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Kyrkobladet är en tidning från Svenska
^kyrkan i Falköpings pastorat.

r)astordtet består av de tolv församlingarna:
^älkoping, Yllestaä, Friggeråker, Stöta, Kar-
kby, Luttra, Märka, Mularp, Skörstorp, Ti-
irp, Torbjörntorp ochÅsle.

Välkommen till
FALKÖPINGS PASTORAT
Box 734, 521 22 Falköping
Felefon: 0515-77 63 00 (växel)
E-post: falkopings. pascorae@svenskakyrkan. se

LEDNING
kyrkoherde Lars Magnusson 776317
kanslichef Agneta Fiirst 77 63 04

?ersonalsekr. Annika Kjellscröm 77 63 09
hastighets- & kyrko-
iärdschefLeifI-idholm 77 63 51

'RASTER
:olke Eibornsson, Pontus Johansson,
^jörn Lundin, Mats Löwing &
<nut Svennlng, kan nås via växeln 77 63 00

5IAKONII
^  ., * " J*' ..

>:t Olofs eård

,ARN OCH UNGDOM

IjömLimäir^

KYRKOMUSIKER
^Iiisikdi rektor Tore Svensson

KYRKANS FÖRSKOLOR
fFörskolan Arken

:örskolan S:t Bernhard

ÎNFORMATION
Catarina Ström

77 63 34
77 63 14

7763 19

Kyrkobladet...
... delas kostnadsfritt ut till alla hushåll i

Falköpings pastorat fyra gånger om året.

Ansvarig utgivare: Lars Magnusson.
Redaktion: Lars Magnusson och
Katarina Ström, tel 0515 - 77 63 19,

catarina. strom@svenskakyrkan. se
Text & foto: Cararina Ström där ej annat anges.
Tryck: Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping.
Omslagsbild: Catarina Ström
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Nästa Kyrkoblad utkommer i september 2005

Kyrkobladet förändras
Som du kanske redan upptäckt ser det här numret av

Kyrkobladet lite annorlunda ut jämfört med tidigare. Vi har
förändrat både innehåll och utseende och hoppas och tror att
det ska göra tidningen bättre och ännu mer läsvärd.

Från och med det här numret finns till exempel predikoturerna

för de kommande månaderna med på mittuppslaget. Lätt att
ta ur och spara för den som vill!

Hör gärna av dig om du har synpunkter på Kyrkobladet eller

kanske förslag på något vi borde skriva om.

Ha en trevlig sommar!
Redaktionen
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"l din hand ligger mina dagar"
(Psalt31:16)

'oderna människor har problem med tiden. Mycket
av det som skrivs och sägs handlar om detta oiind-

-vildiga faktum att vi är bunda till tiden på jorden
genom ett antal dagar, som är våra liv.

Vi talar ofta om olika sorters tid: arbetstid, semestertid, frl-

tid, livstid och så vidare. Ibland säger vi art vi har ont om tid, ja
till och med att vi inte har tid. Men tid är Ju det enda vi har! En
tid som innebär en mängd ögonblick på jorden, som tillsam-
mans bildar en människas levnad.

Det är Inte tiden, som går fort eller sakta och det är heller
inte fel på tiden. Felet ligger i vårt förhållande till den och vad
vi gör av den. VI talar ofta om heltid och deltid i arbetslivet.
När det gäller Guds rike finns det inga sådana arbetsvillkor.
Tiden är en gåva från Gud. Tiden i mitt liv som människa
började en gång l det tysta i en blivande mammas kropp, när
en liten människa rog sin boning under hennes hjärta. Och ti-
den upphör den dag som hennes hjärta slutar slå och hennes
hjärna tänka.

Kung David visste isin psalm vad han taladeom, när han läm-
nade över sin stund på jorden i Guds händer; " I din hand ligger

mina dagar". Vi som kristna vet mer. Vi inte bara vet att vår tid
är i Guds hand, utan vi tror att Gud en gång för alla har delat
tiden på jorden med oss genom sin son Jesus Kristus. Gud valde
tiden framför evigheten för att ge tiden på jorden en mening för
varje människa, som satsar sitt liv på Herren.

Livet hos Gud är ett heltidsarbete i vardagens slit och sönda-
gens gudstjänst och vila. Arbetets lön är den nåd och hjälp,
som Gud ger sina barn i sin Kyrka genom Ordet, Bönen och
nattvarden. Därför är det så viktigt att Du tar tid för guds-
tjänsten i kyrkan, ty där bryter evigheten in, som en gåva till
trötta vandrare genom tiden, pilgrimer på väg genom tiden
mot evigheten.

