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När sommarvinden blåser
Svensk sommar kan vara mörka,
tjocka moln, regn som piskar mot an-
siktet och kyla. Men det kan också
vara. vita moln mot klarblå himmel,
sol, bad och värme. Ingen vet i förväg
hur en svensk sommar kommer au
bli.

Men hur den än blir, så finns der
överallt en närvaro av någon som är
full av värme, kärlek och liv. Gud.

Gud är ande, står det i Bibeln. Och
ordet för ande är på Bibelns språk
detsamma som för vind och luft. Gud
är som vinden, luften.

Luften kan vi inte se, men den finns
och vi skulle dö om den inte fanns. Vi
kan känna vinden, nar den blåser mot
ansiktet och vi kan se hur traden vajar
för vinden.

Men ibland är det vindstilla och vi
varken känner eller ser dess verk-

ningar. Men även då är luften lika nä-
ra oss, som någonsin. Ja, närmare oss
än någonting annat. Det finns ingen-
ting som är så nära oss, som luften.
Som sluter tätt intill vår hud och

tränger in i varje por och rynka,
Så nära är Gud. Vare sig vi känner

det eller inte. "Du omsluter mig på
alla sidor och håller mig i din hand".
(Psalt. 139:5).

Och luften kan t. o. m. komma in i

oss. När vi andas in. Precis som Gud

genom sin Ande kan bo inuti oss.
Och det gör Han när vi litar på och
tar emot den frälsning som Jesus har
vunnit at oss.

Luften som omsluter oss, fortsät-
ter att omsluta oss, även om vi åker på
semester eller far bort av någon an-
nan anledning. Luften finns överallt.
Gud finns ännu mer överallt, för Han
finns också ute i världsrymden, dar
all luft har tagit slut.

'For jag upp till himmelen, så är du
där, och bäddade ̂ag åt mig i dödsri-
ket, se, så är du också där. Tog jag
morgonrodnadens vingar, gjorde Jag
mig en boning ytterst i havet så skulle
också där din hand leda mig och dm
högra hand fatta mig". (Psalt. 139:8-
10)-.

Något att tänka på när man känner
sommarvinden blåsa mot sin ansikte.
Gud

du är framfor mig
dn är bakom mig
du är på min högra sida
du är på min vänstra sida
du är ovanför mig
du ar under mig
du omsluter mig pä alla sidor och bor

; mitt hjärta,
RUNE HJELM
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GL^DJE OCH LOVSÅNG frägladegu^^^,
Palmsöndagen ateröppnnades efter en ge>^^9 s"'" äa Mössebergskyrkan va
äen leddes av biskop Karl-GunnarGrape, t^mS''', P'l"de '.estaurenng. Hösti-

som biskop iSk^t mhms"»" of fentlig uppSas

^S^[

90.8,

RADIO S:T OLOF
Sänder MORGONBÖN och

LORDAGSEKO. Varje lördag
kl. 7. 00-7. 45 samt repris kl.

8. 00-8. 45

Direktsänd GUDSTJÄNST
frän någon av stadens kyrkor

varje söndag kl. 11. 00.
MORGONBÖNER och
GUDSTJÄNSTER sändes

genom Falköpings Ekumeniska
Råd (FER).

Rätt svar på

l ^iten frågetävling
^föregående nr. "MENE TE-
^ c)a" 5:25

,
Gud w räknat dltt "kes da-

^.ir vägd pä en våg och
^ "etunnen för lätt.

'arnande förebud.

g'?tt'. rar är insänt av:
j; '''" Gustafsson
^,(er Svensson

^en Henriksson
Qnlia Jansson
Lp^' JO^Iansson
",-naLageson

;"'éaLjungström
J'th OUssm
'Inel Svensson

De tre första
harbokpris
att hämta.



OM GUD VILL .. .
Ja så borde all vår planering vara inriktad. Vi har
glädjen att kunna hoppas på, och se fram emot att få
ta' emot konstnärinnan GUNHILD ROBERT-
SONS mycket sevärda FRANCISKUSUTSTÄLL-
NING efter midsommar.

Utställningen kommer att ställas upp i Försam-
lingshemmets stora sal och visas under en 3-veckors-
period i samband med sommarkyrkoverksamheten.

Tider kommer att annonseras i ortspressen. Här
följer konstnärinnans egen ödmjuka presentation.

"Hans Uv var kärlek
han älskade Kristus
Han älskade människorna.

Därför har jag fascinerats av
Franciskus och försökt gestalta
Hans- liv genom min konstart. '"

CR:and5KuS
^vt l('/^

Om Gud vill ~ ~ - det är stora ord, men när man är uppvuxen och van att räkna
med Gud, tar man aldrig någonting för givet. Men det är min förhoppning att
efter midsommar få öppna en utställning i FÖRSAMLINGSHEMMET inom
Falköpings pastorat. Den handlar om Franciskus, "Guds lille fattige".

