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FASTEINSAMLINGEN:

VAR MED OCH
UTROTA HUNGERN! Ny samtalsjou

LNÄGON ATT TALA MED

HAR FINNS ALLTID
NÅGON SOM LYSSN,



KYRKOHERDEN

Ett nytt liv för alla
Hur gör ni därhemma, äter barnen först
;Iler sist? Jag minns en berättelse om en
.lcen kille som fick vara med på tårtka-
.aset vid den fina danibjudningen, och
laturligr^is ta sist. När fatet nådde ho-
-lam var tårtan slut, och han gick fram till
m av damerna och frågade med fuktiga
5gon: Va tåtan go? .

Jag tror den tiden är förbi då uttrycket
lillcuren kommer sist" var gångbart.
'Ytminstone i vår del av världen. Vi har

:illsammans skapat ert samhälle där alla
lar samma värde, och där rättvisa och

nedmänsklighet är värderingar vi sätter
lögt. Det har kostat svett och möda, men
åt oss konstatera att det var värt det. Jesu
)rd om att de första ska vara de sista, och

le minsta de största, har blivit till verklig-
ler på många områden i vårt samhälle.
barnens och de utsattas rättigheter har
yfts upp och betonas.
Ändå känns det långt ifrån färdigt och

dart. Att behöva äta sist bara för att man

lr tjej, är en verklighet i många delar av
rärlden. Och hos oss finns fortfarande

nännlskor som upplever att de blir för-
)igångna, mobbade, trakasserade och
)rättvist behandlade.

När Jesus blir slagen, hånad och till sist
lodad på korset är han en bild av den
ridriga ondska som vi människor utsät-
er varandra för. Många drabbade känner
gen sig i Jesus, och andra kan nied röd-

nande kinder känna igen sig i dem som
slog honom. Anna Odells tänkvärda film
Aterträffen" visar detta med all tydlig-

het.

Hemligheten som påsken bär på är att
det finns ett nytt liv för alla - de slagna
och hånade, som får upprättelse, men
också för mobbarna som kan finna förlå-

telse och en helt ny livsinriktnmg där de
slipper bära. på den runga skammen för
vad de gjort.

Detta ar nytt liv, och detta, är framtiden.
Inte att vi gräver ner oss i det förflutnas
skyttegravar utan ser och arbetar framåt
tillsammans. Jesus visar vägen, och vi far
gå den! Den vertikala försoningen mel-
lan himmel och jord slår igenom också i
den horisontella - mellan människa och

människa.

Kom och var med och fira detta du

mörker till lius. Gud välsivne er alla!



Ny samtalsjourvill
ge stöd och kunskap
Att ge råd och stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära
relationer Det är målet med den nystartade samtalsjouren i
Fredriksbergs kyrka.

- Vi kan inte erbjuda något skyddad bo-
ende, men vi kan lyssna och ge råd om
hur man kommer vidare. Jag tror att det
kan vara en trygghet för många att veta att
hjälpen finns nära.

Det säger Kerstin som tagit initiativ till
jouren tillsammans nied kollegan Eva. De
har också startat det nya kvinnocaféet i
Fredriksbergs kyrka som har öppet varje
tisdag förmiddag.

- Båda verksamheterna är projekt på
cirka ett år. Efter den tiden ska de urvär-

deras innan vi vet om det blir någon fort-
sättning, berättar Kerstin.

Hon och Eva sitter tillsammans med en

av caféets gäster vid ett bord i Fredriks-
bergs kyrkas syföreningssal. Borta vid
dörren står kaffe och kakor framdukade

och från köket strax intill doftar det gott
av nybakat bröd. Caféet har bara haft öp-
pet i några veckor och ännu så länge är
det inte så många gäster som hittat hit.
Men Eva och Kerstin hoppas att det så
småningom ska kunna bli en levande mö-
tesplats för kvinnor.

- Det här ska vara en plars för samtal,
stöd och gemenskap, säger Kerstin. Och
man behöver inte vara medlem i Svenska

kyrkan för att komma hit, alla är väl-
komna.