"Så tag allt i Din hand o Herre, mitt arbete och min vila. Låt
särskilt min semester bli en lid för eftertanke och gemenskap
med Dig och mina kära medmänniskor. För mig allt närmare
Ditt rike, där tidens sommar pä jorden skall bytas ut mot
evighetens i himmelen. För Jesu skull!
AMEN

LARS MAGNUSSON



Jonas Hagström från Sandhem är ny
kyrkoherde i Falköpings pastorat. Han
tillträder sin tjänst i augusti men har
redan skaffat hus i kommunen och

börjat flytta in i sitt nya arbetsrum på
kyrkokansliet.

Men vem är han egentligen, 40-åringen
som ska leda pastoratet in i framtiden?
Här berättar han om mål och visionen
om varför han valde prästyrket och om
vad han ser som Svenska kyrkans
största utmaning.

Med öppenheten som mål
Veni är Jonas Hagström?
-Jag är till min natur en mycket öppen,
nyfiken och intresserad människa. Det är
tiden som sätter gränserna, annars skulle
jag vilja engagera mig i det mesta. Det är
så oerhört mycket som är roligt och in-
spirerande. Jag tycker om alla sorters
utmaningar och gillar att ta i.

M'uslk och idrott är två saker som är

viktiga både för mig och för min familj.
Jag är inte utbildad musiker, men leder
ändå barn- och ungdomskör i Sandhem
och det är nog det roligaste och mest in-
spircrande jag gör Just nu.

Hur blev du engagerad i kyrkan?
- .Musiken var vägen in. Som ung hade
Jag också en mycket god förebild, en
präst som hette Claes-Göran Göransson
i Norra Ving. Han var före detta strids-
pilot, och kom att betyda mycket för
mig.

Han talade om Bibelns budskap och

berättelser på ett så levande sätt att de blev
viktiga för mig. Jag tror att tanken på att
bli präst föddes långt inne i niig redan då,
även om det blev ett medvetet beslut först

långt senare.

Vad var det som gjorde att du så små-
ningoni valde prästyrket?
-Jag funderade både på en militär karriär,
en teknisk utbildning på Chalmers och
på att utbilda mig till musiker. Jag vet
egentligen inre varför der till slut blev teo-
logi, men det hamnade längst upp på
ansökningsblanketten. Jag bestämde mig
för att testa och se. Efter ett halvårs stu-

dier kändes det att det var ett rätt och rik-

tigt beslut.
Jag tror att det handlar om en kallelse,

men den ser olika ut från person till per-
son. I mict fall kändes det som om allt föll

på plats med min tro, mitt sätt att vara
och mina intressen; musik, kultur, histo-

ria, filosofi och naturvetenskap.

Hur förenar du din tro med intresset för

naturvetenskap?
- Jag har läst mycket fysik, och den mo-
derna fysikens begränsningar ger ut-
rymme för att tänka sig en Gud. Det ena
utesluter inte det andra. Men den Gud

som man kan resonera sig fram till genom
naturvetenskap kan man också lära känna
på ett personligt plan. Det gjorde jag un-
der gymnasieuden. Men jag rvivladc och
kämpade också mycket med Gud under
den tiden, hade till och med perioder när
jag inte alls kallade mig troende, fast jag
var det.

Vad är det bästa med ditt yrke?
- Att få berätta om det bästa av alle;
evangeliet. Att vi är älskade, att Gud söker
oss.

Det gör att det finns hopp vad som än
händer, och det ger en trygghet. Att fa
berätta om det i ord och musik, det är
det bästa.



Vad är svårast?

- Att möta lidande och inte ha något att
säga, fast man tycker att man borde ha
det. Man vet kanske att en person som
sörjer så småningom kommer att kunna
ta till sig hoppets ord, men just nu hjälper
de ince, man når inte fram, orden blir

överflödiga. Då är det svårt att vara or-
dets tjänare.

Som efter tsunamlkatastrofen, när

överlevande kom hem och sa att der var

ett Guds under att de klarat sig medan
andra tog planet ner för att leta efter sina
omkomna nära. Det är svårt.

Men kristen tro har där en stor fördel

Jämfört med till exempel det som kallas
new age. Kristen tro räknar med att ska-
pelsen har brister. Bibeln ger klara svar på
varför världen ar soni den är, en realistisk,

oförskönad bild. Men den visar också vä-

gen till befrielse!

Varför vill du bli kyrkoherde i Falkö-
ping?
- Dels för att Falköping är en fin kom-
mun, en härlig förening av landsbygd och
stad som jag upplever SOITI positiv. Dels
har kyrkoherden en spännande uppgift
inför framtiden när kyrkan har fatt en ny
roll. Jag upplever också att mina gåvor lig-
ger inom ledarskap. Dessutom har Falkö-
ping en organisation och struktur som
liknar den jag Jobbat med i Skara och det
gör att mina erfarenheter passar väl för
uppgiften.

Hur ser din vision för Falköpings pasto-
rät ut?

- Jag vill att människor, när de hör or-
den Svenska kyrkan, ska tänka: det är

de som försvarar den lilla människan och

människovärdet". Der är det iTiänniskor

ska förknippa med oss och ingen ska
rveka om vad vi står för.

