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nu sjungs ”Den blomstertid” runt om i våra 
kyrkor, och alla är vi med i tidens stora in-
marsch i den sommarhagen. Men om det blir 

som förra året då? Inte alls som vi tänkt oss med sol 
och varma dagar. Tänk om vi får en regnig och sol-
fattig sommar i år också? Med andra ord – tänk om 
inte framtiden blir som vi tänkt oss, för det är ju inte 
bara vädret som är nyckfullt. Mycket annat i livet blir 
ju inte heller som vi utgår från att det ska bli. Hur 
klarar vi det?

En gång träffade jag en liten, gammal man, klädd i 
en lång, fotsid vit kappa. Hans namn var Helder Ca-
mara och han var biskop i Brasilien. Denne man hade 
den underbara förmågan att se det stora i det lilla. Att se meningen i det som för oss 
andra tycks meningslöst. När mänskligheten samfällt jagar framgång, rikedom och be-
römmelse tar Helder Camara och sammanfattar hela människans liv i en kort dikt:      

”Bara en vattepuss vill jag vara, och spegla himlen!”

I detta kyrkoblad kan du läsa om alla gudstjänster, konserter och predikningar som 
kommer att fylla våra kyrkor i sommar. Sedan gammalt har vi samlats på det sättet, 
och det har för generationer av människor fyllt tillvaron med mening. I kyrkbänken, 
när vi hjälper vår granne med något praktiskt, eller när vi ger ett vänlig blick åt en 
okänd medmänniska, kan vi vara som vattenpussar. I sig själva inte mycket – men med 
förmågan att spegla himlen.

Min bön är att du och jag denna sommar både ska få ta emot och spegla vidare något 
av himmelriket till en värld som så väl behöver den varan. Så låt oss mötas till välsignad 
sång, till delad glädje och sorg i gudstjänst och vardag! Gud välsigne din sommar!

Bara en vattenpuss!
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4. Tore säger adjö efter tre decennier
Organist Tore Svensson går i pension i sommar efter 
drygt 30 år som kyrkomusiker i Falköping.

6. Hon tar över efter Tore
Möt Annika Lagerquist. Ny organist hos 
Svenska kyrkan Falköping.

7. Det här händer i sommar
Sommarens alla gudstjänster och konserter.

12. På gång
Här får du veta vad som händer i våra tre 
arbetsområden; Ålleberg, Mösseberg och Falköping.

14. I korthet
Suzanne Byström har välkomnats till sin tjänst 
vid en festlig gudstjänst i Slöta kyrka.

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser

16. Kyrkans dag 2008
Dags igen för kyrkans egen dag. Kom och träffa 
oss på torget lördagen den 31 maj!

Innehåll nr 2/2008

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 1/2008: 
1. Christina Carlsson, Falköping  2. Gunilla Franson, Falköping   3. Cissi Halvarsson, Falköping
Grattis! Bokpriser kommer på posten!

Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut i början av september 2008.
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ment och alla de möjligheter som den 
har. Jag tror att de flesta som kommer 
i kontakt med orgeln har svårt att låta 
bli att fortsätta med den. Det är lätt 
att fastna.

Men Tore mötte tidigt hinder på vä-
gen mot organistyrket. När han som-
maren innan han skulle börja på mu-
sikhögskolan var hemma i Tiarp och 
hjälpte sin pappa med arbetet på går-
den skadade han sig. Han blev av med 
nästan hela sitt vänstra pekfinger. Då 
var han 19 år gammal.

r edan som liten började Tore 
lära sig att spela orgel för en 
dam i Betaniaförsamlingen i 

Högstena där han växte upp. På lä-
roverket fick han undervisning på en 
riktig kyrkoorgel  av Jens Bartler. Där 
föddes en livslång kärlek till instru-
mentet. En kärlek som fick en stark 
inverkan på hans yrkesval.

- Ja, jag måste säga att det var en av 
orsakerna till att jag började fundera 
på att läsa till organist. Jag har alltid 
varit fascinerad av orgeln som instru-

Trodde du då att du skulle kunna 
fortsätta spela?

–  Precis när det hände kändes det väl-
digt osäkert. Det förändrade livet helt på 
något sätt. Men så småningom kom jag i 
kontakt med en fantastiskt duktig kirurg 
som verkligen intresserade sig för mitt 
fall. Jag tror att det var en oerhörd tur att 
jag träffade på just honom. 

– Med hjälp av ben från min höft, nerver 
från ett annat finger och hud från bröst-
korgen kunde han till slut bygga upp ett 
nytt finger. Det har fungerat fantastiskt 

Tid för orgeln och familjen
Det var orgelmusiken som lockade honom till yrket. 

nu har Tore Svensson arbetat som kyrkomusiker i drygt 40 år. 33 av dem här 
i Falköping. Till sommaren går han i pension och lämnar yrket men inte orgeln. 

- nu vill jag få tid att spela mer. Har man väl börjat är man fast.
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Vad är det bästa med ditt yrke?
– Jag måste nog säga att arbetet med 

körerna är bland det roligaste.  Det inne-
bär så mycket glädje och en alldeles spe-
ciell gemenskap. Den som väl gått med 
i en kör lämnar den oftast inte i första 
taget. Det är också fostrande för en sång-
are att sjunga i kör. Du måste lära dig att 
lyssna och anpassa dig, ta hänsyn till alla 
de andra. Det är i allra högsta grad ett 
lagarbete.

– För mig är också arbetet med guds-
tjänsterna mycket viktigt. Att göra dem 
genomarbetade, att tillsammans med 
prästen få text och musik att höra sam-
man och bilda en helhet. Det är ett väl-
digt roligt arbete. Och besökarna märker 
det och uppskattar om man lyckas.

