
^

^.s....



[
(YRKOBLADET
n tidning från Svenska kyrkan Falköping
sm delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i pas-
pratet fyra gånger per år.
l
nsvarjg utgivare:
3nas Hagström
*
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>nas Hagström och
iktoria Unosson; 051 5- 77 63 19
ktoria.unosson@svenskakyrkan.se
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*

mslagsbild:
ary Svensson, David Einarsson och Birgitta
idh pratar miljö.
.

yck:
'ärd & Söner Tryckeri AB, Falköping.

Ä HÄR NÄR DU OSS
iköpings kyrkliga samfällighet
x 734, 521 22 Falköping
15-77 63 00 (växel)
kopings. pastorat@svenskakyrkan. se
vw. svenskakyrkan. se/falkoping

rkoherde:

lasHagström 77 63 01
»

nslichef:
leta Furst 77 63 04

rsamlingsexpedition:
6300
*

rko9årdsförvaltning:
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.komusik:

lika Lagerquist 77 63 22
.

kans förskolor;
=n 77 63 34
en 776314

»rmation:

oria Unosson 77 63 19

Kyrkoherden har ordet

Det omöjligas konst

E n gigantisk utmaning står vi inför, och har alltid gjort. Med orden "I begynnel-
sen skapade Gud börjar det bibliska skapelseeposet, som ger människan mål
och mening! tillvaron: Vi ska med vishet och kärlek råda Över jorden.

Jag hukar under uppdragets tyngd. Inte ens på min egen gräsmatta om 500 kvadrat-
meter råder jag. Där härskar maskrosorna, och mossan. Ser vi oss runt l världen tycks
oförmågan att råda gälla inte bara enskilda individer, utan hela människosläktet som

inte mäktar med sitt uppdrag. Värre än maskrosor i gräsmattan är klimatförändringar,
försurning och ökenspridning.

Men jag tror på framtiden. Redan som liten lärde pg mig sjunga: "Jag tror. Jag tror
på sommaren... och någonstans sitter en obändig opt imism kvar. Jag kallar den för

hopp, och jag tror att den kommer från Gud.

Vi behöver det som diktaren Gunnar Ekelöf beskrev som "det omöjligas konst". För
en kyrka, som lever nära. Gud, bryter btödet och delat vinet, lever aUtid hoppet - för
där är himmelriket nära. Och om någon ska lära oss det omöjliga.5 konst: att vanda
vmdar och destruktiva trender, sä är det Gud, "ty för Gud är allting möjligt". Kom
ihåg vad Jesus sade om kamelen och nålsögat - för människor omöjUgt, men fullt
mö ligt för Gud!

Läs mer i detta nummer av Kyrkobladet om vårt ansvar för Guds himlajord, och vad
du och jag själva med enkla medel kan göra för att bli alltmer trogna det uppdrag vi
fått av Gud själv, som de människor vi är. Tillsammans kan vi göra det omöjliga: du
och jag^ och vår Herre!

Med tillonskan om en s)älsvärn"iande blomstertid i Guds närheri

8^ SVENSKÄ
KYRKAN

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde. Svenska kyrkan Falköping



Innehåll nr 2/2009

4. Vi går från ord till handling
Tre anställda berättar om miljödiplomeringen och vad den
innebär

6. l korthet
Läs mer om återvinning i Tiarp och långfredagsvandringen
från Vartofta-Äsaka till Släta.

7. Kalendarium

11. På gång
Här får du veta vad som är på gång i våra tre arbetsområden;
Ålleberg, Mösseberg och Falköping.

14. Maracas av mjölkpaket
Miljöarbete sker även på förskolan Boken. Barnen berättar
om miljö.

16. Sommarmusik i våra kyrkor
Varmt välkommen till våra musikgudstjänster runt om i
pastoratet i sommar.

Vinnare i tävlingen i Kyrkobladet 1, 2009:
1 . Gunnel Svensson, Yllestad
Grattis! Bokpris kommer på posten!

Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut i slutet av augusti 2009.
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venska kyrkan har jobbat med
hållbar utveckling i många år och
en del av arbetet är att hjälpa för-

samlingarna runt om i landet att miljödip-
lomeras. Syftet med diplomcringen är att
församlingarna själva ska gå igenom hur
man påverkar miljön med valen man gör
och se vad man kan förändra fot att bidra

till en hållbar ut\'eckling i så väl prakuskt
arbete och förvaltning som gudstjänster
och gruppverksamhetet. Församlingarna
väljer vilka åtgärder man vill vidta och får
sedan hjälp att se till att man följer alla
miljölagar.

2006 beslutades att Svenska kyrkan Fal-
köping skulle hoppa på tåget och bli mil-
jödiplomerade. De tre arbetsområdena

Falköping, Mössebetg och ÅUeberg satte
upp sina egna mål och gemensamt sattes
mål upp för ekonomi, byggnader, kyrko-
gårdar, inköp, transporter och avfaU. Det

kan handla om undervisning inom miljö
till grupper, körer och på gudstjänster, att
välja bra livsmedel, köpa Svanenmärkta
produkter och att göra av med ininclrc
energi på ull exempel uppvärmning och
transporter.

Till sin hjälp har man två arbetsgrupper;
en miljögrupp och en fastighetsgrupp
där både anställda och förtroendevalda

mgär. I miljögruppcn ingår bland annat
David Einarsson, Clary Svensson och
Birgitta Lindh.

