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Kyrkoherden har ordet

rRKOBLADET
idning från Svenska kyrkan i Falköpings
torat som delas ut kostnadsfritt till alla

håll i pastoratet fyra gånger per år.

ivarig utgivare:
as Hagström
*

Jaktion:

»as Hagström och Eva-Lisa Svensson;
5-776319

i-lisa.svensson@falkopjngspastorat.se

rt& foto:
3-Lisa Svensson där ej annat anges.

'ek:
ard & Söner Tryckeri AB, Falköping.

nslagsbild:
rbro Thor, Sandra Björck och Barbara
attberg i Yllestad kyrkliga syförening

musstopp nr 3-07: 20 juli

Gemenskap i sommar
))̂  A.

t:
nnu ett lågt^ck drar in från syd-
väst och vi får räkna med kaUt och

. regnigt iwderbeh dea kon.WMncJe
veckan... De orden är inte vad jag vill höra
på radion fram i juni-juLi. Då ar vi på konfit-
mandläger och allting blir så mycket lättare
och trevligare om vi slipper lera och smuts
överallt. Anda ar det inte vädret som gör
sommaren, eller lagret, eller semestern. Det
viktigaste måste vara det som den förioradc
sonen i främmande land fick uppleva när
han satt där hungrig bland svinen: Att han
ordagrant kom till sig själv Han såg Uart
på sin egen livssituao<?n. Läs gärna själv den kända berättelsen i Lukas evangelium,
kap 15.

{ -l

A HÄR NÅR DU OSS
ilköpings pastorat
M734. 521 22 Falköping
i 15-77 63 00 (växel)
Ikopings, pastorat@svenskakyrkan. se
ww,svenskakyrkan.se/falkoping

yrkoherde:
mas Hagsträm 77 63 01

anslichef:

gneta Furst 77 63 04

örsamlingsexpedition:
76300

^yrkogårdsförvaltning:
76300

»iakoni;
innika Bertilsson 77 63 81

lya S:t Olofs gärd:
.7 63 25

(yrkomusik:
Före Svensson 77 63 22

<yrkans förskolor:
\rken 77 63 34
äoken 77 63 14
t
nformation:
Katarina Ström (tjänstledig)
Eva-Lisa Svensson (vik. ) 77 63 19

HUK HAK vi det med relationerna tlli oss splva och tiU människorna i vår närhet? Och
hur har vi det med rciafionen till Gud?

Sommaren är ett gyllene ullfällc att låta rela. tionerna växa och fördjupas. Det är
betydligt vikdgare än att hinna med alla upplevelserna som står på våra önskelistor.
Läs gärna någon bra bok om detta i sommarhängmattan. Jag rekonimenderar Alf B
Svenssons lättlästa böcker om att hälla karleken levande. Om vi trivs med va. rann, oss

själva och med Gud kan även de mest gråa och regniga sommardagar bli guld värda
t minnets skattkammare.

Och vädret? Tja, varför ska man veta det i förväg? Det ar iUa nog ändå nardetkoin-
mer, som huvudpersonen ijerome KJeromes "Tre män i en båt" säger (också detta
ett lästips till hängmattan). Stimmarcn 2004 hade vt 27 dagars konfirmandlägcr med
24 dagars regn. Men mysiga kvällsandakter i kyrkan och en riktigt fin gemeskap gör
att vi tänker tiUbaka på det lagret med sol i sinne.

Jag hoppas och önskar att du får en 6n sommar oavsett vader. Kom och var med på
det som händer i kyrkan! Ta dU dig orden som ger hopp, glädje och framtidstro! N uti
av musik och stillhet och låt Gud få föra dig alit närmre honom.

En välsignad sommartid Önskar jag er alla!

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde i Falköpings pastorat



Innehåll nr 2/2007

4. Jag & kyrkan
Vi fortsätter djupdykningen ner i människors liv och tro

6. Syföreningsspecial
l Falköpings pastorat finns det cirka nio syföreningar. Här

tar vi pulsen pä två av dem

8. Det händer i sommar
Gudstjänstschema fram till och med augusti

10. Margaretha och Tina - Josefsson och
Svanberg
En ny präst och en ny diakon. Läs vad de tänker om
framtiden

12. l korthet
Välkommen till Nya S:t Olofs gård i sommar, Barbershop är
det något för dig? Samfällighetens ekonomiska resultat...

14 Vi ses i höst igen!
Bilder frän Kyrkans dag, Församlingskärens höstdatum

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser

16. Sista sidan
Enkätfrägan, Musik i sommar

a.-<»;A:|i?Y-T^^* ' .̂ ^~. '*^^:^^^

;orsoi;orsordsvinnare i Kyrkobladet 2/2007: 1. Monica Thoor, Falköping, 2. Siv Halländer, Falköping, 3. CatrineAxels-
son, Falköping - Grattis! Bokpriserna kommer på posten. Det är roligt att så många löser korsorden varje gång. Den haj

gängen var det taoismen och gångjärnen som många gått bet på.

Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut i september



Anne-Marie berättar om sin syn på tro

"Jag känner mig aldrig

Utan att tveka svarar Anne-Marie ja pä frågan om att stäl-
ta upp på en intervju i vår serie Jag och Kyrkan. Sen inser
hon att det blir en stor exponering men menar att om hon
kan tillföra något så är hon med.

nne-Marie är en sådan där per-
son som det är lätt att prata tned,

. som lyssnar utan att stressa på,
utan att bara vänta på att själv få säga något.
Hon känns så saker och harmonisk och

man tror att hon allud varit, säker i sin tro,
så säker som hon är nu. Sen förs tår man a. tt

a\Jen om hon \ruxit upp med kyrkan som
en självklar del av livet och som hon själv
säger, alldd känt sig trygg i kyrkan, så har
det varit en process och en lång väg för ätt
komma dit hon ar nu.

Nu bor Anne-Marie pä landet ufanför Fal-
köping tillsanimans med sin man och dot-
tern Sanna, övriga barn har flyttat hemifrån
men fil- fortfarande en ̂ 'ikrig dc\ a\7 fami!-
JcUvet. Där på landet finns det möjlighet

att njutii av naturen och att påta i växthuset
med alla odlingar och utsikten från huset
den byter man inte bort i första taget

Hur har din väg in i tron sett ut?
-Niir jag ̂ rar liten gick jag i söndagsskola
och Kyrkans Unga, det var självklart, all^i
gick. Sen har pg spelat piano och det lcd-
de mig in på orgel. Vad roligt det var att
spelit or^el! När Jag var l Sår fick jag spela
på en gudstjänst i Tråvads kyrka. Jag gick
faktiskt en somma. rkurs i H]O för att få
orgelkompetcns, dåhädc]agkantors]obb
i sikte. Nu blev det incc så eftersom jag
började jobba i budk och blev kv^r där.

