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I den gamla visan om tomtegubben som hade snuva får han 
rådet att göra sig riktigt fin, han ska ju till doktor mullvad. 
söndagskostymen och finaste hatten ska på, och helst ska 
väl inga tecken få synas på någon tomtesnuva. ”Håll skenet 

uppe” - det ropet tycks gälla sagornas tomtar såväl som oss 
vardagstomtar.

men den som varit riktigt förkyld vet hur svårt det kan vara att 
dölja. Den kvävda nysningen som istället vill leta sig ut genom 
öronen, och ögon och näsa som inte vill hålla tätt. Bättre då att 
säga som det är: Jag är sjuk, och jag behöver medicin. 

Vår tro, vårt hopp och vår kärlek är ständigt i riskzonen att för-
kylas av denna världs egoism och isande cynism. En verksam 
medicin mot detta är att få höra om den varma, gränslösa kär-
lek som gud älskar oss med. I kyrkan kallar vi det botemedlet 
för evangelium. Den kan ges i form av goda råd: gudstjänsten, 
eller som fysisk medicin i bröd och vin: mässan. 

Hos de gamla ökenfäderna, som levde på 100-talet efter Kris-
tus, berättas det om en munk som var så oerhört from och 
kärleksfull att han bara behövde nattvarden någon eller några 
gånger om året. men de flesta av oss behöver kärlekens medi-
cin i bröd och vin mycket oftare än så. De kristna har genom 
två tusen års erfarenhet upptäckt att vi behöver mässans fy-
siskt påtagliga medicin minst en gång i veckan. 

De goda råden, som i kyrkan motsvaras av gudstjänsten utan 
nattvard, kan naturligtvis vara till stor hjälp. Den som hos sin 
doktor fått goda råd som förändrat livet vet att de kan vara 
mer verksamma än någon medicin. men oftast behöver vi 
medicinen för att bli riktigt friska. 

KYRKOHERDEN

snuvad på medicinen?

och tomtegubben, blev han då snuvad? Nej, när han knackade på i 
björkestubben tog doktor mullvad fram sin medicin ur källarskrub-
ben. Du som söker dig till våra kyrkor i sommar kommer att mötas 
av detsamma. Ibland blir det mest goda råd, men allt oftare får du 
också himmelrikets medicin; välsignat bröd och vin i gemenskap 
med behövande människor över hela vår jord. tvekar du, så kom 
ihåg att den sjuke behöver inte förtjäna sin medicin genom att visa 
upp friskhet, det vore absurt. Vi kan aldrig göra oss förtjänta av 
nattvardens gåvor genom att visa fram vår fromhet och duktighet. 
Nattvardens medicin förblir just vad den är: en läkande och helande 
gåva, av nåd, ur guds hand. 

Jag önskar dig, församlingsbo i Falbygden, en rikt välsignad som-
martid. må du bli bevarad från snuva och andra förtretligheter, och 
istället få hjärtat fyllt av glädje och lovsång!
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I nummer 4 2009 av Kyrkobladet utlyste 
vi en tävling om nytt namn för tidningen. 
Flera bra förslag kom in, men inget kän-
des helt rätt så därför behåller vi Kyrko-
bladet ett tag till. 

Vi har ändå dragit en vinnare bland de in-
skickade förslagen och Ing-Britt thyman 
i Falköping får ett presentkort att äta gott 
för. Presentkortet kommer i brevlådan. 

Vi ville, trots att ingen namnändring blev 
av, ändå göra en förändring av Kyrkobla-
det och i din hand håller du nu en tidning 
i en något komprimerad form. I övrigt är 
den sig lik med artiklar, kalendarium och 
våra tre arbetsområdens sidor. 

För den som är tävlingssugen och vill vara 
med i utlottningen av ett fin-fint bokpa-
ket har vi i detta nummer ett Kyrkrally. 
Läs mer på sidan 14.

Hälsningar Viktoria Unosson
Vikarierande informationssekreterare
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Varmt välkommen till 
ny-gamla Kyrkobladet!



Vi sitter och samtalar i Fredriks-
bergs kyrka. Till en början är vi 
lite trevande, försöker hitta ord 

och formuleringar. Vad är egentligen ett 
samtal, funderar diakonen Anne Blom-
qvist högt för sig själv och försöker be-
svara sin egen fråga: 
- Samtal kan vara det där oplanerade 
samtalet som bara uppstår i kön i mataf-
fären, i köket i församlingshemmet eller 
i busskön. 

Alla dessa samtal om livet, om hundar 
och ungar, om besvikelser, om allt det där 
som inte blev sagt eller gjort som vi behö-
ver få dela med någon. 
- Det är livsviktigt att samtala, säger Anne 
i nästa andetag. Det skapar förståelse, när-
het och gemenskap. Det är ett sätt att bli 

sedd, där någon ger sin tid till att lyssna 
på vad någon annan har att berätta. Det 
är också ett stort ansvar när man får ta 
del av någons livsberättelse, att få förvalta 
någons förtroende. 