- Vår roll i inilj ögruppen är att få in ma-
terial som de olika grupperna har gjort
och se så att allt flyter på, säger David.

- Vi kollar att arbetet inte stannar av,
säger Clary. Det är lätt att man går hart
in i början och att engagemanget sedan
avtar. Arbetet ska ju hällas vid Uv även
efter att de tre faserna är gjorda.

Fot att miljödiplomeras fullt ut innebär

att man gir igenom tre faser. Just nu ät
pastoratet inne på fas l och när den är
gjord går man in i fas 2 och sedan fas 3.

- Fas 2 innebär att man antar nya mål
och gör ytterUgare miljöförändringar och
detsamma gäller för fas 3. Arbetet slutat

inte sedan efter fas 3. Rutinerna fortgår,
.säger David.

Vad har man gjort konkret fot föränd-
ringar hittills?

- Vi har köpt in biogasbilar, vilket har
varit den största investeringen, berättar
David. Vi kollE ir också Över energi och

uppvärmning och det är ju något som
är mätbart eftersom det syns direkt på
pappret. Vi har bland annat gått över
till lågenergilampot och förändrat hur
vi värmer upp kyrkorna. Pastoratet har
ocksä köpt in andelar i vindkraf erk.

-Ja, vi hat ju gått över till annat bränsle
än olja som är både dyrt och miljöovän-



ligt, säger Clary. Kyrkogården har gått
över till mer miljövänliga bekämpnings-
miidel, kemikalier och gödsel.

- Även v^ktmästerict har fagit bort
många olika kemikalier och sett över så
att allt är Svanenmärkt, säger David.

- Vi i församlingsarbetet har bland
annat sett över våra bestäUningar och vi
har haft temagudstJänster med inriktning
mot skapelse och miljö, berättar Birgitta.
Dessutom gör vi såna små saker som
kc^plerar på dubbelsidigt papper när det
går och löncbeskeden kommer numera
på e-post vaket sparar både porto och
papper.

- Pastoratet hiir antagit nya riktlinjer
för resor. Är det fem kilometer eller kor-

tare dit man ska, ska man antingen iin-
vända cykel eller gå. Detta är inte bara
bra för miljön utan samtidigt en viktig
friskvårdssatsning, säger Clary.

-Vi som jobbar mestadels på kndsbyg-
den försöker samåk-a så mycket som mö}-
ligt. Det är både milj ovänligt och vänligt
då man får den sociala biten på köpet och
kan samddigt planera gudstjänsten, be-
rättar Birgitta. Hållbar ut\reckling är inte
bara hur man kan ut\reckla arbetet här

hemma. Pastoratet satsar även på rättvi-
semärkt kaffe och te från andra delar av

världen och vi försöker köpa så mycket
närodlat och ekologiskt som möjligt.

Har miljöarbetet fått er att handla an-
norlunda privat?

-Jag stänger av TV: n nu Istället för att
låta den stå på standby, säger Birgitta. Jag
tänker på att använda mindre vatten och
använder mindre energi än tidigare. Jag
hiir blivit bättre på att återvinna.

-Jag har inte så många lampor tänd^i
längre och är ännu mer noga med käll-
sortering än tidigare. Jag använder heller
inte bilen lika mycket, berättar Clarv.

- Även jag är hårdare på att återvinna,
inga apparater står pÅ standby och jag
försöker cykla till jobbet så ofta som möj-
ligt, säger David.

Målen ska vara utförda senast l septem-
ber och den 11 oktober delas diplomet
ut på en stor pastoratsgLidscjänst i Släta

kyrka. Då är det tacksägelscdagen och
vad passar bättre an a.tt ha iTuljödiplome-
ring på en dag som ägnas åt tacksamhet
för skapelsens rika gåvor?

David Einarsson726 år

Vaktmästare i Falköpings arbetsområde

'Bifgittlyn"dh:32ä7
*Kyrk3B^ik^Ålleb?l?^ir^t55]]3rä^|

l arySvenss ön^S å r
*^* jgyyrkogärdsassisten

Pä expeditionen pä Botvidsgatan 43 finns under året en utställning där målen finn
®>satta%:..h^ärman löpande kan följa hur långt arbetet mot miljödiplomering h^
komSiit*p3S8Kalen>FRSrk?'3?Tiä?"ISälei'%m man har planerat är genomförda^ oj
d3rsä?SS^JPpbild®lltSte?|&A![iäaktivitet?medmiljö^J

as gärna mer om mälén pä vår hemsida www. svénskäkyrkän;se/falkopmg

Lördagen den 28 mars var det klimatmanifestationen Earth Hour runt om i världen. C
hörsammades också hos Svenska kyrkan Falköping som en del av miljöarbetet. Klockan 2
släcktes allt elektriskt ljus i S:t Olof kyrka ner och istället tändes kyrkan upp av levande ljus.
Foto: Sebastian Streith



KORTHET

Återvinning i stort format

När man tänker på återvinning är det kanske lätt att tänka på stora
sopstätioner och kärl med metall, papper och glas men det går ju
även att själv återanvända sånt som annars skulle slängas. Detta är
något som Åsle-Mukrps syförening, Ttarps syförening och Åsle-
bygdens Röda Korset har tagit fasta på. Där återvinner man nam-
ligen gamla Ijusstumpar, som man har samlat in från kyrkorna runt
om i pastoratet, och stöper nya ljus av dem.