Varför är musiken så viktig i kyrkan?
– Musiken är ju på något sätt central 

för människan. Den är därför ett enormt 
medel för evangelisation. Det finns ingen 
som inte berörs av musiken. Där finns 
glädje och starka känslor. Lovsång fanns 
ju redan i urkyrkan.

Vad har varit svårast i ditt arbete?
– Det egna sociala livet blir alltid lidande 

för en kyrkomusiker. Mycket av arbetet 
sker på kvällar och helger och man måste 
ha en mycket förstående familj, vilket jag 
har haft. Både min fru och våra tre barn 
och också varit engagerade i kyrkan på 
olika sätt Det är nog också en bra förut-
sättning, att man delar intresset. 

- Den här problematiken är, som jag ser 
det, också ett hot mot yrkets fortbestånd. 
Det blir allt svårare att rekrytera kyrko-
musiker och många utbildade och erfarna 
lämnar yrket. Det är ett ganska högt tem-
po och höga krav men eftersom du i så 
hög grad jobbar med frivilliga kan du inte 
ställa samma krav tillbaka.

Vad har förändrats under din tid som 
organist?
– Gudstjänstlivet har ändrat sig mycket. 
Vi har mycket färre gudstjänster nu än när 
jag började. Det är svårare att få männis-
kor i alla åldrar att komma till kyrkan. Men 
fortfarande lockar ju musikgudstjänsterna 
många besökare och det är glädjande. 
2006 hade vi i snitt 150 besökare under 
musikgudstjänsterna i    S:t Olofs kyrka.

–  Det har också blivit svårare att locka 
män till körerna, så ser det ut över hela 

fint. Skadan har egentligen aldrig hindrat 
mig i min yrkesutövning. Men tankarna 
på någon form av solistkarriär fick jag ju 
ge upp när det hände. Fiolspelet likaså.

Var studerade du till organist?
– Jag sökte till musikhögskolan i Stock-

holm. Där fanns oerhört duktiga musiker 
och pedagoger, inte minst Eric Ericsson. 
Jag gick med i hans kammarkör tidigt 
och var sedan med under åtta år. Det gav 
många och lärorika  upplevelser.

Var hade du din första tjänst som kyr-
komusiker?

- Under studietiden fick jag en deltids-
tjänst i Huddingen församling. Det var 
1966 och sedan dess har jag  arbetat som 
kyrkomusiker oavbrutet. Efter examen 
från musikhögskolan flyttade jag och min 
fru Ingrid till Södertälje och några år se-
nare fick jag en tjänst där när Södertälje 
församling delades i tre. 

Hur kom det sig att ni flyttade till-
baka till Falköping?
–Vi trivdes fantastiskt bra i Södertälje. 
Men när mina föräldrar inte längre orka-
de driva gården de hade i Tiarp bestämde 
vi oss ändå för att flytta hem igen och ta 
över. Inte minst för barnens skull. 
– Det kändes gott att komma hem igen 
och få närmare till släkt och vänner. Vi 
flyttade hit 1975 och då fick jag en halv-
tidstjänst i dåvarande Slöta pastorat och 
så drev jag gården på halvtid.

Och så småningom blev det Falkö-
pings pastorat…

–  Ja, jag blev ombedd att söka orga-
nistjänsten när den blev ledig 1987 och 
tvekade aldrig att tacka ja. Vi hade mycket 
musik i Slöta men möjligheterna är ju na-
turligtvis större inne i stan. Här finns ju 
en mycket fin orgel och jag har alltid äls-
kat S:t Olofs kyrka. 

Vad är det som gör S:t Olof  så speciell?
–  Den är så full av anda. Åldern gör 

den speciell, den är på något sätt genom-
syrad av historien. Tänk bara på tröskeln 
i ingången på sidan. Den är urgröpt av 
steg under hundratals år. Vilket perspek-
tiv, allt som har hänt i den här kyrka. 

– Det finns ingen byggnad i närheten 
som är av S:t Olofs ålder. Det är en gåva 
att få vara och verka där.

Minnesbilder...

Fortsätttning på nästa sida.

s
OM TOre

Namn: Tore Svensson
Ålder: 64 år
Yrke: Organist
Bor: I Tiarp
Familj: Hustrun Ingrid, tre barn 
och sex barnbarn.
Intressen: Musik! Och arbetet på 
gården hemma i Tiarp.

”Jag minns oerhört väl när jag för för-
sta gången skulle spela under en guds-
tjänst. Jag var 16 år och det var en hög-
mässa tillsammans med dåvarande kyr-
koherden i Falköpings pastorat Rudolf  
Johansson. Jag glömde totalt bort att 
han innan nattvarden skulle säga orden 
”Herrens frid” innan jag skulle börja 
spela. Istället dränkte jag hans ord med 
orgelspel. Jag minns känslan precis.”

”1988 var jag i Rostock med kören Kan-
torei från Slöta. Vi hade otroliga dagar 
där. Människorna vi sjöng för var helt 
fascinerade och drog i våra körkåpor 
på vår väg ut från kyrkan. Sedan stod vi 
halva nätterna på kyrkbacken och sam-
talade med folk. Det här var ju innan 
muren föll och kyrkan var en av de få 
platser där människor vågade tala.”
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Annika tar över efter Tore

Vem är Annika?
– Jag tror nog att människor uppfattar 

mig som en ganska glad och okomplice-
rad person som det oftast är lätt att kom-
ma överens med. Jag har lätt till skratt och 
är envis. 

Berätta lite om din bakgrund.
– Jag har mina rötter i Västergötland. 

