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Turista på
hemmaplan!
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Kyrkan satsar på barn och diakoni

Här finns hjälp när sommaren är svår i

Vad ska vi med alla kvrknitelffl



Kyrkoherden har ordet

YRKOBLADET
en tidning frän Svenska kyrkan i
ilköpings pastorat och delas
stnadsfritt ut till alla hushåll i
istoratet fyra gånger om året.

isvarig utgivare:
inas Hagström

idaktion:

inas Hagström och
atarina Ström; 0515 - 77 63 19,
itarina. strom@svenskakyrkan. se

'xt & foto:
atarina Ström där ej annat anges.

yck:
rärd & Söner Tryckeri AB, Falköping.

mslagsbild: Camilla Bergman vid
:t Olofs kyrka i Falköping

iÅ HÄR NÅR DU OSS
alköpings pastorat
0x734, 521 22 Falköping
515-77 63 00 (växel)
ilkopings. pastorat@svenskakyrkan se
ww. svenskakyrkan. se/falkoping

yrkoherde:
snäs Hagström 77 63 01

anslichef:
gneta Furst 77 63 04

örsamlingsexpedition:
76300

;yrkogårdsförvaltning:
76300

liakoni:

innika Bertilsson 77 63 81

i:t Olofs gärd:
7 63 25

iarn och ungdoms-
verksamhet:

ijörnLundin776311

(yrkomusik:
Före Svensson 776322

<yrkans förskolor:
\rken 77 63 34
3:t Bernhard 77 63 14

information:

Katarina Ström 77 63 19

Kort men underbar är
den svenska sommaren

e flesta av oss minns vår barndoms somrar i ett ljust skimmer.
Semesterresor, läger, sommarförälskelser, sol och bad är sådant

som sätter djupa spår i vårt minnesarkiv. Det är så en riktig svensk
sommar ska vara, tycker vi. Men för många var inte barndomens somrar
sådana. Och för många barn, vuxna och gamla är inte dagens somrar
sådana heller.

I detta kyrkoblad kan du läsa hur våra
diakoner arbetar med att göra livet lät-
tare att leva för den som är tyngd av
bördor. För att fler ska fä känna gläd-
Jen över livet, glädjen över att vara till,
behöver vi stöna varandra. Svenska

kyrkan finns därför med mitt i
sommarvärmen - med gudstjänster
och hjälparbete. Men den viktigaste
kraften i vår värld är ändå vanliga män-
niskor som du och jag. När vi ser var-
ann. tar oss tid för varann, när vi stan-

nar till och ger vår granne eller med-
människa en hjälpande hand eller ett
vänligt ord - dä blommar den svenska
sommaren!

Under tusen år har vi i vårt land byggt kyrkor. Det är platser för guds-
möten och gemenskap människor emellan. Det är också tidlösa platser där
vi vet att vara förfäder firat sina stora livshögtider. I kyrkan ska också fram-
tidens människor ha sitt hem och sitt stöd. För mig är det stort att få vara
en länk i den kedjan - som håller hoppet och tron levande! Min förhopp-
ning är att du också vill vara med i detta stora sammanhang. Har i
kyrkbladet finner du en presentation av våra kyrkor. En rundtur bland dem
kan också bli en fin inre resa.

Gud välsigne din sommar!

JONAS HAGSTROM,
kyrkoherde l Falköpings pastorat



Innehåll nr 2/2006

4. Stöd när sommaren är svår
För många är sommarens årets jobbigaste tid. Hos
kyrkans diakoner kan alla få hjälp och stöd.

6. Kyrkan satsar på barn och diakoni
S:t Olofs gård byter lokaler med förskolan
S:t Bernhard och båda verksamheterna utökar.

7. Fråga prästen
Ställ dina frågor om tro och kyrka till pastoratets präster!

8. Kalendarium
Läs om allt som händer i våra kyrkor under sommaren.

10. Turista på hemmaplan
Lär dig mer om din hembygd! Kyrkorna har
mycket att berätta om Falbygdens historia.

13. Vad ska vi med alla kyrkor till?
l Falköpings pastorat finns sammanlagt 18 kyrkor.
Vad ska vi egentligen med alla dessa kyrkorum till?

14. l korthet
Vi minns Harry W Svensson.

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser!

16. Sista sidan
Sommarmusik i våra kyrkor, enkätfrågan och "Prosten".

K°r!o.rdsvlnnarei_Kyri<°bla. det.1/2006:1John Blomstrand. Falköping 2. Margareta Einarsson, Falköping 3. Anitha
Zetterlund, Falköping. Grattis! Bokpriser kommer på posten. Nästa nummer av"Kyrkobladet delas utTseotember."



Stöd när

sommaren

är svår

Sommaren är vila och ledighet. En tid att vara
tillsammans och njuta av livet. En tid av glädje.
Men inte för alla.

För många är sommarmånaderna årets svåraste.

- Sommaren är en period då det nästan ställs krav pä oss att vi måste ha
det trevligt tillsammans. Men det är inte alltid så lätt. Det kan bli problem
när familjen, som normalt träffas kvällar och helger, plötsligt ska umgås
24 timmar om dygnet. Och för alla dem som har det svårt ekonomiskt
eller mår dåligt psykiskt och inte klarar av att göra någonting alls blir det
en extra press den här tiden.