Dit når vi bland annat genom att ar-
beta medvetet med både barn och äldre

och genom att satsa på diakonin som jag
tror bara kommer att bli viktigare och
viktigare.

Vilken är den största utmaningen inför
franitlden?

- Som jag sa: att få människor att tydligt
se vad kyrkan är. Svenska kyrkan måste
vara öppen och utåtriktad, inte någon
elltistisk verksamhet. För många männi
skor som lämnar kyrkan tror jag ett av
skälen är att de inte känner att de är del-

aktiga i verksamheten. Att få alla att
känna att de också är kyrkan är en stor
utmaning.

Rent teologiskt tror jag att det hos de
allra flesta finns en stor tilltro till evangeli-
ers budskap. Probleinet ligger i delaktig-
heten.

Hur ser du pä frågan oni kvinnliga präs-
ter?

- Jag är positiv till kvinnliga präster. För
mig är det självklart att Gud. talar genom
både kvinnor och män. De kvinnliga
prästerna gör ett fantastiskt Jobb och de-
ras röst behövs. Min förhoppning är att
vi mycket snart ska se en kvinnlig präst i
Falköping.

N4en det är också viktigt med respekt
för dem som har en annan blbelsyn. Jag
är främinande för tanken att kasta ut nå-

gon eller provocera. En kyrka med högt
i tak borde kunna rymma oss alla.

Lars Magnusson slutar och Jonas
Hagsträm tar över som kyrkoherde.
Under en vecka i augusti arbetar de
båda parallellt för att underlätta
överlämningen.

OM
JONAS
HAGSTRÖM

Namn:

Jonas Hagström

Ålder:
Snart 40, född 1965 i Lidköping och
uppväxt i Axvall.

Familj:
Hustrun Carolinc och barnen Gustav,

12, Sara, 10 och Johanna 7.

Bor:

Sedan 14 år tillbaka i Sandhems präst-
gård. Flyt tar snart till en villa i Falkö-

ping.

Arbete:

Från och med augusti kyrkoherde l
Falköpings pastorat. Just nu kommi-
niscer i Sandhem. Områdeschef l

Skara 2002-03 och tillförordnad kyr-
koherde i Mullsjö under 2002.

Utbildning:
Prästutbildning vid EFS högskola och
Uppsala universitet, prästvigdes 1990.
Svenska kyrkans chefsucblldning, ut-
bildning i psykosoclalt omhänderta-
gande, militär befälsutbildnlng vid P4
och T2 samt Försvarets förvaltnings-
skola.

Intressen:

Skog och friluftsliv, kyrka och tro, tek-
nik, idrott, politik, musik och teater
och människor. Spelar bland annat
cello och saxofon och är engagerad i
Sandhems IF:s frlidrott, skidor och

fotboll samt Mullsjö SOK:s oriente-
nng.

Motto:

Ett ar att alltid med Guds ögon se den
människa jag möter. Ett annat är
Henry David Thoreaus mocto "för-
enkla, förenkla!" Att Finna det själv-
klara, enkla och praktiska skapar tyd-
lighet och förtroende.



Medlem i Svenska kyrkan:

DU ÄR DEL AV NÅGOT STÖRRE

Varför skall jag vara med i Svenska kyrkan? På den frågan
finns många svar.

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare
eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och
andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sor-
gen.

Med andra ord, dela allt det innebär att vara män-

niska. Här finns ett rum och ett sammanhang där du får
ställa frågorna. Tillsammans letar vi efter svaren.

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du
också till att både du och andra kan ta del av ett omfat-

tände socialt arbete både lokalt här i Falköping och ute i
världen.

SOM MEDLEM är du en del av något större! Svenska kyr-
kan är Sveriges största medlemsorganisation med 7,2 miljoner
medlemmar. Här l Falköpings pastorat finns 16 000 av dem.
Största delen av kyrkans intäkter kommer från medlenimar-
nas kyrkoavgifter. Cirka 80 procent tillfaller de lokala försam-
lingarna och bekostar den verksamhet som pågår Inom kyr-
kan varje dag, året om.

DU BIDRAR som medlem till att kyrkorummen, alla våra 18
kyrkor i Falköpings pastorat, kan finnas för såväl stillhet och
eftertanke, som gudstjänster och konserter.

Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa l trygghet
och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett
meningsfullt och aktivt liv. Dessutom står Svenska kyrkan, utan
något statligt stöd, för en tredeJedel av landets konsertutbud.

VI MÄNNISKOR har ett behov av riter och traditioner.

Inom Svenska kyrkan finns läng erfarenhet av att välkomna

det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få
brottas med frågor om vem man är och vad man tror på
(konfirmation), att manifestera kärleken till den man älskar

(vigsel) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått
bort (begravning).