Under min uppväxt bodde jag bland an-
nat på Kållandsö. Jag gick ut organistut-
bildningen vid Musikhögskolan i Malmö 
2001 och sedan dess har jag arbetat i 
Nässjö församling. Under studietiden 
arbetade jag också en del i S:t Johannes 
församling i Malmö.

Varför blev du organist?
– Båda mina föräldrar arbetar inom 

kyrkan så jag har varit engagerad på olika 
sätt sedan jag var liten. Men i tonåren sa 
jag att jag absolut inte skulle jobba i kyr-
kan utan var helt inställd på att läsa till lä-
rare.  Sedan gjorde jag det diakonala året 
i Backa församling och blev påmind om 
hur kul det faktiskt är att få arbeta med 
musik i kyrkan. 

Vad är det bästa med ditt yrke?
– Jag gillar verkligen mitt jobb och 

tycker att det är fantastiskt att få ha min 
hobby som yrke. Det är en sådan glädje 
i att få arbeta med musik i alla former. 
Att få leda körer ligger mig extra varmt 
om hjärtat. 

Varför vill du jobba i Falköping?
– Först och främst för att det är en 

fantastiskt tjänst. Musiklivet är rikt och 
jag får möjlighet att jobba med duktiga 
körer. Jag tror också att det är en bra 
arbetsplats med ett gott gäng att arbeta 
tillsammans med. 

– Jag har ju varit i S:t Olofs kyrka många 
gånger som gudstjänstbesökare och det 
känns att människorna som jobbar där 
trivs med varandra. Sedan lockar det så-
klart också att få närmare till släkten. Min 
mans föräldrar bor i Falköping och mina 
i Vara.

Vad har du för förhoppning inför din 
nya tjänst?

–  Jag har stora skor att fylla efter Tore, 
men jag ser verkligen fram emot att få 
fortsätta det goda arbete han har gjort 
och samtidigt tillföra mina egna idéer. 

– Jag har inte lett någon oratoriekör ti-
digare så det blir verkligen någonting nytt 
och spännande.

s
OM ANNIKA

Namn: Annika Lagerquist
Ålder: 32 år
Yrke: organist
Bor: I Nässjö men flyttar snart 
till Falköping
Familj: Man och tre barn
Intressen: Är en pysslig person 
som gärna gör egna kort och 
liknande. Tycker om att träna 
både som motion och avkopp-
ling. gillar att baka.

Annika Lagerquist. Så heter den nya organisten hos 
Svenska kyrkan Falköping. I augusti är hon på plats.

strument som fortfarande fascinerar mig 
mycket. Det är också ett bra sätt att hålla 
igång huvudet. 

- Sedan har jag en liten dröm om att 
få ägna mig mer åt medeltida musik. Det 
finns en oerhörd musikskatt från den ti-
den som tyvärr är ganska bortglömd. Att 
få utforska det lite mer skulle vara spän-
nande.

Kommer du att sakna ditt arbete?
- Både och, tror jag.  Jag får  nog rycka 

in och spela på söndagarna då och då, 
så jag kommer att hålla kontakten. Visst 
kommer jag att sakna körerna men det 
här är ju tidens gång. 

– Det är viktigt att poängtera att det 
inte är mina körer utan församlingens. 
De hör till tjänsten.

landet. Vi har alltid brist på manliga sång-
are. Det var mycket lättare för bara 20-25 
år sedan. Männen kanske spelar golf  is-
tället nuförtiden.

Vad ska du göra som pensionär?
- Jag ska ägna mycket tid åt att hjälpa 

min fru Ingrid tillbaka till ett drägligt liv 
efter sin långa sjukdomstid. Sen vill jag 
umås mycket mer med våra barn och 
barnbarn. Det finns också mycket att 
göra på gården hemma i Tiarp. Jag har 
precis anlagt en damm och i den ska jag 
bygga en brygga och ha en liten eka. Men 
jag hoppas också få möjlighet att ägna 
mig mer åt att spela orgel, det är ett in-

KYRKOMUSIKER
Det finns två utbildningar för 

kyrkomusiker. En tvåårig utbild-
ning på folkhögskola som leder 

till yrkestiteln kantor och en 
fyraårig högskoleutbildning som 

leder till yrkestiteln organist. 
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Välkommen till Svenska kyrkan i sommar!
Här hittar du det mesta som händer hos Svenska kyrkan Falköping i sommar.      
några datum och tider kan komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen 
och besök gärna vår hemsida för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!    
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18.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Näs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

Onsdag 4/6
15.00 S:t Olofs gård              
Sommarprogram: Var rädd 
om dig själv”, polis Kennet 
Fredriksson.

Lördag 7/6 

19.00 Vartofta-Åsaka kyrka              
Sommarkväll i kyrkan; 
”Musik i pilgrimernas spår” 
Helena Ek, sopran. Kyrkskjuts

Söndag 8/6
3:e söndagen
efter trefaldighet
9.30 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson, 
Suzanne Byström

11.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

12.30 Åsle Tå
Friluftsgudstjänst på Åsle Tå 
med Linnespel, Mats Löwing
 mfl samt Ållebergs kyrkokör.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

18.00 Torbjörntorps kyrka
Musikmässa, Pontus Johansson

Torsdag 12/6 
19.00 Torbjörntorps kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Musik av Bach, Händel och     
J:son Lindh” Eva Kälvelid & 
Susanna Moberg Ericsson, sång, 
piano och orgel. Kyrkskjuts.