- Sen nui vuxen ålder fick Ragnar Stmnd
med inig på en Alphafest. Strax diirefrer

började Jag på en Alphakurs och trivdes
Jättebra.. Man träfft ir så många härliga
människor. Sen har det rullat på. Jag fick
många svar på Alphakursen och framför-
allt dd att faktiskt ställa frågotna. Jag har
nu en trygghet och saiTivaro med Gud
som ar klart starkare, tack va.re AJpha,

Vad är det för insikter du fått?

-Jag är övertygad om Att Gud har en plan
för vårt liv, för aJläs liv, en del ar öppna
för det, andra inte. Jag känner irdg aldrig
ensam längre, jag har en 1'ela. tion till Gud.
Sen är tron ett stöd i svåra smnder, l kriser,

i sjukdom. Jag får hjälp Eivatt be ull Gud.
- Även om man ar uppvuxen i den

kyrlUiga traditionen kan man få omvär-
derä sin uppfattning. Kyrkan är lättare
att vara i än pg trodde tidigare. Det är
inte så strikt:. Sen är Jag mer intresserad
av predikan, det ar den jag går för. Jag vill
lyssna på predikan och se vad prästen har
att tillföra idag.

KORT OM ANNE-MARIE

Namn: Anne-Marie Asp

Ålder: 52

Famil): Make Christer, barn Alexander 29 år, Helena 26 år,
S^nna. 11 år, två bonusbarn Kla och Karl, hunden Ludde
och kaninen Emil

Intressen: Sång, vänner, trädgårdsarbete - att odla, läsa

Utbildning: Medicinsk fotvårdsterapeut

Arbetar med: Har egen fotvårdpraktik

Favoritbok: Stefan Einhorn - Konsten att vara snaU

Läser just nu: TUsammans med dottern Sanna -Dals-
landsdeckarna, Den mysdsfca ön av Pia Hagman



serien Jag och kyrkan får olika människor komma till tals om sin syn
pä tro. Förhoppningen är att man ska se hela brännvidden av

trosuppfattningar. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig!

nsam längre"

Hur har din väg in i tron påverkat fa-
miljen?

-Till exempel är det heltnaturligt för San-
na att följa med till kyrkan. Mina barn har
nog fått en tro genom mig, även om jag
aldrig akuvt påverkat dem. Sen vet dc att
det är viktigt för mig och respekterar det.

Dii-r \R TVDI. IC.T att Anne-Marie har hit-

tat något som fungerar för henne. Hon
berättar om hut hon insåg att hon skulle
byta yrke och när hon vä] bestämt sig för
an bli foh-årdsterapeut så löste sig måns^a
av problemen. Tillsammans med sin sys-
ter hittade hon en lokal och hon vågade
t£i steget att öppna eget.

Med det nya djupet i tillvaron ökar av-
ständct till det som var viktigt tidigare.
Det som man tidigare bara lät ga en förbi
sticker nu i ögonen. Det finns sä mänga
som gnäller för ingenting.

- \ i har det otroligt bra, vi vet ju ingcn-
ang om svårigheter egentligen, påpekar

Anne-Marie.

När Anne-AIfirie miste sin p£ipp;i has-
tigt fick hon en insikt om hur snabbt livet
kan förändras.

-Jag har insett att det är människorna

som är viktiga och inte sakerna. Saker
har ingen betydelse för mig längre. Det
finns så mycket fokusering i samhället på
att ha ett nytt kök, en ny soffa, nya saker
överhuvudtaget.

-jag^ör massor med fel men villverk-

ligen göra gott för andra, Vi har fått ett liv
och der är viktigt hur vi förvaltar det, vad
gäller mat, miljö och var egen hälsa.

- Jag tycker att det ar viktigt vad vi
stoppar i oss. I vår familj lever vi vegcta-
riskt men även om man inte gör det
kan man handla ekologiskt. Det vi
gör här påverkar andra människor i
världen och vi har ett ansvar.

Kan du identifiera dig med be-
greppet "att vara religiös"?

-Jagar inte religiös, jagar en troende per-
son som tror pä Gud och Kristus. Jag står
för det, men ibland är det svårt när folk
har förutfattade meningar. Fast vi har det
ju bekvämt, vårt ställningstagande , s:cr
in^-a konsekvenser.

- Oftii får man frågan: I-Iur kan du vara
säker på att Gud finns? Jag känner att, det
kan inte vara en slump. Men hur ska jiig
kunna saga vad någon ann^in ska tropjag
kan inte ta pä vinden men jag kan känna
den väldigt väl.

Finns det något du vill utlägga?
- Det finns en bibelvers som passar mig
bra. Psaltaren 28 vers 7. Herren är min styr-

ka, min sköld. Pä honom förtröstar jag.
Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar.
He/ci min varelse jiiblar.

- Citatet passar mig och lyfter
fram min tacksamhet mot Gud.

Tacksamhet att han har

trätt in i mitt Uv.

1^

SI^M!

t-'.

Anne-Marie har mänga häriig7platserisltthusocK"sit!1
liv att vara still pä, att fundera och tänka eller underhålla)
vänner. Allt som oftast har hon dock mänga järn l elden!
och sitter nog inte ner alltför ofta/
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Arbetet med syföreningar är en gammal företeelse i
Svenska kyrkan. 1844 anses startskottet ha gått och det
har varit mycket verksamhet sedan dess, många stygn
som sytts, mycket pengar som samlats in och mänga som
fått en drägligare tillvaro tack vare syföreningarnas arbete.

'boken "Pi vidsträckta fiilt" från

Verbum förlag kan man läsa om sy-
. föreningarnas hiKtoria under åren

1844-2004. Man har där samlat in vltt-

nesmål från syföreningstantcr, för det är
ont om farbröder, i olika delar av landet

och på så s^itt fått en bild av hur arbetet
gått till och förändrats genom åren.

Så här står det i bakgrundskapitlet:
"{-htndratusentals kvinnor bar under de senast

160 åren sliitit sig samman i syföreningar. De
har gått sammmifår att dc velat förbättra livs-
villkoren for samhällets iitsatta och som reak-
tion på missförhållanden i sambället.