Samtalen till jourtelefonen har ännu
så länge varit få. Men initiativtagarna är
övertygade om att behovet är stort.

- Kvlnnojouren här i Falköping stäng-
de ju för några år sedan. Nu får den som
behöver hjälp vända sig till Kvinnohuset

M'.1^1 M MT*imMÅ;I'IR3iBEW3'ffim*JT^
Jouren har öppet tisdagar och torsdagar kl 14-17. Du
som ringer kan vara anonym. Telefon:0515-184 38

^
cJLri[nwwr?(A i d ;<i 4 .T;I i r?n i^<l'^^
Samtal, stöd och gemenskap. Caféet håller till i
syföreningssalen och har öppet tisdagar kl 10^12.
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- Jag vill gärna hjälpa andra i samma
situation. Jag vet ju att det faktist går att
ta sig ur en sådan relation. Men jag vet
också act man måste få hjälp av andra när
man väl bestämt sig får att gå, annars är
det väldige lätt att falla tillbaka igen, säger
hon.

Journumret är ännu så länge öppet två
eftermiddagar i veckan, men tiderna kan
komma att utökas om behovet finns.

Alla som vill kan vända sig till jouren

för att få vägledning, stöd och rådgivning
kring hur man tar sig ur en destruktiv
relation. Den som ringer kan vara helt
anonym.

- Det går bra att bara ringa och prata.
Mlan måste inre ha bestäint sig för att man
vill förändra sin situation, säger Kerstin.

- Men för den som vill göra det kan
vi också hjälpa till nied kontakten med
myndigheter. Vi kan också följa med på
besök om det behövs.

y
?
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man som misshandlade henne.

situation.

Så småningoni lyckades hon rymma
från mannen och ta sig till en polissta-
tion. Via dem fick hon sedan kontakt

med kvinnojouren. En jourkvinna öpp-
nade sitt heni för henne och lät henne

stanna, tills hon kunde flytta vidare till ett
eget boende.

- Kvinnan var bortrest när det här hän-

de. Och trots att vi aldrig träffats lät hon
mig bo hemma hos henne i flera dagar.
Fantastiskt gJ ort, tycker jag.

Den hjälp soni Eva fick från både
kvinnojour och myndigheter blev livs-
avgörande för henne. Därför vill hon nu
hjälpa andra i samma situation och dela
med sig av sina erfarenheter.

- Jag vill ge någonting tillbaka som
tack för all den hjälp jag själv fick, säger
hon.

- När nian är l den situationen har man

så dåligt självförtroende. Ma. n tror inte
att man klarar någonting överhuvudta-
get. Men jag vet att med rätt hjälp så går
dec. Och man klarar mer än man eror.



alltid någon som lyssnar. Du kan fe träffa en präst ellei
för samtal, men också få stöd på internet eller via tele1

Jourhavande

PRÄST
AKUT SAMTALS- OCH KRISSTOD

TELEFON: 112

CHATT

DIGITALT BREV

JOURHAVANDE PRÄST
Jourhavande präst finns som en sam-
hällsinsats under den tid på dygnet när
många andra resurser är stängda.

Jourhavande präst finns närvarande,
lyssnar och delar dec du vill prata om
en srund. Prästerna är anonyma och har
tystnadsplikt.

Du behöver inte tillhöra Svenska kyr-
kan eller vara troende för att kontakta

Jourhavande präst. Om du inte själv frå-
gar efter det talar man inte om Gud, läser
Bibeln eller ber böner under samtalet.

Telefon: Ring 112 och begär Jourhavande
präst. Öppet varje dag kl 21-06
Chatt och digitalt brev:
Påsvenskakyrkan. se/jourhavandeprast
kan du chatta måndag-torsdag mellan kl
20-24 eller skriva ett digitalt brev och
få svar inom 24 timmar.