- Vi stöper nya ljus när de gamla ljusen börjar ta slut och det går
några år mellan varven. Detta är något som vi har gjort 4-5 gånger
nu, berättar Valborg Gustafsson från Tiarps syförening.

- Det är hemskt att slänga de gamla Ijusstumparna när det går
att använda dem igen.

I vår hiir ett tiotal damer och en herre stöpt över 900 ljus i Tiarps
hembygdsgård. Ljus som sedan används i kyrkorna och säljs på
syföreningsauktioner.

- M har väldigt roligt under tiden, säger Valborg. Vi fikar och
pratar medan vi stöper, men nu har vi ljus så det räcker i flera år
framöver.

Även dessa små ting som IJusstumpar, som annars skuUe ha
slängts i soppäsen, går aUtså att åtetvinna pä både ett nyttigt och
trivsamt sätt och det ät det som kallas en ljus idé.

Ett tiotal damer och en herre stöpte ljus i Tiarp. Foto: Valborg
Gustafsson

Över 900 ljus blev det till slut. Foto: Valborg Gustafsson

Långfredagsvandring
På Långfredagens morgon samlades ett 30-tal i Vartofta-Asaka
kytka för att vandra ull Släta kyrka. Vädret var fantastiskt och
under vandringen stannade vi och lyssnade all Psaltarpsalmen
22: Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?" Dagen
avslutades i Åsle kyrka med en niusikgudstjänst med ÅUebergs
k\TkokÖr.

Text och bild: Birgitta Lindh
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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

S hemsida för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!
cc.

Lördag 13/6

19. 00 Näs kyrka
Musik i sommarkväll,

Jonas Hagström. Lina
Ingemarsdotter-Ochoa, säng
och Birgitta Lindh, piano

Söndag 14/6
1 e. trel

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Gudsr änst

09. 30 Skörstorps kyrka

Mässa, Knut Svcnning

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa. Kvrkfika

11.00 Släta kyrka
GudstJänst, jona. s Hagström

18. 00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

18. 00 Kälvene kyrka
Mässa, Jonas Hagström

Fredag 19/6
Midsommarafton

22. 00 Mularps kyrka
OBS! Tiden. Visor l
Mld s omma.1-kvällen med

Gry Graaf och Gustav
Gyllenhammar. Mats Löwing

Lördag 20/6
Midsommardagen

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudst änst, Knut Svenning,
Kvrkkaffc

14. 00 Asle kyrka
Friluftsudstjänst vid
prästgården, Mats Löwing.
Sommarungdomskören

14. 00 Yllestads kyrka
Friluftsgudstjänst vid
församlingsgården, Olof
Abraliamson. Medtag
kaffe korg

18. 00 Märka kyrka

Mässa, Knut Svenning

Söndag 21,6
D. h. Johannes
Döparens dag

11.00 S:t Olofs kyrka
.Mä.ssa, J<:)nas Hagström.
Sommarungdomskören.
Kvrkk. tffe

11.00 Mössebergs kyrka
Mässii, Knut Svcnnmg

12. 00 Karleby kyrka
Konfirmation med mässa,
Folke Elbornsson

14. 00Tiarps kyrka
Friluftsgudst änst vid gamla
kyrkplatsen, Jonas Hagström.
Medtag kaffekorg

18. 00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst, Knut
Svenning. Gustav! stämmor

18. 00 Vistorps kyrka
Gudstjänst Jonas I-lagström

Torsdag 25/6

19. 00 Märka kyrka
Musikgudstjänst, Knut
Svenning. Pastoratets
kyrkomusiker s unger och
spelar

Lördag 27/6

19.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Musik i sommarkväll,
Jonas Hagström. Musik av
Skåra få l k

Fortsättning pä nästa s
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Söndag 28/6
3 e. trel'I

09. 30 Näs kyrka
Mässa. Olof A.brahamson

11. 00 Karleby kyrka

FriluftsgudstJänst vid
Jakob-Annas sUiga, Jonas
Hagströna

13. 00 S:t Olofs kyrka
Konfirmation med mässa,
Margaretha Josefsson

14. 00 Skörstorps kyrka
FrlluftsgudstJänst \id
dammen, Jonas Hagsttöm

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Olof Abrahamson

18. 00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Jonas Hagsttöm

Torsdag 2/7

19. 00 Torbjörntorps kyrka
Musikguds tJ än st,
Mäts ]-.Öwing.
Sommarungdoniskören

Söndag 5/7
4 e trefåldighet

09. 30 Mularps kyrka
Gudstjänst vid kyrkomuren,
Mats T-öwing

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström.
Kyrkkaffe

11. 00Kälvenekyrka
Gudstjänst, Pontus
Johansson

14. 00 Mössebergs kyrka
Friluftsgudstjänst l
Mös sebergsp arken,
Pontus Johansson.
Sommarungdomskörcn

18. 00 Friggerékers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

19. 00 Släta kyrka
MusikgLidstjänst,
Mats 1.0^-ing,
Sommarungdomskören.
Kvrkkaffe

19.30 Luttra kyrka
Mässa, Jonas Hagstiöm

Torsdag 9/7

19. 00 S:t Olofs kyrka
Musikgudst änst, B örn
Lundin. Hysteriskt Gammal

Musik . Ensemble Flatterie;
Mette Adolfsson, sopran;
Anna-Carin Fogelqvisr,
blockflöjt; Hans Lundqutst,
luta; Pelle Halvarsson, ceUo;
och ttummaskinen Roland

R55, rytmer.

