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Kristus vår klippa
och källa

Klippblocket i
försanilingsheniinet
2 Falköping ger
lu^i och ro med
sitt stilla porlande
vatten...

'är Paulus berättar om hur Mose tog
fram vatten ur klippan för Israels
barn, som törstade i öknen, genom

att slå på den (Mos. 20:11), så säger han att det
syftar på Kristus. Bland d-e många bilder av
Gud som finns, så är bilden av den fasta klip-
pan och det livgivande vattnet de tydligaste.
Därför använder Jesus dessa bilder om sig
själv. Han är både grunden för allt i livet och
livet själv. Vi behöver Honom som det enda
fasta i tillvaron och Han ger oss av Livets vat-
ten.

"De drack ur en

andlig klippa
som följde dem
och den klippan
var Kristus"

(1 Kor. 10:4)

Vattnet är ju ursprunget till allt liv på jorden.
Men också förutsättningen för varje liv i sin
mors kropp. Så bildar också vattnet början på
det kristna livet, när en niänniska döps till Ho-
noni, som är "Klippan som brast för oss .
(Sv. ps. 230:!)

I den första kristna tiden på Falbygden spe-
lade källorna framsprungna ur berggrunden
stor roll. Redan under hednisk rid var dessa

ofta kultplatser, som sedan blev kristna. Ibland
talar man om Trefaldighetskällor eller Tre-
enlghetskällor. Husaby källa är väl det mest
kända exemplet.

Varje litet källsprång kan föda en eftertanke.
Om detta påminner det vackra klippblocket,
om nu pryder Falköpings församlinghems se-
näste tillbygge. Det stora vackra välhuggna
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klippblocket av marmor har en fördjupning,
där vattnet strömmar fram. Klippan ger vat-
ten. Det hårda och fasta möter det formbara

och livgivande.
Varje besökare kan fritt komma med sina

tolkningar, när man sitter ner en stund och lyss-
nar till det rogivande porlande vattnet.

LM.

Café Terrassen
i Fredriksbergs kyrka
Torsdagen den 28 augusti

Jubileum med förskolan/fritids Arken

15. 30 Caféet öppnas! Sång av
Noakören och uppträdande av Noa
(Folke Elbomsson). (Personal och barn
från de 20 åren inbjuds.)

18.00 Kom och minns! Arkens 20
årsjubileum, med Rune Hjelm och Ulf
Lindström. Servering av bulle och kaka!

Torsdagen den 4 september

16. 00 Caféet öppnas. Servering av
våfflor

19.00 hlalvfranska Hottkvintetten

Söndagen den 14 september

16.00 Caféet öppnas
19.00 Allsångskväll med Torbjörn

Lantz. Servering av äppelkaka och
vaniljsås

Folke Elhornsson som Noa.

s
s
^
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Ann Adolfsson
hittar man på Mösseberg där hon är vikarie
för Kristina Persson. Hon arbetar mest med

barn nnellan 6-17 år.

Ann har tidigare arbetat i Tidaholms pastorat
som värdinna och barnledare. Hon bor i Bal-

tak strax utanför Tidaholm. Hon är gift och
har fyra egna barn, dessutom har hon två
ingifta barn.

Alpha
i höst

Ny Alphakurs till hösten

i Mössebergs kyrka.
Onsdagen den 24 september kl

18.30 är du välkommen till en

Pröva-på-kväll och Informa-
tion om Alpha. Vi vänder oss
särskilt till dig som vill veta

mer om vad kristen tro står

för. Ta gärna kontakt med nå-
gon du känner som gått Alpha-

kurs eller kontakta

Linda Malmgren tel 0515-190 56
Martin Sandström tel 0515-77 63 38

Alpha startade i församlingen våren 2000.
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Marianne Hesselmark är vaktmästare blå i Mössebergskyrkan. Det är vaktmästaren som står bakom alla
de små detaljer som vi ser men oftast inte tänker på. Följ med Marianne en dag på jobbet...

Tidigt f)å morgonen
städas trottoaren

franiför kyrkan.