-Jag ar fortfarande förvånad Över att jag har gjort den. - Men det är så, att
om man gör något under bon, har man en känsla av, att man inte gjort det själv.
Stora ord igen - Jag bävar inför dem - men detta har jag gjort för art Jag helt
enkelt måste. Och inte är jag bra på att berätta vad utställningen handlar om.
Jag berättar genom mina bilder. Men förhoppningsvis kan jag svara på frågor.
Dessutom finns en folder, som man kan följa.

Der ar mig en stor glädje att få koinma till Falköping!
Eder Gunhild Rohertson



Tisdagen den 18 april besökte vår nytillträdde
BISKOP LARS-GÖRAN LÖNNEMARK,

Falköping. Han förrättade mässan i S:t Olofs kyrka och medverkade
sedan vid kollegiet bland de anställda på Församlingshemmet. Här
syns han i samspråk med FÖRSAMLINGSKYRKORÅDETS

ORDF. OLA BERGSTEN.

Brev till dig
som är 6-12 år gammal

Önskar du dej ut på landet?
Vi kommer att ordna 2 härliga lägerdagar ute i Ansgarsstugan, Vilske Kleva,
under Juli månad. Onsdagen den 5 juli och onsdagen den 12 juli då vi ev. också
kunde ordna övernattning i militärtält för dem som önskar.

Anmälan till Pastorsexp, Tel. 170 30.
Vi ser fram emot

spännande sköna dagar!
Sommarkyrkans
ungdomar blir
ledare, och
konstnaden blir minimal. /^



PREDIKOTURER
(Reservation för ev. ändringar)

4:e Sönd. e. Tref. S:t01ofskyrka
18 juni Mössebergs kyrka

Fredriksbergs kyrka
Torbjörntorps kyrka
Luttra kyrka

Midsommardag.
24 juni

Apostladagcn
25]uni

S;t Olofs kyrka
S;t Olofs gärd

S;t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Friggeråkers kyrka
Luttra kyrka

6:e Sänd. e. Tref. S:t0lofs kyrka
2 juli Mössebergs kyrka

Fredriksbergs kyrka
Torbjörntorps kyrka

Kristi Förklarings S: t Olofs kyrka
Uag9juli ^ S;t01ofskyrka

Mössebcrgs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Friggcråkers kyrka
Luttra kyrka

8:e Sönd. e. Tref. S:t Olofs kyrka
16 juli Mössebergs kyrka

Fredriksbergs kyrka
Torbjörntorps kyrka

11. 00 Gudstjänst, Hjortstorp
11. 00 Högmässa, Börjeson
9. 30 Gudstjänst, Böqeson

19.30 Gudstjänst, Hjortsrorp
9. 30 Gudstjänst, Hjortstorp

11.00 Pastoratshögmässa, Hjortstorp
Öppet Hus

11.00 Gudstjänst, Börjeson
11. 00 Gudstjänst, Hjortstorp

9. 30 Högmässa, Hjonstorp
19. 30 Gudstjänst, Hjortstorp
9.30 Högmässa, Börjeson

11.00 Gudstjänst, Hjortstorp och Sommarkyrkan
11. 00 Högmässa, Börjeson
9. 30 Hjortstorp och Sommarkyrkan

19. 30 Massa, Hfortstorp och Sommarkyrkan

11. 00 Högmässa, Börjeson
19. 30 Musikgudsijänst
11. 00 Gudstjänst, Hjortstorp och Sommarkyrkan

9. 30 Högmässa, Börjeson
19. 30 Mässa, Hjortstorp och Sommarkyrkan
14. 00 F-gudstjänst, Hjortstorp, Sommarkyrkan

11. 00 Gudstjänst, HJortstorp och Sommarkyrkan
11. 00 Högmässa, Börjeson
9. 30 Guästjänst, Hjortsrorp och Sommarkyrkan

14. 00 F-gudstjänst, Hjortstorp, Sommarkyrkan

Torsdag den 29/6, 6/7 och 13/7
kl. 12. 00.

LUNCHANDAKT
i S: t Olofs kyrka
Kort ANDAKT med sång och
musik av Sommarkyrkan. Där-
efter lunch till självkostnadspris
i S:t Olofs gård. (Vid vackert väder
ute i trädgården).

Alla VÄLKOMNA!



