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att de första ska bli de sista. Klart att det pro-
vocerade makten och att de styrande ville 
göra sig av med honom.  

Men man lyckade inte. ”One man come in 
the name of love” När någon kommer i kär-
lekens uppdrag kan man kanske lyckas döda 
rent fysiskt. Men kärleken är starkare än allt 
– till och med starkare än döden. Därför är 
Jesu grav tom på påskdagsmorgonen. Därför 
faller de värsta tyrannerna tungt och hårt. 
Därför lever minnet av Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Rosa Parks och andra käm-
par för alltid kvar. Du och jag kanske inte 
kan bli några stora världsförändrare. Men i 
det lilla kan vi vara syskon som tillsammans 
bygger broar mellan människor och öppnar 
vägen för Guds kärlek. 

Jag hoppas att du får uppleva påskens 
glädje och stora mysterium I rikt mått I år. 
Den ger hopp och livsglädje. Ta till dig den i 
den spirande naturen, i kyrkans gudstjänster 
och inte minst i bra musik, varför inte någon 
gammal platta av U2 från 1984, eller kanske 
Händels Messias? Samma budskap i olika 
förpackning. 

Där, i bilen med stereon på rätt hög 
volym, slår det mig plötsligt: Den 
här sångtexten är ju helt obegrip-

lig om man inte känner till berättelsen om 
Jesus. 

Låten är den irländska rockgruppen U2:s 
”Pride” från 1984, och jag hör sångaren 
Bono upprepa orden gång på gång: ”One 
man come in the name of love”. Det anspelar 
på Jesus, men också på Martin Luther King, 
och på alla andra som kämpat och kämpar 
för varje människas värde och stolthet. Om 
vi gör ett försök att förstå oss på påsken – 
bakom alla kycklingar, ägg, påskakäringar 
och godis så är det detta det handlar om. 
En man som kom i kärlekens namn. En 
man som av kärlek kämpade in i döden för 
mänskligheten.

”One man caught on a barbed wire fence, 
one man he resist. One man washed up on a 
empty beach,  one betrayed with a kiss” 

(U2 Pride)

Dagsaktuellt, inte sant? Idag finns myck-
et av rädsla för religion. När jag var 15 var 
punkare det mest rebelliska man kunde vara. 
Idag är det inte många som låter sig provo-
ceras av vare sig tuppkam, tatueringar, pier-
cingar eller läderjackor med nitar. Men om 
någon står upp och säger att hen är troende 
och aktiv muslim eller kristen – då är det 
många som blir provocerade. 

På samma sätt var det med Jesus. Han åt 
med utstötta, värnade de fattiga, gav röst år 
de förtryckta och bortglömda och hävdade 

I kärlekens namn

kyrkobladet har ny utformning! Tidigare delade vi upp materialet efter församling. Från och med 
detta nummer presenterar vi det istället under rubrikerna gudstjänst, musik, barn och unga, diakoni 
och övriga mötesplatser. Vi hoppas att detta ska göra det ännu lättare för dig att hitta i tidningen!

kyrkoherden har ordet
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välkommen till diakonins hus!

Svenska kyrkans sociala arbete kallas 
för diakoni.  Enklast kan det beskrivas 
som den kristna tron omsatt i prak-

tiskt handling. Kyrkan har ett uppdrag att 
hjälpa människor i utsatta livssituationer 
genom delaktighet, respekt och ömsesidig 
solidaritet. 

Det diakonala arbetet kan se ut på många 
olika sätt, men det handlar bland annat om 
enskilda samtal, hembesök hos äldre och 
ensamma, träffar för daglediga, klädinsam-
lingar, utdelning av matkassar och andra 
former av stöd och hjälp till behövande.

I Falköpings pastorat blir nu Diakonins 
hus i Fredriksbergs kyrka ett slags nav för 
det diakonala arbetet. Här finns redan en 
rad olika verksamheter och mötesplatser för 
människor i alla åldrar. 

– Verksamheterna i Fredriksbergs kyrka 
har byggts upp tack vare församlingsbornas 
vilja och engagemang och utifrån de behov 
som finns i området. Precis så vill vi jobba 
vidare med Diakonins hus. Det diakonala 
arbetet får aldrig bli statiskt, vi måste möta 
människor där de är och ständigt hitta nya 
arbetssätt när samhället omkring oss för-

Numera är Fredriksbergs kyrka också Diakonins hus. Ett nav i pastoratets diakonala arbete 
och en öppen mötesplats för gemenskap, stöd och samtal för människor i alla åldrar.

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. 
Diakonin har sin grund i Bibeln och i hur 
Jesus mötte människor. Det är den kristna 
församlingens livsstil och är därför något 
som präglar hela kyrkans arbete. Svenska 
kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk 
och andlig nöd. Det handlar om att älska 
sin nästa som sig själv.

diakoni
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ändras. Det är också viktigt att vi är en re-
surs för hela pastoratet, även om vi finns i 
Diakonins hus.

Det säger Erika Erlén, en av Falköpings 
pastorats två diakoner. Det är hon och kolle-
gan Kristina Redin som driver utvecklingen 
av Diakonins hus tillsammans med övriga 
i arbetslaget kring Fredriksbergs kyrka och 
ett stort antal ideella medarbetare.

Hjärtat i verksamheten i Diakonins hus 
är den öppna mötesplatsen på tisdagar och 
torsdagar kl 14-17. Då är dörrarna öppna, 
fikat framdukat och både anställda och 
ideella medarbetare är på plats för att möta 
besökarna. Minst en diakon och en präst 
finns alltid tillgängliga under öppettiderna. 

Förutom gemenskapen kring kaffebor-
den erbjuds också enskilda samtal och hjälp 
med till exempel fondansökningar och 
myndighetskontakter. Klädinsamlingen 
håller öppet för den som vill lämna bidrag 
och samtidigt sker utlämning av kläder.  
Matkassar delas också ut till behövande ef-
ter behovsbedömning av en av diakonerna.  

samtidigt är kyrkan öppen för bön, 
stillhet och eftertanke och varje torsdag 
är det lovsångsmässa med kvällssoppa 
efteråt. Utöver det som händer på den 
öppna mötesplatsen finns en rad andra 
verksamheter i Diakonins hus. (Läs mer om 
dem här intill!)

– Drömmen är att skapa en plats där alla 
känner sig välkomna. Hit ska man kunna 
komma för att få hjälp när livet inte blir 
som man tänkt sig, men också för att få vara 
med och bidra med sina idéer och det man 
själv vill och kan, säger Erika.  