Den Svenske Kyrkvaktaren
Det mest mångsidiga yrke som finns
Tusenkonstnär

Trädgårdsm as tare
Snickare

Tekniker

Reparatör
Textilvårdare

. Lokalvårdare

Teologisk kunnig
- Liturgisk kunnig
- Församlingens ansikte utåt
- Prydlig social person, som kan möta
Tiänniskor både i vardagliga, och
<änsliga situationer.

Påskbordet ställs iordning.

Dukar lämnas

till tvätt...

's blommor hämtas i

erajfären...

^
ft'."

^t^v'^

Antependeiet
byts inför
påskens
gudstjänster.

Städning på gång...

Ljusen måste
sitta rakt.

Det gäller att fö dopdräkterna fina

... och arrangeras pä altaret.
Pannan kräver sitt

... innan färden går
vidare till pastors-
expeditionen^ där
pärmen medkun-
görelser och övrig
information som
prästen behöver
inför helgons guds-
tjänster hämtas.



Gry Graaf, kantor

Långa intensiva dagar
del av jobbet

Hon är uppvuxen i Norge, hon började
spela piano då hon var fem. Numera bor
hon i Tidaholm och jobbar som kantor i
Mössebergskyrkan.

et handlar om Gry Graaf, som sedan
|några månader arbetar som musiker i
Falköpings pastorat. Hon växte som

sagt upp i Norge, närmare bestämt i Oslo.
Förutom piano började hon vid sju års ålder
att spela trumpet, men precis som de flesta
barn ville hon inte bara öva utan även få litet
tid över till lek. Trots detta fortsatte hon enträ-
get att öva tills hon vid sexton års ålder lade av

allt vad musik heter, tog sin kappsäck och gav
sig av till Tidaholm i Västergötland. Man kan
naturligtvis fråga sig varför hon kom att
hamna just i Tidaholm av alla ställen - de flesta
unga söker sig annars till större städer.

Men musiken är något man har i blodet och
1994 började Gry spela klarinett i musikkåren.
Ett år senare fick hon ett dragspel som hon
bytte mot ett piano... En dag 1997 bestämde
hon sig för att bli kantor. Hon kan inte förklara
riktigt hur det kommer sig.

- Jag visste bara att jag ville bli kantor, säger
hon.

Men även om Gry fattat beslutet kom det att
dröja ett tag innan hon kunde förvekliga sina
planer, eftersom hon först fick ett barn och
sedan ännu ett. Efter att ha tagit orgcllektioner
för Lars Sandström fick hon möjlighet att vi-
kariera i Tidaholm och efter drygt tre är sökte
hon och kom in på Hjo folkhögskola, där hon
studerade under knappt två år.

Så långt bakgrunden. Idag arbetar Giy 90 %
som kantor, med Mössebergskyrkan som hu-
vudsaklig arbetsplats. Att vara kyrkomusiker
innebär oregelbundna arbetstider, med ibland
långa och intensiva dagar. Gry beskriver hur en
arbetsdag kan se ut:

Dagen börjar med mässa 8. 30 i S:t Olofs kyrka,
därefi:er deltar hon i kollegiet i för-samlings-
hemmet. På kollegiet träffar man andra som arbe-
tar inom Falköpings pastorat och går igenom
nästa veckas predikoturer. Därefter träfias musi-
kema för att planera och diskutera arbetet framö-
ver. Kanske passar man också på att prata med en
präst om någon gemensam aktivitet.

Namn: Gry Graaf
Yrke: Kantor

Ålder: Har fyllt arton
Bor: Tidaholm

Familj: Giftmed Jonas,
barnen Oscar 7, Philip
5, ochWIma3.
Senast lästa bok:

Berätta inte för någon
av Harlan Coben.

Senast sedda film:

Nalle Puh firar jul.
Annars tittar Jag inte
så mycket på tv, utan
läser hellre en bok.

Vid 12 är det dags att med kollegorna gå på
lunch, innan eftermiddagens arbete rar vid.
Gry börjar med att fundera ut vad hon ska
spela och sjunga vid kvällens "Andrum" i
Mosse be rgskyrkan, resten av tiden går åt till
att öva och att planera inför kommande helg.
Kanske ringer hon ett sorgehus för att be-
stämma musiken till begravningen, eller träffar
Ellinor (Fransson) och går igenom gospel-
körens övningar. Innan dess, om hon hinner,
träffar hon konfirmanderna.

