsndring till
fta-Asaka kyrka.

11.00 TorbJörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning
Kyrkokören medverka

12.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

15.00Fredrikbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

LÖRDAG 23/4
Påskafton

23. 30 S:t Olofs kyrka
Påsknattsmässa,

Jonas Hagström. Musikband.

SÖNDAG 24/4
Påskdagen

lO.OOYIIestads kyrka
Gudstjänst/ Jonas Hagström

lO.OOTiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

11.00 Mossbergs kyrka
Mässa, Knut Svenning, Pontus
Johansson. Kyrkkaffe ti))
förmån for Hela världen-
gruppens insamiing till Malawi.

11. 15 Stöta kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström
Ållebergs kyrkokör

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

MÅNDAG 25/4
Päskdagen

11.00 S:t Olofs kyrka
Familjemässa, Knut Svenning

Fredriksbergs barnkor

11.00 Märka kyrka
Emmausmässa, Pontus

Johansson

18.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Knut
Svenning. Lovsångskören och
instrumentalister.

18. 00Mularps kyrka
Emmausmässa, Mats Löwing
Cellomusik

SÖNDAG 1/5
Andra söndagen i påsktiden

9. 30Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

9. 30Friggeräkers kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18. 00Kälvene kyrka
Mässa, Suzanne Byström



SÖNDAG 8/5
Tredje söndagen i päsktiden

9. 30 Märka kyrka
Gustjänst, Kristina Askoiin

9. 30 Släta kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

n.OOMularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00 Fredriksbergs kyrka
Konfirmation med mässa,

Björn Lundin

11.00Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Luttra kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

18.00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst, Knut Svenning

18.00 Näs kyrka
Musikgudstjänst, Kristina
Askolin. Ällebergs kyrkokör

SÖNDAG 15/5
Fjärde söndagen i påsktiden

11.00Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson
Konfirmanderna medverkar.

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

Kören Knut Svennings

n.OOVistorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

n. OOAsle kyrka
Mässa, Mats Löwing
Konfirmandjubileum

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

IB. OOFredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst,
Kristina Askolin,

Anne Blomqvist

18. 00 Släta kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

SÖNDAG 22/5
Femte söndagen i påsktiden

9. 30Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

10-OOTiarps kyrka
Familjegudstjänst, Mats
Löwing. SKU-avslutning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svennfng
Kyrkkaffe til] förmån för Hela
världen-gmppens insamling.

11.00 Vartofta-Asaka k:a

Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Märka kyrka
Taizémässa, Jonas Hagström

18. 00 Stöta kyrka

Mässa, Suzanne Byström

IS.OOFredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Margaretha

LÖRDAG 28/5

18.00 Friggeråkers
kyrka
Helgsmålsbön, Björn LL

SÖNDAG 29/5

Bönsöndagen

9. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst,
Pontus Johansson

11. 00S:tOlofskyrt
Mässa, Bjöm Lundin

11.00Yllestadskyrl
Familjegudstjänst, Suz<
Byström. Terminsavslu
Kyrkkaffe.

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Kristina As



yiusik hos Svenska kyrkan i vår!

MARS

Lördag 12/3 kl 1 1. 00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum

Mössebergs Musikkår

Lördag 19/3 kl 16. 00
MÖSSEBERGS KYRKA
Jailhouse rock

Ungdomskören med band
sjunger Elvis.
Gästsolist: Pelle Ankarberg

Lördag 26/3 kl 11. 00
S:T OLOFS KYRKA
Musik s centrum

Lina Löfstrand och Toufik el

Zein; flöjt och piano

Söndag 27/3 kl 18.00
S:T OLOFS KYRKA
Mariomusik

Körer, solister och

instrumentalister

APRIL

Lördag 2/4 kl 11. 00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum

"Across the Universe"

- ett Beatlesprogram med
Frontline Band

Söndag 3/4 kl 18. 00
MÄRKA KYRKA
4 capetta-mustk i fastetid
Kvartett Ad Lib.

Onsdag 6/4 kl 19.00
AS LE TA
Gospelcafé
S;t Olofgospel och
instmmentalister

Lördag 9/4 kl 11.00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum

Mattias Lagerquist och
Oia Palmqvist

Lördag 16/4 kl 11.00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum

Ulf Samuelsson, orgel

Fredag 22/4 kl 18.00
S:T OLOFS KYRKA
Långfredagsmusik
Pergolesi: Stabat Mäter
Johanna Ek, alt, Annika
Lagerquist, sopran

Fredag 22/4 kl 19. 00
ÄSLE KYRKA
Långfredagskonsert
Allebergs kyrkokör

Mändag25/4kl 18.00
MÖSSEBERGS KYRKA
King of Glory
Musikgudstjänst med
Lovsångskören
och instrumentalister

Lördag 30/4 kl 11.00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum

Vårsånger med Torbjorntorps
och S:t Olofs kyrkokörer.