Dä när det begavs sig var det mestadels
bruksföremål som ullvcrkadcs. Saker
som sedan kunde köpas av folket l byn,
saker de behövde. Sverige var ett fatdgt
land i mitten på 1800-talet och det fanns
stora behov i byarna. Trots fattigdomen

i de egna leden arbetade syföreningarna
redan då för mission i andra delar av lan-

det och så småningom utomlands. Trots
att detta var en ud då kvinnc^r inte ens
hade rösträtt så arbetade man för att föc-

bättra tillvaron för andra.

I FAI. KÖPINC.S pAS'1'oRA'r finns det nio

syföreningar och här har vi gjort en djup-
dykning hos t\Tå stycken; Yllcstad syför-
cning som häller ull i Yllcstatl och Kyr-
kans syförening Frivilliggruppen som
håller till i Falköping.

När frågan från projektet "sy för livet
om att berätta om sina syföreningsmln-
nen kom så hörsammades det av flera

personer. Tre som fick med bidrag i bo-
ken, Inga Asp, Britta Ström och Karin
Andersson ingår i Kyrkans syförening
Frivilliggruppen.

Britta Ström opponerat sig i sitt inlägg
mot begreppet syförcningstant och me-
nar att det känns tungt och tråkigt. "Vi är
faktiskt inte en välmentivile grå massa iifall en
kader av hvmanister i den meningen att vi bryr
oss om vara medmänniskor och särskilt de pä

vår jord som ståndigt drabbas av svält och hem-
löshef på grand av krig och naturkatastrofer.

Vara 'vapen' mot misären är mycket fre dliga

och jordnära: Nål och träd- virkkrok och väv-
stol- Ijfisstopmnghjtta och bakbord hänger även
med på ett höra! Våm syaklioner har ett stänk
av diversehandel, men del är det som är pricken

l KyrkanssyföreningFrivilliggruppen skriver
man in sig i en gästbok vid varje möte.

överi-et. " (sid 126). Inga Asp berättar om
sina barndomsminnen; 7rf§ ^wns tmnu
vilka goda kakor som Mor hakade. Det iw
velehivd, smörbakelse, siliåtärtrir och en mjuk
kukM och kaffet skulle vm-a extra starkt", (sid

37) Karin Andersson fick med en dikt
med titeln "Sv för livet".

DE'!-' Alt [NTI'. bara insamlandet. sv pengar
som är vinsten med syföreningen. Även
samvaron och gemenskapen är vlkdg, då
och au. Man träffas och pratar om det
som hänt sen sist, om det som händer

i omgivningen och man tar hand om
varandra. Kyrkans syförening FriviUig-
gruppen träffas på dagarna nu när alla är
pensionärer. Även Yllcstads syförening
träffas på dagrid men dit har även delods-

Flitens lam pä lyste starkt i Yllestad när stygnen flög över broderiet
Anita Pettersson blev klar med sin julduk och visar stolt upp de^;

iÄven i Falköping broderades det. Här
lär det korsstygn som används.



'llestads syförening träffas på
örsamlingsgården mitt emot kyrkan

Gunnel Svenssor
sekreterare i Ylles. i Falköpings församlingshem pä tisdagar.

arbetande hittat. Yllcstad bildades 1904

och Britta Svensson som vftrit nicdlem

sedan 1939 kan berattn om hur det var

förf.

- Det var rätt innn^a i min ålder (16 år)
som v;ir med. Det fanns inte så många
andra aktiviteter. Mötena hölls hemma

hos fo\k men auktionen hölls i YUcstad

skola och det var fullt av pigor och dmng-
a.r minns jag. K'Arl-a. rnft b)öd övei: var'An-
dra tor att vara värst, berättar Britta.

JMcd ett skratt fortsätter Britta berätta

att hon har kvar den första duk hon s\'d-

de. Ja, hon fick ju köpa tillbaka den pA
auktionen förstås.

De flesta, hdr börjat för att någon, till
exempel en granne, frågat. En av de ny-
aste tillskotten t Yllcstäd syförening ar
Sandra Björck sona ursprungligen kom-
mer från Skotdand. Hon säger själv a. tt
hon inte kunde sy när hon började, men
hon har lärt sig och broderar och stickar
[arna,

Man märker tydligt att de har roligt nar
de träffas, det är mänga skratt och man ar
frikosdg med historier ur dec egna. livet.

På frågan om varför man är med i en

syförening, vad föreningen har som mål
svarar bndfi föreningarna att det är den
sociala gemenskapen och det välgörande
ändamålet som är anledningen.

I Falköpings stad finns det b^ira en sy-
förening kvar. Kyrkans syförening blld^-

des 1874 och sedan 1988 då man slogs
samnian med Kyrkans Privilliggrupp,
som startade 1950, kallar man sig K\T-
kans syförening Privilliggruppcn. Por
fem eller sex år sedan. frågade kytkoherdc

Lars Magnusson den pcnsionerncie präs-
ten Ragnar Strand om han kunde tänka
sig att leda syföreningen och sedan dess
är han som ordförande med på mötena
som äger runa i Falköpings församhn^s-
hem.

Sedan man sägs sist har det kommit ett
antal t-ackbrev från dem som fatt a.nsla^
och Ragnar Strand läser
upp brevens innehåll. .Man
hade 35 000 att fördela sist,

cirka 5000 sparas för even-
tiualketer under Åiet men

30 000 kronor har delats ut.

Tackbrcven denna veckan

kom från bland annat

Samarithemmet I Uppsalfl,
Lutherhjälpen och Svenska
kyrkans mission.

Yllestad syförening de-
lade ar 2006 ut 23 200

kronor (även de sparade
pengar för eventualiteter
under året). Högst pris på
auktionen inbringade en
julduk med broderier och
applikationer, den gick för
1400 kronor.

Dl-'r LATILR 1<;\NSKI-. absurt men man
behöver inte sv för att vara med i en sv-

förening, det går bra att måla, baka eller
;öra något annat man tycker är roligt. I

Falköping är det bara ett fåtal som syr på
mötet. Dc flesta syr hellre hemma. Rn

rost i församlingen uttryckte sig som så
fitt vt syr här och repar upp hemma".
Sen finns det de som inte är med i nåyon

sytörening men -som bidrar med alster till
auktionen, l Yllestad har älta ett hanclar-

bete i händerna, hur mycket som repas
upp henima förtäljer inte historien.

>/<*;r
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[Ragnar Strand, Karin Gustafson och Inga;
iNyhammer serveras kaffe av Verena Ojelid.

|lngaNyharr>mer broderar j Falköping och i bakgrunden,
[syns Beth Lindgren och Gunnel Johansson.