– Det som är unikt med Diakonins hus 
och Fredriksbergs kyrka är att det redan 
idag är en mötesplats för människor med 
så många olika ursprung. Här möts olika 
kulturer, trosuppfattningar, språk och åld-
rar varje vecka. I det finns stora utmaningar 
med också stora möjligheter. Vi tror att just 
den typen av mötesplatser är viktigare än 
någonsin i dagens samhälle. Vi vill vara  för-
soningens kyrka!

Erika Erlén.

Lovsångsmässa varje torsdag.Öppen förskola.

Kvällssoppa, torsdagar. Mötesplats för barn och unga.
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Unikt antivåldsprojekt av unga för unga

Faith to Faith
Acceptans, respekt, mod och vilja. Det är ledorden för Faith to 
Faith-gruppen. De är unga kristna och muslimer som tillsammans 
arbetar mot radikalisering och rasism.

diakonins hus
måndagar
Internationella sygruppen kl 9-12.
Rörelsegrupp kl 10.30-11.30.
Musikrummet kl 15-16.
Dans- och sånggrupp kl 16-17.30.
Falköping gospel, varannan vecka 18.30-20.30.

tisdagar
Internationella sygruppen kl 9-12.
Stilla rum i kyrkan kl 14-17.
Kyrkan är öppen! Tänd ett ljus och var i stillhet.
Diakonins öppna mötesplats kl 14-17.
(in- och utlämning av kläder, matkassar, 
samtal diakon/präst, fondansökningar, fika.)
Samtalsjour kl 14-17.
För alla som behöver stöd. Tel. 0515-184 38.
Läxhjälp för barn kl 14-15.
Barngrupp 7-12 år kl 15-17.
Faith to Faith kl 18-20.
Språkcafé kl 16-18.
Kom och prata svenska. Vi bjuder på fika!

onsdagar
Internationella sygruppen kl 9-12.
Stavgångsgrupp kl 10.30-12.
Ungdomsgrupp 13-16 år kl 17-19.

torsdagar
Öppen förskola kl 13-15.
Barngrupp 7-12 år kl 15.30-17.30.
Stilla rum i kyrkan kl 14-17.
Kyrkan är öppen! Tänd ett ljus och var i stillhet.
Diakonins öppna mötesplats kl 14-17.
(in- och utlämning av kläder, matkassar, 
samtal diakon/präst, fondansökningar, fika.)
Samtalsjour kl 14-17.
För alla som behöver stöd. Tel. 0515-184 38. 
Lovsångsmässa och kvällssoppa kl 18-20.

fredagar
Internationella sygruppen kl 9-12.
Ungdomsgrupp Ichtys (varannan vecka).

lördagar
Fotbollsskola, 7-12 år, kl 13-15 (tider varierar).

söndagar
Engelskalektion för barn kl 12-14.
Gudstjänster, se kalendariet på sid 8!

– Människor från olika religioner har för 
lite kontakt med varandra och vet för lite 
om varandra. Om man bara läser om alla 
problem på sociala medier så verkar ju si-
tuationen helt omöjlig att lösa. Men jag är 
kristen och känner många muslimer, det 
är inga problem i min vardag. Vi i Faith 
to Faith sitter ju här tillsammans, vi möts 
vecka efter vecka utan några problem. Var-
för skulle det inte gå ute i resten av samhäl-
let också?

Det säger Prince Afena från Faith to 
Faiths projektgrupp. Att motverka just den 
där okunskapen som riskerar att leda till 
rädsla och hat är hela syftet med gruppens 

arbete. Det är Svenska kyrkan Falköping 
som tagit initiativ till projektet i samarbete 
med Floby pastorat men det är ungdomar-
na i gruppen som driver arbetet. Varje tis-
dag kväll träffas de i Fredriksbergs kyrka för 
att diskutera, planera och lära om varandras 
religioner, om likheter och skillnader.

– Vi vill visa att en sådan här gemenskap 
är möjlig. Vi vill slå hål på fördomarna om 
att skillnaderna är så stora att det inte går. 
För det går hur bra som helst, säger Molly 
Svensson som är församlingsassistent i 
Fredriksbergs kyrka och en av initiativta-
garna till projektet.

– Men det är inte enkelt. Det krävs en hel 

Varje tisdag kväll 
träffas  Faith to 
Faihts projektgrupp i 
Fredriksbergs kyrka. 

vi vill bli fler!
Vill du vara en del av det diakonala teamet i 
Diakonins hus? Har du idéer kring hur vi kan 
utveckla arbetet? Varmt välkommen att höra 
av dig till diakon Erika Erlén: 0515-77 63 36 
eller erika.erlen@svenskakyrkan.se.
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del mod av ungdomarna som är med. De 
möts hela tiden av kritik för det vi gör här, 
men trots det kommer de hit och vågar stå 
upp för det.

För Eman Aman var det från början inte 
alls självklart att hon ville vara med i en 
grupp som träffades i en kyrka. När hon 
kom till Sverige från  Saudiarabien för drygt 
ett år sedan hade hon inte hört mycket gott 
om vare sig landet eller den kristna tron.

– Jag fick höra att jag skulle vara tvungen 
att ta av mig slöjan när jag kom hit, att jag 
inte skulle kunna utöva min tro. Men när 
jag kom till Fredriksbergs kyrka för första 
gången kände jag att de såg mig som män-
niska, de såg inte bara min slöja eller min 
religion. Det var en fantastisk känsla och 
jag visste att jag ville komma tillbaka hit, 
berättar hon.

projektetgruppen startade upp 
sitt arbete under hösten 2015. Förutom 
de regelbundna mötena har gruppen 
bland annat varit med och arrangerat 
kristallnattsvakan i Fredriksbergs kyrka. 
Under Kulturnatta samlade de in pengar till 
FN:s flyktingorgan UNHCR och inför jul 
deltog de i diakonins julklappsinsamling 
till behövande barn i Falköping.

Under våren finns flera spännande pro-
jekt planerade. Gruppen finns med i arbe-
tet inför internationella kvinnodagen den 8 
mars då bland annat svenska hiphop-grup-

pen Silversystrar kommer till Fredriksbergs 
kyrka. Faith to Faith planerar också flera 
diskussionskvällar med präst och imam 
inbjudna och ett interreligiöst läger på Sjö-
haga utanför Lerdala dit alla unga över 15 
är välkomna.

i höstas gjorde gruppen ett 
studiebesök i Nacka där Svenska kyrkan 
driver ett fredsprojekt ihop med den 
katolska församlingen och den muslimska 
föreningen. Tillsammans vill man bygga 
”Guds hus” som ska bli en mötesplats för 
både kristna och muslimer. Längre fram 
i vår är Awad Olwan, imam i Muslimska 
föreningen i Nacka, inbjuden till 
Fredriksbergs kyrka för att berätta mer.