ALLA MÄNNISKOR har rätt till ett värdigt liv. Därför
finns sjukhuskyrkor och fanilljerådgivning. Därför fortsätter vi
enträget med de Jourhavande prästerna, härbärgena och sopp-
köken. Därför agerar vi för att bygga skolor och sjukhus,
gräva brunnar och bygga vägar runt om i världen.

Vi stöder projekt för aldsdrabbade och föräldralösa barn.
Vi arbetar för att bönder i utvecklingsländer ska ha rimliga ar-
betsvillkor och rättvist betalt.

Dessutom finns vi där för grannen som blivit sjuk på Gran
Canaria och för kusinen som är au-pair l London, med ett
extra hem och en mötesplats.

På nästa sida kan du läsa mer om vår verksamhet här i Falköpings pastorat!



Falköpings kyrkliga samfällighets årsredovisning 2004

Så här användes pengarna under förra året
Den 11 maj godkände fullmältrige i Falköpings kyrkliga samfällighet årsredovisningen för 2004.
Årsredovisningen innehåller information om samfällighetens ekonomi och verksamhet.
Att Gra gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission är kärnverksamheten inom kyrkan.
Här nedan kan du se hur resurserna användes för församlingsverksamheten under 2004.

Gudstjänster och förrättningar 33%

Gudstjänser, mässor och andakter sanit dop, vigs-
lar och begravningar i pastoratets kyrkor,
begravningskapell, församlingshem och vård-
institutioner bland annat.

Kyrkomusik 26%
Kyrka musikerna svarar för musiken vid
gudstjänster och förättningar.
De ansvarar också för pastoratets kö-
rer och konsertverksamhet samt be-

driver enskild undervisning i sång
och musik

Barn och ungdom 23%
Pastoratets pedagoger och ungdoms-
ledare ansvarar för verksamhet för

barn och unga i alla åldrar. Här finns
bland annat öppen förskola, barn-
timmar, barn- och ungdomsgrupper,
söndagsskola och fanuljegudstjänster.

Övrig församlingsverksamhet 4%
Här ryms bland arbetet med Alphakurser i kristen
tro samt annat utåtriktat arbete, bland annat det

årliga arrangemanget Kyrkans dag i Plantls.

Diakoni 12%

Kyrkans sociala arbete. Dag-
ledigträffar, enskilda sanital,
studiecirklar och stödgrupper.
Vid S:t Olofs gård bedrivs
också internationell hjälpverk-
samhet.

Kyrkoråd 1%
Totalt 171 förtroendevalda

sitter i de deniokratiskt valda

kyrkoråden l pastoratets tolv
församlingar

Några siffror ur årsredovisningen:
Resultat l , 4 mkr. Högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat påverkade samfällighetens resultat
positivt med 1,3 mki, till största delen beroende på räntor och avskrivningar. Investeringarna uppgick
till 4, 8 mkr.



Välkommen till våra kyrkor i sommar!
Det händer myckel i kyrkorna i Falköpings pastorat i sommar! Här hittar du våra gudstjänster och
musikarrangemang för de kommande månaderna. Några datum och tider kan dock komma att
ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen för mer information och för att inte missa något.
Varmt välkomnient till oss!

JUNI

LÖRDAG 18/6
Skörstorp
IS.OOHelgmälsbön
Vistorp
19. 00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 19/6
4:e sänd e. tref

S:t Olof

11. 00 Högmässa
19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Mösseberg
09. 30 Gudstjänst
Torbjörntorp
11.00 Mässa

14. 00 Mässa
Märka

09. 30 Gudstjänst
Släta

19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Yllestad
11.00 Mässa

Näs

19. 00 Gudstjänst

FREDAG 24/6
Midsommarafton

Mularp
22.00 Sommarkväll i kyrkan

LÖRDAG 25/6
Midsommardagen
S:t Olof

11.00 Gudstjänst
Mösseberg
18. 00 Mässa

Friggeråker
09. 30 Mässa
Åsle

14.00 Friluftsguds tjänst
Yllestad
14.00 Friluftsgu ds tjänst,

Församllngsgården

SÖNDAG 26/6
Joh. Döp. s dag
S:t Olof

11. 00 Högmässa

Fredriksberg
18.00 Gudstjänst
TorbJörntorp
14. 00 Friluftsgudstjänst,

Katarinagården
Karleby
14. 00 Friluftsgudstjänst
Tiarp
10.00 Friluftsgudstjänst

G:a kyrkplatsen
Vi s torp
11. 00 Gudstjänst

JULI

LÖRDAG 2/7
Yllestads kyrka
19.00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 3/7
6:e sönd e. tref.
S:t Olof

11.00 Gudstjänst
Mösseberg
18. 00 Mässa

Luttra

09. 30 Gudstjänst
Släta

11.00 Mässa

Skörstorp
19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Näs

09.30 Gudstjänst

TORSDAG 7/7
Luttra

19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Märka

19. 00 Soinmarkväll i kyrkan

LÖRDAG 9/7
Näs

19.00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 10/7
Kristi förkl.s dag
S:t Olof