MAJ

Lördag 7, 5 kl 11. 00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum

Annika Lagerquist och
Camilla Lönnmyr

Söndag 8/5 kl 19. 00
NÄS KYRKA
Musikgudstjänst
Allebergs kyrkokör

Lördag 14/5 kl 11.00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum

Hakan Ljungkvist och Karin
Möller. Rofylid musik för
saxofon, orgel och piano

Söndag 29/5 kl 11.00
MÖSSEBERGS KYRKA
Husabymässan
En musikmässa av Susanne

Rikner och Jerker Leijon.
Kyrkans körer med
instmmentalister

Söndag 29/5 kl 19.00
S:T OLOFS KYRKA
Konsert

Falbygdens oratoriekör framför
musik av Franz Schubert

Söndag 12/6 kl 19. 00
MÖSSEBERGS KYRKA
Uno Sandeil-Bergs sånger
Fredriksbergskören
tillsammans med

Falbygdens Mänskor
och Sami Kaukonen.
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Suzanne Byström, komminister 300 00 / 0705-76 81 91, Mats Lowing, komminister 3i
0701 -89 20 07, Ted Rosvall, kantor 371 05, 0705-30 09 94, Sara Strömberg, försarr
Svensson, församlingspedagog 0702-51 89 27, Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare ini
vaktmästare inre tjänst 76 30 02 , 0702-02 0573, Kent Strängby, vaktmästare inre tjänst:
0703-91 05 65, Lennart Oskarsson, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 64, Slötagä
361 01, Yllestadférsamlingsgärd763002.

Temagudstjänster

Temagudstjänster i fastetid
13/3 kl 18 i Tiarps kyrka
"Vad kan vi göra?"
Tiarps kyrka 100 år, Ällebergs kyrkokör, Kyrkkaffe

20/3 kl 18 i Skörstorps kyrka
"Vad kan vi göra?"
Föredrag vid kaffet: Inga Fransson, diakon i Götene berättar om Svenska
kyrkans internationella arbete - Ko och kalvprojektet i Tanzania.

27/3 kl 18iYllestad kyrka
"Vad kan vi göra?"
Föredrag vid kaffet: Lennart Strömberg, polis om civilkurage,
grannsamverkan, att göra det svårare för tjuven m. m.

3/4 kl 18 i Kälvene kyrka
"Vad kan vi göra?"
Föredrag vid kaffet: Elin Andersson, Stenstorp om Röda Korset.

10/4 kl 18 i Tiarps kyrka
"Vad kan vi göra?" - temamässa
Föredrag vid kaffet: Matilda Löwing berättar om sin tid i Tanzania
genom utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan

17/4 kl 18 i Vartofta-Åsaka kyrka
Vad kan v; göra?"

Föredrag vid kaffet: Anne Blomqvist om diakonins arbete i Falköping.

Diakoni

Födelsedagskalas på Elvagården
Fredagen den 28 januari samlades det till kalas på Elvagården för de som
fyllt 80 och däröver. Det var Slöta-Karleby och Yllestads församlingar
som bjöd in och firade alla Jubilarer med tårta och underhå!lningl Kan
nämnas att två av dessa firade 100 år, detta uppmärksammades lite
extra, AIIajubilarer fick en blomma med sig hem!

Medarbetarfest

Lyckad medar
Den 13 Januari var d«
ställda, förtroendevi

Kvällen inleddes med e
kokor medverkade. Fes

verade församlingshenr
God mat, fika, lekar o

musikframträdande av

Församlingsakti

VÅRENS FÖRSAB

Fredag 25/3 i Släta.
Lisbeth Williamsson, d

Bukobahjalpens arbet(

Fredag 29/4 i Skors
Kulturskolans elever i

Fredag 27/5 iTiarp'
Ted och Öda Rosvalls

PENSIONÄRSTRi
Yllestads församlin»

24/3 Polis Kenneth F
28/4 Kerstin och Tor:

SYMÖTEN l YLLI
Yllestads församtini

Musik

Gospelcafé
Gospeicafé på Skaffe
former en kväll mitt

umgås med S:t Olof C



01 / 070-3140295, Kristina Askolin. komminister 77 63 21 / 070-391 07 44, Björn Lundin,
48, Gustav Gyllenhammar, vik organist 77 63 22, Ellinor Norberg, kantor 77 63 35, Anne Blom-
/a S:t Olofs gärd, 77 63 81, Förskolan Arken, föreståndare Solveig Asmus 77 63 34, Förskolan
7 63 1 3, Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32, Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Diakoni

2011
nmen med din ansökan

ira verksam mellan den

igdomar från 1 5 år och
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ans Kennemark. Jubileet
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Bli volontär hos oss!
Vill du hjälpa oss att hjälpa? Vill du ge av din tid och ditt
engagemang? Kom med i vårt nya diakonala team!

ehöver?

nystan och restgamer.

