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) OLID ROCK!
imbi på hal is" är en bild ur en film - som
^it så välkänd att den blivit till ett tales-
:. Ibland känner vi oss som en snubblande

nbi, liggande på isen och utan förmåga
ta oss upp. Allt glider undan när vi försö-
fä grepp om det.
)et naturliga i det läget är att söka sig mot
mark. Mark som bär, mark som ger mot-
id under fotsulorna.

or mig är dopet sådan fast mark. "Solid
k är ord man lätt förknippar med musik,
i av den mer högljudda och taktfascare
:en. Jag har sjungit orden många gånger,
^ inte i rocksammanhang. Det har varit i
pelguds tjänster, och vad orden egentligen
/der är just "stadig klippa". Det är alltså
or som vi alla behöver och som gospel-
sr runt hela vår jord har uppgiften att
iinna om.

(en allra stadigaste grunden är dopet. Jag
att jag är döpt. Det kan inte göras ogjort
det ligger där som en stadig klippa i bot-
av mitt liv. Vad som än händer vet jag
äg vilar i Guds händer, tillsammans med

alla andra över hela vår jord som också fått ta
emot denna underbara dopets gåva.

Om tillvaron vacklar - om vi känner oss

som Bambi, tag då och sjung i hjärtat en
stund och påminn dig om var du djupast
hör hemma. Alla kommer vi ut på svagisen
ibland, men alla har vi möjligheten att hitta
tillbaka till den fasta grunden - den finns där
ju redan - i vårt eget hjärca.

Läs nu mer i detta kyrkoblad om dopet
och låt dig påminnas och inspireras! Kanske
kan du vara "Solid rock" för dina medmän-
niskor?

Guds frid!

a=v-r"A :vfl... iir'Wtiii»r. ir'
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kan engagera dig genom att gå med i en befintlig
nineringsgrupp eller bilda en egen nomineringsgrupp.
t.. .
gistrering av grupper och anmälan av
ididater ska vara inne senast 15 april 2013.
l
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Dopet var en själv
Varje år döps runt 1 50 barn i Falköpings pastorat. l januari var
För hennes föräldrar var det självklart att dottern skulle döpa;

Stella sitter nöjd i pappas knä. De blå öga-
nen följer allt som händer i rummet och
då och då fyrar hon av ett litet leende. Ett
sådant där tandlöst, lycl<ligt leende som
bara den som nyss fyih 3, 5 månad kan le.

- Stella är verkligen lätt att ha att göra
med. Hon sover på nätterna, äter bra och
är nästan alltid så här nöjd och glad, säger
mamma Marie och stryker dottern över
kinden.

Vi träffas l familjens lägenhet mitt i Fal-
köping. Här har Marie och Thomas bott

sedan 2008. Den charmiga fyr an ligger
alldeles intill S:t Olofs kyrka, så när der
var dags för dop i slutet av Januari var det
bara att bära över lilla Stella till kyrkan.

Atc hon skulle döpas var en självklar-
het.

- Det var bara en fråga om när, inte
om, säger Marie.

Både hon och Thomas är döpt a och

konfirmerade och har nära relationer till

sina egna gudbarn och gudföräldrar. De
ser dopet som en milstolpe i livet och vill



Vi ''är^ff-kligen^lada^ch^BHBBHfffflffIW
l dopdagen och vet att den kommer att vara ett
i. minneför livet, säger Thomas l "
f

'y

fantastiskt. Hon bidrog verkligen till att
göra den här dagen så speciell. Hon var
underbar med Stella, varm, familjär och
väldigt proftsig.

För Marie och Thomas var det också

viktigt att Stella fick gudföräldrar, eller
faddrar som det också kallas. De ville att

hon skulle få två vuxna till som finns där

för henne och följer henne genom livet.
Två personer hon kan vända sig till och
vara nära, förutom mamma och pappa.