11. 00 Högmässa
Fredriksberg
18.00 Mässa

Torbjörntorp
11.00 Mässa

8

Märka

09. 30 Mässa
Släta

09. 30 Gudstjänst
Mularp
14.00 Friluftsgudstjänst,

Berget
Vartofta-Åsaka
11. 00 Mässa

TORSDAG 14/7
Friggeråker
19. 00 Sommarkväll i kyrkan

LÖRDAG 16/7
Vartofta-Åsaka

19. 00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 17/7
8:e sönd e. tref

S:t Olof
11. 00 Gudstjänst
Mösseberg
18. 00 Mässa

Friggeråker
14. 00 Friluftsgudstjänst
Karleby
19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Tiarp
09. 30 Mässa

Yllestad

11.00 Gudstjänst

TORSDAG 21/7
S:t Olof
19. 00 Sommarkväll i kyrkan

LÖRDAG 23/7
Skörstorp
18. 00 Helgsmålsbön
Kälvene

19. 00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 24/7
9:e sönd e. tref

S:t Olof
11. 00 Gudstjänst
Fredriksberg
09. 30 Mässa
Luttra

19. 00 Mässa

Torbjörntorp
11. 00 Gudstjänst, lekmannaledd



Släta

14. 00 Fri lufts guds tjänst, Falekvarna
Åsle
19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Näs

19. 00Mas. sa

LÖRDAG 30/7
Yllestad
19. 00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 31/7
10:e sönd e. tref

S:t Olof

11. 00 Högmässa
Mösseberg
09. 30 Gudstjänst
Fri gger åker
18.00 Mässa

Märka

18. 00 Gudstjänst
Stöta

11. 00 Gudstjänst
Mularp
19. 30 Mässa
Kälvene

09.30 Mässa

AUGUSTI

LÖRDAG 6/8
Kälvene

19. 00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 7/8
11:e sönd. e. tref

S;t Olof

11. 00 Gudstjänst
Fredriksberg
09.30 Mässa

Torbjörntorp
11.00 Mässa

Karleby
]4. 00FriIuftsgudstjänstAgnestad
Tiarp
19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Yllestad
11.00 Mässa

Vist o rp
19.00 Gudstjänst

TORSDAG 11/8
S:t Olofs kyrka
19. 00 Sommarkväll i kyrkan

LÖRDAG 13/8
Skörstorp
IS.OOHelgsmålsbön
Vartofta-Äsalca

19.30 Somma.rkväll i kyrkan

SÖNDAG 14/8
12:e sänd. e. tref
S:t Olof

11. 00 Högmässa
Mösseberg
09. 30 Gudstjänst
Friggeråker
09. 30 Gudstjänst
Luttra

11. 00 Gudstjänst
Märka

18.00 Mässa
Släta

19. 00 Sommarkväll i kyrkan
Åsle
09. 30 Gudstjänst
Var to ft a-Ås åka.

11. 00 Friluftsgudsrjänst, Geragården

TORSDAG 18/8
Torbjörn torp
19.00 Sommarkväll i kyrkan

LÖRDAG 20/8
Vi s torp
19.00 Sommarkväll l kyrkan

SÖNDAG 21/8
13:e sänd. e. tref

S:t Olof
11. 00 Gudstjänst
Mösseberg
09. 30 Mässa

19. 00 Sommarkväll i kyrkan
TorbjÖrntorp
11. 00 Gudstjänst
Släta
11.00 Mässa

Mularp
19. 00 Gudstjänst
Yllestad
14. 00 Gudstjänst

TORSDAG 25/8
Märka

19. 00 Sommarkväll i kyrkan

SÖNDAG 28/8
14:e sönd. e. tref

S:t Olof

11. 00 Högmässa
Fredriksberg
09. 30 Gudstjänst
Friggeråker
11. 00 Gudstjänst
Karleby
09. 30 Gudstjänst
Tiarp
18. 00 Gudstjänst
Näs

13. 30 Friluftsgudstjänst, Bygdegården

SEPTEMBER

FREDAG 2/9
Yllestad
19. 00 Mässa

LÖRDAG 3/9
Skörstorp
IS.OOHelgsmålsbön

SÖNDAG 4/9
15:e sönd. e tref.

S:t Olof
11. 00 Gudstjänst
lUösseberg
18. 00 Musikgudstjänst
Fredrlksberg
09. 30 (ej fastställr när bladec trycktes)
Luttra

09.30 Mässa

Torbjörntorp
11. 00 Gudstjänst
Släta
IS.OOGudstjänsc
Asle
11.00 Mässa

Yllestad
11. 00 Gudstjänst
Kälvene

19. 00 (ej fastställt när bladet trycktes)

Frågor om gudstjänster och andra arrangemang besvaras av pastorsexpeditionen; 0515-77 63 00



'Gudstjänsten är vårt leende till Gud"
Studiebesök) gudstjänster, luncher,
föreläsningar och möten med både an-
ställda, komnfiun och näringsliv.
Det var mycket som hanns ined under
biskop ErikAurelius besök i Falköping.