Välkommen till Svenska kyrkan!
På det här uppslaget hittar du en del av det som händer hos Svenska kyrkan i Falköping under sommaren
Datum och tider kan ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen för mer information till exempel vilken kör
som sjunger när och för att inte missa något. Se också vår hemsida: www.svenskakyrkan. se/falkoping.
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[JUNI 3
Söndag 10 juni

l:a söndagen efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Margaretha Josefsson
Fredriksbefgs kyrka
18.00 Gudstjänst
Knut Svennins;

Mössebergs kyrka
9. 30 Mässa

Margaretha Josefsson
Märka kyrka
18. 00 Mässa

Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
11.00 Mässa

Knut Svenning
Åsle Tå

12. 30 Friluftsgudstjänst
Mäts LÖwing
Näs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson

Lördag 16 juni

Skörstorps kyrka
18.00 Gudstjänst
Vistorps kyrka
19.00 Musikgudstjänst
Knut Svenmng

Söndag 17 juni

2:a söndag efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
Mössebergs kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Pontus Johansson
Torbjörntorps kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Slöta kyrka

19.00 Musikgudstjänst
Knut Svennini

Mularps kyrka
11.00 Gudstjänst
Knut Svenning
YMestads kyrka
9. 30 Gudstjänst

Knut Svenning

Fredag 22 juni

Mularps kyrka
22.00 Musikgudstjänst
Margaretha Josefsson

Lördag 23 juni

Midsonimardagen
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Mässa

Knut Svenning
Luttra kyrka
18.00 Gudstjänst
Knut Svenning
Friggeråkers kyrka
11. 00 Gudstjänst

Knut Svcnning

Åsle prästgård
14. 00 Friluftsgudstjänst
Ma. ts Löying
Yllestads församlings-

gård
14, 00 Friluftsgudstjänst
Margaretha Josefsson

Söndag 24 juni

Johannes Döparens dag
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Björn J.undin
Mössebergs kyrka
9.30 Gudstjänst
Björn Lundin
Märka kyrka
18.00 Mässa

Björn Lundin
Karleby

14.00 Friluftsgudstjänst
Jonas Hagström
Tiarp
10. 00 Friluftsgudstjänst
Jonas HagstrÖm
Kälvene kyrka
11. 15 Gudstjänst

Jonas HagstrÖm

Lördag 30 juni

Näs kyrka

19. 00 Musikgiidstjänst
Björn Lundin

t

FJUU

Söndag 1 juli

4:e söndagen efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

NIar^aretha Josefsson
Fredriks bergs kyfka
18.00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson
Friggeråkers kyrka
18. 00 Mässa

Björn Lundin
Släta kyrka

11. 00 Mässa

Jonas Hagström
Skörstorps kyrka
19. 00 Musikgudstjänst
Jonas Hagström
Vattofta-Asaka kyrka
9. 30 Gudstjänst

Jonas Hagström

Söndag 8 juli

Apostladagen
S:t Olofs kyrka
11. 00 Massa

Jonas Hagström
Luttra kyrka
9. 30 Mässa

Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
18, 00 Mässa

Jonas Hagström
Torbjörntorps kytka
11. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Märka kyrka

19. 00 Musikgudstjänst
SlÖta/Falekvarna

14.00 Friluftsgud s tjänst
Foto: Martin Reftel (APT), Övriga solroser frän iStockphoto. com



Jonas H ägs tro m
Åsle kyrka
19. 00 Musikgudstjänst
B örn Lundin
Vistorp/G:a kyrkplatsen
14.00 Friluftsgudstjänst
Björn I.undln

Lördag 14 juli

Kälvene kyrka

19. 00 Musikgudstjänst

Söndag 15 juli

6:e söndagen efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa
Donald Kennemark

Fredriksbergs kyrka
9:30 Mässa
Donald Kennemark

Märka kyrka

11. 00 Gudstjänst
Johanna Berggren
Friggeråker
14. 00 Friluftsgudstjänst
Johanna Berggren
Karleby kyrka
19. 00 Musikgudstjänst
Inge Hedenberg
Mularp/Berget
14. 00 Friluftsguclstjänst
Barbro Högberg
Yllestads kyrka
11.00 Gudstjänst
Inge H eden berg

Söndag 22 juli
Kristi förklarings dag
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Inge Hedenber^

Mössebetgs kyrka
18.00 Gudstjänst
Johanna Berggren
Torbjörntorps kyrka
18. 00 Mässa
Inge Hedenberg
Slöta kyrka
11. 00 Gudstjänst
Johanna Berggren

Tiarps kyrka
19. 00 Musikgudstjänst
Inge Hedenbcrg
Näs kyrka
9. 30 Gudstjänst
Johanna Berggren

Söndag 29 juli

8:e söndagen efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11.00 Gudstjänst
Johanna Berggren
Fredriksbetgs kyrka
9. 30 Gudstjänst

Johanna Berggren
Luttra kyrka

19. 30 Gudstjänst
Johanna Berggren
Märka kyrka
11.00 Mässa

Inge Hedcnberg
Friggeråkers kyrka
18.00 Gudstjänst
Inge Hcdenberg
Slöta kyrka
19. 15 jMusikgudstjänst
Inge Hedenbcrg
Sköfstorps kyrka
11. 00 Mässa

Vistorps kyrka
9. 30 Gudstjänst

fAUGUSTI

Lördag 4 augusti

Vartofta-Åsaka kyrka
19.00 Musikgudstjänst

Söndag 5 augusti

9:e söndagen efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
.Mössebergs kyrka
18. 00 Mässa

Pontus Johansson

?»^
.'^ 7 f'* -̂. ^'<;

Torbjörntorp
14. 00 Friluftsgudstjänst
Knut Svenning
Karleby/Agnestad
14.00 Friluftsgudstjänst
Pontus Johansson
Åsle kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
Kal ven e kyrka
9:30 Mässa

Knut Svcnning

Lördag 11 augusti
YUestads kyrka

19.00 Musikgudstjänst
Knut Svenning

Söndag 12 augusti

10:e söndagen efter
trefaldlghet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Gudstjänst
Knut Svenning
Märka

14.00 Friluftsguclstjänst
Knut Svenning
Friggeråkers kytka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Släta kyrka
9. 30 Mässa