Klockan sex på kvällen är hon på plats i
Mössebcrg för att fä en stund för sig själv in-
för Andrum som börjar 18.30. En timme se-
nare börjar övningen med gospelkören l kör-
stugan i församlingshemmet och innan Gry
kan läsa och gå hem har klockan hunnit bli
nästan kvart i elva. Då har hon dessutom
några dryga mil i bil innan hon är hemma.

Att arbeta som kantor innebär oregcl-
bundna arbetstider och många sena kvällar,
men också att självständigt kunna planera sitt
arbete. Gry ser det som en stor förmån att få
arbeta med musik och Inom kyrkan på
samma gång. Nackdelarna med jobbet är de
långa resorna till Tidaholm. Vissa dagar hinner
hon knappt träffa sina barn. Därför funderar
familjen på att flytta till Falköping.

Gry funderar litet innan hon fortsätter:
- Det är trist att sortera noter också, men det

hör Ju till Jobbet!
ME
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l nvigning av nya kanslilokalero^h...
Måndagen den 5 maj invigdes de nybyggda lokalerna i Falköpings församlingshem
Lokalerna inrymmer numera även kyrkogårdsforvaltningens personal.

Foto: Maria Mechau

Invigningen inleddes med en ceremoni med musik,
trumpetfanfar och bandklippningcl. v siimfiillda
fullmäktiges ordförande Henry Svensson.

Gästerna bjöds pä
musik under buffén.

Efter ceremonin bjöds de cirka. l W
gästerna på buffé i stora salen.

^
Kyrkoherdarna i
grannpasto raten,
Birgitta Nyman
och Göran Carlsson

uppvaktade.

Kyrkvärda rna
Karin Irvefrrs
och Inga
Andersson

passade pä att
bese de nya.
lokalerna.

l:e vaktmästare Kent

Mossby öppnar den nya
ingången från Botvids-
gatan.

Pä efrerryiiddägen
öppnades lokalerna
jvr allmänheten.
Förutom vismngav

Församlingshem m et
bjöds också pä kaffe.

'echau

^>
Kyrkoblad



... Livets kal la

inkarna kring denna fontän rör sig i
första hand om källan - eller livets källa.

Källan som till varje tid oupphörlig ger
ny kraft och nytt liv till alla som vill dricka av
den.

Varje människa ar fri att förbinda sig med
den - eller också låta bli. Denna källa som por-
lar av livgivande vatten till läkedom för den
sjuke och till tröst för den som har tungt are
bära. Vattnet har förmåga att lösa upp och
förvandla.

Dessa tankar ställde mig inför frågan: Hur
skall jag som bildhuggare kunna skapa en bild
för denna kvalité, så att alla människor fritt

skall kunna uppleva detta - åtminstone omed-
vetet?

Det första som var klart för mig, var att jag
inre fick göra någon form som var präglad av
mitt eget subjektiva, skulpturala formspråk.
En människoskapad form får oftasc andm
människor automatiskt "att tycka om" - eller
"att inte tycka om". (Sympati - antipati). Eller
man blir hängande vid frågan: Vad skall detta
föreställa? Detta kan göra betraktaren ofri i sitt
iakttagande. Han/hon hindras därmed i att
uppleva den livskvalité och dynamik som finns
i formens uttryck.

Svaret på frågan blev för mig art använda
materialets eget Formspråk. Ett stenblock med
naturliga brortyror formad av krystallstrukcu-
ren i denna marmor som har bildats genom
hundrade tusentals år av väldiga övermänskliga
krafter. En form så som den har uppstått l sam-
klang mellan naturen på den ena sidan, och
människans första kultiverande ingrepp (i sren-
brottet) på den andra.

Det var viktigt art hitta en form soni ger in-
tryck av att ha växt fram ur klippan - eller ur
själva Jorden. Även om blocket inte skulle vara
stort, skulle det ha en tillräcklig kraft och mo-
numenralicet att på ett övertygande sätt kunna
fylla rummet. Om betraktaren får intryck av
att källan alltid har funnits där, och att byggna-
den sedan har bygges runt denna källa, då är ett
viktigt delmål inför detta arbete uppnådd.