Biskopen talade också on-i varför vi
egentligen går i kyrkan.

Det var i mars som Skara scifts biskop
Erik Aurelius besökte de tre pastoraten i
Falköpings kommun. Besöket, som
också kallas biskopsvisttation, är ett sätt
för biskopen och stiftskansliet att få in-
sikt och delaktighet l församlingarnas ar-
betssituation och ge stöd och inspi ration

till anställda och förtroendevalda.

Under besöket i Falköpings pastorat
träffade biskopen också representanter
fi-ån bland annat näringslivet, sjukvården
och Falköpi ngs ekumeniska råd. Mest

tid ägnade han dock åt möten med kyr-
kans anställda, förtroendevalda och fr'i-

villiga. Han disku.terad.e kyrkan som
arbetsplats med såväl präster som
kyrkogårdsarbetare, pratade för-
samlingsinstrukrioner med fortroende-
valda och besökte flera av kyrkorna i
pastoratet för tala om byggnadsvård.

^iMi.ttiitii.i.siäiiiinit

Naturligtvis stod också ett antal guds-
tjänsrer på programmet. Bland annat m-
leddes visitationen med en massa i S: t

Olofs kyrka och avslutades med en fest-
högmässa i Åsarp. För att sammanfatta
det två veckor långa besöket hölls också
en visitatlonsstämma där bland annat

präster, förtroendevalda och representan-
ter för stiftet deltog.

I sitt avslutande visitationstal tackade

biskopen för de intensiva och välfyllda
dagarna i Falköping där allt fungerat väl.

Han förmedlade sina intryck från
visitationen men lyfte också upp några
tankar kring gudstjänsriivet. Biskopen
menade bland annat att tiden nu är nio-

gen för att fullt ut börja använda den
nya ekumeniska översättningen av
bönen Fader vår för att alla ska kunna

enas kring en version.
- Det är svårt att ställa om sig, men nå-

laeuHiieudi

(Vänster) Biskop Erik Aurelius träffade samtliga anställda i pastoratet under sitt besök.
(Överst t h) Biskopen tillsammans med personalsekreterare Annika Kjellström och kyrkofullmäkti-
ges ordförande Henry Svensson under en arbetslunch i församlingshemmet.
(Nederst t h) l Asle kyrka diskuterades arbetet med att underhålla kyrkobyggnader.

Både tidningar och
TV uppmärksammade
biskopens besök i
Falköping.

FOTO: MARIANNE HESSELMARK

gon gång i framtiden niåste vi ändå göra
det, precis som man gjort det förr. Den
form vi nu kallar den gamla har Ju inte
låtit så sedan 1000-talet, inre ens sedan

1500-talet, konstaterade han.

ror <juds <:l<iil'

Biskopen talade också om varför vi firar
gudstjänst, varför vi går i kyrkan. Han
menade att vi kan göra det både för vår
egen skull, för att vi behöver det, och
för andras skull; det är roligare ju fler vi
ar.

Men han talade också om ett tredje

skäl, ett skäl som gör att man aldrig riske-
rar att bli besviken; att gå i kyrkan för
Guds skull.

- Gudstjänsten är Inte bara till för vår
skull. Den är också en tjänst som Gud
vill ha av oss, sa biskopen

- Man kan jämföra med det lilla le-
ende som ett spädbarn ganska. tidigt kan
fyra av moc den som sköter om der.
Man skulle sköta om barnet lika om-

sorgsfullt och kärleksfullt ändå. Men
detta lilla leende gör act det dessutom
blir så roligt. Detta lilla leende ger vi
Gud en gång i veckan i gudstjänsten.

10



Alla kyrkböcker flyttas till Göteborg
Släktfocskare och andra som vill ha upp-
gifter ur kyrkans folkbokföring får nu-
mera vända sig till landsarkivet i Göte-
borg.
Relationsändringen mellan kyrkan, och.
staten får nu också konsekvenser för de

kyrkliga arkiven.
Handlingar som har inkommit till eller

upprättats hos de kyrkliga organen före
år 2000 ar allmänna handlingar och skall
levereras till arkivmyndigheten (iandsarki-
vet) l Göteborg.

Arbetet med att flytta materialet från de
tolv församlingarna i Falköpings pastorat

påbörjades i maj i år. Den slutliga leveran-
sen beräknas ske inom rvå år.

Frågor rörande uppgifter ur folkbok-
fö rings materialet skall fortsättningsvis
lämnas skriftligt ttll landsarkivet.