"Ensamhet fin
åldrar och san
Jonas Hagström är en av de präs
Vilka är det som ringer till jouren?
- Det kan vara alla typer av människor,
ensamhet finns i alla åldrar och i alla sam-

hällsklasser. .Människor som på ytan kan
tyckas ha ett rikt socialt liv med många
kontakter och möten kan ändå uppleva
djup ensamhet och utsatthet på djupet.

- Det är ju motsägelsefullt, men jag tror
vi alla sett exempel på der. Har man det
så bra, borde man ju vara lycklig, kan vi
rycka, och så är man inre det. Då är der gott
med ett lyssnade öra i nacten.

Vad vill människor prata om?

- Relationer är alltid ett svårt kapitel. Att
inte dra jämt med sina närmaste och upp-
leva sin oförmåga att behålla vänskaper
kan vara ett problem för många.

- Ekonomin ställer också till bekymmer.
Det är inre lätt att få pengarna att räcka till
när förväntningarna på allt vad man ska
äga och uppleva är stora. Särskilt för dem
med barn i skolåldern kan pressen bli scor
att "hänga med". Ingen vill ju att ens barn
ska vara udda eller utanför.

Ökar behovet av samtalstöd?

- Ja, jag vågar säga att det är fler som ring-
er idag än för 15-20 år sedan. Kanske har
spärren släppt lite, och der är mer ok att
kännas vid att livet är Jobbigt ibland.



SAMTALSSTÖD'1
DIN FÖRSAMLING

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft
och man är ledsen, orolig eller rädd. Då gör
det skillnad att få samtala med någon som tar
sig tid att lyssna på hur man har det, och vad
man tanker och känner.

Alla präster och diakoner inom Svenska
korkan har tystnadsplikt och du kan alltid
vända dig till dem när du vill tala med någon
om livets stora och små frågor.
Svenska kyrkan Falköpings präster och diakoner
näs via växel: 0515-77 63 00.

Se också: svenskakyrkan. se/falkoping

KYRKANS
JOURTJÄNST

Ar en krisjour inom Svenska kyrkan i
pil- Göteborg. Jouren tar emotsamtal och svararpå

.nd- brev i webbtjänsten SOS-brevlådan. Kyrkans
vill jourtjänst bemannas av frivilliga medarbetare,
och utvalda och utbildade för uppgiften, som
nan utan ersättning gör en medmänskllg insats.
det Telefon 031-80 06 50. Öppet varje dag 06-24.
dier SOS-brevlådan nås via kyrkansjourtjanst. se.

^QUgH^ANDE^
JVIEDMÄNNISKA^ <"

Jourhavande medmänniska är en ideell or-
ganisarion som stöttas ekonomiskt av Stock-
holms stift. De soni svarar i telefonen har

genomgått en grundutbildning, men har
ingen specialkompetens som kuratorer eller
psykologer, utan är som namnet antyder, just
vanliga medmänniskor. De har tystnadsplikt
och du ringer anonymt.
Telefonnumret till jouren är 08-702 16 80.
Öppen varje natt 21 -06, året om.

Igyjgyyjgj
LÖRDAG 7 MARS

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

18.00 Vartofta-Äsaka k:a
Helgsmålsbön, Carlsson.
Birgitta Lindh, cello.

SÖNDAG 8 MARS
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Förskolan
Bokens barn medverkar. Utdelning
av Barnens bibel. Söndagsskola.
10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

11.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
15.00 Vistorps kyrka
Familjegudstjänst, Carlsson.
17. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Int.
kvinnodagen firas. Se sid, 1 2!
17.00 Släta kyrka
Temagudstjänst "Vär(l)defull"
-Asien, Carlsson. Judisk Klezmer-
musik med kor och Tidaholms
Etnoband med Gergana Andersson.
17.00 Märka kyrka
Gudstjänst, Johansson.

LÖRDAG 14 MARS

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

SÖNDAG 15 MARS

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

11.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst med fest i fastan,
Svenning.

11.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Fastemarsch
till Asle.

13.30Aslekyrka
Mässa, Löwing.