Lördag 14/6 
18.00 Skörstorps kyrka
Helgmålsbön, Jonas Hagström

19.00 Vistorps kyrka
Lars-Olof  Ejstes & Carl Nyqvist. 
Kyrkskjuts

19.00 S:t Olofs kyrka
Körbesök från Warnemünde i 
Tyskland, Christiane Werbs ledare.

Söndag 15/6
4:e söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Kälvene kyrka
Mässa

18.00 Marka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Åsle kyrka
Gudstjänst, återöppning av Åsle 
kyrka, Mats Löwing, Jonas Hag-
ström, Biskop Erik Aurelius mfl. 
Ållebergs kyrkokör. Kyrkkaffe.

Fredag 20/6 
Midsommarafton  
22.00 Mularps kyrka 
(OBS tiden)
Sommarkväll i kyrkan; 
”Visor i Midsommarkvällen” 
med Gry Graaf  och Ted Rosvall 

Lördag 21/6 
Midsommardagen
11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

14.00 Yllestads kyrka
Friluftsgudstjänst i prästgårds-
trädgården, Margaretha Josefs-
son. Kaffekorg.

14.00 Åsle kyrka
Friluftsgudstjänst i prästgårds-
trädgården, Mats Löwing. Som-
marungdomskören medverkar.

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson. Som-
marungdomskören medverkar.

19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Margaretha Josefsson

Fortsättning på näsa sida!

Maj

Lördag 31/5 
11.00 Stora torget
Kyrkans dag.

14.00 Fredriksbergs kyrka
Konfirmation, Björn Lundin

18.00 S:t Olofs kyrka 
Sommarkonsert med Falbygdens 
Oratoriekör, Ulf  Norberg orgel, 
Tore Svensson ledare

Juni

Söndag 1/6
2:a söndagem 
efter trefaldighet

9.30 Luttra kyrka
Mässa, Björn Lundin

9.30 Friggeråkers kyrka
Mässa, Jonas Hagström

9.30 Mularps kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst med avtackning av 
organist Tore Svensson. Jonas 
Hagström, Suzanne Byström

16.00 Slöta kyrka
Familjegudstjänst med termins-
avslutning för Svenska kyrkans 
unga. Korvgrillning. Suzanne 
Byström. Buss från Vartofta 
15.45.
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Torsdag 10/7 

19.00 Marka kyrka                         
Sommarkväll i kyrkan; 
Magnus Larsson, klassisk gitarr

Lördag 12/7 

19.00 Yllestad kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
 Håkan Ljungqvist & Karin Möl-
ler – ”Rofylld musik med jazziga 
undertoner”. Knut Svenning

Söndag 13/7 
8:e söndagen
efter trefaldighet
9.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

9.30 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

9.30 Kälvene kyrka
Gudstjänst

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

14.00 Mularps kyrka
Friluftsgudstjänst på berget, Su-
zanne Byström. Kyrkkaffe

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

Söndag 6/7 
Kristi förklarings dag

9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Knut Svenning. Sommar-
undomskören medverkar.

9.30 Slöta kyrka
Mässa, Jonas Hagström. 
Kyrkaffe. Buss från Vartofta 9.15.

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa med konfirmation, 
Margaretha Josefsson

11.00 Vistorps kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

19.00 Åsle kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Ungdomligt i sommarkvällen” 
med Sommarungdomskören, 
Ida Gustavsson och Ludvig 
Rosvall ledare. Kyrkkaffe. Kyrk-
skjuts.

Onsdag 9/7

15.00 S:t Olofs gård
Sommarprogram; Kören 
Profilen, Stenstorp. 
Hans Kölner.

Söndag 22/6 
Johannes 
döparens dag
9.30 Friggeråker
Gudstjänst, Jonas Hagström

10.00 Tiarps kyrka
Friluftsgudstjänst i Flittorp, 
Margaretha Josefsson. Medtag 
kaffekorg.

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

14.00 Karleby kyrka
Friluftsgudstjänst Jakob-Annas 
stuga, Margaretha Josefsson. Kaf-
fekorg. Buss fr Vartofta 13.45.

18.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Margaretha 
Josefsson

18.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

19.00 Fredriksbergs kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Glädjens blomster” Gry Graaf, 
Birgitta Lindh, Sara Strömberg, 
Tina Svanberg, Maria Rundqvist 
och Ellinor Norberg

Onsdag 25/6 

15.00 S:t Olofs gård
Sommarprogram; ”Sommaren 
är här” Birgitha Oscarsson och 
Birgitta Sörenson, Falköping.

Torsdag 26/6 
19.00 Friggeråkers kyrka
Ted Rosvall sjunger andliga visor 
till gitarr

Lördag 28/6 

19.00 Kälvene kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
 Liss & Odd Sörensen – 
”På grönskande ängar”

R
IV

 U
R

 O
C

H
 S

PA
R

A
!

KALENDARIUM  

Söndag 29/6 
6:e söndagen 
efter trefaldighet
9.30 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

9.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

14.00 Slöta kyrka
Friluftsgudstjänst, Falekvarna, 
Jonas Hagström. Sommarung-
domskören medverkar. 
Buss från Vartofta 13.45.

18.00 Marka kyrka
Mässa, Jonas Hagström

19.00 Skörstorps kyrka
Sommarkväll i kyrkan; ”Avsked i 
sommarkvällen” Tore Svensson 
m.fl. Kyrkaffe.  Kyrkskjuts

Juli

Onsdag 2/7

15.00 S:t Olofs gård
Sommarprogram; ”Ur minnenas 
arkiv” från Lasse Dahlqvists liv. 
Ingrid och Bertil Nilsson, Falkö-
ping

Torsdag 3/7 

19.00 Friggeråker kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
Sommarungdomskören, Ida 
Gustavsson och Ludvig Rosvall 
ledare

Lördag 5/7 
19.00 Näs kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
 Vokalgruppen Glöd - ”Härlig är 
jorden - Isn´t she lovely”. Knut 
Svenning
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19.00 Tiarps kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Kvartett i sommarkvällen” med 
Julia Ojansivio, sopran, Agnes 
Magnusson, cello, Josefin Hult-
man, violin och Ludvig Rosvall, 
piano. Kyrkkaffe. Kyrkskjuts. 
Suzanne Byström.