Den som är nyfiken på projektet är också 
välkommen att höra av sig till gruppen som 
gärna kommer ut i skolor eller andra sam-
manhang och berättar. Projektet är tänkt 
att pågå under ett år, men samtliga delta-
gare hoppas på en fortsättning.

– Det vi gör här är inte bara viktigt, det är 
fantastiskt, säger Qaid Mustafa som också 
ingår i projektgruppen.

– Här är vi som syskon. Den största lär-
domen som vi vill dela med oss av till andra 
är att allt inte handlar om Bibeln eller Kora-
nen eller om våra religioner. Det handlar 
om dig och mig, om att se varandra som 
människor i första hand. Och människor 
kan göra rätt eller fel oavsett tro.

på gång i vår i 
diakonins hus!
 
8 mars 
Internationella kvinnodagen. Hiphop-
gruppen Silversystrar spelar i Fredriks-
bergs kyrka. 

14 mars 
Besök av Awad Olwan, imam vid det
planerade Guds hus i Fisksätra.

17 mars  
Gemenskapsträff. Allsångscafé med väst-
götahistorier. Maggan Plumppu och Ema-
nuel Carlsson. Dragspel, saxofon, nyckel-
harpa och sång. 

11 april
Nallesångstund kl 10.00. Ta med din nalle!

21 april 
Gemenskapsträff.  Faith to Faith berättar 
om sitt arbete. 

24 april 
Musikgudstjänst ”Together with Elvis. Fal-
köping gospel m fl. Läs mer på sid 10!

19 maj 
Gemenskapsträff. ”Livet som en vandring”. 
Tina Redin berättar med utgångspunkt 
från sin pilgrimsresa till Spanien.

20-22 maj 
Interreligiöst läger på Sjöhaga för alla 
ungdomar över 15 år.

26 maj 
Sista lovsångsmässan och kvällssoppan  
innan sommaruppehållet. 

Qaid Mustafa Molly Svensson Eman Aman
Prince Afena
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kalendarium - välkommen till gudstjänst! 
Gudstjänster firas varje söndag och flera vardagar i våra församlingar. En gudstjänst är alltid öppen för alla. 
Vissa uppgifter i kalendariet kan komma att ändras. Se vår annonsering i Falköpings tidning, besök vår hemsida svenskakyrkan.se/
falkoping och följ oss på Facebook, facebook.com/svenskakyrkanfalkoping, för att inte missa något.

20.30 S:t Olofs kyrka
Earth Hour. Upplev kyrkan endast 
upplyst av levande ljus och lyssna 
till Wermlandsensemblen och 
Johnny Hedlund, saxofon, under 
ledning av Gunno Palmquist. 
Flensén. Fri entré!

söndag 20 mars 
palmsöndagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Förskolan Bokens 
barn medverkar.
10.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Svenning.
14.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Svenning. 
Körskoj, barn- och diskantkören 
medverkar. Kyrkkaffe. 
15.00 Karleby kyrka
Familjegudstjänst, Carlsson.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
Barngrupperna medverkar. 
17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.  

måndag 21 mars
18.00 Fredriksbergs kyrka
Passionsandakt, Carlsson. 
Maggan Plumppu, saxofon.

tisdag 22 mars
18.00 Mössebergs kyrka
Passionsandakt, Johansson

onsdag 23 mars
18.00 S:t Olofs kyrka
Passionsandakt, Hagström.

skärtorsdagen 24 mars
18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Kosonen Askolin, Brandt. 
Sång.
18.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Löwing.
18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning. 
19.00 Näs kyrka
Mässa, Carlsson.  
19.30 S:t Olofs kyrka
Skärtorsdagsmässa, Flensén. Sång.
21.00 Slöta kyrka
Mässa. Passionsspel med 
konfirmanderna  från 
Ållebergsgruppen, Lundin.

långfredagen 25 mars
9.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin, Brandt. 
”Vägen till korset”.  
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson. 
12.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Körsång.
15.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin, Brandt.

18.00 S:t Olofs kyrka
Långfredagsmusik. Hagström. 

18.00 Åsle kyrka
Långfredags- och musikgudstjänst 
med Ållebergs Kyrkokör. Löwing.

lördag 26 mars
påskafton 
23.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Flensén. Konfirmanderna och 
ungdomskören Rejoice.  

söndag 13 mars       
jungfru marie 
bebådelsedag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin. Kören Knut 
Svennings. Våfflor.
11.00 Mössebergs kyrka 
Mässa, Johansson. Våfflor.
11.00 Tiarps kyrka 
Gudstjänst, Löwing.
Start för fastemarsch till Åsle.
13.30 Åsle kyrka
Högmässa, Löwing.
Avslutning för fastemarsch.
14.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin. Försångarna 
och Kyrkblåset medverkar. 
Kaffe.  
15.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Hagström.
Våfflor. 
17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Johansson.
18.00 S:t Olofs kyrka
Mariamusik. Bergaton, S:t Olofs 
kyrkokör, Gustavi stämmor, 
instrumentalister och solister. 
Hagström.

lördag 19 mars
10-13 Bergsliden 7
Hela världen-dag. Försäljning, 
auktion med mera till förmån för 
Svenska kyrkans fasteinsamling. 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.
Vokalensemblen Cantabona. 

lördag 5 mars
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Orgelkonsert med Gustav Jannert.
18.00 Slöta kyrka
Helgmålsbön, Kosonen Askolin, 
Brandt.

söndag 6 mars 
midfastosöndagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin, 
Brandt. Kören Knut Svennings 
medverkar.
10.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Mässa, Carlsson.
11.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Svenning. 
Barnkören, Diskantkören, Körskoj 
och barngrupperna medverkar. 
Efteråt Fest i fastan med fullt av 
aktiviteter till kl 14. Se sid 11!
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson. Falköping Gospel 
med kompgrupp.
17.00 Skörstorps kyrka
Temagudstjänst, ”Så ska psalmerna 
gå”, Kosonen Askolin, Brandt.
17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

lördag 12 mars
11.00 S:t Olofs kyrka 
Musik i centrum. 
Kören Kefas.

