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ETT MENINGSFULLT LIV
. ivet behöver inte alltid vara lyckligt, men me-

lingsfulit! Någon vis har sagt det, och vet av

-rfarenheten att det är sant. Känslor kommer

>ch går, och det är svart att styra dem. Det

'i tror ska ge oss den högsta lyckan kan istäl-

3t ge oss en bitter upplevelse av tomhet och

ristess. Samtidigt finns det ögonblick, platser

;ch händelser vi till varje pris fasar för och för-

öker undvika, men som när vi ändå är där ger

>ss de viktigaste och mest meningsfulla stun-

lema i vårt liv. Det är inte logiskt, det hela.

Kung Salomo har i alla tider ansetts som

nycket vis, och hans djupa insikter kan vi ta

lel av än idag genom den fascinerande bok i

!ibeln som kallas Ordspråksboken. Men han är

ickså författare till en annan bok, Predikaren,

om är en svidande uppgörelse med jakten på

/eka, makt och pengar.

Själv strävade han efter allt detta, och upp-

ådde det - bara för att finna hur tomt och

låligt målet var. Han gjorde sig goda dagar
. ch unnade sig all lyx, men eftersmaken var

itter. Vi ser detsamma hända gång på gång

land våra största kändisar och idoler. Fram-

ängen och rikedomen leder inte till lycka,

tan till misär, och till och med till döden.

Men det finns kändisar som genom historien

visat pä en annan väg. Franciscus, vän med

både djur och människor, avsade sig lyckojak-

ten och levde för att lyfta andra. Jesus gav sitt

liv i kärlek för sina vänner, en berättelse vi får

gå in djupare i nu i fastetiden.

l detta nummer av Kyrkobladet far du läsa

om människor som ger av sin tid, sina resurser

och sitt engagemang för att lyfta andra. Jag

tror att de alla upplever livet som menings-

fullt. Att göra en insats ideellt, helt utan krav

på belöning eller applåder, gör livet menings-

fullt. Kanske även den där berusande känslan

av lycka ibland kommer på köpet. Den me-

ningsfullheten - den kan bli din, och min, om

vi vågar ta steget utanför vår egen lilla unna-

dig-själv-värld. Vilken chans!



du vara med och göra någonting som är bra både för dig
Nu har du som längtar efter att få göra en ideell insats chan
att erbjuda meningsfulla och roliga uppdrag och ta hand om
l den här tidningen hittar du allt du behöver veta och får m
engagerade.Varmt välkommen att bli en av dem. Du behövs

'Kom med och t^
Per Moberg är en av våra volontärer. Varje vecka finns han
med som hjälpledare för barngrupperna i Tiarp.

Vad gör du som volontär?
-Jag hjälper till med juniorer och senlo-
rer i Tiarp. Är med och håller ordning på
ungarna, helt enkelt. Jag ansvarar inte så
mycket för planering utan är med och ser
till att alla har roligt och trivs. Jag är en
vuxen till, helt enkelt.

Hur hittade du ditt uppdrag?

- Jag är engagerad i Kyrkans ungas i Tö-
reboda och träffade Sara Strömberg, som
ansvarar för barn- och ungdomsverksam-
heten iTiarp, på ett läger . Jag frågade om
hon ville ha hjälp med sina grupper. Det
ville hon, och på den vägen är det.

Varför är du volontär?

- Jag gillar att jobba med barn och ung-
domar. Att jag är med i Svenska kyrkans
unga har också gjort att jag fått massor
av nya vänner.

- För mig är det kanske inre l första
hand tron som gör att Jag är med, utan
det som den för med sig i form av vänner

Vad är det bästa med ditt uppdrag?
-Gemenskapen med alla andra, att jag

får moj lighet att träflFa folk som j äg annars
aldrig hade träffat. Kyrkans verksamhet
är verkligen en mötesplats för olika sor-
ters människor och det tycker jag är kul.

- Det är också roligt att märka att barnen
gillar att jag är med. Jag är en annan sorts
person än Sara och vi kompletterar varan-
dra. Det är bra för grupperna, tror jag.