Tack för ett givande uppdrag!
(Bi(i£fiuggaren^. riCd(S^rd. aC

I samband med tillhyggtiaden av kyrkokansliet kontaktades bildhug-
garen Arild R0rdalfor utsmyckningen av det "torg" som. bildades i
mitten av den långa korridoren.
Arild Rerdal är född 1956 i Namsos i Norge och har en gedigen konst-,
sktdptur- och bildhuggarutbildning bakom sig. Bland annat var han
verksam som restaureringstekniker vid arbetet med Nidarosdonien
1981-88. Sedan 1990 har han varit delaktig i flera stora samman-
häng, inte bara i Skandinavien utan även pä andra platser i världen.
Han har också undervisat i bildhuggeri pä högskolan i Bonn och
framträtt som gästdocent vid Europa-Äkademie Isny im Allgäu.
Vill du veta mer om Arild Rordal kan du besöka hans hemsida^

www.roerdal. cotn. Här intill kan du läsa hans funderingar kring
konstverket i församlingshemmet i Falköping.

Foto:MariaMechau
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Nu kan vi summera 2002. Här ser du hur pengarna fördelades på
verksamheter resp försainlingar. Av diagrammen kan man också ut-
läsa hur mycket pengar församlingarna förbrukade i förhållande till
antalet kyrkotillhöriga.

Kyrkotillhöriga - Fördelning

Vart gick pengarna?
Församlingsverksamhet - Samfälligheten

Övrig
församlings-
verksamhet

4Yo

Gudstjänster och
förrättning

36%

Kyrkoråd
1%

Kyrkomusik
26%

Slöta/Åsle-delen
gp/o

Torbjömtorp
3/0

Luttra

Falköping
77%

Friggeråker

Nettokostnader - Fördelning

Märka
1%

Yllestad \

Slöla/Asle-delen
15% Falköping

Torbjömtorp
g%

Friggeräker
2%

Sommar^yälTi fyr^an 2003

8/6 kl 20 i Fredriksbcrgs kyrka "Let's celebrate" S:t Olofs Gospel
9/6 kl 11 i Plantis KYRKANS DAG Barnkörer, vuxenkörer och kyrkomusiker trall pastoratet, Mats Löwing, Knut Sven-
ning, Falköpings uiigsomskår, Lars Olof Ejestcs, fiol, Johan Siberg, piaiio och Viktor C.irlsson-Turcgärd, kontrabas
9/6 kl 19 i S:t Olofs kyrka Svensk kör- och orgelmusik t-albygdcns Oratoriekör, Ulf Norberg, orgel
18/6 kl 19 i Mössebergs kyrka Folkmusikgruppen "Grovt och grannt" från '1'idaholm
20/6 1<1 22 i Mularps kyrka "Visor och låtar" Yngve Johansson, fiol, Ted Rosvill, gitarr och piano
22/6 kl 19 i Vistorps kyrka "Sång & orgelbrus" Sami Kaukonen
25/6 kl 19 i Torbjörntorps kyrka Bcrgatoii, Håkan Henriksson, orgel, ni fl
26/6 kl 19 i Friggeräkcrs kyrka "Efterlängtad" Elisabeth Josefsson, Aiiders Fcldt, Märta Eriksson, sång, viula och orgel
29/6 kl 19 i Släta kyrka "Vandringar" Inger Olsson Moberg, säng och Jens Karlsson, gitarr
6/7 kl 19 i Karleby kyrka Anders Hartelius, piano och Mikael Gillefalk pä gitarr
6/7 kl 19 i Näs kyrka Kören "Kniit Svennlngs'
10/7 kl 19 i Luttra kyrka Sång och harpa Sara Widén, säng och l-ottajakobson, tiarpa
12/7 kl 19 i S:t Olofs kyrka "Festmusik" Annika och Mattias Lagerquist m fl
13/7 kl 19 i Asle kyrka "Glädje och sorg genom tre roillennier" Ingela och Nils Tägil, sång och orgel
20/7 kl 19 i Tiarps kyrka "Får jag lämna några blommor" Gry Graafoch Christer Joliansson spelar och sjunger
20/7 kl 19 i Kälvene kyrka Program ej fastställt
24/7 kl 19 i Märka kyrka "Musica alla Garnera" Marie Bergström och Sofia Erikssoii, säng och Tomas Wallin, orgel och
pi ano