Pontus Johansson
Mösseberg
0515-77 63 27

Björn Lundin
Ållebergsområdet 
0515-77 63 25

Kristina Kosonen 
Askolin, bitr. kyrkoh.
0515-77 63 32

Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

Knut Svenning 
Mösseberg
0515-77 63 28

Sandra Flensén
S:t Olofs kyrka 
0515-77 63 26

Emanuel Carlsson 
Fredriksberg/Ålleberg, 
0515-77 63 61

Jonas Hagström, 
kyrkoherde
0515-77 63 01pr

ä
st

er

Christina Brandt
Pastorsadjunkt 
0515-77 63 44
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söndag 27 mars
påskdagen 
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
S:t Olofs kyrkokör, blåsare.
10.00 Tiarps kyrka
Påskdagsgudstjänst, Åslebygdens 
barnkör, trumpet, Löwing.
10.30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin, 
Brandt. Barngruppen medverkar 
med vernissage.
11.30 Karleby kyrka 
Påskdagsgudstjänst, trumpet, 
Hagström.
16.00 Torbjörntorps kyrka
Festhögmässa med återinvigning 
av kyrkan efter renoveringen. 
Skara stifts biskop Åke Bonnier. 
Torbjörntorps- och Fredriksbergs 
kyrkokörer, blåsare, diakon Tina 
Redin, församlingsprästerna. 
Kyrkkaffe.

måndag 28 mars 
annandag påsk 
10.00 S:t Olofs kyrka
”Du visar mig vägen till liv”, 
Falköping gospel. Carlsson 
11.00 Marka kyrka
Emmausmässa, Svenning.    
17.00 Slöta kyrka
Påskkonsert. Sammanlyst för 
Yllestads och Åslebygdens förs.
  
lördag 2 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.
18.00 Näs kyrka
Helgmålsbön, Lundin.

söndag 3 april         
andra söndagen i 
påsktiden
10.00 S:t Olofs kyrka 
Gudstjänst, Flensén.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
Kyrkkaffe serveras från kl 10.00.
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Johansson. 

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson. ”Vi sjunger 
dopets psalmer”. Försångarna, 
gitarr, saxofon.
19.00 Mularps kyrka
Mässa, Lundin.

lördag 9 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 

söndag 10 april         
tredje söndagen i 
påsktiden
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Carlsson, Brandt.
10.30 Yllestads kyrka
Mässa, Lundin.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Svenning.  
17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson, Brandt.
17.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst. ”En resa med 
Chopin”, pianokonsert med Johan 
Möller. Svenning.
17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.  
19.00 Luttra kyrka
Mässa, Carlsson, Brandt.
19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

fredag 15 april
18.00 Mössebergs kyrka
Förbönsmässa, Johansson. 

lördag 16 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 17 april            
fjärde söndagen i 
påsktiden
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
10.30 Åsle kyrka
Mässa, Löwing.
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson. 
Torbjörntorps kyrkokör och 
Fredriksbergskören.
17.00 Marka kyrka
Mässa, Johansson.

                     

kalendarium - välkommen till gudstjänst!

palmsöndagen inleder 
veckan före påsk, stilla veckan. 
Firas till minne av hur Jesus 
rider in i Jerusalem på en åsna 
och möts av folkets hyllningar.

skärtorsdagen firas till 
minne av den kväll när Jesus för 
sista gången äter tillsammans 
med sina lärjungar. Medan de 
äter säger Jesus till dem att de 
ska fortsätta att bryta bröd och 
dricka vin tillsammans. 

– Gör det till minne av mig, 
säger Jesus. 

Detta är den allra första 
nattvarden. Kyrkor i hela värl-
den firar nattvard med bröd 
och vin med denna kväll som 
förebild. 

Senare på natten när Jesus 
och hans lärjungar har samlats 
i Getsemane trädgård grips Je-
sus av de romerska soldaterna. 
Det är en av lärjungarna, Judas, 
som förrått honom.

långfredagen förhörs Je-
sus hos Pontius Pilatus som 

fattar beslutet att han ska dö-
mas till döden för att ha gjort 
anspråk på att kallas judarnas 
kung. Jesus blir dödad genom 
att hängas på ett kors.

påskafton firas vanligtvis 
inga gudstjänster i kyrkan. Is-
tället väntar man till påsknat-
ten då man firar Jesu uppstån-
delse vid en midnattsmässa.

påskdagens morgon, den 
tredje dagen,  uppstår Jesus 
från döden. När en grupp 
kvinnor kommer till Jesus grav 
är stenen bortrullad och hans 
kropp är inte där. 

Han har dött  för männis-
korna. Genom att han dog får 
människorna nu evigt liv.

annandag påsk uppenba-
rade sig den uppståndne Jesus 
för lärjungarna och några av de 
kvinnor som följt honom. Up-
penbarelserna övertygade dem 
om att han verkligen blivit 
uppväckt.

Påsken
Påsken är kyrkans största helg. Dess dramatiska bud-
skap utgör centrum i den kristna tron. Vi firar att Jesus 
har besegrat döden. 

Från mörker till ljus - genom död till liv.
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Se också annonsering i FT, svenskakyrkan.se/falkoping och facebook.com/svenskakyrkanfalkoping

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Flensén. Kören Knut 
Svennings.

17.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
19.00 Slöta kyrka
Musikgudstjänst. Damkören 
Cantilena från Litauen. Carlsson.

lördag 23 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 24 april             
femte söndagen  i 
påsktiden
9.30 Tiarps kyrka
Mässa, Lundin.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kosonen Askolin, Brandt.
11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Johansson.
11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
14.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Johansson. 
Barnkören, Diskantkören och Körskoj 
medverkar.
17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin. Barngruppen 
medverkar. Ungdomskören Rejoice 
sjunger.
17.00 Fredriksbergs kyrka
”Together with Elvis”. Musik-
gudstjänst med Kent Lundberg, 
Lasse Magnell och Falköping Gospel. 
Carlsson. Brödförsäljning och lotteri.

lördag 30 april
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Säsongsfinal!
Våren sjungs in under ledning av 
Gustav Gyllenhammar.

söndag 1 maj  
bönsöndagen  
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Sång.
10.30 Vartofta-Åsaka
Mässa, Lundin.
11.00 Mössebergs kyrka 
Mässa, Hagström.
17.00 Fredriksbergs kyrka 
Gudstjänst, Flensén.