E-post:
landsarkivet@)landsarkivet-

goceborg. ra. se

Postadress:

Landsarkivet, Box 19035

400 12 Göteborg

Falköpings kyrkböcker flyttas till landsarkivet

Svenska kyrkan och Sensus studieförbund välkomnar till:

Sommarkväll i kyrkan 2005
Tid: 19. 00 om inte annan anges

Söndag 22/5 18. 00 Mössebergs kyrka
Gospelkonsert nied S:t Olof Gospel

Söndag 29/5 S:t Olofs kyrka
Kyrkoherdens favoriter" Annika och

Mattias Lngerquist och Bergatoii

Söndag 5/6 Tiarps kyrka
S:r Olofs kyrkokör möter Åslebygdcns
och Slöra barnkörer

Lördag 11/6 Näs kyrka
Ällebergs kyrkokör och Ted Rosvall

Söndag 12/6 18.00 Friggeråkers kyrka
Ungdomskören Sept ima från Klnneved

Torsdag 16/6 Mössebergs kyrka.
Du måsce finnas Gry Graaf och

Johan Silverhjelm sjunger och spelar

Lördag 18/6 Vistorps kyrka
Sång och orgelbrus med Sanii
Kaukoiien

Söndag 19/6 S:t Olofs kyrka
Låt mig en ögonblick vita Hs^erscens

kammarkör, Mats Eriksson, gitarr,
Göran Kroon, slagverk, Gunnar
Eriksson, ledare

Fredag 24/6 kl 22 Mularps kyrka
Loua Jakobsson, harpa, Sofia
Johansson, violin

Lördag 2/7 Yllestads kyrka
Håkan Ljungkvist och Karin Möller,
saxofon och piano

Söndag 3/7 Skörstorps kyrka
Sara Strömberg mfl, trumpet och sång.

Torsdag 7/7 Märka kyrka
Martin Hogman, gitarr

Torsdag 7/7 Luttra kyrka
Flöjt och girarrduettcr med Jan ocJt
Mattias från Lidköping

Lördag 9/7 Näs kyrka
Nisse och S-anibandet sjunger och spelar

Torsdag 14/7 Friggeråkers kyrka
Måne Bergström m fl» sång och orgel

Lördag 16/7 Vartofta-Äsaka kyrka
Birgitta Lindh sjunger och spelar

Söndag 17/7 Karleby kyrka
Summerdme med Ted RosvaII, sång,
Johan Siberg, piano och Viktor Turegard,
bas

Lördag 23/7 Kälvene kyrka
Björn Berling., sång, BLrgkta Lindh, orgel

Söndag 24/7 Åsle kyrka
Sarai Kaukonen mfl, sång och orgel

Lördag 30/7 Yllestads kyrka
Henry Svensson, sång, Rolf Johansson,
piano

Lördag 6/8 Kälvenc kyrka
Emma Bellung och Mattias Lennestig
sjunger och spelar

Söndag 7/8 Tiarps kyrka
Andreas Olsson m fl, orgel och piano

Torsdag 11/8 S:t Olofs kyrka
Orgelkonsert med Gustav Jannert

Lördag 13/8 Vartofta-Åsaka kyrka
Skårafolk

Söndag 14/8 Släta Jyrka
Ingemar och Gabriele Placennni, piano

Torsdag 18/8 Torbjörntorps kyrka
Susanna Heinebäck och Per-Erik

Larsson fagott, Håkan Henriksson,
pi ano

Lördag 20/8 Vistorps kyrka
Carina Ridenlus, sång, Ann-Britt
Hugosson, piano

Söndag 21/8 Mossebergs kyrka
Familjen Lasse Blomqvist sjunger och
spelar

Torsdag 2?/8 Märka kyrka
Elisabeth och Roland Lundgren, sång
och gkarr



\NT UNDER VÅREN

Ballonger för.
Fredriksberg.
Nu har det firats ordentligt. ,,
Med mässa, mat, musik och mängder av ^«
ballonger högtidlighölls Fredriksbergs
kyrkas 30-års jubileum.

Söndagen den 22 maj var det dags att fira
Falköpings pastorats yngsta kyrka. På
samma söndag, Heliga trefaldighets dag, för
precis 30 år sedan invigdes kyrkan av biskop
Helge Brattgård.

Det var högtidligt den gången och det blev
högtidligt och festligt även i år.

Dagen inleddes på kyrkbacken med mu-
sik av Mössebergs musikkår och gratulatlons-
visa till kyrkan. Mängder av färglada ballon-
ger släppt es sedan upp mot majhimlen innan

det var dags att tåga in i kyrkan.
Mässan var fylld av musik och inleddes av

barnen i Noakören. Bland andra medver-
kade också Fredriksbergskören och kören
Knut Svennings. Knut Svenning, Pontus Jo-
hansson och Lars Magnusson ledde mässan..