3/8 kl 19 i Skörstorps kyrka Program ej fastställt
3/8 kl 19 i Virtofta-Åsaka kyrka Kristina Johansson, Höjt och Birgitta Lindh, orgel
6/8 kl 19 i Mössebergs kyrka Eva Runimo, blockflöjt och Gry Graaf, orgel
10/8 kl 19 i Stöta kyrka Program ej fastställt
17/8 kl 19 i Yllcstads kyrka Skåratolk
24/8 kl 11 i Luttra kyrka Gudstjänst med musikinslag Folke Elbbornsson, Henry och Tore Svensson m fl
24/8 kl 18 i S:t Olofs kyrka "Majnegårdssläkten musicerar" Bengt "Buskas" Olsson, trunipet, Mikael Sveiisson, viola,
Kristiiia Johansson, flöjt och Majnegärtlskören med solister



ort och c> ott
10-årig S:t Bernhard jubilerade

Onsdagen 5 mars var en stor dag på för-
skolan S:t Bernhard. Förskolan, som för tio år

sedan flyttade in i församlingshemmets bot-
tenvåning, fimde detta med en riktig fest. In-
bjudna var föräldrar, syskon och andra anhö"
riga samt personal och förtoendevalda. En
särskild inbjudan hade också skickats cill Ar-
ken, förskolan i Fredriksbergskyrkan.

Gästerna bjöds på underhållning i form av

Förskolans föreståndare Tina Andrésen hjälper barnen mei.

sång av barnen innan alla
bjöds på kaffe, tårta eller
glass alltefter tycke och smak.

Då magen fått sitt var det
dags för en överraskning i form
av en teaterföreställning. Tea-
tern framfördes av elever på
Ållebergsgymnasiets barn- och
fritidsprogram. I ett antal sce-
ner gestaltades valda delar ur
Astrid Lindgrens produktion,
bl a kunde barnen låta sig roas
av Emil i Lönneberga och
Madicken.

Glass är rätt vid alla tillfällen.
Madicken inspekterar Lisabets näsa.

Kristina från Duvemåla i Fredriksberg
Många som sett Kristina från Duvemåla berättar om den fanras-
tiskt fina musiken av Björn Utveaus och Benny Andersson. En vik-
tig del i musikalen är j u Kristinas starka tro och detta var också remat
för "Kristinas tro genom livet" en musikgudstjänst som bygger på
flera av sångerna l musikalen. Medverkande var Sandhems,
Mössebergs och Fredrlksbergs kyrkokörer och barn från Sandhem

och Fredrlksberg. För solosången stod Hanna
Carlsson och Johan Sllfverhjelm. För ackom-
panjemanget på dragspel svarade Mikael Brors-
son, som också var berättare.

13 Kyrkoblad



Annandag pingst 2003

^yR KANs ÖAÖ
<3

10. 15
10.30
11. 00
12. 00
13. 30

Samling pä Stora Torget
Taget avgär mot Plantis
Familjegudstjänst pä tema medmänniska
Servering, utställning och tipspromenad
Allsäng, körsång, solosäng

fe.», SVENSKA
KYRKAN

Välkomna till en

dag i glädje och
gemenskap!

/

Minnets stigar
heter denna vackra bok, skriven av Hans Hammarskiöld, Anita

Theorell och Per Wästberg. (Bokförlaget Max Ström)
Förutom stämningsfulla bilder kan man läsa om kyrkogårdens historia
och om kyrkogårdar i olika delar av Sverige. Författarna tar oss med på
en resa genom många vackra och intressanta kyrkogårdar och berättar
om stenar och monument och namn med historia.