Marie och Thomas valde att bara bjuda
in den närmaste fainiljen samt sina egna
gudbarn och gudföräldrar till dopet. De
ville inte ha en för stor tillställning som
tog fokus från det dagen skulle handla
om.

- Vi är verkligen glada och tacksamma
över dopdagen och vet att den kommer
att vara ett minne för livet, säger Tho-
mas och vaggar försiktig på Stella som nu
somnat i hans knä.



DET BÖRJADE MED J

ger Jesus sina lärjungar
döpa människor i den
uppmaningen har kyrka

opet är en gåva från Gud
oss människor. I dopet få)
ta emot Guds löfte om kär

och trofasthet och den gåvan vill .
kyrkan ge vidare till varje människa

När en människa döps blir hon m
lem J Svenska kyrkan, men också i <
världsvida kristna kyrkan. Hon bli
av en stor världsomspännande far
och som döpt har man alltså syst
bland alla jordens kontinenter.

I dopet så nämner vi den som sl

1-1 - -

DOPKLÄNNING

'den tidiga kristna kyrkan, döptes man
. i regel i en dopbassäng. Dopkandida-

ten klev naken ner i vattnec och doppa-
des tre gånger, för att sedan kliva upp
på andra sidan och ta på sig nya kläder.
Kläderna var en symbol för att den döpte
nu Iklädde sig Kristus, ett nytt skede i
livet inleddes.

Idag är klädedräkten också viktigt vid
många dop. Små barn har i regel dop-
Idänning och konfirmander som skall
döpas kan bära en konfirmandkåpa.
Dräktens vita färg är en symbol för ren-

-^ '(J^QQ .
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het och rättfärdighet. I dopet får vi stiga
in i en ny roll, förlåtna, upprättade och
kallade till att vara Jesu lärjungar.

Att vara en Jesu lärjunge är en ansvars-
full uppgift. I dopet kallas vi till att bära
ut Jesu kärleks budskap till våra medmän-
niskor. Vi kallas till att stå på de svagas
sida och kämpa för rärrvisan. En sådan
gedigen uppgift är något som vi behöver
växa in i. Dopklänningens längd sym-
boliserar just växandet. Vi döps bara en
gång enligt vår kyrldiga tradition men
dopet är något vi får leva i varje dag.



DOPLJUSET -^/m^xrL^r Liv^h iji^,
'är ett barn döps så får det ta emot sitt dop-
ljus som en påminnelse om att vännen,

-yggheten och hoppet i mörkret kommer från
rud.

På dopljuset finns ett Kristusmonogram i rött
.yck. Det består av bokstäver X och P; de två
irsta grekiska bokstäverna i ordet Christos -
jristus. Jesus Kristus som beskrev sig själv med
rden: "Jag är världens ljus. Den som följer naig
<all inte vandra l mörkret utan ha livets ljus.

De orden uttalas vid dopet och de är Jesu dl-
rekta tilltal till den nydöpte.

Dopljuset hamnar nog lätt i mångas byrå-
lådor, där det samlar damm och glöms bort,
men från kyrkans sida vill vi uppmana alla till
att använda sina dopljus.

Tänd det på dopdagar och födelsedagar, tänd
det vid svårastunder då niÖrkret känns påträng-
ande. Om ljuset brunnit ned är du välkommen
att hämta ett nytt på församlingsexpeditionen.

. ».. »'. t *

M^o^^r d^-p^h, Löfte'
Dopet vill inte blunda för detta fak-

tum. Istället så finns i dopets glädje och
tacksamhet över livet också allvarets fär-

ger. Det finns destruktiva krafter och
makter l oss människor och utanför

oss. Dopet vittnar om att de krafterna
aldrig får sista ordet, utan att Gud
möter oss i allt det som vi upplever.

Vid varje dop ber prästen en bön
Över dopvatcnet. En bön om att Guds
Ande ska helga vattnet och vara närva-
rande vid dopet. Ord och vatten verkar
tillsammans och skapar dopets löfte: att
Gud är med oss alla dagar till tidens slut.