Det säger Rakel Kinnunen, en av fyra diakoner som arbetar hos
Svenska kyrkan i Falköping. Diakoni är kyrkans sociala arbete och Rakel
och hennes kollegors uppdrag är att på olika sätt finnas till för människor
som behöver stöd och hjälp. En verksamhet som håller öppet under hela
somniaren.

- Det är oerhört viktigt att det finns hjälp att få också den här tiden.
Problemen tar ju inte sommarlov, säger Rakel.



Hon har arbetat i Falköping sedan 2003
och innan dess i Brännkyrka församling i
Stockholm under många år. Rakel har en
examen i psykologi och vigdes till dia-
kon 1989. Ett val hon gjorde därför att
hon upplevde att den andliga dimensio-
nen saknades på de behandlingshem
hon arbetade på.

- Att prata om tro på 1970- och 80-
talet var tabu på institutioner. Men
många jag möter känner skuld och skam
och att då kunna tala om försoning och
förlåtelse är en ovärderlig hjälp. Men det
är långt ifrån alltid som jag talar om tro
med dem som kommer till mig. Som
diakon möter jag människor där de är
och arbetar utifrån deras behov, säger
hon.

RAKEL LÄGGER EN scor del iv sin
arbetstid på samcal med människor.
Hon säger att der är det mest menings-
fulla, hon gör i sitt arbete. Och hon beto-
nar att det inte alls behöver vara någon-
ting dramatiskt som ligger bakom atc
människor söker samtaJshjälp. Tvärtom
tror hon att atla mår bra av att få sätta

ord på sina känslor, få hjälp att se på sitt
liv ur ett nytt perspektiv eller kanske bara
få bli lyssnade på.

Särskilt Idag när tempot är högt både i
arbetsliv och privatliv och vi kanske ib-
land har svårt art hinna med varandra.

Trots dec verkar det fortfarande som

om många drar sig för att söka hjälp när
det gör ont i själen.

- Av någon anledning verkar vi tycka
att vi ska klara oss själva. Men jag tror art
alla någon gång behöver fö den här hjäl-
pen. Livet ar inte alltid så enkelt. Alla be-
häver stöd vid något tillfälle, säger
Rakel.

- Du behöver inte ha en djup kris eller
depression för att söka dig till oss. Men
om du ince pratar med någon om det

där som kanske är en diffus känsla av
tomhet eller oro blir det ofta värre. Bara

genom art berätta om det man känner
kan det blir bättre.

Rakel säger också art hon tycker att det
är synd att vi inte längre har kvar bikten
så som den finns Inom den katolska kyr-
kan, där det är naturligt att gå och bikta
sig.

- Visst kan man fortfarande gå och
bikta sig hos präster i Svenska kyrkan,
men det sker inte sä ofta. Men atc bara få

lämna över det som tynger till någon
tror jag gör gott, säger hon.

Idag verkar det också som om fler
och fler mår psykiskt dåligt. I sitt arbete
har Rakel sett den trenden tydligt under
de senaste årtiondena och hon tror att

orsakerna är många.

"Livet är inte
alltid så enkelt.
Alla behöver

stöd vid något
tillfälle"

Hon calar om hur vi idag lever i en
betydligt otryggare värld än bara för
några decennier sedan. Fler människor
har det svårt ekonomiskt, fler är arbets-

lösa och många skiljer sig.. Många unga
har svårr att hitta etc arbete och en for-

ankring i tillvaron och man kan också se
en tydlig ökning av missbruket bland
unga

- Jag tror också att det finns ett slags

informatlonssrress, vi måste ta in så

mycket från så många olika kanaler hela
tiden. Det kan vara svårt att hitta sig själv
i allt det där. Så mycket handlar om hur
man bör vara och vilka materiella saker

man bör äga. Det gör det tufft både för
dem som kämpar för att hänga med
och de som inte alls klarar kraven, säger
Rakel.

FÖR MÅNGA BLIR just sommarmå-
nåderna och den efterlängtade ledighe-
ten kanske en tid dä saker och ting kom-
mer ikapp. Tankar och känslor som lagts
åt sidan under året kommer upp till ytan.
Problem i relationer blir tydliga när vi
har tid alt umgås med varandra mer.

Kanske kan lösningen vara att söka
hjälp hos någon utomstående. Men
Rakel tror också att det skulle vara bra

för många att ta det lite lugnare, att
sänka kraven och stryka en del av alla
masten.

- Det kan bli som ett tvång att hinna
medl och uppleva så mycket som möJ-
ligt. Men många har ju sa mycket stress
i vardagen att de kanske skulle må allra
bäst av att bara få ta det lugnt under
ledigheten.

FAKTA

Diakoni är kyrkans sociala verksamhet. Diakonerna arbetar bland annat med samtalshjälp i grupp och enskilt,
dagledigträffar, hjälpverksamhet och besök hos sjuka och ensamma. Verksamheten är igång hela sommaren
och alla är välkomna att söka stöd. Diakonerna har tystnadsplikt och att få hjälp kostar ingenting. Du når dem
via Svenska kyrkan i Falköpings växel 0515-77 63 00. Fredagen den 2 juni kan du också träffa pastoratets
diakoner på Stora torget när de presenterar sin verksamhet och bjuder pé kaffe.
Den som vill kan ocksä söka en av pastoratets präster för samtal.