Onsdag 23/6 

15.00 S:t Olofs gård
Sommarprogram; Blandad folk-
musik med fiol och gitarr. Kristin 
Svensson, Mariestad.

Torsdag 24/7 

19.00 Torbjörntorps kyrka 
”Poco a poco duo” Jens Johans-
son, flöjt och Gustav Gyllen-
hammar, piano. Kyrkskjuts.

Lördag 26/7 

19.00 Kälvene kyrka
Sommarkväll i kyrkan

Söndag 27/7 
10:e söndagen ef-
ter trefaldighet
9.30 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Johanna Berggren

11.00 Åsle kyrka
Mässa, Suzanne Byström

14.00 Vistorps kyrka
Friluftsgudstjänst, Suzanne Byst-
röm. Kaffekorg.

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Björn Lundin

Fortsättning på näsa sida!

KALENDARIUMKALENDARIUM  

19.00 Karleby kyrka               
 Sommarkväll i kyrkan; 
”Barockt i sommarkvällen” med 
Gustav Jannert & Anna Schall – 
orgel, cembalo, zinka och block-
flöjt. Kyrkkaffe. Kyrkskjuts.

Onsdag 16/7

15.00 S:t Olofs gård
Sommarprogram; Sånger vid 
livets början”. AnnBritt Hugos-
son, Vara

Torsdag 17/7 

19.00 Luttra kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Nu löser solen sitt blonda hår” 
Camilla Lönnmyr och Henrik 
Rubensson, sång och piano. Su-
zanne Byström

Lördag 19/7 

19.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Sommarkväll i kyrkan;  Lina Inge-
marsdotter & Birgitta Lindh

Söndag 20/7 
9:e söndagen
efter trefaldighet
11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Johanna Berggren

11.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Johanns Berggren. 
Buss från Vartofta 10.45.

11.00 Näs kyrka
Gudstjänst

15.00 Marka kyrka
Friluftsgudstjänst, 
Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Johanna Berggren

Sommarkväll i kyrkan; 
Duo Nuovo – Jan Björklund, 
gitarr & Mathias Kihlberg, flöjt. 
Björn Lundin

Söndag 3/8 
11:e söndagen
efter trefaldighet
9.30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Johanna Berggren

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Johanna Berggren

11.00 Yllestads kyrka
Mässa, Björn Lundin

14.00 Torbjörntorps kyrka
Friluftsgudstjänst i Katarina-
gården, Björn Lundin.

14.00 Karleby kyrka
Friluftsgudstjänst, Agnestad,
Johanna Berggren. Kaffekorg. 
Buss från Vartofta 13.45.

18.00 Luttra kyrka
Mässa, Björn Lundin

19.00 Skörstorps kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Cello i sommarkvällen” Birgit-
ta Lindh m.fl. Inge Hedenberg.
Kyrkkaffe.   
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Tisdag 29/7

19.00 Slöta kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Orgel och sång i sommarkväl-
len” med Gustav Gyllenham-
mar. Kyrkkaffe med tårtbuffé. 
Kyrkskjuts.

Onsdag 30/7

15.00 S:t Olofs gård
Sommarprogram; ”En stor por-
tion humor”.  Musik och sång 
med Siv Gustavsson och Bengt 
Alexandersson, Falköping.

Torsdag 31/7 

19.00 S:t Olofs kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Bach och visor i sommarkväl-
len”. Annika och Mattias Lager-
quist sång, piano och orgel

Augusti

Lördag 2/8 

19.00 Näs kyrka
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Söndag 14/9
17:e söndagen 
efter trefaldighet

9.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

9.30 Marka kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

9.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Buss från Vartofta 9.15.

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning. Lovsång-
skören

11.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Friggeråkers kyrka
Musikgudstjänst, Knut Svenning

18.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Temamässa ”Kyrklig konst”, 
Margaretha Josefssons. Kyrkkaffe.

Lördag 9/8 

19.00 Vistorps kyrka
Sommarkväll i kyrkan

Söndag 10/8 
12:e söndagen 
efter trefaldighet
9.30 Marka kyrka
Gudstjänst, Inge Hedenberg

9.30 Slöta kyrka
Gudstjänst. Buss fr. Vartofta 9.15.

11.00 Mössebergsgården
Ekumenisk gudstjänst

14.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Friluftsgudstjänst, Getagården. 
Medtag kaffekorg.

19.00 Mularps kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Bach och visor i sommarkväl-
len” med Annika och Mattias 
Lagerqvist. 

Lördag 16/8 

19.00 Yllestads kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
Mikaela & Mikael Brorson 
– ”En musikalisk resa i tid och 
rum”. Mats Löwing.

Söndag 17/8
13:e söndagen ef-
ter trefaldighet
9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

9.30 Tiarps kyrka
Mässa, Mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Torbjörntorps kyrka
Konfirmation, Stenstorps pastorat

KALENDARIUM  

11.00 Slöta Kyrka
Mässa, Pontus Johansson
Buss från Vartofta 10.45.

14.00 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst, Knut Svenning

18.00 Kälvene kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Torsdag 21/8

19.00 Mössebergs kyrka
Sommarkväll i kyrkan; 
”Ute blåser sommarvind” He-
lena Kahrs, flöjt och Jenny Tid-
qvist Karlsson, flygel

Söndag 24/8
14:e söndagen 
efter trefaldighet

9.30 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

9.30 Näs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha Josefsson

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Buss från Vartofta 10.45.
18.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

18.00 Åsle kyrka
Gudstjänst med konfirmandin-
skrivning,  Mats Löwing

Söndag 31/8
15:e söndagen ef-
ter trefaldighet
11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson
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11.00 Marka kyrka
Mässa, Björn Lundin

14.00 Skörstorps kyrka
Friluftsgudstjänst vid dammen, Su-
zanne Byström. Medtag kaffekorg.

15.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, konfirman-
dinskrivning, Pontus Johansson.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Slöta kyrka
Gudstjänst med konfirmandin-
skrivning, Suzanne Byström. 
Buss från Vartofta 17.45.