17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst.
19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

torsdag 5 maj              
kristi himmelfärds dag       
8.00 Torbjörntorps kyrka
Gökotta, Johansson. Birgittas 
vänner sjunger. Efteråt vandring till 
alvaret. Medtag fikakorg!  
8.00 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsmässa med tornmusik, 
Kosonen Askolin, Brandt. 
9.00 Slöta kyrka
Gudstjänst med tornmusik, Lundin.
10.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst m tornmusik, Carlsson.
10.00  Skörstorps kyrka 
Gudstjänst, Löwing.

lördag 7 maj
18.00 Vistorps kyrka
Helgmålsbön, Kosonen Askolin, 
Brandt.

söndag 8 maj       
söndagen före pingst      
10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Kosonen Askolin, Brandt.
10.30 Åsle kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Lundin.
11.00 Fredriksbergs kyrka
Konfirmationsgudstjänst med 
mässa, Carlsson och Flensén.
17.00 Marka kyrka
Gudstjänst, Lundin.  
17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin, 
Brandt.
17.00 Karleby kyrka
Mässa, Johansson.
19.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, Kosonen Askolin. 
Lekarerätten,  Olof Kennemark, fiol, 
Anton Johansson, percussion, Oskar 
Lindström, piano och Albin Broberg, 
cittern.

söndag 15 maj 
pingstdagen
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén. 
Fredriksbergskören och 
Torbjörntorps kyrkokör.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

17.00 Friggeråkers kyrka
Musikgudstjänst, Flensén. Gustavi 
stämmor. 
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson. Kören Knut 
Svennings.
17.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin.
19.00 Tiarps kyrka
Mässa, Lundin.  

måndag 16 maj
annandag pingst 
19.00 Marka kyrka
Mässa, Johansson.
Sammanlyst för pastoratet.

söndag 22 maj            
heliga trefaldighets dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Konfirmationsmässa, Johansson. 
Ungdomskören Rejoice.
10.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Flensén. Efteråt 
terminsavslutning hembygdsgården 
för barngrupperna i Yllestads, 
Slöta-Karleby och Åslebygdens 
församlingar. 
17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.
18.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén. 
Fredriksbergskören och 
Torbjörntorps kyrkokör.

lördag 28 maj
18.00 Kälvene kyrka
Helgmålsbön, Johansson.

söndag 29 maj          
första söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka 
Mässa, Hagström.
10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin, 
Brandt.
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson.
17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.
19.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst. ”Davids psalmer”, 
Falbygdens oratoriekör sjunger 
olika tonsättningar av Psaltarens 
psalmer.     
19.00 Slöta kyrka
Mässa, Kosonen Askolin, Brandt.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson. 
Barngrupperna och Kyrkblåset 
medverkar.

       
     
     
    

onsdag: 
8.30 Mössebergs kyrka: 
Morgonbön.
8.30 S:t Olofs kyrka: 
Pilgrimsmässa med kyrkkaffe. 

torsdag: 
9.00 Bergsliden 7: 
Morgonmässa med servering.  
18.00 Fredriksbergs kyrka: 
Lovsångsmässa med 
kvällssoppa.

varje vecka

Påsken



Sjung med i påskkonserten!

                    
 

Annika Lagerquist
S:t Olofs kyrka
0515-77 63 22

Birgitta Lindh 
Ållebergsområdet
0515-77 63 63

Gustav  Gyllenhammar,  
Mössebergsområdet
0515-77 63 24

Maggan Plumppu
Fredriksberg
0515-77 63 35

Ted Rosvall 
Ållebergsområdet
0515-77 63 64

Ulric Rudebrant 
Mössebergsområdet
0515-77 63 23

musik
Musiken spelar en stor och viktig roll i kyrkan. 
I Falköping finns en bred verksamhet som 
rymmer allt från babyrytmik till avancerade 
körverk. Du hittar alla musikgudstjänster i 
kalendariet på sidorna 7-9!
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Kent & Lasse har i snart 15 år fyllt kyrkor 
och konsertlokaler runt om i landet med 
sina tolkningar av Elvis gospels, ballader 
och lovesongs. 

När de gästar Fredriksbergs kyrka i april 
framför de både kända och okända Elvislå-

tar tillsammans med Falköping gospel.
Under kvällen kan den som vill också 

stötta Diakonins hus i Fredriksbergs 
kyrka genom att delta i ett lotteri där 
vinsten är en tavla skänkt av Göran Löf-
wing.

Elvistolkare gästar Fredriksberg
”Together with Elvis” med Kent Lundberg och Lasse Magnell den 24 april kl 17.

Vill du vara med och sjunga härliga påsk-
sånger och psalmer på annandag påsk, den  
28 mars kl 17.00?

Varmt välkomna till denna härliga sing-
along, där vi prisar den uppståndne Herren 
med jubel och trumpeter. Vi träffas kl 15.00 

Alla intresserade körsångare är välkomna att vara med i Slöta på annandag påsk.

Välkommen att uppleva kyrkan upplyst 
av endast levande ljus och sitta ner en 
timma och lyssna till musik. 

I år är vi glada att kunna hälsa Wermland-
sensemblen välkommen. Kören ger 
ett program  med temat ”Skäms inte
för att du är människa” med spirituals, 
musik  av Ellington, Lindberg, m.fl.
Det blir också dikter av T. Tranströmer 
och ur Höga visan. Med sig har de 
solisten Johnny Hedlund på sopran-
saxofon. Allt under körlegendaren 
Gunno Palmquists ledning. Fri entré!

Earth Hour i 
S:t Olofs kyrka

Pianokompositören Frederic Chopin blev 
bara 39 år gammal. Trots detta kompone-
rade han ca 30 timmars pianomusik. 

Följ med på en resa med Chopin där vi får 
höra några av han mest älskade och kända 
pianokompositioner. Mellan styckena be-
rättas även om hans dramatiska liv och hur 
han komponerade styckena. 

Det finns en stark koppling till den 
kristna tron i Chopins liv och hans verk. I 
det dramatiska livet finner till slut Chopin 
Gud.

Följ med på en resa med Chopin
Johan Möller spelar vid  en musikgudstjänst i Mössebergs kyrka den 10 april kl 17.

Sommarens roligaste jobb för dig som 
älskar att sjunga, spela och sprida glädje! 
Sommarungdomskören övar in en reper-
toar och medverkar sedan i gudstjänster, 
andakter på äldreboenden och andra ar-
rangemang i Falköping med omnejd under 
perioden 13/6-3/7. Arvode utgår. Ålder: 
Från 15 år. Ledare Alice Klint och Kristin 
Kennemark. Kontakt: Maggan Plumppu.