Satsning på barn och diakoni
Förskolan S:t Bernhard och det diakonala centrumet S:t Olofs Gård byter
lokaler med varandra. En förändring som innebär stora utvecklingsmöjligheter
för båda verksamheterna.

mitten av maj tog kyrkofullmäktige i
Falköpings pastorat beslutet oin för-
ändringen. Och det innebär alltså att

förskolan S:t Bernhard tar över loka-
lerna i den före detta prästgården intill
S:t Olofs kyrka medan S:t Olofs Gårds
diakonala verksamhet flyttar in i Falkö-
plngs församlingshem.

Flyt ten, som genomförs under som-

marmånaderna, innebär stora möjlighe-
ter både för förskolan och diakonin.

- Det här är en rejäl satsning på kom-

munens barn och förskolan. För att

kunna bibehålla samma personaltäthet
som Idag kommer vi att utöka nied två
nya tjänster. Det finns ingen genväg till
kvalitet och jag är stolt över kyrkan som
har mot att satsa pä barnen i dessa
strama ekonomiska tider, säger Tina
Andrésen, verksamhetsansvarig för för-
skolan som i samband med flytten byter
namn till Boken.

Flytten innebär ocksä att förskolan far
tillgång till betydligt rymligare lokaler.

Lokaler som under sommaren genom-
går en uppfräschnlng och renovering
för are anpassas till den nya verksamhe-
ten l huset. Till exempel finns planer pä
en snlckerihörna och ett upplevelserum
för bland annat vattenlek.

Också trädgården runt den gamla präst-
gården ska fa. en rejäl ansiktslyftning.

- Vi skapar en stor, naturinspirerad ute-
gård som gör att vi kan satsa ännu mer på
förskolans naturinriktning och ute-
samlingar, konstaterar Tina Andrésen.



Också Anne-Marie Hedenberg, ansva-
rig för verksamheten på S:t Olofs
Gård, är mycket positiv till föränd-
ringen.

Genom flytten får man tillgång inte
bara till förskolans

gamla rum utan till samt-
liga lokaler i Falköpings
församlingshem vid
Warenbergsgatan. Det
innebär bland annat att

man kan utnyttja den
stora samlingssalen med
plats för upp till 240
personer.

- Jag ser fantastiska
möjligheter med den här
flytten. Den gamla prästgården är ett
väldigt mysigt hus men lokalerna. är för
små och begränsar vår verksamhet, sä-
ger hon.

Anne-Marie Hedenberg menar också
att de nya lokalerna både ger mer plats
åt den verksamhet som redan finns hos

S:t Olofs Gård och gör de möjligt att

"Jag ser
fantastiska

möjligheter
med den här

flytten."

hålla i helt nya typer av arrangemang.
- Vi kan till exempel anordna debat-

ter och diskussioner om intressanta äm-

nen. På det sättet tror jag att vi kan få
möta människor som inte kommer till

kyrkan annars. Och det
är viktigt, alla ska ju vara
välkomna, säger hon.

Församlingshemmet
ska också genomgå en
viss förändring för att
passa den nya verksam-
heten. Köket ska byggas
om för att klara lunch-

verksamheten och i an-

slutning till den stora
samlingssalen ska man

bland annat skapa ett café med tid-
ningar och antikvariat.

I trädgården utanför ska det göras
plats för S:t Olofs Gårds sommar-
program.

- Vi satsar på att göra mysfaktorn i
det nya huset minst lika hög som i det
gamla, säger Anne-Marie Hedenberg.

FAKTA OM FLYTTEN

Förskolan S:t Bernhard byter i samband med flytten namn till
Förskolan Boken. Verksamheten i det nya huset startar under
vecka 32. Målsättningen är att de kunna ta emot 30 barn jämfört
med dagens 19. Några lediga platser finns fortfarande. Förskolan
har en egen kö till sin verksamhet och anmälan görs på telefon
0515-776314.

S:t Olofs Gård flyttar till församlingshemmet under sommaren.
Verksamheten kommer att hålla öppet under hela tiden. Planer
finns också på att utöka arbetet med hjälpverksamheten, som nu
ärförtagd till måndagar, även till övriga öppetdagar. Information om
när flytten blir av kommer att lämnas i god tid.

Fråga
prästen

Lars Magnuss

Undrar du något om tro i
kyrka? Här kan du ställa dina
gör till pastoratets präster s
turas om att svara. Skriv e
maila till oss. Du hittar adress
på sidan två.

Hur förklarar ni detta med ;

synden? Hur kan den vara mc
och logisk?