OCH MUSIK l VAR . GUDSTJÄNSTER

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin.
17.00 Vartofta-Äsaka k:a
Temagudstjänst, "Vär(l)defull"
- Australien, Lundin.
Ted Rosvall om naturen,

människorna och religionerna
på andra sidan jordklotet.
19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Askolin. Efter
gudstjänsten serveras våfflor.

LÖRDAG 21 MARS

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik l centrum.

SÖNDAG 22 MARS

9.30 Mularps kyrka
Familjegudstjänst med dop,
Löwing.

10.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa med dop, Flensén.
Kören Knut Svennings.

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

14.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Carlsson, sång,
Kyrkkaffe.
17.00 Yllestads kyrka
Mässa, Carlsson.

17. 00 Torbjörntorps
församlingshem
Mässa, Johansson.

18.00 S:t Olofs kyrka
Mariamusik. Bergaton
& S:t Olofs kyrkokör,
instrumentalister och solister.

LÖRDAG 28 MARS

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

"Fåglalåt itrantider",
Ida Höög, blockflöjt,

20.30 S:t Olofs kyrka
Earth Hour, Hagström
TU Trin Fri onl-ro

SÖNDAG 29 MARS
PALMSÖNDAGEN

9.30 Skörstorps kyrka
Mässa. Lundin

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning. Tro och
ljus medverkar.
11.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Märka kyrka
Mässa.

17.00 Karleby kyrka
Fanniljegudstjänst, Lundin.
Aslebygdens bamkör.

MÅNDAG 30 MARS
18.00 Fredriksbergs kyrka
Passionsandakt, Askolin

Kören Knut Svennings.

TISDAG 31 MARS

18.00 Mössebergs kyrka
Passionsandakt, Johansson.

ONSDAG 1 APRIL

18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt, Flensén.

SKÄRTORSDAG 2 APRIL

18.00 Fredriksbergs kyrka
Skärtorsdagsmässa, Askoiin.
18.00 Mularps kyrka
Skärtorsdagsmässa, Löwing.
18. 30 Mössebergs kyrka
Skärtorsdagsmässa,
Johansson

19. 15 Näs kyrka
Skärtorsdagsmässa, Carlsson,
19.30 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

21.00 Släta kyrka
Mässa med konfirmandernas

passionsspel, Lundin.

Påsken är kyrkai
besegrat döden <

Kristen tro är en t

ståndelsen, vändpuj
Evangeliet, det glai
pet, är budskapet i
enskilda människc

världen inte är fång:
och förstörelsens liv

PALMSÖNDAGEN

veckan före påsk, st
Firas all minne a\

rider in i Jerusalem.
och möts av folkets

SKÄRTORSDAGEr

minne av den kval
för sista gången ai

mans med sina lär

instiftar nattvards

på natten när Jesu
lärjungar samlats i
trädgård grips Jesu
merska soldaterna.

LÅNGFREDAGEN

sus hos Pondus I-

fattar beslutet att t
mas till döden för

anspråk på att kall



. kakyrkan. se/falkoping och facebook. com/svenskakyrkanfalkoping.

INDAG5APRIL,
SKDAGEN

.00 S:t Olofs kyrka
issa, Hagström. S;t Olofs
.kokor. Söndagsskola.
.00 Vilostads kyrka
ikdagsgudstjänst, Carlsson.
.00 Släta kyrka
. kdagsgudstjänst, Lundin,
»bergs kyrkokör.
.00 Mössebergs kyrka
ssa. Diskantkören,

björntorps kyrkokör och
driksbergskören.
. 30 Tiarps kyrka
kdagsgudstjanst, Löwing,
-bergs kyrkoköroch
obygdens barnkör.
. 00 Läkaren dagcentral
jstjänst, Carlsson.

iNDAG 6 APRIL,
NANDAG PÅSK

. 00 S:t Olofs kyrka
Jstjänst, Askolin.
driksbergskören och
3jörntorps kyrkokör.
, 00 Friggeräkers kyrka
lifjemässa, Johansson.
nköroch Körskoj.
00 Karleby kyrka
kkonsert, Hagström.
<kaffe. Sammanlyst för
stads och Aslebygdens
.amlingar.