TEXTER: ANNA HAGMAN

SKA KYRKAN FALKÖPING
iii döpt i Svenska kyrkan. Föräldrar behöver inte vara döpta för att få döpa
;an döpas. Den som vill konfirmeras och ännu inte är döpt är också välkom-

Istjänst på en lördag eller att låta ditt barn bli döpt i en söndagsgudstjänst.

i bli döpt och därigenom medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med vår
En tid innan dopet tar prästen kontakt med dig för ett dopsamtal. Dopklän-



VÄLKOMMEN TILL bVENSKA KYRK
Här hittar du gudstjänster och musik hos Svenska kyrkan Falköping i vår. Någi
Följ vår annonsering och besök gärna vår hemsida, wwiv. svensfeakyrfean. se/)

LÖRDAG 9/3
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

Anders Hartelius, piano

SÖNDAG 10/3
10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin,
Mössebergs barnkörer.

10.00 Släta kyrka
Mässa, Suzanne Byström
S:t01ofGospel.

15. 00 Yllestads kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne
Byström. Barnens bibel

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin och Sandra
Flensén. Fredriksbergskören och
Glädjekören.

17.00Mularpskyrka
Temagudstjänst "Menniskans
åldrar". Kvartettsång. Kyrkkaffe.
Maria Koch, pedagog: "Att bilda
familj". Mats Löwing

17.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

19.00 Mössebergs kyrka
Mysteriemässsn. Lovsångskören,
solister och kompgrupp.
Pontus Johansson

LÖRDAG 16/3

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SÖNDAG 17/3
10. 00 S:t Olofs kyrka
Familje gudstjänst, Anna Hagman
Utdelning av Barnens bibel.

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Hela världen-gruppen serverar

11.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing och
Suzanne Byström. Fastemarsch
tillAsle

13.00Aslekyrka
Mässa, Mats Löwing och
Suzanne Byström.

15.00 Stöta kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin
Kyrkkaffe

17.00 Vartofta-Asaka kyrka
Temagudstjänst, Björn Lundin
"Menniskans åldrar", Ted Rosvall,
sång och gitarr. Vid samkvämet:
"l nöd och lust... - om

påfrestningar i våra relationer,
kriser, sorg och nysatsning".
Elisabet Johansson, diakon i

Jönköping, medverkar. Kaffe.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Sandra Flensén

17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

19. 00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst. Mariamusik,
Bergaton, S:t Olofs kyrkokör,
instrumentalister och solister,

Ledare: Annika Lagerquist.

PALMSÖNDAGEN 24/3
10.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Anna Hagman

10.00 Mössebergs kyrka
Familjemässa, Knut Svepning
Bamköroch barngrupper. Efteråt
familjefest! (se sidan 13!)

10.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Kristina Askotin

11.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Anna Haqman

15. 00 Släta kyrka
Familjegudstjänst, Suzanni
Byström

17.00 Skérstorps kyrki
Temagudstjänst; "Mennisk
åldrar". Maria Håkansson,
Kaffe. Carina Bengtsson, p
"Karriär, utbrändhet, ungai
flyttar ur boet". Mats Löw

1 7.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, Johanne
passionen. Falbygdens Öre
kör, solister och barockork

(se sid 74.0 Förköpav bilje

MÅNDAG 25/3
18.00 Fredriksbergs ky
Passionsandakt, Jonas Hac

Kören Knut Svennings,

TISDAG 26/3
18.00 Mössebergs kyr
Passionsandakt, Knut Sver
Gustavi stännmor,

ONSDAG 27/3
18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt, Björn Lun

SKÄRTORSDAGEN 28)
18.00Mularpskyrka
Mässa, Mats Löwing

18.00 Friggeråkers kyr
Mässa, Sandra Flensén

18.00 Fredriksbergs ky
Mässa, Kristina Askolin

19.00 Karleby kyrka
Mässa, Suzanne Byström

19. 30 S:t Olofs kyrka
Mässa, Anna Hagman

21. 00Yllestadskyrka
Mässa med konfirmanden



Näs kyrka
jsgudstjänst. Knut Svenning

N DAG PÅSK 1/4
S:t Olofs kyrka
nässa, Kristina Askolin.

sbergs bamkör.