Kyrkoblad 14



Eftertankar

dagarna fyllde Lilly Borg ett hundra ir. Hon upp-
vaktades med blommor och tårta av sina medar-

.hetare på S:t Olofs Gård. Ja, jag säger medarbe-
tare eftersom Lilly varje måndag kommer för att sy
minst rvå kjolar som ett bidrag til) barnen i ryska
Karelen.

Pressen var där också. En medarbetare på Falkö-
pings Tidning hade för avsikt att göra en intervju
med jubilaren, men där högg hon i sten. Lilly Borg
ger inga intervjuer. Jag har försökt mer än en gång.
Första gängen plirade hon ilsket på mig och frågade
misstänksamt:

- Jaha, är det för att jag är så gammal, då?
Man blir litet ställd över sådana svar. För visst har ju åldern
nägot att göra med min önskan att intervjua henne. Men
det är inte för att åldern i sig är så viktig, utan för att jag
skulle rycka det rar intressant att få ta del av det hon varit
med om under ett helt sekel. För det är egentligen helt
ofattbart vad mycket som har hänt under hennes livstid.
Hundra år tillbaka fannas varken radio eller TV. folk an-
vände häst och vagn för att ta sig fram och kvinnorna i
Sverige hade ännu ingen rösträtt. Många förändringar har
varit bra, som t ex nya mediciner och botemedel mot
sjukdomar som människor dog av tidigare. Vi här i Sverige
lever ett ganska bra liv, särskilt om man jämför med hur det
ser ut på andra håll i världen.

Men framåtskridande är inte alltid av godo. När jag var

barn var livet ganska lätt att leva. Jag var skyddad från allt
ont, för världen och männsikorna var övervägande goda.
Jag visste inre mycket om krig och svält och annat elände
som barn idag dagligen tar del av. Ondskan var inte lika
ond...

När jag tog studenten (fast det gjorde man inte dä) trodde
vi på den Ijusnnde framtid. Idag finns det alltför många
ungdomar som inte ens ser någon framtid.
Jag önskar verkligen att Lilly Borg ville berätta nägoi om
sitt liv för alla de som är unga idag. Inte för att hon är så
gammal, utan för att hon bär på ett helt livs erfarenheter.

När jag var barn var sommaren helt underbar. Det är den
fortfarande. Jag önskar alla läsare en riktigt varm, skön
sommar!

ME

av Anders Parsmo
® Argument Förlag 2003

SsM^y^ttVaH"^
ätol. ievaea&våpatfc
^<5 u*k(eR «ltK<t?»l>.^^^^^

'^£:> ̂ .-
l-,^^

15 Kyrkoblad



3^

<ö/ POSENS
QRUPPFÖRSÄNDELSER

flN!l;T

^

[ÅV11U

LK

VMTU
8, i!T(t
FtNNi

Mas

^

^

OFTkC
FTU

^

LA6(0(

EN HA
EN

iTtTI
ATBNk

AtOIE-
UBETtT

(UTÖ

TINKT
JM

uu(-

V4TT
NÄTT

FlilMk
TECUf

YKkN
1ULL MTkT HE11U fk VEME-

Htire»!
iHÄITit

mwv
1(8 NE(
(IAFTOU

FLITIG
FISI;

OFTt»-

w

EN M

T

KATT

 

S-
JANI;

T

FLfl-.
mw

ONT

(IVNFK

!il!^^"'y':W^TU^?

?&."
[k!M

YTA

ryt

ADEKTOh

m

SKTj
nni

w-
(AT

([NT

TILLTAL

(AD

(W-

TON

!1;0(;ENI

(VMEL

wni-
[it t»

(TÖT

WOIT-

HETER

MITTM

VIN

»IKt-
ESTMT

UAU

>

^

-ä
;rt

s
w
c:
CL,

s

M
(N

M

<r\

.^
n~i
t^

g
ffi

S "5
f 8
=s ^
s 1
n) '_Z~
i/; '-'

ii
c

^
ui n!

i a
ii
2^

11^,
iii
1-5 §
5 l
c fc
£ 3
l ;S

l~s-s
c ä

a-
5 %.

E -S
rt

^i
s ~3.

11
-l-i
11
l s.

-B g
.s.?
C K '
y--o

11
1^

Vinnare korsord nr 1/2003, se sid 11

Kyrkohlad 16