IDAG 11 APRIL

00 S:t Olofs kyrka
sik i centrum

ygdens mänskor.

tDAG 12 APRIL

O Släta kyrka
>sa, Lundin.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
11.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin.
Falköping Gospel.
17. 00 Märka kyrka
Mässa, Svenning,

19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Lundin.

LÖRDAG 18 APRIL

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum,
Musikskolans flöjtensemble.
18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst. Magnificat
av John Rutter. Falbygdens
oratoriekor, Tibro kyrkokör,
solister och orkester.

twen i Kyrkefalla kyrka, Tibro
söndag 19/4 kl 18)

SÖNDAG 19 APRIL

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén, Bokens barn

medverkar. Söndagsskola.
10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

10.00 Näs kyrka
Mässa, Carlsson.

11.30 Asle kyrka
Mässa, LÖwing,

17.00 Torbjorntorps
församlingshem
Gudstjänst, Johansson.
19. 00 Släta kyrka
Gudstjänst, Carlsson,
S:t Olofs kyrkokör.

LÖRDAG 25 APRIL

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum,
Elever från musikskolan,

SÖNDAG 26 APRIL

9. 30 Mularps kyrka
Mässa, Lundin.

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst.
10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.
11-OOKarlebykyrka
Gudstjänst, Lundin.
11. 30 Luttra kyrka
Mässa, Askolin.

17.00 Friggeräkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.
19. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Askolin. Barnkören.

19. 00 Vilostads kyrka
Gudstjänst, Lundin.

LÖRDAG 2 MAJ

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

SÖNDAG 3 MAJ

9. 30 Släta kyrka
Mässa, Askolin.

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Carlsson. Söndagsskola.
11.00 Vistorps kyrka
Mässa, Askolin.

17.00 Märka kyrka
Temagudstjänst, Johansson,
Gustavi stämmor Sammanlyst
för Mössebergs församling.
19. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson.

Falköping Gospel.

19. 15 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
Diskantkören.



H MUSIK l VAR . GUDSTJÄNSTER 0<
Se också annonsering i FT, svenskakyrkan. se/falkoping och facebook. coi

LÖRDAG 9 MAJ

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

SÖNDAG 10 MAJ

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Lundin. Ringarums
kyrkokör, Marie Hallingfors,
10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.

10. 00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
Färsamlingsdag med
aktiviteter i kyrkan och
församlingsgärden.
11.00 Fredriksbergs kyrka
Konfirmation med mässa,
Flensén.

17.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Löwing.

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjanst, Flensén.

19. 00 Släta kyrka
Musikgudstjänst,
Allebergs kyrkokör, Lundin.

TORSDAG 14 MAJ

8.00 S:t Olofs kyrka
Mässa med tornmusik, Askolin

Sammanlyst för Fkp:s församl.

8.00 Torbjörntorps
församlingshem
Gökottegudstjänst, Svenning.
9.00 Karleby kyrka
Gudstjänst med tornmusik,
Svenning.

10.00 Asle kyrka
Gudstjänst med tornmusik,
Löwing.

10. 30 Hiaberget, Vistorp
(58°0'38. 2"N3°41'13.0"E)
Friluftsgudstjänst, Askolin,
trumpet.

SÖNDAG 17 MAJ

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Söndagsskola.
10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

10.00 Släta kyrka
Mässa, Lundin.

11.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.

17.00 Friggeräkers kyrka
Gudstjänst, Johansson.
17.00 Vartofta-Asaka k:a
Musikgudstjänst, Lundin.
19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, FIensén.

LÖRDAG 23 MAJ
11.00 & 15.00
Mössebergs kyrka
Konfirmationsmässa.