Släta kyrka
)NSERT med
;bergskören,
's kyrkokör, Torbjörntorps
sr, Lovsångskören och
;s kyrkokör, pastoratets
lusiker & instrumentalister.

Friggeråkers kyrka
smässa, Jonas Hagström

»G 6/4
S:t Olofs kyrka
centrum. Celloeleverfrån

<olan under ledning av
Aar\e Schön

ÄG 7/4
S:t Olofs kyrka
Anna Hagman

Mössebergs kyrka
Sandra Flensén

Asle kyrka
Björn Lundin

Släta kyrka
Björn Lundin

Vistorps kyrka
jdstjänst, "Menniskans
Sara och Anna Strömberg,

musik. Kaffe. Lennart

>erg, morfar: "Barnbarn
innar". Präst Jonas

3m.

Torbjörntorps kyrka
3nst, Sandra Flensén

Fredriksbergs kyrka
idstjänst, Anna Hagman

S:t Olofs kyrka
ludstjänst,

LÖRDAG 13/4
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Ola Paimqvist &
Mattias Lagerquist, sång, pi ano

och orgel.

15. 00 Torbjörntorps
församlingshem
Musikcafé. Dragspel och sång
med Lars-Yngve Andersson.

SÖNDAG 14/4
10.00 S:t Olofs kyrka
Familjegudstjänst, Anna Hagman

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Kyrkfika i vapenhuset.

lO.OOMularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11. 30Karlebykyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa. Kristina Asklin

17.00 Yllestads kyrka
Temagudstjänst, "Menniskans
åldrar". Annika Lagerquist m. fl.
Kaffe. Ingegerd Sandahl mfl: "Jag
är en glad pensionär... eller?!"
Präst: Pontus Johansson

17. 00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin.
Fredriksbergskören medverkar.

LÖRDAG 20/4
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Elever och lärare

från estetprogrammet i Falköping

SÖNDAG 21/4
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin.
S:t Olofs kyrkokör.

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

17.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

17.00 Tiarps kyrka
Temagudstjänst, "Menniskans åldrar".
Yngve Johansson, fiol. Kaffe. Mats
Löwing: "Det långsamma mognandet"

19.00 Vartofta-Asaka kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

LÖRDAG 27/4
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Susanna

Venetvaara, Susanne Litborn & Ewa

Hermansson, sång och piano

SÖNDAG 28/4
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Sandra Flensén

S:t01ofGospel.

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

10.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Anna Hagman

17.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Björn Lundin

17.00 Kälvene kyrka
Temamässa, "Menniskans åldrar".

Sång. Kaffe, Maja Borg: "Livets
höjdpunkter?!"

19. 00 Släta kyrka
Musikgudstjänst med
hemlandssånger. Kören Knut
Svennings. Präst Jonas Hagström

LÖRDAG 4/5
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Sebastian

Henriksson, flöjt och Björn
Äkerhage, orgel och piano



SÖNDAG 5/5
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Anna Hagman

10.00 Mösseberg kyrka
Mässa. Pontus Johansson

10.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

15.00 Fredriksberg kyrka
Familjegudstjänst

17. 00 Karleby kyrka
Mässa, Anna htagman

17.00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst. Bamkören.
Präst Pontus Johansson

19.00 Asle kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

19.00 Luttra kyrka
Hela kyrkan sjunger
Präst Jonas Hagström

KRISTI HIMMELFÄRDS DAG
TORSDAG 9/5
8.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst. Tornmusik.