9:eSönd. e. Tref.
23 juli

10:eSönd. e. Tref.
30 juli

ll;eSönd. e. Tref.
6 augusti

12;eSönd. c. Tref.
13 augusti

13 :e Sönd. e. Tref.
20 augusti

14:e Sönd.e. Tref.
27 augusti

S:t01ofskyrka 11. 00
Mössebcrgs kyrka 11.00
Fredriksbergs kyrka 9. 30
Friggeråkers kyrka 14. 00
Luttra kyrka 9. 30

S :t Olofs kyrka 11. 00
Mössebergs kyrka 11.00
Fredriksbergs kyrka 9. 30
Torbjörntorps kyrka 19. 30

S:t01ofskyrka 11. 00
Mössebergs kyrka 11.00
Frcdnksbergs kyrka 9. 30
Friggeråkers kyrka 19.30
Luttra kyrka 9. 30

S :t Olofs kyrka 11.00
Mössebergs kyrka 11.00
Fredriksbcrgs kyrka 9. 30
Torbjörniorps kyrka 19. 30

S:t Olofs kyrka 11. 00
Mössebergs kyrka 11.00
Fredriksbergs kyrka 9. 30
Friggeråkers kyrka 19.30
Luttra kyrka 9. 30

S;t Olofs kyrka 11. 00
Mössebergs kyrka 11. 00
Fredriksbergs kyrka 9. 30
Torbjörnrorps kyrka 11, 00

Gudstjänst, Hjelm
Gudstjänst, Magnusson
Högmässa, Hjelm
Gudstjänst, Hjelm
Högmässa, Magnusson

Högmässa, Magnusson
Högmässa, Hjelm
Gudstjänst, Magnusson
Mässa, Magnusson

Gudstjänst, Hjelm
Gudstjänst, Magnusson
Högmässa, Hjelm
Mässa, Hjelm
Gudstjänst, Magnusson

Högmässa, Magnusson
Högmässa, Hjelm
Gudstjänst, Magnusson
Gudstjänst, Hjelm

Gudstjänst, Hjelm
Gudstjänst, Magnusson
Högmässa, H elm
Gudstjänst, Hjelm
Högmässa, Magnusson

Gudstjänst, Hjortstorp
Högmässa, Magnusson
Gudstjänst, Hjelm
Högmässa, Börjeson

ÖPPET HUS
i S:t Olofs gård (trädgård kl.
14. 00). Tisdagar den 27/6, 4/7 och
11/7.
Program i Falköpings Tidning
(Predikoturer).

VÄLKOMNA!
S: t Olofs Damgrupp

Frilufsgudstjänster VID
FÖRSAMLINGSHEMMET

3 lördagar under juli månad håller
SOMMARKYRKAN frilufts-
gudstjänst kl. 15. 00 utanför För-
samlingshemmet i Falköping.

KAFFESERVERING
och tillfälle att bese
Franciskusutställ-

ning och museum.



PASTORATETS KYRKOR halls öppna för besök, bön
och enskild andakt (1/6-30/8) vardagar kl. 9. 00-17. 00. (Fredriksbergs kyrka
öppnas efter hänvändelse till vaktmästaren, tel. 105 06),

S:T OLOFS KYRKA -

Helgad ål Olof den helige. Äldsta delarna från tidigt l 100-tal. I
den nuv. tillbyggda kyrkobyggnaden ingår I allt väsentligt den
ursprungliga romanska absidkyrkan. Senmedeltida torn. Kulhål
på den plåtbeklädda södra kyrkporten, enligt traditionen minnen
från danskarnas härjningar på 1500-talet. Predikstol från 1600-
talet, dopfunt, Anders Jönsson, 1943; korfönster, Gunnar Tor-
hamn, 1960. Genomgripande restaurering 1959-61, professor
Ivar Tengbom. Ny orgel dec. 1981, O. Hammarberg, 40 stäm-
mor. Kororgel 1978, O. Smedman, Lidköping, 5 stämmor.

MOSSEBERGS KYRKA -

Invigd år 1960. Skulpturen på korväggen föreställer Kristi åter-
komst och är skapad av konstnären Harry W. Svensson. Kyrkan
har genomgått renovering våren 1989.

FREDRIKSBERGS KYRKA -

Byggd i två etapper; församlingsdelcn invigd 1971, kyrkodelen
invigd 1975. Arkitekt Stig Morud, Falköping. Glasfönster med
uppståndelsemotiv, Gösta Pettersson. Krucifix av Eva Spång-
berg, Hjelmseryd. Orgel på 18 stämmor, O. Smedman, Lidkö-
ping, invigd 1978, skänkt av Fredriksbergs kyrkliga syförening.
I vapenhuset en gammal klocka från 1630.'l^tl

LUTTRA KYRKA -

Romansk 1100-talskyrka med rakslutet kor, Dopfunt från sam-
ma tid. Senare tillbyggt torn. Senast restaurerad 1955 med Rolf
Bergh som arkitekt. Predikstol i provinsiell barock från 1700-ta-
lets början. Processionskors vid triumfbågen skuret av kyrkvär-
den Lars Ax, Luttra, år 1981, Orgel från 1950, L. Johansson, Lia-
red, 8 stämmor.