Undrat

Allt som är sant är inte lätt att förk

Mycket beror detta på vår mänskliga
måga att fatta. Vi lever i en tid som ofta c
skattar människans intellekt och det är en

Arvsynden hänger samman med fr;
om var det onda komnier ifrån. Vi far ar

ning att återkomma till detta. Redan
kloke kyrkofadern Augustinus (354-;
sade: "Jag sökte svar på frågan varifrån
onda kommer -och fann ingen lösning."
ret på detta blev hans omvändelse till Gu

Det är bara den människa, som är b
ende av Gud, som kan upptäcka och ana

synd verkligen är. Ty syndens önskan ai
skilja människan från Gud och från varan

Gud har alltsedan skapelsen en plan j
människan som sin avbild. Här finns en fr

som missbrukades en gång redan i Parac
och därmed fanns möjligheten hos män
kan att välja fel. Arvsynden är möjligheter
handla mot Guds vilja och den skuld, :
människor bär med sig genom genera
nerna på grund av detta. När vi männisli
tankar, ord, gärningar och underlåtelse i
sätter denna onda möjlighet så kallas det v
synd (något man gör eller Inte gör). Mari
det också är synd att underlåta att göra
goda. På den sista dagen på jorden när Ji
kommer tillbaka, skall Han fråga just c
detta: "Sannerligen, vad ni inte har gjort
någon av dessa minsta, der har ni heller
gjort för mig. " (Matt. ev 25:45)

Det finns en skada genom arvsynden
en skuld men den plånas ut i dopet, som
grunden för det nya livet i Kristus med n
lighet till förlåtelse och löfte om ett evigt l

LARS MAGNUSSl



Välkommen till Svenska kyrkan i sommar!
På det här uppslaget hittar du en del av det som händer hos Svenska kyrkan i Falköping under sommaren.
Några datum och tider kan dock komma att ändras. Följ ver annonsering i lokalpressen för mer information
och för att inte missa något. Se också vår hemsida: www.svenskakyrkan. se/falkoping

JUNI

Söndag 4 juni
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa
Folke Elbornsson

IVIössebergs kyrka
11. 00 Mässa med dop
Pontus Johansson
Martin Sandström

Fredrlksbergs kyrka
18.00 Gudstjänst
Knut Svenning
TorbJörntorps kyrka
11.00 Familjeguds tjänst
Björn Lundin
Märka kyrka
19. 30 Gudstjänst
Pontus Johansson
Släta kyrka
9. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Mularps kyrka
11.00 Mässa

Mats Löwing
Yllestads kyrka
11. 00 Mässa

Barbro Högberg

Lördag 10 juni
Skörstorps kyrka
18.00Helgsmålsbön
med musik.

Söndag 11 juni
S;t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
18.00 Mässa

Jonas Hagström
Luttra kyrka
19. 30 Gudstjänst
Jonas Hagström
Slöta kyrka
9. 30 Gudstjänst
Barbro Högberg
Åsle kyrka
12. 30 Friluftsgudstjänst
Åsle tå, Mats Löwing
Vistorps kyrka
11.00 Mässa

Björn Lundin

Näs kyrka
19.30 Gudstjänst
Mats Löwing

Söndag 18 juni
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Knut Svenning
Frlggeråkers kyrka
9. 30 Mässa

Pontus Johansson
Märka kyrka
19.30 Mässa

Knut Svenning
Karleby kyrka
11. 00 Gudstjänst
Knut Svenning
Kälvene kyrka
11. 00 Mässa

Barbro Högberg

Lördag 24 juni
Midsommardagen
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Mössebergs kyrka
18.00 Mässa

Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
9. 30 Gudstjänst
Björn Lundin
Åsle kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst
vid prästgården
Mats Löwing
Vartofta-Äsaka kyrka
11. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson

Söndag 25 juni
S:t Olofs kyrka
11.00 Gudstjänst
Johanna Bergman
Frednksbergs kyrka
18.00 Mässa

Knut Svenning
Luttra kyrka
19.30 Mässa

Knut Svenning

Torbjörntorps kyrka
11. 00 Konfirmation med

niässa, Björn Lundin
Karleby kyrka
14. 00 Friluftsguds tjänst
Jonas Hagström
Tiarps kyrka
10. 00 Friluftsgudstjänst
l Flittorp, Mats Löwing
Yllestads kyrka
14. 00 Friluftsgudstjänst
vid församlingsgården
Johanna Bergman

JULI

Lördag 1 juli
Skörstorps kyrka
18. 00 Helgsmålsbön
Johanna Bergnian

Söndag 2 jul
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Knut Svenning
Mössebergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Johanna Bergman
Torbjörntorps kyrka
9. 30 Mässa

Knut Svenning

Märka kyrka
19. 30 Gudstjänst
Johanna Bergman
IVtularps kyrka
14. 00 FriluftsgudstJänst
på berget
Mars Löwing
Vartofta-Åsaka kyrka
11.00 Mässa

Söndag 9 juli
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Mässa, Knut Svenninj
Friggeråkers kyrka
11. 00 Gudstjänst
Knut Svenning
Märka kyrka
9.30 Gudstjänst
Jonas Hagström
Släta kyrka
11. 00 Gudstjänst
Johanna Bergman
Åsle kyrka
9. 30 Gudstjänst
Johanna Bergman
Vistorps kyrka
14. 00 Friluftsgudstjänst
vid G:a kyrkplatsen