8.00 Torbjörntorps kyrka
Gökotta, Knut Svenning
Torbjömtorps kyrkokör
medverkar. Efter gudstjänsten
utflykt till alvaret. Fikakorg!

9.00 Släta kyrka
Gudstjänst med tornmusik,
Suzanne Byström

10.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

tO.OOMularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing.
Tommusik.

10.30 Vistorps kyrka
Friluftsgudstjänst på Heaberget,
Kaffekorg. Suzanne Byström.

LÖRDAG 11/5
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Jens Johansson,

flöjt och Gustav Gyilenhammar,
piano.

SÖNDAG 12/5
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning,
Jens Johansson, flöjt,

10.00 Vartofta-Asaka kyrka
Mässa. Kristina Askolin

17.00Tiarps kyrka
Mässa. Sandra Flensén

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

19.00 Släta kyrka
Mässa, Jonas Hagström

19.00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst med
Gustavi stämmor.

LÖRDAG 18/5
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Vax Femina,

damkör från Alingsås under
ledning av Emnna Undemar

11.00 Torbjörntorps kyrka
Konfirmation med mässa, Pontus

Johansson och Sandra Flensén.

SÖNDAG 19/5
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson.

Barnkören. Kyrkkaffe i
vapenhuset.

11.00 Fredriksbergs kyr
Konfirmation med mässa, A

Hagman och Björn Lundin

11.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagströr

14.00 Fredriksbergs kyr
Konfirmation med mässa, /s

Hagman och Björn Lundin

17.00 Torbjörntorps kyr
Mässa, Jonas Hagström

19. 00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, Jonas Ha(

19. 00 Vilostads kyrka
Musikgudstjänst,
Suzanne Byström

MÅNDAG 20/5
19.00 Friggeråkers kyrk
Mässa, Knut Svenning
Kören Knut Svennings

SÖNDAG 26/5
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Anna Hagman

10.00 Aste kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing.

11.30Kälvenekyrka
Familjegudstjänst, Suzanne
Byström. Terminsavslutninc
Svenska kyrkans Unga

17. 00 Friggeråkers kyrk
Mässa, Knut Svenning

1 7.00 Fredriksbergs kyr
Sinnesrogudstjänst,
Kristina Askolin

19.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Bystn



EBY, YLLESTAD OCH ASLEBYGDENS torsamlingar
'05-76 81 91, Mats Löwing, 0709-50 83 86. KYRKOMUSIKER: Birgitta Lindh, 0701-89 20 07, Ted
Strömberg, 0702-10 70 95. Sonja Svensson, 0702-51 89 27 VAKTMÄSTARE INRE TJÄNST: Katarina
tian Strelth, Karleby kyrka 070-391 0567, Kent Strangby, Vistorps och Vartofta-Asaka kyrkor 76 50 10,
73. VAKTMÄSTARE YTTRE TJÄNST: Marcus Ärlig, 0703-91 05 65, Lennart Oskarsson, 0703-91 05 64.

idstjänster: "Om menniskans åldrar"
sd efterföljande
mat"Menniskans

Vända-Trappan".

om vi ställs inför under

j varandra och inbjudna
dela tankar och erfaren-

får vi också möjlighet att
stjänstordningar.

{ VÅREN 2013

l och Sara Strömberg,
:ommen till världen",

idh, celloinusik. Vid

igheter , SonjaSvens-

av Gustaf och Natalia

liga tonåren , Marga-

iN!): Allebergs kyrko-
:h utanförskap", Anna

iång. Vid samkvämet:
ingspedagog

: Ted Rosvall, sång till
. " - om påfrestningar
ing . Elisabet Johans-

AtANNBNS ÅLDRAR.