18.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst med konfirmandin-
skrivning, Margaretha Josefsson

September

Söndag 7/9
16:e söndagen 
efter trefaldighet
9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

9.30 Mularps kyra
Mässa, Jonas Hagström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

15.00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst, Knut Svenning
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Lördag 31/5 18.00 
S:t Olofs kyrka 
Sommarkonsert med 
Falbygdens Oratoriekör, 
Ulf Norberg orgel, Tore 
Svensson ledare.

Lördag 7/6 kl 19.00 
Vartofta-Åsaka kyrka              
”Musik i pilgrimernas spår” 
Helena Ek, sopran.
KYRKSKJUTS

Torsdag 12/6 kl 19.00 
Torbjörntorps kyrka
”Musik av Bach, Händel 
och J:son Lindh” 
Eva Kälvelid & Susanna 
Moberg Ericsson, sång, 
piano och orgel.
KYRKSKJUTS

Lördag 14/6 kl 19.00 
Vistorps kyrka      
Lars-Olof Ejstes & Carl 
Nyqvist. KYRKSKJUTS

Lördag 14/6 kl 19.00 
S:t Olofs kyrka
Körbesök från 
Warnemünde i Tyskland, 
Christiane Werbs ledare.

Midsommarafton 
Lördag 20/ 6 kl 20/6 22.00 
Mularps kyrka 
(OBS tiden!)
”Visor i Midsommarkvällen” 
med Gry Graaf och Ted 
Rosvall.

Söndag 22/6 kl 19.00 
Fredriksbergs kyrka
”Glädjens blomster” Gry 
Graaf, Birgitta Lindh, Sara 
Strömberg, Tina Svanberg 
och Ellinor Norberg.

Torsdag 26/6 kl 19.00 
Friggeråkers kyrka
Ted Rosvall sjunger andliga 
visor till gitarr.

Lördag 28/6 kl 19.00 
Kälvene kyrka
Liss & Odd Sörensen  
”På grönskande ängar”.

Söndag 29/6 kl 19.00 
Skörstorps kyrka
”Avsked i sommarkvällen” 
Tore Svensson m.fl. 
Kyrkkaffe. KYRKSKJUTS 

Torsdag 3/7 kl 19.00 
Friggeråker kyrka
Sommarungdomskören, 
Ida Gustavsson och Ludvig 
Rosvall ledare.

Lördag 5/7 kl 19.00 
Näs kyrka
Vokalgruppen Glöd - ”Härlig 
är jorden - Isn´t she lovely”. 
Knut Svenning

Söndag 6/7 kl 19.00 
Åsle kyrka               
”Ungdomligt i sommarkväl-
len” med Sommarungdoms-
kören, Ida Gustavsson 
och Ludvig Rosvall ledare. 
Kyrkkaffe. KYRKSKJUTS

Torsdag 10/7 kl 19.00 
Marka kyrka  
Magnus Larsson, klassisk 
gitarr. KYRKSKJUTS

Lördag 12/7 kl 19.00 
Yllestad kyrka
Håkan Ljungqvist & Karin 
Möller – ”Rofylld musik med 
jazziga undertoner”.

Söndag 13/7 kl 19.00 
Karleby kyrka                     
”Barockt i sommarkväl-
len” med Gustav Jannert & 
Anna Schall – orgel, cem-
balo, zinka och blockflöjt. 
Kyrkkaffe. KYRKSKJUTS

Torsdag 17/7  kl 19.00 
Luttra kyrka
”Nu löser solen sitt blonda 
hår” Camilla Lönnmyr och 
Henrik Rubensson, sång 
och piano.

Lördag 19/7 kl 19.00 
Vartofta-Åsaka kyrka
Lina Ingemarsdotter & 
Birgitta Lindh. Suzanne 
Byström.

Söndag 20/7 kl 19.00 
Tiarps kyrka
”Kvartett i sommarkväl-
len” med Julia Ojansivio, 
sopran, Agnes Magnusson, 
cello, Josefin Hultman, 
violin och Ludvig Rosvall, 
piano. Kyrkkaffe. 
KYRKSKJUTS

Torsdag 24/7 kl 19.00 
Torbjörntorps kyrka
”Poco a poco duo” Jens 
Johansson, flöjt och Gustav 
Gyllenhammar, piano. 
KYRKSKJUTS.

Lördag 26/7 kl 19.00 
Kälvene kyrka
Sommarkväll i kyrkan

Söndag 27/7 kl 19.00 
Slöta kyrka
”Orgel och sång i sommar-
kvällen” med Gustav Gyl-
lenhammar. Kyrkkaffe med 
tårtbuffé. KYRKSKJUTS

Torsdag 31/7 kl 19.00 
S:t Olofs kyrka
”Bach och visor i sommar-
kvällen” Annika och Mattias 
Lagerquist sång, piano och 
orgel.

Lördag 2/8 kl 19.00
Näs kyrka
Duo Nuovo – Jan Björk-
lund, gitarr & Mathias Kihl-
berg, flöjt. Björn Lundin.