Vad skulle du vilja säga till nägon som
funderar på att engagera sig?
- Kom med bara! Testa! Vi bits inre så

hårt. Det finns så mycket felaktiga
uppfattningar om vad kyrkan
är och hur man måste vara

om man ska vara med.

Många är rädda för att få
en viss stämpel på sig. Om
man är nyfiken tycker jag
att nian ska komma hit

och skaffa sig en egen
uppfat tning. Det finns



re eller hembesökare.

tär är många och varierande. Om du vill göra en insats
är. Hur mycket eller lite du vill göra bestämmer du själv.
it lika mycket tillbaka.

/s där man behövs!

hjälper till med allt från gudstjänster till
klädinsainlingar.

Men vi vet att det finns många Her som
vill göra en insats på sin fritid. Nu blir
vi bättre på att ta hand om det engage-
månget. Vår målsättning är att det ska
vara lätt att finna sin uppgift för den som
vill engagera sig i våra församlingar.

Därför finns numera en volontärsani-

ordnare hos Svenska kyrkan Falköping
som ansvarar för utveckla vårt volontär-
arbete.

Tveka inte att höra av dig till Kent
Mossby om du har idéer, frågor och fun-
deringar. Du hittar hans konraktuppgif-
ter i faktarutan på nästa uppslag. Där kan
du också läsa mer om vad det innebar atc

vara volontär hos oss.



'Vi har så roligt
tillsammans!'

ELLA BRITT GILLSELL jobbar med
kyrkans klädinsamling och har lett
svenskundervisning för flyktingar.

Varför är du volontär?

- Jag brukar saga att det handlar om l procent
osjälvislchet och 99 procent själviskhet. Det är
meningsfullt att kunna vara med och hjälpa an-
dra människor men framför allt har vi så roligt
tillsammans.

- När Jag arbeta med klädinsamlingen ser man Ju
verkligen att det händer någonting, resultatet blir
påtagligt och det tycker jag känns bra.

Vad är det bästa med ditt uppdrag?

- Gemenskapen. Alla som finns med här är så
oerhörr positiva och glada. Det känns aldrig som
något tvång att ge sig iväg till församlingshemniet
på måndagarna, det är bara glädjefyllt.

Vad skulle du vilja säga till någon som
funderar på att engagera sig?
- Ta chansen! Det är värt att pröva, både för
känslan av att uträtta någonting som ar viktigt,
att faktiskt kunna göra någonting för människor
som har det svårt, och för den fina gemenskapen
som finns här.

Det är

att hjät

Hur hittade du dina up|

- Det började med en
När min dotter börjad
annan kyrka än den ja^
förlåtelsen spelade en m'
ville finnas med i. När

den där projektorn blev

Varför är du volontär?

- Det är på något sätt <
det nog om att Jag vill g
kyrkan; den trygghet Ja^
med morfar till Slöta b

i bygden och blev väldi
förtroendevald.

Vad är det bästa med (

- Det ger mig både gläd
na hjälpa andra männis.

Vad skulle du vilja sägc
att engagera sig?

-Våga pröva, du får my.
en liten bit och känna s

ha en levande kyrka.



BIRGITTA PRYSANDER är
kyrkvärd och förtroende-
vald i Yllestads kyrka.
Varför är du volontär?

- Jag vill ha kvar en levande kyrka
i vår bygd och då känns det rätt att
vara med. och hjälpa till med det jag
kan.

- Jag tror att kyrkan spelar en viktig
roll både för dem som besöker den

ofta men också för alla andra. Det

uppstår alltid situationer i livet när
kyrkan behövs. Kyrkan står också för
en stabilitet som Jag tror behövs idag
när allt annat är så föränderligt.

Vad är det bästa med ditt uppdrag?
- Att Jag kan bidra till att vi får ha kvar
en levande kyrka. För mig personligen
ger det ett lugn att vara med och arbeta i
kyrkan. Att det finns någonting mer än
bara det jordiska ger en trygghet.

Vad skulle du vilja säga till någon som
funderar på att engagera sig?
- Var inte rädd att pröva! Det händer
mycket inom kyrkan nu och allt är inte
som det har varit.