Jonas Hågs t ro m



Söndag 16 juli
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Göte Dahlquist
Mösseberg kyrka
18. 00 Gudstjänst
Göte Dahlqulsc
Torbjörntorps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Göte Dahlquist
Tlarps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Karl-Magnus
Börjesson
Näs kyrka
11. 00 Mässa

Karl-M'agnus
Börjesson

Söndag 23 juli
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Göte Dahlquist
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Göte Dahlquist
Friggeråkers kyrka
9. 30 Mässa

Göte Dahlquist
Släta kyrka
9. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
11. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Yllestads kyrka
11. 00 Gudstjänst

Söndag 30 april
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Mössebergs kyrka
18.00 Mässa

Pontus Johansson
Torbjörntorps kyrka
9. 30 Mässa

Poncus Johansson
A/[arka kyrka
18. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Släta kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst
i Falekvarna

Folke Elbornsson

Vistorps kyrka
11. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

AUGUSTI

Söndag 6 augusti
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Fredriksbergs kyrka
18.00 Mässa
Folke Elbornsson

Luttra kyrka
19. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Friggeråkers kyrka
9. 30 Gudstjänst
Björn Lundin
Karleby kyrka
14. 00 Friluftsgudsrjänst i
Agnestad, Björn Lundin
Kälvene kyrka
11. 15 Gudstjänst
Björn Lundin

Söndag 13 augusti
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Mösseberg kyrka
11. 00 Ekumenisk gudstjänst,
Mössebergsfestivalen
BjörnLundln
Torbjörntorps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Björn Lundin
Märka kyrka
19. 30 Mässa

Björn Lundin
Tiarps kyrka
11. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Yllestads kyrka
19. 00 Taizémässa

Folke Elbornsson

Vartofta-Åsaka kyrka
l4. 00FrllL iftsgudstjänst
i Getagården
Polke EIbornsson

Söndag 20 augusti
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Frednksbergs kyrka
18.00 Mässa

Jonas Hagsrröm
Luttra kyrka
19. 30 Mässa

Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
9. 30 Mässa

Knut Svenning

Släta kyrka
11. 00 Gudstjänst
Kn LIC Svenning
Skörstorps kyrka
19. 00 Gudstjänst
Knut Svenning
Vistorps kyrka
18. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson

Söndag 27 augusti
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
IVtössebergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson

Torbjörntorps kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
Märka kyrka
19. 30 Gudstjänst
Pontus Johansson

Karleby kyrka
9. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
18. 00 Gudstjänst
och konfirmandinsknvnin^
Mats Löwing
Mularps kyrka
11. 00 Gudstjänst
Mats Löwlng
Yllestads kyrka
11. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Kälvene kyrka
19. 00 Mässa

Björn Lundin

SEPTEMBER

Söndag 3 september
S:t Olofs kyrka
11.00 Familjegudstjänst
Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
18. 00 Mässa

Jonas Hagscröm
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Gudstjänst
Jonas Hagström
Friggeråker kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Släta kyrka
14.00 Gudstjänst
och konfirmandlnskrivning
Folke Elbornsson

Tiarps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Mats Löwing
Vartofta-Åsaka kyrka
19. 00 Mässa
Folke Elbornsson

Söndag 10 september
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

]VIössebergs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Mässa
Pontus Johansson
TorbJörntorp kyrka
l l. OOTemagudsrjänst
Knut Svcnning
Märka kyrka
19. 30 Mässa

Pontus Johansson
Åsle kyrka
11. 00 Gudstjänst
Mats Löwing
Skörstorps kyrka
17. 00 Gudsrjänsr
Mats Löwing
Yllestads kyrka
19. 00 Gudstjänst
Viste rps kyrka
11. 00 Gudstjänst

Söndag 17 september
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa, Björn I.undin
Mösseberg kyrka
15.00 Famlljegudstjänst
Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
9.30 Gudstjänst, Björn Lundin
Luttra kyrka
19. 30 Gudstjänst
Jonas Hagström
Friggeråkers kyrlca
9. 30 Gudstjänst
Knut Svennlng
Karleby kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Mularps kyrka
19. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Näs kyrka
11. 15 Mässa, Knut Svenning
Kälvene kyrka
19. 00 Gudstjänst
Knuc Svenning



\/ar turist på hemmaplan!
Platsen valdes redan på 1000-talet
Enligt legenden var det den helige Sig-
frid som redan på 1000-talet utpekade
platsen där S: t Olofs kyrka finns idag,
De äldsta delarna av den nuvarande kyr-
kan byggdes av bruten kalksten under
tidigt 1100-tal. Redan från början blev
kyrkan helgad åt Olav den helige, Nor-
ges nationalhelgon. Under århundrade-

NÄS KYRKA

igsbyte från Tyskland
3 stod Näs k\rrka färdig, byggd i Karl
nsstil. I kyrkan finns flera minnen från
äldre kyrka som stått på samma plats.
främsta inventaiiet är altarskåpet i trä
tros vara snidat i Liibeck på 1500-

. Till Näs tror man att skåpet kom
sr 1600-talet tack vare Per Brahe den

-e, den store jordägaren på VlsingsÖ
också hade mark i Näs. Kanske var

iet ett krigsbyte, det saknar nämligen
svenska helgon.