Ansök till kören senast den 9/5 genom 
att skicka ett personligt brev med person-
uppgifter och referenser till:  Falköpings 
pastorat, Botvidsgatan 43, 521 35, Falkö-
ping eller med e-post till:  falkopingperso-
naladm@svenskakyrkan.se. 

sök till sommar-
ungdomskören!

i Slöta kyrka för en gemensam övning, fikar 
i halvtid, och sedan ringer klockorna in till 
2016 års påskkonsert. 
Ingen anmälan erfordras - drop in! Klädsel: 
valfri - men gärna med gula inslag, så som 
traditionen bjuder.
                                                                    



                    
 

                   
  barn och unga

Linda Svensson 
Mösseberg 
0515-77 63 63

Markus Karlsson
Ållebergsområdet
0515-77 63 62

Sonja Svensson
Ållebergsområdet 
0515-77 63 65

Molly Svensson
Fredriksberg
0515-77 63 37

Välkommen till våra grupper! Både du som va-
rit med förut och du som är nyfiken på vad som 
händer hos oss. Hör av dig om du är ny eller om 
du har några frågor. All verksamhet är gratis! Britt-Marie Bende-

fors, Mösseberg 
0515-77 63 30

MÖSSEBERGS KYRKA  
(Britt-Marie Bendefors: 77 63 30)
Öppna förskolan: Måndagar och onsdagar kl 9 
-11.30. För barn 0-5 år med vuxen. 
Körskoj (5-7 år): Måndagar kl 15–16.15. 
För dig som både vill sjunga, leka och pyssla! 
Miniorer (åk 0-2): Onsdagar kl 15.00- 16.30. 
Juniorer (åk 3-6): Onsdagar kl 17.00-18.30. 
Ungdomsgruppen: Torsdagar jämna veckor 
18.30-21.00.
Diskantkör (åk 4-6) tisdagar kl 16 -17. 
Barnkör (åk 1-3) tisdagar kl 17.30 - 18.15.

FREDRIKSBERGS KYRKA 
(Molly Svensson 0515-77 63 37.)
Öppen förskola: Torsdagar kl 13-15. För barn 
0-6 år tillsammans med vuxen. 
Sång- och dansverksamhet: Måndag kl 16-18. 
Barnverksamhet (7-12 år): Tisdag och torsdag 
kl 15-17. 
Läxhjälp: Tisdagar kl 15-16. 
Ungdomsverksamhet (16+): Tisdagar 18-20. 
Ungdomsverksamhet (13-15 år): Onsdagar kl 
16-18. 
Ungdomsgrupp ICHTYS (15+): Varannan 
fredag.

ÅLLEBERGSOMRÅDET 
(Markus Karlsson: 0515-77 63 62.)
Öppen förskola: Torsdagar 9.30-12 i Yllestads 
församlingsgård. För barn 0-5 år med vuxen. 
Öppet hus (åk 1-5): Torsdagar 15.30-17.00 i 
Yllestads församlingsgård. 
Juniorer (åk 4-7): Tisdagar 18-20. Jämna 
veckor i Slötagården och ojämna veckor i Tiarps 
församlingsgård. 
Miniorer Slöta (åk 1-3): Onsdagar jämna 
veckor 17-18.30 i Slötagården. 
Miniorer Tiarp (åk 1-3): Onsdagar ojämna 
veckor 18-19.30 i Tiarps församlingsgård.
Söndagsskolan (4-7 år): Ojämna veckor 
10.00-11.00 i Tiarps församlingsgård.

för barn 
och unga!

Det här läsåret finns totalt 87 konfirman-
der fördelade på fem olika grupper i pas-
toratet. 

Lägret, som fått namnet ”Keep on” är en 
möjlighet för dem alla att träffas och se var-
andra, dela upplevelsen att vara konfirmand 
och tävla om vinsten under denna kamp

Under natten ska det vandras och lösas 
uppdrag. En station handlar om friluftsli-
vets ädla konst, någon om bibelkunskap. 
Det gäller att kunna samarbeta för att samla 
poäng. 

FEST I FASTAN!

DAGENS PROGRAM:
11.00 Familjegudstjänst 
som leds av Knut Svenning. 
Körskoj, barnkörerna och 
barngrupperna medverkar. 
Efteråt fullt av aktiviteter 
fram till kl 14.00!

PÅSKPYSSEL

LOTTERI & 

FÖRSÄLJNING

TIPSPROMENAD

CAFÉ MED HEMBAKAT, KORV OCH BRÖD MM

PIÑATA

FASTE-
INSAMLING

MÖSSEBERGS  KYRKA SÖNDAG 6/3  KL 11-14.00

– Maträtten -för allas rätt till mat!

EXPERIMENTSHOW

Balthazar science center

Midfastosöndagen, den 6 mars, bjuder 
Mössebergs församling in till en dag med 
aktiviteter för hela familjen. 
Dagen börjar med en familjegudstjänst 
som leds av Knut Svenning. Körskoj och 
barnkörerna medverkar också tillsammans 
med barngrupperna. 

Sedan blir det fullt av aktiviteter för alla 
åldrar. Bland annat bjuds det på experi-
mentshow med Balthazar science center 
från Skövde. Det blir också påskpyssel, 
tipspromenad och försäljning av hembakat.

Aktiviteterna är gratis, men inkomsterna 
från fika och försäljning  går till Svenska 
kyrkans fasteinsamling. Vi tar tacksamt 
emot bakverk, saftflaskor, marmeladburkar 
och liknande till försäljningen.  

Dags för
fest i fastan!

Den 13-14 maj samlas alla pastoratets 
konfirmandgrupper till ett gemensamt 
läger på Flarkens lägerplats, Lidköping.Keep on!

Läger för pastoratets 
konfirmander 13-14 maj.

Maria Håkansson 
Mösseberg 
0515-77 63 31
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 diakoni

Erika Erlén, diakon
0515-77 63 36

Tina Redin, diakon
0515-77 63 29

Svenska kyrkans sociala arbete kallas för diakoni.  Kyrkan har ett uppdrag att hjälpa 
människor i utsatta livssituationer genom delaktighet, respekt och solidaritet.

Gemenskapsträffar
Fredriksbergs kyrka, en torsdag i månaden 
kl 15. Andakt, servering och dagens gäst.
17 mars: Allsångscafé med västgötahistorier. 
Maggan Plumppu och Emanuel Carlsson. 21 
april: Ungdomar från antivåldsprojektet 
Faith to Faith.  19 maj: ”Livet som en vand-
ring”. Tina Redin. I samarbete med Sensus.