Pontus Johansson
Mularps kyrka

19.00 Musikgudstjänst
Pontus Johansson
Vaftofta-Åsaka/Geta-
gården
14. 00 FriluftsgudstJänst
Barbro Högberg

Söndag 19 augusti

ll:e söndagen efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Margaretha Josefsson
Luttra kyrka

9. 30 Gudstjänst

Margaretha Josefsson
Mössebergs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Totbjörntorps kyrka
18. 00 Mässa

Pontus Johansson
Slö ta kyrka
11.00 Gudstjänst
Knut Svenning
Tiarps kyrka
9. 30 Mässa
Knut Svennini

Näs kyrka
19. 00 Mässa

Margaretha J osefsson

Söndag 26 augusti

12:e söndagen efter
trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

B örn Lundin
Fredriksbergs kyrka
18.00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Märka kyrka
19. 30 Mässa

Jonas Hagström
Friggef åkers kyrka
18. 00 Mässa

B örn T. undin
Karleby kyrka
11. 00 Mässa

Mats I.Öwtng
Åsle kyrka
18.00 Gudstjänst
Mats Löwing
Skörstorps kyrka
9.30 Gudstjänst
Margaretha Josefsson
YUe stads kyrka
11.00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson

Vid pressläggning är öv-
riga gudstjänster ej in-
planerade. Vi hänvisar
till vår webbsida www.

svenskakyrkan. se/fal-
köping, samit predikotu-
rer i dagspressen.



Margaretha Josefsson - Präst

Från och med februari i år har Margaretha Josefsson en
komministertjänst i Falköpings kyrkliga samfällighet. Som
första kvinnliga präst med ordinarie tjänst har hon upp-
märksammats av media. Här får hon nu berätta lite om sig
själv och om sina tankar inför den tid vi lever i.

rag törstar efter Gud, efter den levande Cu-
den! Orden kommer från Psaltaren,
Bibelns stora bönbok. IJksom andra

frd i Bibeln blir dessa ord som uttrycker

vad en människa för flera tusen år sedan

kände också mina genom Guds heliga
Ande. Orden finner ett svar i vad Jesas
säger i Johannes evangeliet: Ar någon törs-
tig, så kom till mig och drick. Den som tror
på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av
levande vatten, som skriften säger.

Med de här orden vill äg berätta om
min längtan, mitt hopp och min glädje
1 tjänsten som präst här i Falköping.
När denna, artikel publiceras har vi firat
pingst, den högtid som talar om Guds
heliga Ande - källan som stillar vår in-
nersta törst.

När jag utbildade mig till präst fick pg
frågan: Hur skulle du formulera evang-
eliet, det glada budskapet, i en mening?
Det finns många, goda svar på den frå-
gan, men ett ord som har betyt t mycket
för mig är detta, frånjohannesevangeliet:

FAKT
Namn: Gerd I''. inine ATariEi Margnretha
josefsscm
Yrke: Präst

Född: ] 972 pä Kun^älvs lasarett
Uppvuxen: Kungälv
Familj: Maken Christian, präst l Mull-
sjö/Sandhcm, niamma och pappa, tre
syskon.

Intressen: I.ä?a, promenera i naturen, se
på fihn, b;ira vara
Favoritsvssla: Att fira natn-arden

Favoritförg: Rött eller rosa
Drömmer oni: l:,n öppen kyrka mitt i
I:alköpingiTied liön 3 ggr/dng
Läser just nu: Iiöckcrn;i om Arn :iv J.in
Guillou

Jag har kommit för ätt de ska ha liv, och liv i
överflöd.

Jag tror att livet med Gud är det mest
naturliga för oss människor. Helt enkelt
för att det är vad Gud skapat oss till. Att
leva tillsammans, att våga lita på andra,
a.tt kunna säga: Du, du istället i.otjag, jag.
Trots det fastnar vi människor så lätt i

saker och ung som hindrar oss från att
leva livet så som det var tänkt. Oftahand-

lar det om rädsla; för andra människor,

för att göra fel eller i värsta fa.U för Gud
s älv.

Ändå tror jag att alla vi människor i
djupet av oss själva törstar efter Gud och
Hans kärlek. Vi gör det när vt längtar ef-
ter helhet, gemenskap, kärlek och efter
att på allvfic få vara de vi är med alla våra
sidor. Det är därför min djupaste överty-
gelse att ropet ur Psaltarens 42 psalm är
alla människors rop: -Jf^ föntar efter Cnd,
efter den levande Guden!

MIN UPP(;IIT SOM präst
är att va.ra en av alla dem

som hjälper människor att
ta sin djupaste längtan på
allviir, att känna igen den
törst som inte kan släckas

med mindre än Guds egen käUa. Att vara
en av dem som står vid den friska käl-

kn och tar emot vattnet för att räcka det

vidare. T gudstjänsten och i nattvarden.
För Gud är Uv och liv i överflöd och Han

vlU släcka din och min törst efter kärlek

och gemenskap. När Jesus säger: Ar nå-
gon törstig, så kom till mig och drick. Den som
tror på nng) ur hans inre skall flyta strömmar
av levande vatten, som skriften säger.... Ä2i är
det inte bara en va.ckcr bild. Det är själva
Verkligheten med stort V.

Du och jag kan leta över hela jordklo-
tet, varje söndag på IKEA, varje sen kväll
på Internet eller på botten av en sprit-

Margaretha Josefsson får ta emot Skara
missaletutav Kyrkoherde Jonas Hagström vid
hennes mottagningsgudstjänst i Yllestad.

flaska hur mycket vi vill. Vi kommer ald-
rig att hitta meningen med livet på egen
hand om vi inte tar emot det som en gåva
ur Guds hand. Vi känner oss ensa.mma

- därför att vi ;ir ska.pa.de dll gemenskap.
Vi känner oss små därför att vi nöjer oss
med det jordiska - fast vi också är ska-
pade för att rymma, det himmelska. Vi
känner oss rädda - därför att vi inte litar

på Honom som besegrat själva döden.
Den goda nyheten är att det inte måste

förbli så! Ta din längtan och din törst
på allvar! Den berättar för dig att du är
skapad till ett liv i kärlek och gemenskap
med Gud som är allt livs källa. Du är ska-

pa. d att t;i emot Guds egen Ände - och bli
fylld av UV. Varje söndag firar vi att Jesus
Kristus segrat över döden. Inte bara en
gång för länge sedan utan också nu! Varje
gudstjänst står evighetens portar öppna
och du och jag får äta vid Guds eget bord
- av livets bröd och välsignelsens kalk.