LUTTRA KYRKA

nas lopp har S:t Olofs kyrka byggts om
och till i flera omgångar och Inne i kyr-
kan finns mycket intressant från olika
tidsepoker. På absidväggen, längst fram
i kyrkan, kan man till exempel se det
konsekrationskors som biskopen ritade
med helig olja när kyrkan invigdes på
1100-talet.

1960-tals kyrka
Näst yngst i pastoratet är Mössebergs
kyrka som både byggdes och invigdes
1960. Den är ritad av arkitekten Anders

Eknian. Från början var kyrkans enda
utsmyckning ett glaskors. Sedan 1975
pryds dock korväggen också av en
skulptur av konstnären Harry W. Svens-
son. Kyrkan renoverades och byggdes
om 1989. Bland annat fick då taket en ny
panel vilket gjort akustiken i kyrkan
mycket fin.

Falnpir
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SKÖRSTORPS KYRKA
VARTOFTA-ASAKA KYRKA

Dopfunt från 1100-talet
Luttra kyrka byggdes under 1100-talet
och är en så kallad romansk Isyrka. Den
romanska stilen inoni västeuropeisk arki-
tektur, skulptur, måleri och hantverk upp-

stod vid mitten av 900-talet som en följd
av Karl den stores renässans av konsten

och varade till slutet av 1100-talet. I Luttra

kyrka finns en dopfunt frän samma tid.
Kyrkan restaurerades senaste gången 1955
med Rolf Bergh som arkitekt.

En av få rundkyrkor i Norden
Skörstorps kyrka är byggd i mitten av
1100-talet och har en för Norden

mycket ovanlig form. Rundkyrkor
finns nämligen bara på ett fåtal platser
södra Sverige och i Danmark. Skörs-
torp är den enda bevarande i Skara
stift. Vissa menar art kyrkorna byggdes
runda för att fungera bättre som
försvarsfäste. Andra hävdar att det helt

enkelt blev modernt att bygga rund-
kyrkor under korstågstiden som star-
tade i slutet på 1000-talet. Förebilden
skulle vara den "Den Heliga Graven i
Jerusalem, som byggdes som en ro-
tunda år 336 e Kr.

Räddad av

församlingsborna
De äldsta delarna av Vartofta-Åsaka

kyrka är från medeltiden. Sitt nuva-
rande utseende fick kyrkan vid en om-
byggnad 1795. Innan ombyggnationen
var kyrkan i mycket dåligt skick och
Baron Kruse på Vartofta gård föreslog
att Åsaka och Kälvene skulle bygga en
ny, gemensam kyrka på hans ägor.
Församlingsborna var dock inte intres-
serade av någon ny kyrka och satte
stopp för planerna. I kyrkan finns flera
minnen från medeltiden, bland annat

rvå järnbeslagna dörrar till sakristian
och vapenhuset.



Var i Falköping kan du se spåren efter den stora jordbävninen 1904? Och vilken kyrka har brät
ner av danskarna inte mindre än tre gånger? Passa på att turista på hemmaplan i sommar o
lär dig mer om din hembygd. Kyrkorna har mycket att berätta om Falbygdens historia.

TORBJÖRNTORPS KYRKA

KÄLVENE KYRKA

Straffstock
med plats för fyra

Kälvene är en 1100-tals kyrka som fått
sitt nuvarande utseende genom en viss
tillbyggnad, och förändring på 1700-talet.
Den kraftiga ytterdörren av furu med
järnlameller är dock kyrkans ursprungliga
dörr. Innanför den, i vapenhuset, finns
bland annat en strafifstock från 1600- el-

ler 1700-talet. Där kunde inre mindre än

fyra brottslingar ben klämmas fast samd-
digt. Inne i kyrkan finns också niånga fina
föremål. På altarets framsida finns till ex-

empel en unik målning från 1700-talet.

ry^n
L ^

Gåtfulla stenar
inmurade i tornet

Under slutet av 1800-talet revs många
medeltida kyrkor runt om i hela landet
för att ge placs åt nya, betydligt större kyr-
kor. Torbjörntorps k)rrka, som invigdes
1872, är ett exempel på det. I kyrkan
finns en rad intressant föremål, bland an-

nät en madonnaskulptur från 1200-talets
mitt. På flera ställen i orkans torn har så

kallade liljestenar murats in. Dessa stenar
med mönster som föreställer ett livsträd

är Sveriges äldsta kristna konst. Stenarna
är förmodligen från tidig medeltid men
exakt när och av vilka de tillverkades är

fortfarande något av en gåta.

YLl ESTADS KYRKA

VIULAMHÖK.YHK./-.

Minst i Falbygden
Mularps kyrka byggdes 1197 oc
både en av de äldsta och de minsta

korna i Falbygden. Tornet, som n
verkar oproportionerligt stort till dei
kyrkan, byggdes under 1500-talet. I
kyrkan finns några medeltida träsku
rer kvar, bland annat en Mariabild
1400-talet. Dopfijnten i sandsten ai

1100-talei. I vapenhuset förvara
kistformad gravsten med ristade i
som troligen är från 1100-talet.