Många olika typer av samtal
Anne Blomqvist är familjeterapeuten 
som vidareutbildade sig till diakon. Som 
diakon möter hon dagligen människor 
som har funderingar på bland annat sina 
rädslor, kring relationer - till barn, till en 
partner, till sina gamla föräldrar, eller hur 
man ska stå ut från den ena dagen till den 
andra. Många människor har idag svårt 
att ge varandra tid till att sitta ner och 
mötas genom ett samtal. Vardagen skyn-
dar ibland så fort att vi varken uppfattar 

våra egna eller någon annans signaler på 
att något är fel och till slut rasar tillva-
ron. Ibland tar livet vändningar som man 
inte är beredd på och det är inte alltid 
så lätt att hantera allt som händer i livet. 
Då är det för många skönt att få prata 
med någon som står helt utanför det egna 
sociala nätverket. Svenska kyrkan har en 
lång tradition av att vara ett stöd vid till 
exempel kriser och det finns många olika 
typer av samtal.

Rum för samtal
Var finns då rummen för samtal kring 
meningsskapande och forum för oss så 
att vi kan få en möjlighet att förstå våra 
egna sammanhang? Anne menar att det 
är en av kyrkans uppgifter att skapa dessa 
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sommar, sol och semester. För de flesta påminner dessa tre härliga ord om en period som är den bästa tiden på 
året. För andra är sommarsemestern en plåga, en lång väntan på att få gå tillbaka till jobbet eller på att skolan 
ska börja igen. Pengarna är slut innan semestern ens har hunnit börja, familjebråk blir vardagsmat och den 
stora ensamheten är värre än någonsin. För den som vill kan svenska kyrkan finnas med som samtalsstöd vid 
situationer som känns för svåra att hantera ensam.

När l ivet inte blir som man tänker sig



”goda miljöer” – goda miljöer för det 
goda samtalet. Det som gör gott i själen, 
det som stärker oss och får oss att växa 
som människor eller för att hitta vägen 
till Gud.
- Men som sagt så är det inte bara i de 
allvarligaste livskriser som kyrkan finns 
utan vi vill finnas i människornas vardag, 
säger Anne. Genom familjesamtal, parre-
lationssamtal, enskilda stöd- och resurs-
samtal och i det själavårdande samtalet. 

Själavård
För den som funderar på de allra djupaste 
frågorna kan själavården vara ett sätt att 
komma vidare i sina tankar. 
- Själavård är de djupaste existentiella 
samtalet som kyrkan kan erbjuda och i 
det samtalet är Gud alltid närvarande, 
säger Anne. 

I det själavårdande samtalet vandrar 
man tillsammans med sin själavårdare 
i ett sökande efter en närmare relation 
med Gud. Ett samtal som ofta rör sig 
kring frågor som: Vad är meningen med 
livet? Vad händer när jag dör? 
- Den här samtalsformen har sina tydliga 
gränser menar Anne: enskild plats och 
avsatt tid.

Själavård och terapeutiska samtal är 
dock inte samma sak.  
- Det är också viktigt att skilja själavård 
från det terapeutiska samtalet, fortsätter 
Anne, även om de yttre formerna är lika 
vad gäller planerad tid och plats. I det tera-
peutiska samtalet är det inte självklart att 
Gud är närvarande på samma självklara 
sätt. Alla är ju inte kristna som kommer 
till kyrkan för att samtala. I familjesam-

talen rör sig samtalen om relationerna 
inom familjen utifrån tanken att indivi-
den är inlemmad i ett familjesystem där 
alla och allt påverkar detta system. Det 
individuella samtalet kan handla om att 
finna mönster och tekniker för att kunna 
förstå sig själv och sitt sammanhang.   

PREP-kurser
Något Anne också arbetar med är PREP. 
Ett kommunikationsprogram för par där 
målet med kursen är att ge verktyg för en 
bättre kommunikation. PREP handlar 
också om att lära sig att lyssna, att be-
kräfta och att se sin partner. Under våren 
har Svenska kyrkan i Falköping, Floby 
och Vara tillsammans med Sensus hållit 
en kurs. PREP-kurserna kommer igen 
till hösten, fast denna gång blir det en 
helgvariant. 
- Vi upptäckte att många hade svårt med 
barnvakt och hade därför inte möjlighet 
att delta, berättar Anne. I Svenska kyrkan 
tror vi på livslånga relationer, vare sig det 
är i ett hetero- eller homosexuellt förhål-
lande. Vi tror på äktenskapet som form 
och ska det fungera behöver man verktyg 
för att bättre förstå och kommunicera 
med varandra. 