Mitt hopp och min längtan är att du
och Jag ska mötas i gudst änsten och vid
nat^iirdcn. Att du ska ge dig själv chan-
sen att smaka och se att Gud är god och

att upptäcka a. tt Gud själv längtar efter

dig - för att ge clig sin kärlek. Vi ber:
Kom, HeUga Ande. Amen.

MARGARETHA JOSEFSSON

' Ps 42:3, 2Joh 7:37-38, 3Joh 10:10



Tina Svanberg - Diakon

l höstas fick Svenska kyrkan i Falköping en ny diakon.
Tina Svanberg var precis nyutexaminerad då och hon
vigdes i Skara i januari. Här får hon nu berätta lite om sig
själv och sina tankar kring det diakonala arbetet.

fter gymnasiet kom Jag att jc^bba
några år i ett arbete för ungdo-
mar som kommit på glid och

fick där erfarenhet av att undcr\-isa. Det

var så jag; fick
smak på lärar-
yrket, som jag
sedan valde

och jobbade i,
som ämneslä-

rare i svenska,
religitm och historia, under cirka 1 ö Ar. SA
småningom kände Jag att Jag skulle söka
mig vidare i mitt yrkesliv. Jag trivdes I dc
pedagogiska uppgifterna, men tempot
var uppskruvat och tid för "stilla möten"
och reflektion fanns knappt inte alls.

Jag gick Svenska kyrkans grundkurs på
H][} folkhögskola. Där började en lång
process, som så småningom ledde mig
fram tUl diakonyrket. Nu har Jag varit i
Falköping som diakon i över sju månader
och jag trivs mycket bra, i mötet med er
falköpingsbor och i niina uppgifter.

Ml';r~i VAD (, OR då en diakon och vad är

egentligen diakoni? Ordet diakoni be-
tyder tjänande och ytterst pekar det på
Jesus; hans förhållningssätt till oss män-
niskor och skapelsen.

Diakoni handlar inte bara om vad man

gör i kyrkan utan om kyrkans innersta
identitet. Kärnan i diakonin är Guds

kärlek. NIed den kärleken som nav. hiir

vi ansvar att se och möta varandra i res-

pckt, empati, barmhärtighet och stötta
praktiskt, alldeles särskilt då vi hamnar
i utsatta livssituationer. Diakoni är alla

kristnas, ytterst alla människors bestäm-

ning och uppdrag. Det handlar alltså om
ett grundläggande förhållningssätt till
varandra.

Diakonen står sida. vid sida med alla

andra i församlingen, med uppdrag att
visa på Guds kärlek och försoningens

hemlighet, men i detta är diakonen siit-t
som ledare, en som visar vägen, inspire-
rar och utmanar andra ull att tänkn och

leva. diakonalt.

I diakonens uppgifter ligger att un-
dervisa i den kristna tron. Jag håller till
exempel andakter på aldrebocnden och
har samtalsgrupper där vi berör frågor
kring rro och Uv. Detta är något jag garna
arbetar med och vill ut\rcckla.

Att vara diakon handlar mycket om

^tt vara med i olika sammanhang där
mänmskor möts. Att skapa mötesplatser
känns angeläget för mig, skapa rum för
människors möten med sig själva, med
sina medmänniskor och med Gud.

Diakonin är också uppsökande och ska
hjälpa och stödja dem som hamnat l nöd,
dem som lever I utsatthet. Detta kan t^

sig många olika uttryck. Jag gör till ex-
empel hembesök och har själavårdande
samtal. Två halvdagar i veckan finns Jag
på sjukhuset i Sjukhus kyrkan s arbete.

Jag finns med i arbetet med "l^cva-
Vidare-Grupper" för dem som förlorat
någon anhörig.

En annan uppgift diakonin har är fittge
röst åt dem som ingen röst har l samhäl-
let och att vara med och jobba för rätt
och rätt\risa. Diakonins engagemang för
Härbärget i Falköping under vintern, är
ett exempel på detta.

DIAKONINS INNERSTA ÄR Guds kärlek

och finns synligt med också i mässor och
gudstjänster, kanske tj-dligast då nam'ar-
den delas ut och vid förbönen. För mig
är gudstjänsten en käUa til] största glädje,
där jag hämtar ny kraft och inspi ration.

Rn längtan jag har ar att mangel skulle
komma med och upptäcka gudstjänstens
insida till livsmod och glädje i sina liv.

Genom att vara med i det diakonala

arbetet får man själv ta emot så ofant-
ligt mycket fint, genom dem man möter,

Tina Svanberg tar emot nattvard av biskop
Erik Aurelius vid diakonvigningen i januari
2007

i delandet som sker. Det här ar något: jag
önskar att fler skulle få upptäcka! Man

måste ju inte vara anställd i kyrkan för att

värn med. Tvärtom är det h^ir en möjlig-
het för alla som vill!

Det är fantasdskt att få varfi med och

söka leva och verka ett diakonalt förhåll-

ningssätt. Att sök:i öppna upp för Guds
rike mitt i tiden.

TINA SVANBERG

Namn: Tina Svanberg
Yrke: Pedagog och I^iakon
Familj: Maken Svcn-Hvan och tre söner;
Jonatan 20 är, Jakob l 8 år och Emanuel
15 år.

Intressen: ] ,äser m^-cket, spelar flöjt, nd-
lar bland ̂ nnat kryddor och pelarguner,
ser gärna film och teater, n-ckcr om att
laga mat och att sitta länge på café med
en god vän.
Favoritfarg: Blå och gul
Favoritmusik: Blå. Mozart, Arvo Part,
Eric Clapt un och Rebecka Törnqvist.
Drömmer om: An fler människor skulle

hitta all de olika mötesplatserna i församling-
en och rill det konkreta, cliakonala arbetet.

Läser just nu; Lust och fägring - Träd-
gårdsmänniskors drömmar och verklighet



KORTHET

Ta del av samfällighetens ekonomiska resultat för 2006

Samfnlligherens resultat efter finansiella
poster uppgick 2006 till l 088 tkr.

Den totah (?msättningt:n uppgår till
45 904tkr. Det egna kapitalet uppgår vid
årets slut till 39 413 tkr.

Under året har samfällighecen investe-
rät 2 400 tkr i blfmd annat ombyggnad
av verkstaden på S:t Olofs kyrkogård,
energibesparingsätgärder samt verksam-
hets förändring för förskolan Boken och
dlakomn.

VUl du veu mer om det ekonomiska

resultatet fanns årsredovisning med verk-
samhetsupp följ ning tillgänglig i samfäi-
lighetens reception pä Bofridsgatan 43.