24/3 Skörstorps kyrka kl 17: Maria Håkansson, sång.
Vid samkvämet: Karriär, urbrändhet och ungar flyttar ur
boet , Carina Bengtsson, präst

7/4 Vistorps kyrka kl 17: Sara ochAnna Strömberg, sång
och musik. Vid samkvämet: Barnbarn och grannar , Lennart
Strömberg, morfar

14/4 Yllestad kyrka kl 17: Sång och flöjt, Annika Lager-
quist m. fl. Vid samkvämet: "Jag är en glad pensionär. .. eller?!'
Ingegerd Sandahl m fl.

21/4Tiarpskyrkakl 1 7: Yngve Johansson, fiol. Vid sam-
kvämet: "Det långsamma mognandet". Mats Löwing, präst

28/4 Kälvene kyrka kl 1 7: Sång. Vid samkvämet: "Livets
höjdpunkter?! , Maja Bore



Slotafar

Katarina tar över efter Gun-Britt!

Efter många år som vaktmästare, gick Gun-Britt
Gunnarsson i pension vid årsskiftet.

Att efterträda en sådan person kräver sin kvin-
na och Katarina Lundqvist är hon som gör det. Vi
tackar Gun-Britt för alla dessa fantastiska år och

önskar Katarina lycka till!

CT><'J .< <i =l.;t .<«1 >< :r.i >ii;r "ii; "ijuja.»
SLÖTAGÅRDEN
Miniorer(åk 1-3), onsdagar jämna veckor kl. ] 7-19
Öppna förskolan, onsdagar kl. 9-11.30
TlARPS FÖRSAMLINGSGÄRD

Miniorer(äk 1-3), torsdagar jiimna veckor kl. 18-20
Juniorer (åk 4-6), torsdagar ojämna veckor kl. 18-20
Söndagsskola (fr 4 år), söndagar ojämna veckor kl. 10-1)

YLLESTADS FÖRSAMLINGSGÅRD
Miniorer (åk 1-3), torsdagar kl. 15.45-17. 30

VARTOFTA-ASAKA FÖRSAMLINGSGÅRD
Pysselgruppen (åk 4-6), onsdagar kl. 17.00-19. 00

För ba

i våra f
Kvällen är hare

ett gäng junior;
du en pinne ocl'

Vi pratar om Jesus <
lärjungar, om de o.
runt en brasa ochprs
skrattade.

Under kvällen har

lek, alla har fått be:

något de gjort undi

och vi har lärt oss c
en brasa.

Så här kan en kval

mans med Junlorern
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Välkommen till Bergsliden 7 den 1 6/3
då vi har vår årliga Hela världen-dag.
Lotterier, försäljning av hembakt fikabröd mm och ser-
vering av kaffe och semlor, ̂ ^äntar. Alla insamlade medel
går oavkortat till Svenska orkans fasteinsamling. Kom.

och dela trevlig samvaro samtidigt som du gör en insats
för världens fattigdoin och svält!

Gåvor till lotteriet same hembakt fika.bröd dU försälj-
ning tas tacksamt emot, gåvorna gärna inslaget i paket.
Lämnas in på Bergsliden 7 torsdagen 14/3 mellan kl
10-12 eller fredagen 15/3 mellan kl 13-16.

l fest i fasta n!
Mössebergs

;tiviteter för hela familjen.

där barnkören och barngrupperna medverkar
[reter både utomhus och inomhus; ponnyrid-
låd, lotterier och försäljning av hembakat och
vi korv utanför l<yrkan och i källaren serveras

- och skojstund, där vi sjunger kända sånger
v någon sagofigur! Då kommer vi också att slå
fylld med något gott!
a. från fikat och försäljningen går till Svenska
ta hungern!
^erk, saftRaskor, marmeladburkar etc. som vi
lärlig och rolig dag tillsammans! Välkomna!
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Välkommen till sjukhuskyrkan
Verksamheten är till för alla som vistas på sjukhuset.
Personalen på sjukhuskyrkan har tyscnads-
plikt och inga journaler förs. Sedan årsskif-
ter är Anna Hagman nysjukhusprästpåSka-
raborgs sjuklius Falköping Tillsammans med
Knut Svenning.