- Man prövar nya vägar och söker hela
tiden nya sätt att nå ut, inte minst genom
nya gudstjänstformer där människor får
vara mer delaktiga.

- såfunkar det!
l
ka kyrkan Falköping
arbete på sin fritid.
i olika verksamheter
iänniskor.
l
ig för det som känns
lära sig nya saker om

nska kyrkans arbete,
hs gemenskap. Som
och handledning.

Du får ett tydligt uppdrag och arbetar bara så
mycket som du själv känner att du kan. Om du vill
skriver vi ett enkelt avtal som reglerar uppdragets
omfattning.

Om du har ett uppdrag i en verksamhet där det
kan förekomma känsliga uppgifter, vill ha en
överenskommelse om ett tystnadslöfte

Du hittar förslag på uppdrag som är aktuella hos oss
på sidan 14. Tanken är att det ska bli fler med tiden

och vi tar gärna emot förslag på lämpliga uppdrag!

l ANMÄLA DITT INTRESSE?

^ Mossby; 070-572 17 80 eller kent. mossby@svenskakyrkan. se



KALENDARIUM

Välkommen till Svenska k^/
Här hittar du gudstjänster och musik hos Svenska kyrkan Falköping
komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besök gärna v
se/falkoping, för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!

Lördag 10, 3

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik s Centrum;

S:t01ofGospel

15.00 Falköpings
församlingshem
Musikcafé: Musik för alla
Svensk körsång möter
somalisk musik. Körsång,
allsång och kaffeservering

Söndag 11,3
Tredje söndagen i fastan

9. 30 Torbjörntorps
församlingshem
Gudstjänst, Knut Svenning

10. 00 Kälvene kyrka
Mässa, Suzanne Byström.
Fastemarsch till Skörstorp.

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

13.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing
Konfirmanderna medverkar.
Kyrklunch.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Märka kyrka
Musikgudstjanst: Flöjt / flock;
Blandad kSassisk repertoar.
Louise Hult med flera från

musikhögskolan i Örebro,
Präst Pontus Johansson

kl 18.00 Karleby kyrka
Tema- och musikgudstjänst:
Alfa våra kyrkor, Ted Rosvall
med flera. Präst Suzanne

Byström. Kaffe.

Lördag 17/3

-l^LQ£LSAX>k>fSLkyitaL
Musik i centrum; Annika &

Mattias Lagerquist

14. 00Tiarps
församlingsgårde
Invigning av den nyrenoverade
lägergården!

19.00 Näs kyrka
Musikgudstjänst med
Yllestadskören.

Präst Mats LÖwing

Söndag 18, 3
Midfastosöndagen

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

14. 30Elvagarden. Vai
Gudstjänst, Jonas Hagsl

18. 00 Fredriksbergs l
Mässa, Kristina Askolin

18.00 Asle kyrka
Tema-och musikgudstjä
Allo våra kyrkor
Fredriksbergskören och
Allebergs kyrkokör
Präst Mats Löwing. Kaf1

18.00Friggeråkersk
Mässa, Pontus Johanssc

Lördag 24/3

11.00 S:t Olofs kyrki
Musik! centrum;

Gustav Gyllenhammar, [

13. 30Bergsliden7
Hela-världendag med
insamlingar och lotterie

Söndag 25/3
Jungfru Marie bebådels

11. 00 Tiarps kyrka
Mässa, Mats Löwfng oc
Suzanne Byström

11.00S:tOlofskyrk,
Mässa, Björn Lundin
Kören Knut Svennings.



3 Fredriksbergs kyrka
oassionen

: Rolf Martinsson
Söran Greider

inaekören, Alingsås,
dvardsson,
^sopran.
3ter Eriksson, baryton.
Kalholm, recitation.
mentalensemble.

tom, dirigent.
Jonas Hagström

äg 2/4

) Fredriksbergs kyrka
nsandakt, Kristina

n. Kören Knut Svennings.