Lördag 11/7

19. 00 Yllestads kyrka
.
Musik i sommark\'äll, Pontus

Johansson. Musik av Jenny
I.ei on med flera

Söndag 12/7
Apostlädagen

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn I^undin

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin.
Kvrkkaffe

11. 00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

14. 00 Karleby kyrka
Friluft-sgnds tjänst vid
Agnestads kyrkoruin, Pontus
Johansson. Medtag kaffekorg

14. 00 Vistorps kyrka
Friluftsgud s tjänst vid gamla
k)rrkplatsen. Björn Lundin.
Mcdtag kaffckorg

19. 00 Asle kyrka
Musikgud s tjänst, Pontus
Johansson. Andliga
sånger i sommarkvällen,
Henry Svensson och Rolf
Johansson. Kyrkka.ffe

Torsdag 16/7

19. 00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, Pontus
Johansson. Musik av
Emma Bcllung och Mattias
Len ne s tig

Söndag 19/7
6 e trefäldiflhet

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, B örn Lundin.
Kyrkkaffe

11. 00 Vartofta-Asaka kyrka
Mässa, Martin Sandström

14. 00 Torbjörntorps kyrka
Friluftsgzids tjänst, Mardn
Sandström

14. 00 Släta kyrka
Priluftsgiids tjänst i
Falekvarna, B örn Lundin.
Kyrkkaffe

18. 00 Mössebergs kyrka

Mässii, Björn Lundin

19. 00 Tiarps kyrka
Musikgud s tjänst, Martin
Sandström. Musik av Johan
Siberg och Ted Rosvall med
flera. Kyrkkaffe

Torsdag 23/7

19.00 S:t Olofs kyrka
Muslkgudstjänst, Björn
T.undin. Trio Artis

Lördag 25/7

19. 00 Kälvene kyrka
Musik i sommarkväll,

Suzanne Byström
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Söndag 26/7
Kristi
dag

09. 30 Skörstorps kyrka
Cjudst änst, Susanne
Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, B örn Lundin.
Kvrkkaffc

11. 00 Näs kyrka
Gudst änst, MArtin
Sandström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa. Martin Sandström

19. 00 Karleby kyrka
.Musikgudstjänst,
Suzanne Byström. Trio i

sommark\-ällen. K\'rkkaffe

Torsdag 30/7

19.00 Friggerékers kyrka
Musikgudsrjäiist, Björn
I.undin. Musik avTrihlos

Söndag 2/8
8 e tref

09. 30Yllestadskyrka
Mäss^, Mardn Sandström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Suzanne Byström,

Kyrkkaffe

11.00 Mularps kyrka
FriluftsgudstJänst på
berget, Martin Sandström.
Kyrkkaffe

14. 00 Märka kyrka

Friluftsgudstjänst, Suzanne
Byström

18. 00 Mössebergs kyrka
Mässa. Maran Sandström

19.00 Släta kyrka
Musikgudst änst, Suzanne
Byström. Gustav Jannert
med stcåktrio. Kvrkkäffe

Lördag 8/8

19. 00 Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll. Knut

Svenning. Vokalgruppen
Glöd från Ho

!a-<asi»*3Ea-S2g

Söndag 9/8
9 e tref

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst., Knut Svcnning

09.30 Släta kyrka
Gudstjänst, Susanne
Byström

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Knur Svenning.
Kvrkkaffe

11. 00Vistorpskyrka
Mässa, Suzanne Byström

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svennin^

19. 00 Asle kyrka
Musik gudstjänst, Suzanne
Byström. Jazz och visa
med Kati JMaki och Anders

I.undqvist. Kyrkkaffe

19. 30 Luttra kyrka

Gudstjänst, Olof
Abraham son

Torsdag 13/8

19. 00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Margaretha
Josefsson. Pi.anoafton. med
Rebecka Billström

Söndag 16/8
10 e tréTaldighet

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Jos efs son.

11.00Karlebykyrka
Gudstjänst, Knut Svennin^

14.00 Friggerékers kyrka
Friliiftsgudstjänst, Knut
Svenning

14. 00Vartofta-Asaka
kyrka
Friluftsgudstjänst vid
Getagården, Olof
Abrahamson. Medtag
kaffekorg

Fortsättning pé nästa sii
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18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

19. 00 Skörstorps kyrka
Musikgudstjänst, Olof
Abrahamson. Stråk och blås

med familjen Wolff

Torsdag 20/8

19.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjanst, Margaretha
Josefsson. "Sphcres - Nils-
Erik Sparf, violin och David
PIärenstam, gitarr

Lördag 22/8

19.00 Vjstorps kyrka
Musik i sommarkväll, Suzanne

Byström

Söndag 23/8
11 e tréfaldighet

10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Massa, Margaretha Josefsson.
PUgrimsvandring

11. 00Tiarpskyrka
Mässa, Mats LÖwing

11. 00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Olof
Abrahamson.