Söndag 3/8 kl 19.00 
Skörstorps kyrka
”Cello i sommarkvällen” 
Birgitta Lindh m.fl. Kyrk-
kaffe. Inge Hedenberg.

Lördag 9/8 kl 19.00 
Vistorps kyrka
Sommarkväll i kyrkan

Söndag 10/8 kl 19.00 
Mularps kyrka
”Bach och visor i sommar-
kvällen” Annika och Mattias 
Lagerquist sång, piano och 
orgel.

Lördag 16/8 kl 19.00
Yllestads kyrka
Mikaela & Mikael Brorson 
– ”En musikalisk resa i tid 
och rum”. Mats Löwing.

Torsdag 21/8 kl 19.00
Mössebergs kyrka
”Ute blåser sommarvind” 
Helena Kahrs, flöjt och 
Jenny Tidqvist Karlsson, 
flygel.

Sommarkväll i kyrkan 2008
I år finns det möjlighet att åka kyrkskjuts till vissa av sommarens musikkvällar. Se programmet nedan. 
Kyrkskjutsen avgår från Falköpings församlingshem, Warenbergsgatan 5 kl 18.15.  Kostnad 20 kronor. 
Anmälan till församlingsexpedition, 0515-77 63 00 senast kl 15.00 två dagar innan. Välkommen!KY
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PÅ GÅNG

Slöta, Karleby, Åsle, Mularps, Tiarps, Skörstorps och Yllestads församlingar

Suzanne Byström, komminister  300 00 / 0705-76 81 91
Margaretha Josefsson, komminister 77 63 21 / 0705-09 39 28
Mats Löwing, komminister 361 91 /0709-50 83 86
Birgitta Lindh, kantor 76 30 02/ 0701-89 20 07
Ted Rosvall, kantor 371 05/ 0705-30 09 94
Sara Strömberg, församlingspedagog 300 00 /0702-10 70 95
Lena Sjölin, vik församlingspedagog 300 00 /0703-51 84 02
Håkan Karsnäser, församlingspedadagog (t o m 1/7)
76 30 02 / 0702-51 89 27

Höstens församlingsresa den 3 oktober!
 

Välkommen med på vår resa som denna gång handlar om kyrklig konst! Vi börjar med en temamässa i Vartofta-Åsaka 
kyrka den 14 sep kl 18.  Sedan följer temamässa i Åsle kyrka den 21 sep kl 18. Sista temagudstjänsten inför resan blir i 

Slöta kyrka den 28 sep kl 18. Efter varje gudstjänst bjuds det på kaffe i församlingshemmet och ett program kring temat! 
Resan går sedan mot västkusten och Kållered den 3 oktober.
 

Linnéspel på Åsle tå den 8 juni!

I samband med hembygdsdagen framför Ållebergsområdets personal tillsammans 
med Ållebergs kyrkokör ett spel om Carl von Linné. Kl 12.30 firar vi friluftsguds-

tjänst framme vid kvarnen, och på eftermiddagen bänkar vi oss framför stugorna för 
att i ord och ton följa Linnés liv och leverne. Friluftsteater i genuin miljö! Se kom-
mande annons och artikel i Falköpings Tidning!
Varmt välkomna!

Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare inre tjänst 
300 00/ 0705-23 95 32
Magnus Uddenstig, vakmästare inre tjänst
76 30 02 /0702-02 05 73
Kent Strängby, vaktmästare inre tjänst 76 50 10 
Marcus Ärlig, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 65
Lennart Oskarsson, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 64
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00 

Här når du oss i Ållebergs arbetsområde!

Söndagen den 15 juni kl 18.00: Åsle kyrka återöppnas!

Efter en lång och genomgripande inre 
renovering öppnas nu åter kyrkan.

Förutom valv och väggar som reparerats 
och golv som slipats, har altaruppsats 
och predikstol återfått färg och nyans. 

Dessutom har flera fasta bänkar fått ge 
plats för kopplade stolar, för att skapa ett 
flexiblare kyrkorum. Länsstyrelsen har
hörsammat församlingens önskemål om 
att både kunna möta turisten, den tillfälli-

ge kyrkobesökaren och den regelbundna 
gudstjänstfirande församlingen på bästa 
sätt, bl a genom större närhet och anpas-
sad möblering. Kören kommer också att  
höras och synas bättre för allas.

Vi ser fram mot en glädjens dag i Åsle. 
Kyrkoherden, pastor loci och Ållebergs 
kyrkokör medverkar liksom biskop Erik 
Aurelius. Efteråt fest på Café Åsle tå - alla 
varmt välkomna!

Folke elbornsson 
som Linné

Ållebergs arbetsomrÅde
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Östra delen av Falköpings församling

Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95
Björn Lundin, komminister 77 63 33 / 070-872 38 48
Tore Svensson, musikdirektör 77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Marie Gustavsson, församlingspedagog 77 63 35
Förskolan Arken, föreståndare Solveig Asmus 77 63 34

Nya S:t Olofs gård, föreståndare Anne-Marie Hedenberg 
77 63 25
Förskolan Boken, föreståndare Tina Andrésen 77 63 13
Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00 

Här når du oss i Falköpings arbetsområde!

Avtackning för Tore Svensson 
söndagen den 1 juni!
 

I sommar går organist Tore Svensson i pension efter drygt tre decennier som kyr-
komusiker i Falköpingsområdet (se artikel sidan 4!). Söndagen den 1 juni avtackas 

han med en festgudstjänst i S:t Olofs kyrka kl 11.00 och ett efterföljande kyrkkaffe 
med tårta i Falköpings församlingshem. Alla hälsas hjärtligt välkomna att vara med 
under både gudstjänst och tårtkalas. Anmälan till kyrkaffet ska ske senaste fredagen 
den 30 juni till församlingsexpeditionen, 0515-77 63 00.