Att vara volontär hos Svenska kyrkan Falköping innebär att göra ett
frivilligt arbete på sin fritid. Volontären är en viktig resurs i olika verk-
samheter och ger av sin tid till sina medmänniskor. Det handlar om att
engagera sig för det som känns viktigt, att hjälpa andra och att lära
sig nya saker om både andra och sig själv.

Volontärskapet aren del i Svenska kyrkans arbete, i kyrkans tro och
församlingens gemenskap. Som volontär erbjuds du utbildning och
handledning. Du får ett tydligt uppdrag och arbetar bara så mycket
som du själv känner att du kan.

Just nu bygger vi upp ett helt nytt diakonalt team bestående av
både anställda och frivilliga. Till teamet behöver vi människor med
mänga olika bakgrunder och yrkeserfarenheter.

Låter det intressant? Vi!! du veto mer eller anmäia dstt intresse?
Kontakta Lena Blomqvist pä telefon: 070- 221 25 18 eller
e-post: tena. c. b!omqvist@svenskakyrkan. se

Gemenskapsträffar på S:t Olofs gård
Torsdag 17/3 kl 1 5:00 "Du & jag i trafiken"; Bengt Blomqvist be-
rättar om trafiksäkerhet. Fredriksbergs barnkör medverkar,

Torsdag 19/5 kl 15:00 "Pennan"; Gudrun Wäpling & skrivarklub-
ben Pennan läser dikter, prosa och visar konst.



PAGANGIMOSSEBER'

h Pontus Johansson, komminister 1 00 03/070-208 25 83, Knut Svenning, komminister 070- 689 !

^ Julia Ljungström, vik kantor 77 63 26, Tina Redin, diakon 070-221 24 1 8, Maria Håkansson, forsa]
Z Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30, Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-3

2 yttre tjänst 070-58 76 91 7, Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Musik

Från Elvis till Husabymässan
Mycket händer i musikväg i vår församling under våren.
Först ut är "Minns Du Sången" som vi har första söndagen i mars. Som vanligt
kommer Mats Backlund, lärare på Skara stifts folkhögskola, att leda körer och
allsång. Medverkar gör även Frank Ädahl som är musiker/sångare på riksbasis.
Han ska vara solist med körerna samt sjunga några egna sånger.

Ett par veckor senare är det dags för nästa stora musikgudstjänst.
Ungdomskören i Mösseberg jobbar varje vår med ett projekt. Tidigare har det
vant bl a ABBA, Disney och schlagerlåtar, men i år har vi satsat på Elvis. Pelle
Ankarberg från Örebro, en välkänd profil inom gospel som har arbetat med bl
a Frank Ådahi, Carola, Gladys Del Pilar m fl kommer att vara med som solist.
Musikgudstjänsten som har rubriken "Jailhouse Rock" innehåller allt från Elvis
andliga sånger till rocklåtar. Båda musikgudstjänsterna görs till förmån för
diakoniverksamheten i vår församling.

Men det händer mer! Annandag påsk har lovsångskören sin traditionella
musikgudstjänst. På repertoaren står gamla spirituals samt nyare gospel och
lovsånger. Under maj månad brukar vi ha en musikmässa, och i år är det dags
för"Husabymässan". Körerna har tidigare sjungit den, bl a i Tidaholm med kören
där och i Utvängstorp vid källan.

l övrigt kommer givetvis våra 3 körer medverka vid gudstjänster och mässor.
Eftersom jag inte har någon bamkör för tillfället, ägnarjag tid åt att sjunga med
barnen på skolan i Torbjörntorp, vilket är mycket uppskattat. De kommer att
sjunga i gudstjänsten i kyrkan 6 mars. Så ser vi fram emot en härlig vår med
mycket musik I våra kyrkor! Gry Graaf, kantor

Församlingsaktiviteter

CAFÉ BERGSLIDEN
En lördag i månaden kl 1 5. 00 på Bergsliden 7
Lördag 19/3: "Äsarpar'n", Bengt Fransson kåserar

Lördag 16/4: Skara Frälsningsarmés sänggrupp

Lördag 14/5: Roland Lundgren sjunger, speiar och kåserar

MUSIKCAFÉ l TORBJÖRNTORPS FÖRSAMLINGSHEM

Söndag 1 2/3 kl 1 5. 00: Café och pubmusik med Lonely Strangers
Söndag 10/4 kl 15.00: Julia Ljungström medverkar. Fasteinsamling.