FRIGGERÅKERS KYRKA-

Nuvarande kyrkobyggnad från
. ^li .Al. tfii. ;^,. ;. ':, (!LA 1955. Arkitekt Rolf Bergh. Al-

^'^1i/^^^^^^", tarskåp från 1700-talet, som till-
^^iiGTS^ls ^^S^J^^'-^. ^:- ^ort e" ätdre kyrka på samma

plats.

TORBJORNTORPS KYRKA -
Invigdes den 6 oktober 1872. Madonnabild från 1200-talet. I tor-
net finns medeltida liljesrenar inmurade.

VÄLKOMMEN att besöka pastoratets olika kyrkobyggnader!
Gudstjänster se predikoturerna på mittuppslager!



Ensamhet och gemenskap
.^, .,

^y^.
fx^^'
%^
^' y-^^, Yy,;' ^

"Större än behovet av gemenskap
är behovet av de rätta ensam-

heterna
de rätta viloställena

^^', ^^ i själ och hjärta belägna . . .
Så skriver skalden Harry Mar-

tlnson i dikten - Andliga behov.
Kanske är det så att Du som Just
nu läser de här raderna känner be-

hov av vila för Din själ och för Ditt
hjärta.

Der är inte säkert att semesterti-

den ger Dig den rekreation och vi-
la som Du drömmer om och hop-
pas få uppleva då Du nu tänker på
den härliga sommar som förhopp-
mngsvis ligger framför Dig.

Ibland kan faktiskt ensamheten

- fjärran från soliga badstränder
och till trängsel fyllda camping-

^1 platser - bli skapande inom oss i
själen och i hjärtat. Vi kanske upp-
lever nya dimensioner av den
verklighet som vi alla är en del av i
vår ensamhet och i vår gemenskap
med varandra.

Men för att gemenskapen skall bli värdefull för oss så behöver vi också få
uppleva ensamheten. Vi behöver lärakänna:" . . .äerättaviloställenaisjäloch
; hjärta belägna."

Det är just detta som all själavård vill förmedla till trötta och stressade män-
mskor i vår värld.

Den själavård som Kristi kyrka har att erbjuda vill göra ensamheten kon-
struktiv och skapande så att vi kan hitta den rätta gemenskapen tillsammans
med andra människor.

En av prästens mera angelägna uppgifter är just att lyssna och vägleda ge-
nom samtal och bikt.

Hör gärna av Dig till någon av pastoratets präster. Vi är beredda au lyssna
till Dig!

Sommarhälsningar från
Olle Hjortstorp



^^^

Sommarkväll i kyrkan 1989
kl. 19. 30 om inget annat anges

14 JUNI TORBJÖRNTORPS KYRKA
Bengt Olsson, Henry och Tore Svensson. Trumpet, sång
och orgel.

17 JUNI KL. 19.00 FREDRIKSBERGS KYRKA
Floby musikläger.

23 JUNI KL. 22. 00 MULARPS KYRKA
Duo Gaeta: Antonio Tafuri och Mikael Klarström. Flöjt
och gitarr.

28 JUNI MOSSEBERGS KYRKA
Falkopingskvanetten. Anna, Märta och Jerker Leijon,
Ulrika och Mikael PIith. Sång och instrument.

5 JULI KARLEBY KYRKA
TrioMusicaDoIce: Inger Olsson-Moberg, Karin Jons-
son, EIenor Mogren-Ragnarsson. Sång, flöjt och gitarr.
9 JULI S:T OLOFS KYRKA
Lars Åberg, orgel.

12 JULI FRIGGERÅKERS KYRKA
Ann-Christine Göransson, sång. Eva Johansson, barock-
violin. Leif Henriksson, gamba. Göran Karlsson, cemba-
lo.

19JULISLÖTAKYRKA
Karin Rosander och Glenn Nilsson.
Sång, gitarr och orgel.

DÖM OSS INTE
TILL ENSAMHET MITT
/ VAR GEMENSKAP.
LAT OSS FINNA GEMENSKAP
I ENSAMHETEN.

DOM HELDER CA MARA
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26 JULI FREDRIKSBERGS KYRKA
Duo convariazione: Joakim Anterot och Tomas Nilsson.
Vlbrafon, manmba m. m.

2 AUGUSTI S:T OLOFS KYRKA
Gun Palmqvist och Tore Svensson. Sång och orgel.

9 AUGUSTI TIARPS KYRKA
Sånggruppen Eukaristi

\j) l^AUGUSTI LUTTRA KYRKA
"Dikt och ton" med familjen Henry Svensson.

23 AUGUSTI KARLEBY KYRKA
Nils Eden, violin.

Giv en gåva till
Svenska Kyrkans Mission

Postgiro 95 9S 72 - 3

Svenska Kyrkans Mission
Falköpings församling

p
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