Personliga mötet
Diakoner och präster i Svenska kyrkan 
arbetar mycket med det personliga mö-
tet. En del av yrket är att vara en stödjan-
de länk för den som behöver hjälp, med 
kristna förtecken.

– Vi är kyrka och kanske är det så att 
oavsett vad vi har för samtal finns Gud 
med och leder oss, säger Anne. Samtalet 

Fakta
a samtalen ges av både diakoner och 
präster.

a ring vår växel 0515-77 63 00 om 
du vill boka en tid.

a Både diakoner och präster har 
tystnadsplikt, vilket innebär att de 
aldrig för vidare det som har sagts i 
ett självavårdande samtal.

a alla, även den som inte är medlem i 
svenska kyrkan, kan få samtalsstöd.

a samtalen är kostnadsfria. 

a Vid akuta situationer nattetid finns 
Jourhavande präst. Jouren är öppen kl 
22.00-06.00 varje natt och är öppen 
för alla. Du når jouren via larmnumret 
112.

handlar ju om att bygga förtroenden, 
att ha en öppen ömsesidig dialog och 
att se människan som sitter framför oss. 
Det handlar också om att ha tilltro till 
människan att de själva kan hitta kraften 
i sig, men med hjälp av samtalet. 
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???
Vad vill du veta?
Har du alltid undrat något över vad man gör i svenska kyrkan, 
men aldrig kommit dig för att fråga? ställ dina frågor i Vad vill du 
veta?  

skicka eller ring in din fråga till vår informationssekreterare 
Viktoria så kanske din fråga kommer med i kommande nummer 
av tidningen.
E-post: viktoria.unosson@svenskakyrkan.se 
telefon: 0515-77 63 19
Post: Viktoria Unosson, svenska kyrkan Falköping, 
Box 734, 521 22 Falköping

Vad är det för skillnad mellan gudstjänst 
och mässa?
Pontus Johansson, präst i mössebergs församling svarar:
Det enkla svaret är att båda är gudstjänst, men vid mässan 
firas nattvard. Varför kallar vi det då inte kort och gott för 
nattvardsgudstjänst, istället för att krångla till det med knepiga 
ord som t ex mässa? Jo, orden innehåller mer. ordet mÄssa har 
med att sända ut att göra. att fira nattvardsgudstjänst, dvs mässa, 
är ett sätt att leva. Vi får ta emot stora gåvor från gud. Brödet och 
vinet är min kropp och mitt blod, säger Jesus. 

Vi vill använda ordet ofta och fira mässan ofta eftersom vi hela 
tiden upptäcker nya djup i den. glädjen blir större när den som förut 
inte var med hittar sitt hem, sin plats vid hans bord och får dela 
erfarenheten: hans kärlek förvandlar verkligen liv. Den som firar 
mässa gör det alltså inte enbart för sin egen skull, utan lika mycket 
för de andra vid nattvardsbordet och de som ännu inte hittat dit. 
Välkommen att dela mässans gemenskap och sändning!

Har Svenska kyrkan Falköping väntjänst?
tina svanberg, diakon i mössebergs församling svarar:
Vi har ingen organiserad väntjänst, men diakonala insatser görs 
av både anställda och ideella krafter. Vi gör bland annat besök 
på äldreboenden och hemma hos människor. Det finns ett stort 
behov av fler som är villiga att ge av sin tid till detta. Det finns ett 
stort behov och vilja att ha en mer organiserad väntjänst och vi 
hoppas komma ditåt snart. 

NOTISER  

Den 29 augusti kommer prästen Jan Boström att besöka 
mössebergs kyrka under förmiddagsgudstjänsten och efter 
gemensam kyrklunch kommer han att hålla en föreläsning om 
sina erfarenheter som Ekumenisk följeslagare i Israel-Palestina, 
om situationen i den delen av världen. möjlighet till samtal och 
delande kommer det också att bli. Håll utkik efter mer infor-
mation då dagen närmar sig.

Jan Boström. Bilden kommer från 
www.skr.org

marka kyrka har blivit med dass
På parkeringsplatsen utanför marka kyrka finns nu ett dass. 
Det är en torrtoalett som på elektrisk väg får undan och om-
vandlar urin och avföring till miljövänlig aska som sedan kan 
användas till gödsel. 

Marka kyrka har fått  toalett. 
Foto: Leif Lidholm



  

Välkommen till Svenska kyrkan i sommar!
Här hittar du gudstjänsterna 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! 

KALENDARIUM  
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Fortsättning på nästa sida!