SÖNDAG 24 MAJ

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00 Släta kyrka
Familjegudstjanst, Lundin,
Terminsavslutning för barn
och ungdomsgrupperna.
11.00 Torbjörntorps
församlingshem
Mässa, Svenning.
11. 00 & 15.00
Mössebergs kyrka
Konfirmationsmässa.

11.30 Tiarps kyrka
Mässa, Löwing.

15.00 Näs kyrka
Familjegudstjänst med
musikal, Hagström.
Terminsavslutning för barn
och ungdomsgrupperna.

19.00Fredriksbergs
Gudstjänst, Hagström.

21. 00S:tOlofskyrk
Muslkgudstjänst i förse
kvällen, Gustav) stämm

MÅNDAG 25 MAJ
ANNANDAG PINGST

19. 30S:tOlofskyrk
Gudstjänst, Askolin
Kören Knut Svennings.
18.00 Märka kyrka
Mässa, Svenning
Kören Knut Svennings.

SÖNDAG 31 MAJ

9. 30Yllestadskyrka
Gudstjänst, Carlsson.
10. 00 S:t Olofs kyrk,
Mässa, Flensén. Söndac

10.00 Mössebergs k:
Mässa, Svenning.

11.00 Karleby kyrka
Mässa, Carlsson.

17. 00 Friggeräkers k
Mässa, Svenning,
Fredriksbergskören och
Torbjörntorps kyrkokör.
19.00 Skörstorps kyl
Gudstjänst, Carlsson.
19. 00 Fredriksbergs
Gudstjänst, Askolin,
Fredriksbergskören och
Torbjörntorps kyrkokör
Fredriksbergs kyrkorum
40 år! Ostbricka server,

efter gudstjänsten.



45, Björn Lundin, 051 5-77 63 25, Emanuel Carlsson, 0515-77 63 61 MUSIKER: Birgitta Lindh, 051 5-
IGER: Markus Karlsson, 051 5-77 63 62, Sonja Svensson, 051 5-77 63 65 VAKTMÄSTARE INRE TJÄNST:
77 63 67, Kent Strängby, Vistorps och Vartofta-Åsaka kyrkor 051 5-76 5010, Magnus Uddenstig, övriga kyr-
IST: Marcus Ärlig, 0515-77 63 73, Lennart Oskarsson, 051 5-77 63 72.

istnär

storp
gården är en sann
alster är en vacker

storps kyrka.

a "Yngve i Klockaregår-
tgsmedlem, lantbrukare,
att och verksam i Skörs-

sin fiol har han medver-

aliga sammanhang, inte
bygdens alla kyrkor i

d med gudstjänster och
er, samt vid nästan alla

)dder" i Sandhem på
imardagen.
rstorps kyrka tjänstgJor-

. ch var aktiv i kyrkorådet,

L år sedan skulle omvand-

Yngve, tillsammans med
liar på att snickra, omge-
i huset, som idag används

Ijusbäraren i Skörstorps
ngeniala design, insplre-
rum för 20 ljus. Tidigare
»at kyrkans dopljusstake.
m Yngve håller i handen.
kan och presentförpack-
iveringen av församlings-



Dags för nya filmkvällar
^ Charlton Heston som Mose i storfilmen "De tio budorden".
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Under två kvällar i mars visas klassikern "De tio

budorden" i Yllestads församlingsgård.
De rio biidorden är en storslagen amerikansk långfilm i Färg

från 1956 om heta Mose liv, från upptäckten i vassen till uttå-
get ur Egypt en. Filmen är 3 timmar och 40 min lång och visas

uppdelad på två kvällar.

Fredag 20 mars kl 1 8:30 & fredag 27 mars kl 18:30.
Paus med förtäring, samt betraktelse av Emaiiuel Carlsson ef-
ter HImen. Alla är mycket välkomna!