Konfirmandinskrivning

14.00 Släta kyrka
Gudstjänst,
Susanne Byström.

Konfirmationsinskrivning

18. 00 Åsle kyrka
Gudstjänst, Mats Läwing.
Kon ftrmätionsin skrivning

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18.00 Märka kyrka
Mässa., Pontus Johansson

19.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

Måndag 24/8

19.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst. Berllner
Jugendkantorei

30/8
12etrefaldighet

10. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa. Björn Lundin.
Kyrkkaffe

11. 00 Stöta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

18. 00 Näs kyrka
Gudstjänst, Susanne Byström

19. 00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Mats LÖwing

Lördag 5/9

18.00 Vartofta-Åsaka
kyrka
Musikgudstjänst, Pontus
Johansson

Söndag. 6/9
13etrefaldighet

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson, Kyrkkaffe

11. 00Åslekyrka
Mässa, Knut Svcnning

11. 00Yllestadskyrka
Familjcguclstjänst, Olof
Abrahamsson. Utdelning av
Barnens bibel

18.00 Friggeråkers kyrka
Musikgud s tjänst,
Pontus Johansson.
SommarungdomskÖren

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18. 00 Släta kyrka
Temaguds tjänst, Suzanne
Byström. Konfirmander
medverkar. Kyrkkaffe



PÅ GÅNG l MÖSSEBERGS ARBETSOMRÅDE
Märka, Friggeråkers och Torbjörntorps församlingar samt västra delen av Falköpings församling
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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
Tina Svanberg, diakon 070-221 24 18

Maria Håkansson, församlingspedagog 77 63 30
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark. vaktmästare 070-391 05 66

Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Inspirationsdag om gudstjänsten

Du sr välkommen till en inspirationsdag om gudstjäns-
ten för kyrkvärdar och andra intresserade! Vi hoppas
att med denna dag väcka intresse för att bli mer del-
aktig i utformningen av våra gudstjänster, att ge ökad
kunskap om gudstjänsten samt ge tid förmöten mellan
oss gudstjänstfirare.

Så skrev vi i inbjudan till kyrkvärdarna i stan. Ett 30-
tal nappade och den 31 januari träffades vi i Fredriks-
bergskyrkan. Morgonbön, middagsbön och avslutande
bön utgjorde pulsen under denna dag. Tillsammans
fick vi mötas kring frågor om gudstjänsten och dess
utformning.

På förmiddagen hölls två seminarier:
Ett pass om Gudsbilden och gudstjänsten - om våra
gudsbilder och hur de påverkar vert sätt att fira guds-
tjänst som Margaretha Josefsson hade hand om, och
ett pass som Pontus Johansson ansvarade för och
som handlade om Gudstjänstens rötter i Bibeln.

Efter en god lunch var vi redo för eftermiddagens tre
olika workshops om gudstjänsten: Ett om Rörelse
- hur rör vi oss i gudstjänsten och vad betyder det?
Detta pass hölls av Pontus Johansson och Margare-
tha Josefsson. Ett pass om textläsning med konkreta
tips som hölls av tal- och sångpedagogen Margareta
Johansson Det tredje passet denna eftermiddag hölls
av diakon Tina Svanberg och handlade om att be och
utforma Kyrkans förbön.

Dagen avslutades med gemensamt kaffe och avslu-
tände bön. Många deltagare gav uttryck för att detta
varit en intressant dag och att det varit meningsfullt att
mötas pä detta sätt. Fortsättning följer!

Margaretha Josefsson och Pontus Johansson

Pontus Johansson, Margaretha Josefsson, Margareta Johansson och Tina
Svanberg. Foto: Börje Franzén

För en rättvis värld utan

hunger, fattigdom och förtryck.
Din gåva gör skillnad!
Pg 90 01 22-3 . Bg 900-1223

Svenska kyrkan . S»
INTERNATIONELLT ARBETE



PÅ GÅNG l FALKÖPINGS ARBETSOMRÅDE
Östra delen av Falköpings församling
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Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95
Margaretha Josefsson, komminister 77 63 21 / 0705-09 39 28
Björn Lundin, komminister 77 63 33 / 070-872 38 48
Annika Lagerquist, organist 77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Anne Blomqvist, diakon 77 63 25
Elisabet Johansson, församlingsassistent7763 17

Elisabeth Gustavsson, församlingsassistent 77 63 81
Lena Sjölin, vik församlingspedagog 300 00/0730-46 06 71
Förskolan Arken, föreståndare Solveig Asmus 77 63 34
Diakoni / Nya S:t Olofs gärd, 77 63 25 / 77 69 81
Förskolan Boken, föreståndare Tina Andrésen 77 63 13

Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

lommarmusiken 2009

3m traditionen bjuderärdet åter igen sommarmusik i våra kyrkor. Vi
.bjuder en serie musikgudstjänster med varierat innehåll. Allt från
/gdens utmärkta förmågor till några av världens främsta solister.
ar följer en liten glimt av några av sommarens musikgudstjänster
3:t Olofs kyrka

älkommen!
nnika Lagerquist, organist

årsdag 9 juli 19. 00 i S:t Olofs kyrka
hysteriskt Gammal Musik"
'ill du se något riktigt gammalt som är helt nytt? De är det här något
ir dig. Ensemble Flafterie presenterar en färgsprakande konsert
led de absolut bästa låtarna som skrivits under de senaste 1000
'en.