Församlingsträffar
Ållebergsområdet, tisdagar ojämn vecka 
kl 14-16. Fika, föredrag och andakt.
18 april: Luttra bygdegård. Mats Löwing. 
2 maj: Vartofta-Åsaka hembygdsgård. Pro-
gram ej klart. 16 maj Slötagården. Program 
ej klart.

Vi önskar och ber att detta stöd inte skulle behö-
vas, men sanningen är att många har en tuff livs-
situation i vår närhet. Tack och Guds välsignelse 
till er alla, ni gör det möjligt för oss att hjälpa!

Varmt tack till alla enskilda medmänniskor 
som på olika sätt bidrar till vårt arbete. Vår nya 
samarbetspart Coop Extra som gör det möjligt 
för oss att dela ut matkassar.  Vi har hittills delat ut 
cirka 60 basmatkassar, 30 julmatskassar och cirka 

Diakonin tackar för allt stöd!
Ett varmt tack till ALLA bidragsgivare som gör det möjligt för oss att stödja behövande.  
Ni är otroligt viktiga för vårt diakonala arbete bland människor i svåra livssituationer. 

swisha ditt bidrag!
Stöd diakonin genom att swisha 
valfritt belopp till nummer: 

123 173 40 52

Café Bergsliden
Bergsliden 7, en lördag i månaden kl 15-17.
23 april: ”Det är saligt att samla citron”. 
Psalmer på barnavis med Birgitta Lindh.

Var med och spela i 
lovsångsmässan!
Varje torsdag kl 18 är det lovsångsmässa 
i Fredriksbergs kyrka. 
På torsdagar avslutas den öppna mötesplatsen i 
Diakonins hus med lovsångsmässa och kvälls-
soppa dit alla är varmt välkomna.

Spelar du något instrument får du också gärna 
vara med och spela i mässan. Det finns ett gäng 
som brukar spela och de vill gärna bli fler!  Hör 
av dig till Maggan Plumppu, 0515-77 63 35 om 
du är intresserad.

mötesplatser i vardagen
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70 hygienpåsar. Östgöta bageri för allt som ni 
skänker oss. Rädda barnen för samarbete och 
stöd med bland annat familjeläger och julklap-
par till barn. Samt Z-reklam, Lions i Falkö-
ping, Majkenföreningen och Rebeccalogen 
för stöd och bidrag.

Varma hälsning från Diakonins hus 
genom diakon Erika Erlén.  
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 andra mötesplatser och arrangemang

Hela 795 miljoner människor kan inte äta 
tillräckligt, trots att jordens resurser räcker 
till alla. Årets fasteinsamling fokuserar på 
allas grundläggande mänskliga rättighet: 
rätten till mat. 

Mössebergs församling är aktivt med i ar-
betet genom Hela världen-dagen lördagen 
den 19 mars klockan 10–13. Gemen-
skapsgruppen och många andra ideella 

medarbetare bjuder in till 
en dag med god gemenskap 
för ett gott syfte. Det blir servering med 
kaffe och hembakat, försäljning av skänkta 
varor och bakverk, lotterier, paketauktion 
och andakt. Hela behållningen går till 
Svenska kyrkans internationella arbete. 
Välkomna!

Genom Knut Svenning, präst på Bergsliden

Lördag 19 mars är det dags för internationell dag på Bergsliden 7.

För allas rätt till mat!
”Den purpurröda manteln” 
Fredag 1 april kl 18.30 
i Yllestads församlingsgård
Storslagen amerikansk långfilm i färg från 
1953, med bland andra Richard Burton, om 
soldaten som tog Jesu mantel efter kors-
fästelsen och vad som sedan hände med 
honom. Paus med förtäring samt betrak-
telse av Emanuel Carlsson efter filmen.

filmkväll i yllestad!

Det händer mycket hos Svenska kyrkan Falköping under både vardag och helg. Och vem du än är, medlem eller icke medlem, troende, tvivlare eller sökare är 
du varmt välkommen att vara med. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter. Församlingsexpeditionen, 0515-77 63 00, hjälper dig gärna.

Lördag 28 maj, Uppståndelsens 
kapell och S:t Olofs kyrkogård
Information, kyrkogårdsvandring och
servering. Mer info under våren!

kyrkogårdens dag!

DAGARNA SOM 
FÖRÄNDRADE 

VÄRLDEN
påskvandring i mössebergs 

kyrka torsdag 17 mars 
kl 18 och 19.15. ingång via källarentrén

obs! antalet platser är begränsat.

Mössebergs och Falköpings församlingars 
tidigare insamlingsmål till Moldavien och 
Bangladesh avslutades vid nyår. Projekten 
har blivit så lyckade att de nu kan drivas vi-
dare utan Svenska kyrkans hjälp. Varmt tack 
till alla som varit med och samlat in pengar 
och gjort detta möjligt!

 Nu satsar de båda församlingarna på ett 
nytt, gemensamt insamlingsprojekt; stöd 
till romer som lever i utsatthet i Rumänien. 

nytt insamlingsmål

Årets vandring startar med en morgonbön 
i Vartofta-Åsaka kyrka kl 9.00. Därefter 
vandring till Yllestads kyrka där vi firar 
andakt. Cirka kl 12.00 äter vi soppa  i för-
samlingsgården. Kaffe serveras under vand-
ringen. Kontaktperson: Emanuel Carlsson, 
0515-77 63 61. Varmt välkommen!

Långfredagsvandring 25 mars



välkommen christina!

Christina Brandt är 52 år och nybliven 
präst i Skara stift.  Hon är just nu pas-
torsadjunkt i Falköpings pastorat och 
ska alltså tillbringa sitt första år som 
präst här hos oss. 

– Jag ser mycket fram emot att träffa 
er alla, hälsar Christina som flyttat till 
Falköping i dagarna.
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Varje lördag de senaste fem åren 
har det sänts helgmålsringning från 
kyrkorna i Falköpings kontrakt.
Programmet, som sänds på lördagar kl 
17.45 i Radio S:t Olof på 90,8 mHz, bör-
jade sändas 2011. Det betyder mer än 200 
sända program hittills. Programmet är po-
pulärt och har lyssnare både i stad och land.

Temat för detta kyrkoåret är inskriptio-
nen på kyrkklockorna. Utöver några bi-
beltexter så läses också varje lördag en liten 
betraktelse från ”Dagbok med kyrkoalma-
nacka”.

Programmet sker i samarbete med de tre 
pastoraten i kommunen som sammanlagt 
har 53 kyrkklockor i torn eller staplar!