MÄRKA KYRKA

Spår av jordbävningen 1904
Ylles tads nuvarande kyrka invigdes
1848. Den är byggd i nyklassisk stil och
har därför, till skillnad från många
Jämngamla kyrkor, ett torn med så kal-
lar hjälmhuvud. Inne i kyrkan kan man
fortfarande se spår av den stora
jordbävningen som skakade delar av
Sverige den 23 oktober 1904. Skalvet
var så kraftigt att väggen framme vid
altaret sprack från golv till tak och i Fal-
köpings tidning rapporterades om hän-
delsen att man på niånga ställen trodde
att donien var inne.

Försvarsfäste mot fier
Märka kyrka är från tidig medel
1100-talet. Väldigt fa av kyrkans inv
tarier från äldre rid finns dock kvar.

har försvunnit under danskarnas h

ningar i trakten då kyrkan också fung<
som försvarsfäste mot angripare. I
inventarieförteckning från 1566 kon;
teras att fienderna tagit både kalk
mässhaken och altarprydnaden. Un
1700-taler gjordes flera förändringai
kyrkan och från samma period
många av de nuvarande inventariern;

VÄND!



l KORTHET

S:t Olofs Gårds sommarprogram 2006
Onsdag 28/6 kl 14.00
Sång och dikt i sommartid, Inger Andersson och Elisabeth Hermansson

Onsdag 5/7 kl 14.00
Sommarungdomskören med Tove Ahrman, Falköping

Onsdag 12/7 kl 14. 00
Axplock ur den svenska visskatten, Sami Kaukonen, Falköping

Onsdag 19/7 kl 14.00
Folkvisor till flera instrument, Riksspelman Jon Siren, Mofalla

Onsdag 26/7 kl 14.00
Onskesångertill dragspel, Ann-Christine och Stig Lindberg, Bäreberg

VARMT VÄLKOMNA!

Till minne av Harry W. Svensson
ret var 1973. Länge hade man dlskuce
rät kapellets på Nya kyrkogården, som
len då hette, utsmyckning. Det stora

i.rucifixet, som nu pryder S: t Olofs kyrkas
^orbåge och gläder den gudscjänsrfirande för-
samlingen, passade inte in i kapellet.

Jag hade lärt känna Harry W. (som vi kallade
lonom) under mitt år i Ullervads pastorat,
lär han gjort altartavlan i Utby kyrka. Så kom
let sig att kan kontaktades och gjorde ett för-
»lag till utsmyckning, som kom att antas. En
;cor uppståndelseskulptur med nämner "Mot
. trätande ljus med en längd av 2.40 m och en
?redd av 1.29 m. Vikten var hela 125 kg. Den
com sedan att pryda kapellet i ett tjugotal år,
nnan kapellet spegelvändes med koret mot
/.äster. Skulpturen förvaras nu i församlings-
lemmets källare i väntan på lämplig placering.

Lika länge hade man också diskuterat
?rydandet av Mössebergs kyrkas korvägg.
Z)et järnlnfattade glaskorset, som under 14 år
/^ar det enda utsmyckning, upplevdes inte helt
jillräckligt varför Harry W. tillfrågades även
lär. Med korset som utgångspunkt gjorde han
'tt stort arbete med bilden av Kristus, kom

comraer åter på samma sätt som han for, lik-
iom solen som stiger upp en klar morgon.
Människor av olika kategorier, levande och
löda ser Honom till dom och frälsning. En
ite fågel sjunger och binder l sin flykt samman
limrnel och jord. Det blev Harry W:s tju-
^onde verk.

Om sitt arbete säger han "Jag har velat
.kapa en mänsklig Kristus. Men ändå en Kris-

tus som lyser och strålar. Som ger oss förtros-
tan och får oss att känn en glädje, som lyfter
oss över vardagen. Invigningen ägde rum
den 14 september 1975 och förrättades av
kontraktsprosten Tor-Arvid Broman.

En stor konstnär har gått ur tiden. Vi minns
honom med tacksamhet som den fina per-
sonlighec han var och genom hans verk.

LARS MAGNUSSON

Annorlunda sommarjobb hos
Svenska kyrkan
Letar du efter sommarjobb? Tycker
du om att sjunga och spela musik?
Då kanske sommarungdoniskören är
någonting for dig.
Kören är igång mellan den 19 juni
och den 9 juli och deltagarna ska
sjunga och spela på vårdinrättningar
och gudstjänster. Alla deltagare får en
lön på runt 400 kronor i veckan. Le-
dåre för kören är Tove Åhrnian. Vill
du veta mer? Kontakta kantor Ellinor

Norberg pä telefon 0515-77 63 35.
Men skynda på, slsca anmälnlngsdag
är den 9/6.

Nystart för S:t Olof Gospel
Till hösten startar åter kören S;t Olof

gospel under ledning av kantor
Ellinor Norbeig. Alla gospellntres-
serade sångare är hjärligt välkomna
till kören!

Vill du veta mer om S:t Olofgospel?
Kontakta Ellinor på telefon 0,515-77
63 35.