en föreställning med stark puls och nän/aro är musiken från
ledeltiden och barocken arrangerad se att den blir rykande färsk.
land våra klara favoriter finns bl a Henry Purcell som i är fyller 350
'. Till Henrys ära har vi med oss Trummaskinen Roland frän 70
ilet som har en central roll på scenen och spelar live tillsammans
led våra tidstypiska instrument. Vi kan garantera atttrummaskinen
Sr den redan svängiga medeltid- och barockmusiken ännu
/angigare.

orsdag 20 augusti 19. 00 i S:t Olofs kyrka
^pherés - musikaliska utflykter på tio strängar"
ils-Erik Sparf, violin & David Härenstam. gitarr

ild tango av Astor
iazzolla möter ny svensk
lusik direkt skriven för
nsemblen. Allt kombinerat
led den virtuosa Paganini,
eethoven, Bach och J. H.
.oman.

Nils-Erik Sparf har va-
t konsertmästare i både
tockholms Kungliga filhar-
loniska orkester och Kung-
ga Hovkapellet och leder
umera Drottningholms ba-
ickensemble och Uppsala
ammarsolister. Han turne-
ar som solist och orkes-
irledare över hela världen
ch har spelat in skivor med
närt sagt alla stora svenska artister, däribland; Anne-Sofie von Ot-
sr, Bengt Forsberg och Dan Laurin.
David-Härenstam har efter att ha avslutat sina musikerstudier vid

;oyal Welsh College of Music and Drama, medverkat pé flera CD,
3d'io och TV inspelningar. Han turnerar både i Europa och Aus-
alien som solist och tillsammans med flera av Sveriges främsta
lusiker.

brsdag 20 augusti 19.00 S:t Olofs kyrka
Unga röster och instrumentalister"
lelinerJugendkantorei startade 1976. Medlemmarna är me}lan 15
ch 20 år.~Utmärkande för Berliner Jugendkantorei är det faktum
tt alla medlemmar både är instrumentalister och körsängare.
lärigenom kan de genomföra ett omväxlande program som
träcker sig från ren a-capellamusik över verk för kör och orkester
II rena orkesterstycken. Också stilistiskt spänner de i en vid båge
.ån renässansen till jazz och gospel.

Café S:t Olof

Välkommen till Café S:t Olof i
Falköpings församlingshem.

Onsdag 17/6 kl 15.00
Korsordscafé

Onsdag 24/6 kl 15. 00
Sommarungdomskören

Onsdag 1f7 kl 15.00
Korsordscafé

Onsdag 8/7 kl 15. 00
Minnenas eftermiddag med
Elisabeth Gustafsson

Onsdag 15f7 kl 15.00
Korsordscafé

Onsdag 22f7 kl 15.00
Glada välkända toner med
Gunilla Ahlström

Onsdag 29/7 kl 15.00
Korsordscafé

Onsdag 5/8 kl 15. 00
Ted & Ludvig. Far och son
Rosvall spelar och kåserar

Onsdag 12/8 kl 15. 00
Korsordscafé

Onsdag 19/8 kl 15. 00
Ännu ej fastställt program

Vi fortsätter med våra
populära caféträffar pä
onsdagar resten av hösten.

Varmt välkommen!

Prästvigning

Söndagen den 14/6 kl 11.00
prästvigs Sami Kaukonen, Jo-
hanna Berggren och Carl Jyl-
termark l Skara domkyrka.

OBS! Ingen samling/samkväm
efteråt. Sami hänvisar istället till
högmässan den 21/6 kl 11, 00
i Kyrkefalla kyrka då Sami
mottas som pastorsadjunkt.
Kyrkkaffe. Kyrkoherde Pia
Svantesson leder mässan.

S:t Olofs gärd
l sommar har vi öppet
onsdagar och torsdagar.

På onsdagar har vi öppet
enbart under caféträffama kl
15.00.

Pä torsdagar har vi öppet
mellan 9. 00-14. 00 med
gymnastikgrupp pä morgonen,
sopplunch och arbetsgrupp i
källaren.

Klädinsamlingen öppnar igen i
september

Församlingsresor

Tisdag den 7/7 kl 13. 00
åker vi till Flämslätt (med
omnejd). Vi fikaroch har andakt
på Flämslätt.
Handikappanpassad buss.
Hemkomst cirka 17. 30

Deltagaravgift 50 kronor
Anmälan senast 29/6 till
Elisabeth Gustafsson
070-221 25 18 eller 77 63 81

Tisdag den 1/9 kl 09.00
åker vi till Karlsborg-Tiveden
med guide. Förmiddagskaffe,
lunch och eftermlddagskaffe

ingår.
Handikappanpassad buss
Hemkomst cirka 18.00
Pris 200 kronor
Anmälan senast 24/8 till
Elisabeth Gustafsson
070-221 25 18 eller 77 63 81



PÅ GÄNG l ÅLLEBERGS ARBETSOMRÅDE
Släta, Karieby, Asle, Mularps, Tiarps, Skörstorps och Yllestads församlingar
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Suzanne Byström, komminister 30000/0705-7681 91
MatsLöwing, komminister 361 91,0709-508386
OlofAbrahamson, vik. pä komministertjänst 0706-19 90 40
Birgitta Lindh, kantor 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 /0730-46 06 71
Sonja Svensson, församlingspedagog, 0702-51 89 27
Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare inre tjänst
0705-23 95 32

Magnus Uddenstig, vaktmästare 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 6.
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00
Slötagérden 301 88,300 00
Tiarps hembygdsgård 361 01

Yllestad församlingsgård 76 30 02

Friluftsgudstjänster
l sommar har vi möjlighet att
mötas till gudstjänst utomhus, l
ett antal friluftsgudstjänsterfår
vi tillsammans njuta av Guds
underbara natur-fågelsång,
grönska och blommor - en
härlig mångfald!