Torsdagar kl 14-16. Fika, inbjuden gäst och andakt.
5/3 Yllestads församlingsgård: "Här är mitt liv", Emsuiuel Carlsson.
19/3 Skörstorps församlingsgård: "Bilder från förr", Emanuel
och Markus. 9/4 Yllestads församlingsgård: "Försök till själv-
hushåll idag". Att ta tillvara gammal kunskap och leva därefter.
Urban Bohlin. 23/4 Tiarps hembygds- och lägergärd: Så minns
vi sången och musiken - Sångfåglarna SPF. 7/5 Yllestads försam-
lingsgård: Film om prästen E. G. -A. Sandstedr, inspelad 1990. Kent
Strängby. 21/5 Slötagården: "Pä vandring i Himalaya", Bo Bern-
hardsson

Kontaktpersoner: Emanuel Carlsson och Markus Karlsson.

Fastemarsch fl
Arecs fasremarsch

den 15 mars. Da^
] 1. 00 och avslutas

På vägen gör vi st
der i Allcbergsgrup
Skjucs ordnas tillba

Långfredagsva
Agnestads kyrkoru
vandring. Via Dolt

mycket från vår e^
korset. Vi vandrar

kyrka som med sin
Vi startar med er

stopp för fika och fi
andakt i Släta kyrk;
nas tillbaka till Agi
där. Varmt välkom-

Församlinqsträ^Fä^ YÄR(L)D|
Vårens tema-

8/3 Släta kyrk;
17. 00 ASIEN
Emanuel Carlssor

KLEZMER-musi
och Tidaholms Et

ledning av Gergai
Helena Sköld och

15/3Vartofta-
Björn Lundin. T&
om naturen, man:

. ^l. I^-^^



051 5-77 63 32, Sandra Flensén, 051 5-77 63 26. MUSIKER: Annika Lagerquist, 051 5-77 63 22,
'NER: Anne Blomqvist, 051 5- 77 63 33, Erika Erlén, 051 5-77 63 36. PEDAGOGER: Linde Lundqvist,
63 37. FÖRSKOLAN BOKEN: Elin Rädström, föreståndare 77 63 13. VAKTMÄSTARE: Kent Mossby,
63 18, Rebecka Hasslevist, 051 5-77 63 20.

)nella sygruppen deltar under firandet av kvinnodagen i Fredriksbergs kyrka.

L 10.30 - 18.00 I FREDRIKSBERGS KyR KA

n heldag i Fredriksbergs kyrka! På programmet stär
lgemensam lunch och underhållning i form av sång och
året visar också internationella sygruppen upp sina alster
n avslutas med gudstjänst.

;EN: 10. 30 Dröp in med kakbuffé. 11.00 Inledning.
leds av Sandra Flensén. 1 8.00 Dagen avslutas.

^

:ontakta Molly Svensson eller Anne Blomqvist.



Magnificat
av John Rutter & Brahms pianokonsert nr 2

Lördagen den 18 april kl 18
Fredriksbergs kyrka, Falköping

Söndagen den 19 april kl 18
Kyrkefalla kyrka, Tibro

Falbygdens oratoriekör &
Kyrkefalla kyrkokör

Mauricio de Carvalho, piano
Annika Lagerquist, sopran
Jenny de Carvalho, dirigent

Ideella medarbetare sökes!
Vi vill gärna vara fler som är med och medverkar till formandet
av församlingens olika mötesplatser.
SÖNDAGSSKOLA

Just nu söker vi fler som vill vara med och

planera och genomföra församlingens
söndagsskola. Alla jämna veckor i
samband med gudstjänsten i S:t Olofs
kyrka. Kontaktperson för detta är Molly
Svensson tel 0515-77 63 37.

ÖPPEN MÖTESPLATS

Vi söker också en eller gärna flera ideella
medarbetare till diakonins öppna inötes-
plats. Någon som kan ta emot och vara
tillgänglig för de människor som kom-
mer till diakonin i Fredriksbergs kyrka
tisdagar och torsdagar kl 14-17. Hit

kommer människor för gemenskap, råd-
och stödsamtal och det finns alltid minst

en diakon på plats. Diakonin har också
klädinläinning/udämning dessa tider.