Barn- och ungdom

Söndagsöppet
Nu kan hela familjen fi
Den 27 mars har vi sol

På Marie Bebådelsedag, :
gamla, varmt välkomna ti
13. Ungdomsgruppen on
Pengarna från serverings
Assisi.

Program för dagen:
09.00 Öppna förskolan
10. 00 Väffelfika och sä

11.00 Familjegudstjäns
12.00 Kyrkfika med vä)
13.00 Öppna förskolan

VARMT VÄLKOMNA!

Hela världen

Bazar för Mala

Lördag den 2 april kl '
"Hela världen-gruppen" ar
underhållning och kaffeser
konstlotteri. A!la pengar g<
lånekooperativ på Maiawi'



Kent Mossby är ny
volontärsamordnare hos

Svenska kyrkan Falköping,

"Man trivs där man behövs"
De frivilliga krafterna behövs i kyrkan.
Nu ska vi bli bättre på att ta hand om alla dem som vill bidra.

Behovet av frivilligarbetare är stort och
bedöms öka kraftigt framöver. Dels beror
detta på vikande ekonomi, men kanske
framförallt en ökande vilja att göra en
insats.

- Man trivs där man behövs. Att känna

att man gör skillnad är en mycket stark driv-
kraft för niånga av oss, säger Kent Mossby
som sedan årsskiftet är volontärsamordare

hos Svenska kyrkan Falköping.
- Hjälpbehoven ökar dramatiskt runt

omkring oss. Vi uppt äcker dessutom hela

tiden nya uppgifter att ca tag i. Även här i
vår samfälligher behöver vi öka våm insat-
ser till hjälpbehövande.

FÖR ATT HANTERA DETTA har alltså en
ny, 50-procenrig tjänst som volontärsam-
ordnare inrättats. Kent Mossby ska under
r^å år defa sin kyrkvaktmästaretjänst med
detta samordningsprojekt.

Tanken är att kunna ta fram en modell

varifrån nian ska kunna hantera samfällig-

hetens frlvilligarbete på etc effektiv och bra
sätt. Det innebär också att finna sätt för den

anställda personalen att bli möjliggörare
för dem som jobbar ideellt.

- Personalen har en nyckelfunktion i fri-
villigarbetet och det är av avgörande bety-
delse att der inte blir motsättningar mellan
dessa olika kategorier, säger Kent.

För närvarande håller han på med förbe-
redelser. En stor del av arbetet består i att

kartlägga och bygga nätverk . Ideellt arbete
finns inte bara runc om i landet inom svens-

ka kyrkan, utan de flesta av våra kommuner
har också en omfattande sådan verksamhet.

- Vi ska inte konkurrera utan hjälpas åt,
avslutar Kent.

VILL DU VETA MER?
Hör gärna av dig till Kent Mossby om du
har tips, frågor eller funderingar! Du når
honom pä telefon 051 5- 776310eller

e-post: kent. mossby@svenskakyrkan. se



FASTEKAMPANJEN är en av Svenska kyrkans största årliga
insamlingskampanjer och återkommer varje år vid samma tid-
punkt: fastlagssöndagen - palmsöndagen, l år börjar kampanjen
den 6 mars och avslutas den 17 april. Temat är "Allt för att utrota
hungern" och målet är att samla in 45 miljoner kronor.

l FALKÖPING kan du hämta din egen insamlinsbössa i någon av
våra kyrkor, Mössebergs församling håller en "h4ela världen-
dag" pä Bergsliden den 9 april kl 10-14. Det blir lotterier,
försäljning, fika med mera. Den 10 april kl 15 är det musikcafé
med fokus på fasteinsamlingen i Torbjörntorps församlingshem.
Kantor Julia Ljungström medverkar.

Usmerpä:svenskakyrkan. se/lia
elter ge en gäva till; 96 0122-3 Pc
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Välkommen till en träff om internationellt art
Fredriksbergs kyrka söndag 22 maj kl 16.00
Den internationella gruppen hos Svenska kyrkan Falköping inbjuder till en spänna
med Adriana Gastellu Camp. Adriana arbetar som ekumenikhandläggare på kyrk

i Uppsala, vilket innebär att hon bygger och fördjupar relationer mellan Svenska k
kyrkor i Latinamerika och Asien. Hon är präst i Svenska kyrkan och kom till Sverige .

från Uruguay. Hon kommer att tala om "Svenska kyrkan som en del i den världsvid;
att dela med sig av erfarenheter både från sitt arbete och från sin egen livshistoria.



ingen med livet? Vem är Gud?
ar? Vad händer när man dör?

Till hösten har du som är 14 år chans att leta efter svaren

bjudan till konfirmationläsning kommer. Håll utkik i brevlådan!

575-77 63 00 eller besök www. svenskakyrkan. se/falkoping

Svenska kyrkan ^