Varmt välkommen!

Lördag 20/6 kl 14. 00 i
Asle, Prästgårdsträdgården
- kyrkkaffe.

Lördag 20/6 kl 14. 00 i
Yllestad, Församlingsgårdens
trädgård - kaffekorg.

Söndag 21/6 kl 10. 00 i Tiarp,
G:a kyrkplatsen - kaffekorg

Söndag 21/6 kl 14. 00 i
Karleby, Jakob-Annas stuga
- kaffe korg

Söndag 12/7 kl 14. 00 i
Agnestads kyrkoruin
-kaffekorg.

Söndag 12/7 kl 14. 00 i
Vistorp, G:a kyrkptatsen
-kaffe korg.

Söndag 19/7 kl 14. 00
Falekvarna, Mellomkvarn-
kyrkkaffe.

Söndag 26;7 kl 14. 00 i
Skörstorp, vid dammen
-kaffe korg.

Söndag 2/8 kl 14. 00 l Mularp.
pä berget - kyrkkaffe.

Söndag 16/8 kl 14. 00
Vartofta-Asaka, Getagården
-kaffekorg.

Konfirmandutställning
Efter restaureringen av Asle kyrka är det
numera möjligt att använda kyrkorummet på
ett mer flexibelt sätt, särskilt under som-
marménaderna då närheten till Asle Te kan
locka turister och andra till besök.

Först ut bland sommarutstä Ilning ar blir en
presentation av gamla konfirmandbilder från
Asle och Släta, de äldsta från sent 1800-tal
och sedan fram till omkring 1960. De gamla
längderna över konfirmander har också
tagits fram - återstår att med besökarnas be-
nägna bistånd försöka identifiera de högtids-
klädda flickorna och pojkarna på bilderna.
Har du också en bevarad konfirmand bi l d

(grupp) från detta område, hör av dig till Ted
Rosvall på 0515-37105 eller ted. rosvall®
svenska kyrka n. se

Tack!

. Efter två års studier på församlingspedagogutbildningen vid Sigtuna

. folkhögskola är jag nu klar!

.

. Att fä möjligheten att förkovra sig efter att ha varit ute i arbetslivet ett
, tag är spännande och utmanande. Nu ser jag fram emot att eter fe
^ jobba heltid och jag hoppas att det jag lärt mig och utvecklats till ska bli

något som församlingarna får glädje av.

Jag vill tacka för all den support och stöttning jag fått av arbetsgivaren,
* förtroendevalda och mina kollegor i Allebergs arbetslag. Ni är guld
. värda!

. Lena Sjölin - ett stort tack till dig för allt du gjort för våra barn och
ungdomar när du under min studietid vikarierat på min tjänst.

Du har gjort ett mycket bra jobb - engagemang, inlevelseförmåga,
humor och mycket omtanke.

.

. Sara Strömberg - församiingspedagog



Maracas av mjölkpaket
Arbetet med miljödiplomeringen genomsyrar all verksamhet, från församlingsvård till kyrkogård.
Även våra två förskolor har varit delaktiga och på förskolan Boken träffar jag sju barn för att prata
miljö.

örskolan Boken är belägen i den
gamla prästgården vid S:t Olofs
kyrka. Tidigare huserade här den

diakonala verksamheten men sedan ett

par år tillbaka har förskolan sina lokaler
här. På andm våningen träffar jag Agnes 4
år, Laura 5 år, Vilma 6 år, Filip 5 år, Malte
5 år. Nils 4 år och Kalle 5 år som under

hösten har varit med på ett miljöprojekt
där de har fått lära sig med om bknd an-
nät sopsortermg.

Miljöprojektet på förskolan
Annc-Mette Pleijel Johnsson är förskol-
lärare och den som siirsk-ilt har arbetat

med miljöprojektet.
-Vi drog ju igång det här projektet för

att kyrkan är igång med miljödiplome-
ring och då tyckte vi att det passade bra

att jobba med miljö med barnen. Vi har
varit på åter vinnings stationen där de fick
lam sig att sortera. De har fått ta med sig
skräp hemifrån som de har fått sortera
i olika byttor. Sen har vi pratat om vad
som händer med skräpet när den åter-
vinns och de har fått bygga grejer med
skräpet för att visa att man kan använda
skräpet istället för att slänga.

Leksaker av skräp
Av skräpet som samlades ingjorde barnen
leksaker. Flera av barnen gjorde rymdra-
keter och flygplan dekorerade med bland
annat sugrör och silkespapper. Det var
bara fanttisin som satte gränserna.

-Jag gjorde en borg av metall, berättar
FUip.

-Jag gjorde maracas av ett mjölkpa. ket

<

som v£ir tomt och så hårda makaroncr i

och så satte jag silkespapper uttinpå, be-
rättar Wilma.

Barnen har också lärt sig att man ska
samla in batterier och lämna i batteri-

holk istället för ätt slänga batterierna i
soporna.