) Mössebergs kyrka
nsandakt. Knut

ing

ig 4/4

} S:t Olofs kyrka
nsandakt, Jonas

'öm. Frednksbergskören.

ig 5/4
.rsdagen

) Fredriksbergs kyrka
i, Kristina Askolin

) SkÖrstorps kyrka
i, Mats Löwing

) Mössebergs kyrka
i, Pontus Johansson

) Näs kyrka
, Suzanne Byström

19. 30 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

19.30 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

21.00 Släta kyrka
Mässa med passionsspel,
Suzanne Byström

Fredag 6/4
Långfredagen

9. 00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Start för långfredagsvandring.

11. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

12. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

12.00 Vartofta-Asaka kyrka
Andakt, Suzanne Byström
Kyrklunch.

15. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst: Stabat
mäter av G. B. da Pergolesi
Kör, solister, orgel och
stråkkvartett.

Präst Jonas Hagström

19. 00 Asle kyrka
Långfredags-och
musikgudstjänst, Allebergs
kyrkokör. Präst Mats Löwing

Lördag 7/4 Påskafton

23. 30 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas HagstrÖm

Söndag 8/4 Päskdagen

9. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

9. 30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

Fredriksbergskören

10.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

10. 00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing.
Aslebygdens barnkör.

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Torbjörntorps kyrkokör

11. 15 Karleby kyrka
Famiijegudstjänst, Suzanne
Byström. Äslebygdens bamkör.
Barnens bibel delas ut.

Måndag 9/4
Annandag påsk

11. 00 S:t Olofs kyrka
Familjemässa, Kristina Askolin
Fredriksbergs barnkör.

11. 00 Märka kyrka
Emmausmässa, Pontus
Johansson

18.00 Släta kyrka
Påskkonsert;
S:t Olofs kyrkokör,
Fredriksbergskören
Mössebergs- och
Torbjörntorps kyrkokör,
Allebergs kyrkokör samt
pastoratets kyrkomusiker.
Präst Suzanne Byström



Lördag 14/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik s Centrum: Kitty Wang,
violin och Åsa Nyberg, piano

Söndag 15/4
Andra söndagen i påsktiden

9. 30 Mularps kyrka
Gudstjänst

11.00 S:t Olofs kyrka
Familjegudstjänst, Björn Lundin.
Bokens barn medverkar.

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

18.00 Vistorps kyrka
Tema- och musikgudstjänst,
A!ia våra kyrkor. Birgitta Lindh
med fler. Präst Björn Lundin.
Kaffe

Lördag 21/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i Centrum, Frontline

Söndag 22/4
Tredje söndagen i
påsktiden

9. 30 Märka kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

9. 30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson

11.00 Fredriksbergs kyrka
Konfirmation med mässa,
Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11. 00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, KnutSvenning

18.00 Kälvene kyrka
Tema- och musikgudstjänst,
Al!a våra kyrkor; Ted Rosvall
med flera. Suzanne Byström.
Kaffe

Lördag 28/4

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik j Centrum;
Mössebergs musikkår

15. 00 Torbjörntorps
församlingshem
Musikcafé, Må bra-kören.

18.00Mularpskyrli
Orgel vid helgsmåi,
Gustav Gyllenhammar

Söndag 29/4
Fjärde söndagen i
påsktiden

9. 30 Friggeråkers k
Gudstjänst, Pontus Jo

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne E

11.00S:tOlofskyr
Mässa, Margaretha Jc

11.00 Mössebergs
Mässa, Pontus Johans

14.00Vartofta-Åsal
Familjegudstjänst,
Suzanne Byström
Utdelning av Barnens

18.00 Asle kyrka
Gudstjänst,
Mats Löwing

18.00Fredriksberg
Sinnesrogudstjänst,
Jonas h^aaström



om hur det är att

'kan Falköping. Att
iskap för att bidra till

Igor eller kanske
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..

(VÄLL
18.30 l FREDRIKSBERGS KYRKA

nare, lär dig mer om ideellt arbete och får svar på alla dina
'Vill du vara med på kvällsmässa är du välkommen redan kl 18

BJUD NÅGON
DU INTE KÄNNER

PÄ LUNCH!

L72 950J
så ger du 50 kronor i kampen
mot hungern i världen.

fn^%

Sv??^kTI<7Fk'35;
NTERNATIONELLT ARBETE]