Välkommen till "Andrum i vardagen" kl
12. 00 på fred^ar i sjukhusets kapell.

Anna Hagman finns på plats på sjukhu-
sets kontor fredagar kl 9.30-11.30.

Nu renoveras Märka kyrka
Det efterlängtade arbetet startade i mitten av februari.
Det största arbetet är att plocka ner all lös

puts och därefter lägga på ny kalkpats. Nu
skall vi också en gång för alla få reda på vilka
målningar som döljer sig under putsen, detta
har aldrig klarlagts ordenligt utan har med
tiden närmast fått ett mytiskt skinimer över
sig. Finns det möjlighet, vill vi kunna visa i
varje fall ett utsnitt för eftervärlden, av det
som vi hoppas finns.

Dessutom skall predikstol och altaruppsats

konserveras, likaså de gamla läktarbrösten
som finns uppsatta i vapenhuset. Vi kommer
att ta bort ett par bärnkar längst bak i kyrkan
för att få etc lite större utrymme för kyrkfyka
eller enklare samlingar. Sedan kommer allt
annar som finns från golv till tak att bättras,
målas om eller vad som krävs.

Arbetena beräknas vara klara som senast
under eftersommaren.

ÄkeAbrahamsson

Gudstjänstvärdar avtackades
Maj-Britt Dahl och Ulla Sjölin
har varit gudstjänstvärdar på
Katarinagården.
- Det har alltid varit fantastiskt att koinma

dit. Vi har också fått så mycket tillbaka, säger
de.
- Vi minns många goda möten som gör att
vi minns vår tid här med glädje. Det har bli-
vit många skratt och tårar. Nu önskar vi våra
efterträdare lycka till.
Maj-Britt engagerades som gudstjänstvärd
av Inge Hedenberg, tidigare präst i Tor-
björntorp. Hon värvade sedan Ulla 1991.
Båda betonar att de har servat boende, per-

.k kl.,, ^, ^1

Alla boende får inbjudan till andakt och de
som vill vara med får hjälp dit.

Genom alla år har Maj-Bricr och Ulla varit
till både glädje, stöd, tröst och trygghet för
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musik Lyssna till Glädjekören
ibergs kyrka
Stompers!
kaka och kaffe med frivil-

ilingfrånkl. 17. 00.
. 17. 00.
-7521 10(Delavbiljett-
aste insamling.)

Söndag 10/3 kl 1 7. 00 Fredriksbergs kyrka
"Glädjekören" och Fredriksbergskören medverkar. Glädjekö-
ren" kallar sig till vardags för demokratiska koko-kören. Kom
som du är - du har något att tillföra! Den leds av volontärer
och har tidigare niedverkat i samband med "IVtässa, mat och lite
prat". I samband med. gudstjänsten kommer det att serveras ett
enklare kyrkkaffe.

passionen
/ musikhistoriens främsta verk

'nen avJohann Sebastian Bach.

Falbygdens oratoriekör består av rutinera-
de sångare från hela Skaraborg, men även
långpendlare från Göteborg, Linköping
och Nässjö.

Kvällens solister har alla specialiserat sig
på baroclanusik på ett eller annat vis. Även
musikerna i barockorkestern spelar på tids-
trogna instrument vilket ger en särskild
klang åt verket.
Biljetterna har redan börjat säljas och kan
köpas på pastorsexpeditionen, Borvidga-
tan 43.

Varmt välkommen att inleda påsken i S:t
Olofs kyrka!