Efter mässan blev det lunch i stora salen,
och därefter mer musik, diabildsvisning och
tal. Bland annat delade arkitekten Stig
Morud, som ritade Fredriksbergs kyrka,
med sig av sina minnen.

1il5?SSII3^ger som släpptes mot himlen Inleddes firandet av Fredriksbergs kyrka

Knut Svenning ledde hyllnings-
sången till kyrkan.

Förskolan Arkens Noakör inledde mässan.

Resa till stillhet och enkelhet
En tidig Valborgsmässomorgon åkte
en buss med 42 passagerare från
Skara stift mot Taize i Boiirgogne,
Frankrike.
Resan anordnades av Svenskan kyrkans

unga i Skara stift med syfte att inspirera
ungdomir i deras uppgifter i kyrkan.

Vi som var där för törsta gången hade
hört mycket om platseii och däreirer ma-
lat upp en bild av hiir di;t skulle vara.

Ganska snart uppt äckte vi dock att

detta inre går att föreställa sig. iitan måste
iipplevas.
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Der som gjorde störst intryck var helt
klart gudstjänsterna. Tre gånger om da-
gen fylls kyrkan för gemensam bön. dä
man sjunger kända Taizé-sångcr och dc-
lar en stunds tystnad. En obeskrivlig upp-
levelse!

Aniiat k.iraktcristiski för Taizé är den
eiikla livsstilen vad gäller mat och bo-
ende. Vår erfareiihet är att iletta gav en
helhet, dä enkelheten för genomsyra ;iilt
och det verkligen far vara en plats för vila
och Gudsnärvaro.

Dessutom hjälps alla besökare ät med

FOTO: SOf^lASANDINGE

sysslorna soni måste göras, till cxunipcl
städning och mariagniiig.

VI är liclt överens om att det var en

lyckan resa, en härlig grupp och ett minne
föl- llver.

ASAJOCKISCH
S01:L^SÄND)NGE



l KORTHET
Svenska kyrkan och Sensus studieförbund välkomnar till:

Sommarprogram S:t Olofs Gård
Onsdag 29/6 14.00
Somniarungdomskören med Ellinor, Gry och Marie.

Onsdag 6/7 14. 00
LJUS och sommar med Susanne och Magnus Carlsson och Per-Anders Larsson,

Stenstorp

Onsdag 13/7 14. 00
Inget sommacptogram. Sång och piano med Sami Kaukonen.

Onsdag 20/7 14.00
Allsang till dragspel med Ann-Christlne och Srig Lindberg, Bäreberg

Onsdag 27/7 14. 00
Egna och andras sånger, trubadur Curt Kjellén, Skulrorp

Kaffeservering! Vid soligt väder sitter vi ute!

Under sommaren är S:t Olofs Gård Öppen alla måndagar, onsdagar och
torsdagar 09.00-16.00. Diakonin i Falköping har telefon 0515-77 63 25

Kyrkans förskola och fritids Arken i Fredriksbergs kyrka

Tffi ̂  f /te (ww föDW 2002)?

^/iR^WtADM^MTfdV^
Wfcmnej m W^NQ^ m w$r^/

/ augusti/september tar vi in flerbam i Gröna gruppen.
Barnen går två timmar, två gånger i veckan.

Intresserade föräldrarär välkomna in på Arken för att hämta en

anmälningsblankett eller ring 0515-77 63 34 så får ni veta mer.

Sommarungdomskör
Under de första sommarlovsveckorna

kommer några av årets konfirmander att
medverka med sång och musik på and-
akter, friluftsgudstjänster och andra guds-
tjänster tillsammans med ledarna Marie
Johansson, Birgitta Lindh, Ellinor Nor-
berg och Gry Graaf. Håll utkik efter
som.marungdomskören.I

Korsordsvinnare i förra numret

De tre först öppnade rätta svaren på
korsordet i Kyrkobiadet nr 1/2005 belö-
nas med bokpriser som kommer på pos-
ten. Grattis! De tre vinnarna är:

l. Anita. Högenberg, Falköping
2. Bengt Wiberg, Lidingö
3. Ann-Katrin Griph, Göteborg

Klädinsamling under sommaren
Klädinsamlingen vid S:t Olofs gärd är
begränsad över sommaren. Måndagar
9. 00-16. 00 är det dock öppet i källaren
och där går det bra att lämna kläder. Vid
inlämning under andra rider måste man
cinga innan.

Det Ni lämnar måste vara rent efter-

som man inte har någon möjlighet att
tvätta kläderna. Det är mycket otrevligt
för de som packar att behöva öppna på-
sär och säckar med smutsiga kläder, dess-
utom ar det en hälsorisk.

Kyrkans dag i Plantis
Missa inre kyrkans dag l Plantis som i år
går av stapeln söndagen den 11 septem-

ber! Mer information kommer i nästa

nummer samr i annonser i lokalpressen.

a9H!...TäN^34^
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av Anders Parsmo
® Argument Förlag 2005
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