- Jiig hade jättemånga batterier hem-
ma, berättar Laura. Mamma och pappa
slängde dem där man ska slänga dem.

Svanenmärket

Barnen har lärt sig hur Svanenmärket ser
ut och de hjälper gärna sina föräldrar att
hitta bra miljövänliga varor l butiken.

- En gång fick jag en glass för att jag
hade varit så dukdg i affrircn, berättar
Agnes.

Alla biirnen sorterar hemma och de
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håller efter sina föräldrar sA att de slänger
allt på rätt ställe, men vet de varför ma.n
ska sortera skräp?

- Annars kan djuren skära sig, säger
FiUp.

- Fast äppelskrottar får man slänga för
det kan älgarna och rådjuren äta, säger
Wilma.

- Och så kan man slänga bananskal.
Fast där Inflikar fröken att man SÄ

långt som möjligt ska slänga skräp i pap-
perskorgen, för annars blir det väldigt
skräpigt i naturen.

Skräpbrädan
Barnen grävde också ner en skräpbrädä
där man hade satt fast överbliven frukt,

plast och papper för att se vad som hän-
der.

- Den grävde vi upp häromdagen. Det
var bara äpp eis knatten och bananskalet
som var borta. Plasten och äggkartongcn
tyckte inte maskarna om.

Anne-Mette berättare vidare:

- Vi följer fortfarande upp arbetet med
miljön med att barnen får följ^ med varje
gäng vi sortemr i vår egen ätervinnmgs-
station i källaren. VI släpper inte mil-
jötänket utan låter det v'.im med t verk-
samheten som en vikrig del.



ördag 13/6
IÄS KYRKA
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Torsdag 23 juli kl 19. 00
S:T OLOFS KYRKA

^rsdotter - Ochoa sång (' "*;?? "Unga musiker spelar passionerad musik".
.n^^», ;"'^TrioArtis.

'.':>.-..;

lidsommarafton^9juni kl 22. 00 (OBS tiden)
1UL'ARPS KXRKA'^^PF
'isöfi^lVlidMmmarkvällen med Gry Graaf och Gustav
SyllenhajnmarJ

^^:--
\ . ^ -^ ^

>öndäg2Tjuni kl 18:00
rORBjÖRNTORPS KYRKA

/^^.

1ARKA KYRKA
'astgratets kyrkomusiker sjunger och spelar

.ördag27/6kl19. 00
/ARTOFTA-ÄSAKA KYRKA
ikårafölk
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orsdag 2 juli kl 19.00
"ORBJÖRNTORPS KYRKA
lommarungdomskören

.öndag 5 juli kl 19.00

. LÖTA KYRKA
Ingdomligt i sommarkvällen.
iommarungdomskören

årsdag 9 juli kl 19.00
i:T OLOFS KYRKA)
1y§teriskt Gammal Musikjj
InsfflhlSFIafiS-ielM^tt^Sc
fann hogelqvist; b]ockflöjt;-l:Ta

LÖO If(

an^Lundquist, ''luta; Pelle

>rsdag 11 juli kl 19. 00
LLESTADS KYRKA
lusik{sommarkvä!l, Jenny Leijon med flera

öhdag 12 juli kl 19.00
, SLE KYRKA
ndliga visor i sommarkvällen
enry Svensson och Rolf Johansson framför sånger av
;öte Strandsjö

)rsdag 16 juli kl 19.00
:T OLOFS KYRKA
ima Bellung och Mattias Lennestig

^. '.'

örfdag 19 juli kli 9.00
IARPS KYRKA'
/änqiqt i sommarkvällen

Joel Nyman, Violin, Frida Bromander. cello och Magnus
Fryklund, piano

Torsdag 25 juli kl19. 00
KÄLVENE KYRKA
Musik i sommarkväll

Söndag26julikl19. 00
KARLEBY KYRKA

'ff^

><it'5'^'", '',' Trio i sommarkvällen, med Agnes Magnusson, cello,
;.*",..". _ . } Julia Ojansivu, sopran och Ludvig Rosvall, piano.

Torsdag 30 juli kl 19:00
FRIGGERAKER KYRKA
Trihlos

Söndag 2 augusti kl 1 9. 00
SLÖTA KYRKA
Klassiskt i Sommarkvällen med Gustav Jannert och en
internationell stråktrio

Torsdag 8 augusti kl 1 9. 00
YLLESTADS KYRKA

Musik i sommarkväll, vokalgruppen Glöd från Hjo

Söndag 9 augusti kl 1 9. 00
ÄSLE KYRKA
Jazz och Visa i sommarkvällen med Kati Mäki och
Anders Lundqvist

Torsdag 13 augusti kl 19:00
MÖSSEBERGS KYRKA
Pianoafton

Rebecka Billström

Söndag 16 augusti kl 19. 00
SKÖRSTORPS KYRKA

Stråk och blås i Sommarkvällen med Familjen Wolff

Torsdag 20 augusti kl 1 9. 00
S:T OLOFS KYRKA
"Spheres"
Nils-Erik Sparf, violin och David Härenstam, gitarr

Torsdag 22 augusti kl 1 9. 00
VISTORPS KYRKA
Musik i sommarkväll

Mändag 24 augusti kl 1 9. 00
S:T OLOFS KYRKA
Berliner Jugendkantorei