Annika Lagerquist

PALMSÖNDAGEN 24/S KL 17
S:T OLOFS KYRI?Afi^AtKÖPING

^t?
Johann Sebastian B.ach

W* < \ iONT^

JOHANNESPASSIONEI

»..*. -
FALBYGDENS ORATORIEKOR

Carl Johan Liliieroth, evangelist ̂ -^>'
Hedvig Eriksson, sopran "lll
Tobias Nilsson, countertenor

Gustav Eriksson, bas '

Karl Peter Eriksson, bas
BAROCKORKESTER

Annika Lagerquist, dirigent

Entré: Vuxen 1 20:- Skolungdom 80:- .
(Förköp fr 1 /2 på församlingsexpeditionen, Botvidsgatan 43) j

/'.
Svenska kyrkan,-



Dags att söka till
sommarungdomskören!
Arets sommarungdomskör är igång mellan den
1 7 juni och den 7 juli och vänder sig till ungdomar
från 1 5 och uppåt.
Ledare blir Louise Hult och Gustav Hagström. Du som tycker
att det låter spännande att vara med och sjunga och spela tillsam-
mans med andra i sommar är välkommen med din ansökan till

falkopingpersonaladm@svenskakyrkan. se.
Ansökan ska innehålla dina personuppgifter same uppgifter

om eventuell körvana och instrumenrspel samt referensperson.
Frågor kan ställas till Ellinor Norberg på telefon 070-591 06 54.
Sista ansökiiingsdag fredag den 19 april. Mer information finns
på vår hemsidan: www.svenskakyrkan. se/falkoplng.

^,, Vikarierar som
diakoniassistent
Så här ser han uc> Per Janson, som just nu vi-
karierar som föreståndare för den diakonala

verksamheten i Falköpings församlings-
hem. Per blir kvar hos oss året ut.L»

Ekumenisk gemenskapsträff
Torsdagen 18/4 kl 15-1 7
Välkommen till stor ekumenisk gemenskaps träff i Falköpings för-
samlingshem. Medverkan av Fredriksbergs barnkör tillsammans med
Pingstkyrkans barnkör och Veronica Lorenczon samt "våra" brasilian-

Barnen
till alla
Att läsa bibeln 1

lång, innehållsr

Med hjälp av bilder i
inbjuds vi att kliva
upplevelserna tillsan
samling har fått en ii
för att få var sin egen
det bra att höra av si

Öppen 1
i Fredrik
Välkommen till
dig som är hem
Tisdagar Id. 14-16 o<
lar och har sångsaml
våren och försomma

utomhus. Anne och

S:t Olof:
gudstjär

. ". k^. ^1. "" J.

duengagerc
i S:t Olofs kyrkc
Välkommen att vara

gång i månaden, sam
sjunger psalmer och
träffas torsdagar i Fal
datum gäller under v
ler funderingar, kont
18 eller Annika Lage



föräldrar är eller ens vilket datum jag är
född. Ovetskapen har lämnat mig med
en känsla av rotlöshet, en känsla av att
inte höra till.

~.. '"

'An idag vet jag
' inget om varför
jag lämnades bort.

Jag tror att det som vi människor
aldrig någonsin kommer att kunna få
svar på behöver vi försonas med. För
mig har dopet varit en nyckel i förso-
ningsarbetet kring min dunkla första
tid på jorden.

Jag vet inte när jag är född men jag
vet närjag är döpt - den 8;e april, 1984
och genom den handlingen så knöts
mitt lilla liv samman med hela kyrkan,
med alla döpta runt om i världen.

Mitt dop löser mig inte från alla frå-

ANNA HAGMÄN"
Präst i Svenska kyrkan Falköping

gör och funderingar, de bär jag alltid
med mig, men dopet är för mig en fast
och trygg punkt. En händelse för näs-
tan 30 år sedan som ekar in i vardagen
här och nu. Du är döpt, du hör till, Gud
går med dig vad som än händer.

Nu, som prästvigd, fårjag den enormt
stora glädjen att döpa stora och små.
Och vid varje dop påminns jag om löf-
tet som Gud ger oss. Löftet att vi inte
vandrar ensamma, att du och jag hör
till och är en del av Guds stora familj.