Göran Helmersson

Helgmålsringning i närradion

Efter kyrkovalet 2013 gjordes en fördjupad 
valanalys där de röstande delades in i ålders-
grupper. Avsikten med studien var att få in-
formation om det är något valdistrikt eller 
åldersgrupp som skiljer sig från genomsnit-
tet.    

Analysen visar att det är i åldersgruppen 
66+ som man är mest röstbenägen. Stu-
dien visar också att det i de allra flesta fall 
är fler kvinnor än män som röstar. Andelen 
första- och andragångsväljare är liten. I ett 

av valdistrikten fanns ingen röstande alls 
i åldersgruppen 16-24 år. Man kan också 
säga att röstbenägenheten är något större på 
landsbygden än tätorten. 

Nästa kyrkoval är 2017 och redan nu 
påbörjar valnämnden sitt arbete med att 
göra speciella satsningar på ungdomsgrup-
perna. Kom gärna med tips och idéer till 
hur vi tillsammans kan öka intresset bland 
de unga väljarna.       

  Göran Helmersson, valnämndens ordförande.   
   

Hur får vi fler att rösta?

Klockstapeln vid Kälvene kyrka.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Vid kyrkovalen vart fjär-
de år har alla medlemmar möjlighet att påverka kyrkans framtid. Men 
hur får vi fler att rösta?

kyrkoval 2017
valdeltagande i falköpings 
pastorat kyrkovalet 2013

Antal  röstberättigade: 12 230

Antal röstande: 1834 (14,9 %)

Antal röstande per ålderskategori:
16-24 år:    112
25-45 år:    292
45-62 år:    536
Över 66 år: 894

Den äldsta röstande var född 1909.
Den yngsta röstande var född 1997.

personalnytt
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– Alla ska känna sig välkomna hit! 
Det säger Marita Andersson, ett 
välbekant ansikte och en verklig 
eldsjäl i Fredriksbergs kyrka. 

En eldsjäl i Fredriksberg
Ansvaret för klädinsamlingen 
är ett av Maritas uppdrag 
i Fredriksbergs kyrka.

När vi möts i entrén får jag genast en bam-
sekram. Det märks tydligt att Marita kän-
ner sig hemma i Fredriksbergs kyrka och att 
hon vill att andra ska göra det också.

Maritas engagemang inom Svenska kyr-
kan började för cirka sju års sedan på pas-
toratets dåvarande diakonala centrum, S:t 
Olofs gård, där hon lagade mat. Där kom 
hon i kontakt med Anne Blomqvist, tidi-
gare diakon i pastoratet som, enligt Marita, 
tog henne under sina vingars beskydd. De 
två satte sig ner och pratade om att starta 
en sygrupp dit alla skulle vara välkomna. 
Så småningom ledde det till att den inter-
nationella sygruppen bildades. Marita fick 
fem symaskiner och tio meter tyg skänkta 
och sedan var de igång.

Marita kände en enorm inspiration och 
glädje i arbetet med gruppen, så det var 
en självklarhet att den skulle följa med när 
den diakonala verksamheten flyttades till 
Fredriksberg. 

Marita lyser av glädje när hon pratar om 
Fredriksbergs kyrka och människorna som 
kommer hit.

– Alla är lika mycket värda,  påpekar hon 
gång på gång.

Och att just det där med allas lika värde 
är viktigt för Marita, det märks tydligt. Till 
Fredriksbergs kyrka kommer människor av 
alla de slag och Marita möter dem alla med 
värme. Ett ord som stämmer väl in på Ma-

rita är generös, generös i allt hon gör.
Jag frågar Marita om vad hon tänker om 

den nya satsningen på Diakonins hus i 
Fredriksbergs kyrka.

– Det kommer att bli stort, utbrister hon 
genast.

–  Behoven ökar hela tiden och jag hoppas 
också att vi ska bli fler ideella medarbetare 
som är med och hjälper till. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra något. Om du så bara 
kommer och hjälper till en timme en dag så 
har du gjort mycket.

vårt samtal kommer in på de 
asylsökande och på att deras situation ligger 
Marita extra varmt om hjärtat. Hon vill 
verkligen hjälpa dem på de sätt hon kan.  

– Jag hoppas att jag får stanna här länge, 
för här händer något varje dag, skrattar hon 
och berättar om soppan hon ska servera ef-

ter lovsångsmässan följande kväll. Det låter 
verkligen smarrigt.

– Det är ett nytt recept jag ska pröva, på-
pekar hon. 

Vi får hoppas att de som kommer för att 
smaka på kvällssoppan efter mässan får en 
angenäm stund. För det får man gärna i 
Maritas sällskap tack vare den värme som 
hon utstrålar. 

– Fick du med dig något nu, undrar hon 
när vi avslutar vårt samtal.

– Ja, det fick jag! Din generositet, svarar 
jag och kommer att tänka på ett bibelord 
när jag lämnar Fredriksbergs kyrka:

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av 
dessa minsta, som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig”  – Matt 25:40. 

Birgitta Lindh

porträttet



Påskens berättelse är dramatisk. Här finns svek, lidande och död, men också 
kärlek, uppståndelse och hopp. Var med och upplev dramat i Falköpings kyrkor. 

Påsktid
påskens gudstjänster
Följ påskens berättelse genom helgens olika gudstjänster där varje 
dag har sitt tema och sin speciella stämning. Från långfredagens 
djupa sorg och mörker till påskdagens glädje och ljus.
Läs om alla gudstjänster i kalendariet på sidan 7.

påskvandring i mössebergs kyrka
Följ med till Jerusalem år 33. Med hjälp av musik, sång och drama 
vandrar vi genom påskens händelser. Torsdagen den 19 mars. 
Läs mer på sidan 13.

långfredagsvandring 
Från Vartofta-Åsaka till Yllestad, långfredagen den 25 mars. 
En stilla vandring i Mästarens spår. Läs mer på sidan 13.

biskopen återinviger torbjörntorps kyrka!
Renoveringen är klar och Torbjörntorps kyrka tas åter i bruk 
vid en festhögmässa. Förutom biskop Åke Bonnier medverkar 
församlingsprästerna, diakon Tina Redin, Torbjörntorps- och 
Fredriksbergs kyrkokörer samt blåsare. Efter mässan serveras 
kyrkkaffe. Påskdagen den 27 mars kl 16.00.

påskkonsert i slöta kyrka
Var med och sjung härliga påsksånger och psalmer på annandag 
påsk, den 28 mars!  Läs mer på sidan 10.