Dags för anmälan till höstens konfirmationsläsning!
 

Den som ännu inte anmält sig till konfirmationsläsning till hösten har fortfarande en chans. Senast den 30 maj vill vi ha din
 anmälan.  Du hittar anmälningsblanketten på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/falkoping.

I FALKöPING ERBJUdER VI FöLJANdE GRUPPER: 
Tisdagsgrupp i Mössebergs kyrka  Präst: Pontus Johansson Inskrivningsgudstjänst 31/8 kl 18.00
Onsdagsgrupp i Fredriksbergs kyrka Präst: Björn Lundin Inskrivningsgudstjänst 31/8 kl 18.00
Söndagsgrupp i Fredriksbergs kyrka Präst: Björn Lundin Inskrivningsgudstjänst 31/8 kl 18.00
Sommargrupp i juni Präst: Margaretha Josefsson Inskrivningsgudstjänst 1:a advent i S:t Olofs kyrka
Särskolegrupp i Falköping Präst: Pontus Johansson
Orienteringskonfirmation I samarbete med Västergötlands orienteringsförbund. Särskild anmälan, kontakta Jonas Hagström.

Pontus Johansson, komminister 100 03 / 070-208 25 83
Knut Svenning, komminister 070- 689 82 25
Gry Graaf, kantor 77 63 23 
Gustav Gyllenhammar, kantor 77 63 26
Kristina Svanberg, diakon 070-221 24 18

Här når du oss i Mössebergs arbetsområde!

Maria Rundqvist, församlingspedagog  77 63 30
Britt-Marie Bendefors, församlingspedagog 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 77 63 31
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

PÅ GÅNG
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Marka, Friggeråkers och Torbjörntorps församlingar samt västra delen av Falköpings församling

falköpings arbetsomrÅde

mössebergs arbetsomrÅde
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Tisdagen den 11 mars bjöd Vartofta Åsaka 
kyrkliga syförening in till en påskpysselkväll 

under ledning av Desireé Johansson och Lena 
Ericson. Ca 55 kreativa barn med föräldrar kom 
till ett uppdukat långbord med material.

Det tillverkades kycklingar, hönor, tuppar, 
påskharar, fjädervipor och mycket annat.

Söndagen den 27 april välkom-
nades Suzanne Byström vid en  
festlig gudstjänst i Slöta kyrka. 

Många ville vara med när det  
påskpysslades i Vartofta -Åsaka.

Påskpyssel i Vartofta-Åsaka lockade många

I KORTHET

Välkomstgudstjänst för Suzanne Byström

Suzanne Byström heter vår nya präst och ar-
betsledare i arbetsområdet Ålleberg. Hon tar 

över efter Folke Elbornsson som gått i pension 
under våren.

Folke fanns naturligtvis med för att välkomna 
Suzanne till sin nya tjänst vid gudstjänsten i Slöta 
kyrka. Där fanns också kyrkoherde Jonas Hag-
ström och prästerna Margaretha Josefsson och 
Mats Löwing. Ållebergs kyrkokör medverkade 
också vid gudstjänsten som följdes av ett festligt 
kyrkkaffe i Slötagården.

Varmt välkommen till oss Suzanne!

Klädinsamlingen på S:t Olofs gård 
stänger i år den 9 juni och öppnar 

igen den 1 september 
Övrig verksamhet på gården håller öp-

pet som vanligt och måndagar, onsdagar 
och torsdagar hela sommaren är alltså alla 

Folke Elbornsson 
fanns med vid 
välkomstgudstjänsten 
för Suzanne Byström.

Klädinsamlingen håller stängt i sommar
som vill välkomna till soppluncher, café 
och samvaro.  Sju onsdagskvällar under 
sommaren anordnas också sommarpro-
gram med underhållning i olika former. 
Datum för sommarprogrammet finns  i 
kalendariet i mitten av tidningen. 

S:t olofs gård är öppet som 
vanligt under sommaren 
men den som vill skänka 
kläder får vänta tills i höst.
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Lösningen på 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 18 augusti.

Namn: ....................................................   Adress: ..........................................................................................

KORSORDET

Påskpyssel i Vartofta-Åsaka lockade många
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Kyrkans dag �008!

Kom och lär känna din kyrka, Svenska kyrkan Falköping, lite bättre. 
För en dag flyttar vi ut på torget och visar upp delar av vår breda 
verksamhet. Kom och lär dig mer om vår fantastiska medeltids-
kyrka S:t olof och dess historia, lyssna till våra duktiga sångare 
och prata med våra anställda.Självklart bjuder vi på fika och korv!

Stora torget, Lördag 31 maj kl 10.00-13.00

PROGRAM 

10.00 Start
Kaffeservering och utställningar. Information om Svenska 
kyrkans miljödiplomering och uppvisning av våra miljöbilar. 
Tipspromenad.
 
10.30 Musik och rörelse för barn 
Våra barn- och ungdomsledare samt förskolorna Arken och 
Boken bjuder in till musiklek från scenen

10.30 och 11.30  Historisk guidning i S:t Olofs kyrka
S:t olofs kyrka byggdes på 1100-talet. Följ med på en vandring 
i denna historiska byggnad och lär dig mer om både dåtid och 
nutid. En vandring som garanterat bjuder på överraskningar.

11.00 Korvserveringen öppnar
Vi bjuder alla besökare på korv med bröd!

12.20 Gospel 
Kyrkomusiker och körsångare ur kyrkans körer bjuder på 
svängig gospel från scenen.

12.50 Andakt 
Andakt på torget med kyrkoherde Jonas Hagström.