MOTVERKA ENSAMHETEN

Ar du intresserad av att hjälpa till att
motverka ensamhet och göra besök hos
dem som önskar detta så kontakta diakon
Erika Erlén.

Det skulle berika och ge en styrka oin vi
kunde bli fler i besöksgruppcn som kom
från olika delar i pastoratet och då gärna
fler som bor på landsbygden som kan göra
besök där.



'7 63 27, KnutSvenning, 051 5-77 63 28. Anna Lena Térnblom, 0703-9184 95. MUSIKER: UlricRudebrant,
63 24. DIAKON: Tina Redin 051 5-77 63 29, PEDAGOGER: Ing-Marie Leijon, 051 5-77 63 34, Britt-Marle
.77 63 08. VAKTMÄSTARE: Jessie Ivarsson, 051 5- 77 63 07, Mattias Olofsson, 0515-77 63 71

tillfestifastan!
rs bjuder Mössebergs församling in
för hela familjen.

tjänst som leds av Knut Svepning. Körskoj, Barnkören och
sammans med barngrupperna.
:er både utomhus och inomhus: ansiktsmälning, Pippipro-
' hembakat och olika pyssel m. m. Är det fint väder grillar vi
låren serveras kaffe för den fikasugne.
imsterna från fikat och försäljningen går till Svenska kyrkans
r att utrota hungern!" Vi tar tacksamt mot hemmagjorda
.kar etc. som vi kan sälja under dagen. Vi hoppas pä en härlig
na!

Svenska lyrkan4
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som ett hoppets tecken på himlen.
Den här dagen blev också en avskeds-

dag. Vi fick säga hej då och ett STORT
TACK till vår organist Björn Akerhage
som redan dagen efter började sin nya
tjänsc som kyrkomusiker i Svenska kyrkan

t<

i Paris. Vi önskar honom allt gott och ber
om Guds rika välsignelse över honom.
Pastoratets ungdomskör Rejoice förbere-
der sig för att redan nu till våren resa ner
till Paris och hälsa på.

Pontus Johansson



Upplev påskens
mysterium...
Påskvandring i Mössebergs kyrka.
Följ med på en vandring genom påskens händel-
ser. Med hjälp av musik, sång och drama följer
vi Jesus från intåget i Jerusalem till påskd-agens
gryning.

Upplevelsevandringen genomfördes första
gången inför påsken 2014 och då fick skolklas-
ser och konfirmander möjlighet att delta. I år blir
det vandringar även kvällstid och alla som vill är
varmt välkomna att vandra med.

PÄSKVANDRING l MÖSSEBERGS KYRKA

ONSDAG DEN 25/3, INSLÄPP KL 17-18

(INGÅNG VIA KÄLLARENTRÉN FRÅN BERZELIIGATAN).

PERSONALNYTT

VÄLKOMMEN ULRIC!

Ulric Rudebrant är församlingens nya kantor i
Mössebergs kyrka. Han bor i LJurhalla utanför
Vårgårda med sin familj, (fru och fyra barn). De
senaste åren har han arbetat som kantor/frilans-
musiker i Borås.

På sin fritid roar UIric sig med skogspromena-
der och sin egen orkester, som släpper en ny CD
den 14/3. (Även påSporify).

Han ser fram emot att lära känna Falköping
(både innanför och utanför kyrkans väggar).

Korta
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ATT ALLTID FÅ ÄTA SIST
BARA FÖR ATT DU ÄR TJEJ
DEN KÄNSLAN.

Hunger är varken rättvist eller jämlikt. Idag lever
800 miljoner människor utan tillräckligt med
mat. Kvinnor och flickor drabbas hårdast. Dela

med dig, SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50
kr till utbildning, lån och sparande samt hållbara
jordbruksmetoder.

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr
PG 90 01 22-3 | BG 900-1 223 I Swisha valfritt belopp till 9001 223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

UTROTA
HUNGERN!

Svenska kyrkan "^
INTERNATIONELLT ARBETE

ac+alliance