FALKÖPINGS KYRKUOA SAMFALLICfHET

Ai'SKdmTSjmi(!mcdvtAfiainhetsiq?pf5Ijuing
2006

^^

Välkommen till Nya S:t Olofs gård i sommar

^lömmaréppettider
CaféS:t01of
Under veckorna 25 ull och med 31 har

Nya S:t Olofs gård ändrade öppettider

Måndagar öppet 9. 00-16. 00
8. 30 Handarbetsgrupperna
12.45 Middägsbön 13.00 Lunch

Onsdagar öppet 12.00-16.00
14.00 Sommarprogram (v26-30)

27 )uni Toner från Tibro en sommardag Gun-
Britt Anderson och Annika Bertilsson

4 Juli Mitt i livet - Tron, hoppet och kärleken
i den svenska visskatten Sami Kaukonen

sjunger

11 juli J sommarens soliga dagar Birgitta
Lindh

18 juli Så lät det och sä låter detV3KSSfe\msn
Lars-Olof E stes

25 juli Ted Rosvall sjunger och kåserat

Torsdagar öppet 9. 00-15. 00
10. 00 RÖrelseg}Tnpa med fika
11. 00 Rörelsegympa med hka
12. 30-14. 00 Sopplunch

va S:t Olofs gård ligger på Wsi-
renbergsgatan 5 l Falköping?
församlingshem och dit är alla

välkomna, ung som gammal, rik som fat-
tig, stor och liten. Du är välkommen pre-
eis som du är!

Mycket att göra
Det finns mycket att göra på Nya S:t
Olofs gård, så ingen behöver gå sysslo-
lös. Vi h^r skorpor till försäljning och vi
säljer häsur, älgar och tulpaner i snidat
trä. Böcker finns l kafeterian där man

också kan köpa sig en smörgås och/eller
en kopp kaffe med bröd.

Hos oss kan du läsa. bland annat Ftilkö-

pings Tidning och Kyrkans Tidning. Det
finns möjlighet tiU samtal eller bara ull en
stunds avkoppling och gemenskap med
andra. Vill du dessutom hjälpa till med
några uppgifter så är du välkommen att
göra. det.

Klädinsamlingen gör uppehåll
Under sommaren tis det inte emot några

kläder. Klädinsamlingen har sommarstängt
vecka 24-36, Du som vill skänka kläder är väl-

kommen riU oss vecka 37 dä vi äter siar upp
portarna, som vanligt: enbart på måndagar.

Ett collage med bilder på några av de
personer som gästat Nya S:t Olofs gärd.

Samarbete
Nya S:t Olofs gård är en del av diakonin
1 Falköping och genomför det mesta i
samarbete med studieförbundet



Sommarungdomskör
Nu erbjuder vi återigen chansen att vara med i en som-
marungdomskör under tre veckor i sommar. Kanske är
det din tur i år?

tt vara med i sommnrungdoms-
kören är något för dig som vill

. ha kul de första tre veckorna

pä sommarlovet. Träffa nya kompisar,
sjunga i kör, spela Instrument och göra
utflykter

Ar du femton år eller äldre? Då är detta

sommarens grej!

Att vara med I s ömmar ungdom s kö ren
är ett annorlunda sommarjobb. Alla del-
tagare far en lön pä 400 kronor i veckan
men det är begränsat ant^il platser sä an-
mal dig snarast.

Tid: 18 juni-8 juli
Plats: Falköping med omnejd
Ledare: Andreas Olsson

Lön: 400 kronor/pcrson/vecka

Rättelse och tydliggörande
I Kyrkobladet nr l -07 smög det sig
in ett fel och så var vi Ute otydliga.

Det var Erna Fredriksson och

ingen annan som berättade om

ikoner och gruppen som brukar
träffas i Gudhem.

I texten lät det som att hela grup-
pen i Gudhem hade målat ikonen

som köpts in av Ftedriksbergs
kyrka, så är inte fallet. det är Pekka

Nousiainen, gruppens lärare, som
målat just den ikonen.

Välkommen att fynda!
Det finns stora, möjligheter att
hitta något läsvärt på bokbordet i
Fredriksberg.

Bokbordet i Fredriksbergs kyrka
är tillgängligt så fort kyrkan är öp-
pen, tUl exempel vid gndstjänster
och finnan verksamhet.

Det finns ä\ren möjlighet att be-
stäUa böcker som inte finns inne.

-Max ̂ ntal deltagare är 15 st
Frågor? Ring Ellinor Norberg, kantor i
Falköping 0515-77 63 35

Skicka din anmälan till:

Falköpings kyrkliga samfällighet,
Box 734, 521 22 Falköping

L J ål^ets sommar'un9domskör vid enTnluftsgi/ästjähsti Mufart

Testa kvinnlig barbershop
Barbershop är en musikgenre som har sitt ursprung i
USA. Ensemblen brukar vanligtvis utgöras även kvartett
eNer en liten fyrstämmig mänskor, som sjunger a cappella
i 2/4-takt. Nu satsar Svenska kyrkan i Falköping på en
kvinnlig variant.

enren uppstod i slutet av 1800-
. talet. Namnet, b^rbershop,
kommer frän att den skapa-

des a\- sångare som underhöU kunderna
i barberarsalonger. Bland popgrupper
med tydlig ankn;'tning till barbershop
kan nämnas Beach Bovs.

Till hösten kommer kören Knut Sven-

nings att genomföni ett projekt med
kvinnlig barbcrshop tiUsammans med
kören Da Capo frän Gudhem. Det blir
en introdukdon lördagen den l septem-
ber och det blir konserthclg 27-28 okto-
ber.

Repertoaren kommer att övas in med

hjälp av StämCD och repetitioner pä
torsdagar varannan vecka.

Som inspiratör och ledare för konser-
terna har vi tillgång till Anna Särnefält,
bördig frän Falköping, som leder Maimö

Limeli^htClwnis- rankad femma i Norden

i kvinnlig barbcrshop. \'id konserttiUfall-
ena kommer även en kvartett ur hennes
kör att medverka.