Ta del av samfällighetens
ekonomiska resultat för 2005

Samfällighetens resultat efter finan-
siella poster uppgick 2005 till 1465
tkr. Återforing av tidigare gjorda
nedskrivningar har kunnat göras
med 1, 8 mkr. Genomgång av an-
läggningregistret har gjorts vilket re-
sulterade i att renoveringar på fastig-
heter har utrangerats till ett belopp
om 2,9 mkr.

Under året har samfälllgheten in-
vesterat 1, 5 nikr.

Vill du veta mer om det ekono-

miska resultatet finns årsredovisning
och verksamhetsuppföljning tillgäng-
liga i samfällighetens reception på
Bot\ridsgatan 43.

FALKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLfGHET

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
2005
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ENKÄTEN Sommarkväll i kyrkan
Vad gör du helst i
Falköping under

sommaren?

".^,^:

ida Kelmendi och Sharmin

Wl

ir ofta uppe på Mösseberg för
-illa eller besöka djurparken.
asjön är också en favorit.

n Jonsson

sommrarna är jag ofta ute på
.t hos mina svärforäldrar för

ida och ta der lugnt.

tta Larsson
. t brukar bli en del turer på
för att se sig om lite och

ce äta något gott. Och Mös-
g är Ju alltid fint.

Ericsson

har släkt och vänner på an-
irter och besöker ofta dem

)mrarna. Men Ålleberg och
seberg är ju alltid väldigt
-a den här tiden.

Musik i Falköpings pastorat sommaren 2006

Lördag 3/6 kl 21. 00 S:t Olofs kyrka
"Högt över land och vatten sig pingstkvällens
stjärnor tänt" Falbygdensoratoriekör, Johanna Ek
alt, Ulf Norberg orgel

Torsdag 8/6 kl 19. 00 S:t Olofs kyrka
Fram mellan bugande björkar" Sommarmusik
med S:t Olofs kyrkoköroch instrumentalister

Söndag 11/6 kl 18. 00 Falköpings Församl. hem
"Musik i försommartid" Bel Sona med komp.

Söndag 11/6 kl 19. 00 Torbjörntorps kyrka
Torbjörntorps kyrkokör

Lördag 17/6 kl 19. 00 Vistorps kyrka
"Sång- och orgelbrus" Sami Kaukonen

Söndag 18/6 kl 19.00 Tiarps kyrka
"Fanfar för sommaren" Ål lebergskyrkokör,
Torgny Gustavsson trumpet

Torsdag 22/6 kl 19. 00 Friggerakers kyrka
"Andrum" Camilla Lönnmyroch Henrik Rubensson

Fredag 23/6 kl 22. 00 Mularps kyrka
"Ögon - källor längs vägen"
Åsa och Anders Brolin, piano och sång

Torsdag 9/6 kl 19. 00 Mössebergs kyrka
Jan och Mattias spelar flöjt och gitarr

Lördag 1/7 kl 19.00 Yllestads kyrka
Lars-Olof Ejstes spelar fiol

Söndag 2/7 kl 19.00 Släta kyrka
"l evig sommarskrud" Nina Wallgren och
Johan S. Abrahamsson, piano/orgel och sång

Söndag 9/7 kl 19. 30 Luttra kyrka
Emma Bellung och Mattias Lennestig

Torsdag 13/7 kl 19. 00 Fredriksbergs kyrka
Ulrika Granström trombon och Ellinor Norberg klaver

Lördag 15/7 kl 19. 00 Kälvene kyrka
Elin Andersson sång, fiol och Olle Lindh,
sång, gitarrer, munspel

Söndag 16/7 kl 19. 00 Karleby kyrka
"Andliga önskesénger" Johan Siberg piano,
Viktor C. Turegérd bas, Ted Rosvall sång

Torsdag 20/7 kl 19.00 Märka kyrka
EvaAndersson, Elisabeth Sveen och Frida
Bromander sång, fiol och cello

Söndag 23/7 kl 19. 00 Skörstorps kyrka
"Rofylld musik i sommarkvällen" Håkan
Ljungkvistsaxofoner, Karin Möller piano/orgel

Lördag 29/7 kl 19.00 Vartofta Asaka kyrka
Marianne Swahn sång och Birgitta Lindh piano

Lördag 29/7 S:t Olofs kyrka
"Medeltida musik pé S:t Olofdagen"
Helena Ek sjunger och spelar

Söndag 30/7 kl 19.00 Mularps kyrka
"Sånger till dopet" Oskar Kjällgren sjunger
sånger av bl. a. Lina Sandell, L-Å Lundberg,
Tore Littmark, Ted Gärdestad och Peter LeMarc

Torsdag 3/8 kl 19. 00 Mössebergs kyrka
Ragnhild Pettersson spelar orgel och flygel

Söndag 6/8 kl 19. 00 Asle kyrka
"Folkliga sommartoner" med Vittra;
Anna Dahlgren-Johansson och Åsa Björkman

Lördag 12/8 kl 19.00 Näs kyrka
Annika Bertilsson sång och flöjt

Söndag 13/8 kl 19. 00 Släta kyrka
"Små klassiska pärlor" Ramona Telcian violin
och Gustav Jannert piano

Söndag 10/9 kl 19.00 Slöta kyrka
Vutcans musikkår

av Anders Parsmo
®A[gument Förlag 2006
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