Du som tycker det liter spännande
och gärna vill pröva på är välkommen att
höra av dig tiU Ellinor N orberg pä telefon
0515-77 63 35 eller 0705-91 06 54



Bilder från p 
iYfi

öa^

: var ett stort antal männisKor som Kom till torget när det var KY^ans dag den ̂ _m^. Dar^
något for~alla~åldrar. Barnen Kunde tillverKa Kronor, för visst är_de 3lla_P'rinsa^ochpnn^

^r'?Ko^»:fra'mtradd'e"pa scenen. QliKa delar av KyrKans verKsamhet Fanns representer^nde^Det
"fanns'ti'11 ochmed en liten KyrKa som man Kunde Kliva in i för en stund^stillhCToch^nediwiv^
m'us'iK."Ef:ter"famiDegudstiänsten i S:t Olofs KyrKa ficK alla besölore en Pär^medsig^emfw att

"påminnas om'det värde varje mannisKa har och hur vi var och en är en pärla pä oiiKa satt.

Församlingskåren startar i höst 10 september
10/9 18.00 Mässa i S:t Olof, Jonas Hagström.
Efter Mässan samkväm i Fredriksbergs kyrka

24/9 18. 00 Fredriksbergs kyrka

8/10 18. 00 Frcdriksbergs kyrka

22/10 18. 00 Fredriksbcrgs kyrka

5/11 18. 00 Fredriksbergs kyrka

19/11 18. 00 Fredriksbergs kyrka

10/12 17. 00 Fredriksbergs kyrka (obs! Tiden)

Kårens Råd 2007

Ordförande Kiiiin Irvefti rs, Frciliiksbergsp. 21, 161 29

V. Ordf. Vagnar Strand, Vallnmgalan 10, 19341
Sekr. Ruto Gidmy, Överlygatan 3, 156 04
V. Sekr. Dan Simfors, Per Ltirsftitan 3
Kassör Helle Vulkan 372 39
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Lösningen pé korsordet skickas tillsammans med namn och adress till:
Falköpings kyrkliga samfällighet, Box 734, 521 22 Falköping. Märk kuvertet "Korsord".
Tre vinnare som dras bland de rätta lösningarna vinner varsin bok. Vi behöver ditt svar senast 1 augusti.

Namn:

Adress:



ENKÄTEN
»-'y~/.^
l lockade dig till Kyr-
is dag och vad har du

tagit del av?

i-Britt och Donald
ineinark
* . . - *.
år i kyrkan och är aktiva så det

självklart Att gå hit. Nu har vi
runt och lyssnat. Det ar yäi-

-Tat och trevligt;. Det bähö^rs
iådan här lättsam dag, många
rammande för kyrkans verk-

»ra och Marcus Rödström

>ra går på Boken och har nu
ngit på scenen. Sa har vi ätit
ev. Det har .\'"arit bra.

yieta. Lagergreti
g har inte huniiit ga nint så
ycket an men jag ska fråga oin
)nfarmädonsläsnlng för min
in. Det är lättsammAre än ticiiga"
^
l Planas, man kan till exempel

?ra ärenden på stan samtidigt.
WWPSS^é

otija Latsson
ig sjunger sjsilv i kör och ville
rssna på körerna och se på driil-
ickornajaghar gått runt och tagit
WÄ mig informationsmaterial.
16

Sommarkväll i kyrkan
Musik i Falköpings pastorat sommaren 2007

.t^W

JÖNI
Söndag 3/6 19. 00
Fredriksbergs kyrka
Psalmer i 2000-talct med Hans

Kennemark, Matz Nilsson bas,

Fredriksbergs- och S;t Olofs
körer. Björn Lundin med flera

Lördag 16/6 19.00
Vistorps kyrka

Sång och orgelbrus l midsonimartid
Sami Kaukonen

Lördag 16/6 20. 00 S:t Olofs kyrka
Nordisk körmiisik, Falkbygdens oratoriekör,
Ulf Lindström orgel, Tore Svensson ledare

Söndag 17/6 18. 00 Mössebergs kyrka
Kyrkans körer med flera

Fredag 22/6 22.00 Mularps kyrka
Visor i Alictsommarkvällen

med Lasse Sjggelin

Lördag 30/6 19. 00 Näs kyrka
Sommarmusik med Sbårafölk

JULI
Söndag 1 , 7 19. 00 Skörstorps kyrka

Ungdomligt i sommarkvällen; Sommarung-
domskören, Andreas Olsson med flera
Kvrkkäffc

Torsdag 5/7 19. 00 Friggeråkers kyrka
Mattias von Wachenfeldt, gitarr och Ulf

I.indstrÖm orgel

Söndag 8/7 19. 00 Asle kyrka
Flöjttoner och vackra visor i sommarkval-
len med Lasse Blomkvist och hans döttrai-
Kyrkl^affe

Söndag 8/7 19. 00 Märka kyrka
Sommarungdomskören med Andreas Olsson

Lördag 14/7 19. 00 Kälvene kyrka
Riksspelman Lars-Olof Ejstes

Söndag 15/7 19. 00 Karleby kyrka
Jazztoner i sommarkvällen med ungdoms-
gruppen Weathered från Ållebergsgymna-
siet, Kyrkkaffe

Torsdag 19/7 19. 00 Fredriksbergs kyrka

Blåsorkester från Waren, ledare Ralf Mahlau

Söndag 22/7 19. 00 Tiarps kyrka
Klassiskt j sommarkvällen med Stråkensem-

blen Ivano från Klev l Ukraina, Kyrkkaffe

Torsdag 26/7 19. 00 Luttra kyrka
VräJsarkfa^sen med gruppen Trihlos
Sara Engernäs Nyberg, Sara Carlsson och
Helena Gatas sång, flöjter, piano och
rytminstrument

Söndag 29/7 19. 00 Släta kyrka
Kör och swing i sommarkvällen med Ted
Rosvall, ÅUebergs Kyrkokör, Johan Siberg
och Viktor Turegård, Kyrkkaffe

AOGCJ?T[
Torsdag 216 19. 00 Torbjörntorps kyrka

Gry Graaf, Birgitta Ijndh och Henry
Svensson

Lördag 4/8 19. 00 Vartofta Åsaka kyrka
Sommarmusik, Maria Rundqvlst, Sara
Strömberg och Birgitta Lindh

Onsdag 8/8 19. 00 S:t Olofs kyrka
Ramona Telcian violin och Gustavjannert
piano

Lördag 11/6 19. 00 Yllestads kyrka
l/^/' tre, Läsarsånggrupp från Deje

Söndag 12/8 19.00 Mularps kyrka

Lördag 25/8 15. 00 Mössebergs kurort

Gustav Jfinncrt med kör och
instrumentaUster

MEDARRANGÖR:

Ändringarpch uppdateringar hittar du på: www. svenskakyrkan. se/fa. lkoping