LöRDAg 29/5

19.00 S:t Olofs kyrka
Glödjens blomster. Falbygdens 
oratoriekör sjunger svensk 
körmusik av H. alfvén, W. 
Peterson-Berger med flera. 
annika Lagerquist, dirigent

SöNDAg 30/5
Heliga trefaldighets 
dag

09.30 Karleby kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa med musik och dop, 
Jonas Hagström. s:t olofs 
kyrkokör sjunger mässa av P. 
rips. matilda mickeler, solist 
och instrumentalister. Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
mässa, Pontus Johansson. 
mors dags-fika

11.00 Mularps kyrka
mässa, Knut svenning

11.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
gudstjänst, Kristina askolin. 
Konfirmander medverkar

18.00 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, Kristina askolin

18.00 Friggeråkers kyrka
mässa, Knut svenning

SöNDAg 6/6 
1 sönd e trefaldighet

09.30 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

09.30 Slöta kyrka
gudstjänst, suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Björn Lundin. Kyrkfika

11.00 Marka kyrka
mässa, Knut svenning

11.00 Yllestads kyrka
gudstjänst, suzanne Byström

11.00 Åsle kyrka
gudstjänst, mats Löwing

13.00 Plantis
Ekumenisk gudstjänst, 
Björn Lundin

18.00 Mössebergs kyrka
sommarmusik med 
församlingens körer. 
aftonbön: Knut svenning

TORSDAg 17/6

19.00 Friggeråkers kyrka 
musik i sommarkväll. 
Kvartettsång med Ellinor 
Norberg, gry graaf, gustav 
gyllenhammar och Henry 
svensson. Pontus Johansson

LöRDAg 19/6

19.00 Vistorps kyrka 
musik i sommarkväll. Jonas 
Hagström. Kaffe i kyrkan

19.00 Torbjörntorps kyrka 
musik i sommarkväll med 
gustavi stämmor. Knut 
svenning
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SöNDAg 13/6
2 sönd e trefaldighet

09.30 Luttra kyrka
mässa, Knut svenning

09.30 Torbjörntorps kyrka
gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
gudstjänst, Knut svenning. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
mässa, Pontus Johansson

11.00 Skörstorp
Friluftsmässa med 
konfirmation vid 
Kvarndammen i östra gerum. 
mats Löwing

11.00 Näs kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

19.00 Fredriksbergs kyrka
”Come along”, 
Fredagsensemblen, Knut 
svennings och Bergaton 
sjunger under ledning 
av sångare ur amanda-
ensemblen. Knut svenning

19.00 Karleby kyrka
gudstjänst, Björn Lundin
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SöNDAg 20/6
3 sönd e trefaldighet

09.30 Friggeråkers kyrka
mässa, Knut svenning

09.30 Tiarps kyrka
mässa, Jonas Hagström

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Björn Lundin. 
sommarungdomskören. 
Kyrkfika

11.00 Slöta kyrka
mässa, Knut svenning

18.00 Fredriksbergs kyrka
mässa, Björn Lundin

19.00 Kälvene kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström. 

FREDAg 25/6 
MIDSOMMARAFTON

22.00 Mularps kyrka
musik i sommarkväll. mats Löwing

LöRDAg 26/6
Midsommardagen

11.00 S:t Olofs kyrka
gudstjänst, martin 
sandström. Kyrkfika

14.00 Marka kyrka
Friluftsgudstjänst, 
martin sandström

14.00 Åsle kyrka
Friluftsgudstjänst i 
Prästgårdens trädgård. 
mats Löwing. 
sommarungdomskören. 
Kyrkkaffe 
 
14.00 Yllestads kyrka
Friluftsgudstjänst i 
församlingsgårdens trädgård. 
Björn Lundin. medtag 
kaffekorg
 
SöNDAg 27/6 
Den helige 
Johannes Döparens 
dag

10.00 Tiarps kyrka
Friluftsgudstjänst i Flittorp, 
Åsa Jockisch. medtag kaffekorg

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Jonas Hagström. 
Kyrkfika

11.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
gudstjänst, martin sandström

14.00 Karleby kyrka
Friluftsgudstjänst vid 
Jakob annas stuga, 
martin sandström. 
sommarungdomskören. 
medtag kaffekorg

14.00 Skörstorps kyrka
Friluftsgudstjänst vid 
Brunnsgårdens damm, Jonas 
Hagström. medtag kaffekorg

18.00 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst

19.00 Slöta kyrka
musik i sommarkväll
sommarungdomskören. 
Kyrkkaffe

19.00 Näs kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström

TORSDAg 8/7
 
19.00 S:t Olofs kyrka
musik i sommarkväll. 
”Hördegårds fyra”
magnus Hördegård, 
allis Brorsson, göran Larsson 
och Johan Junstrand. 
Kristina askolin

SöNDAg 11/7
6 sönd e trefaldighet

09.30 Friggeråkers kyrka
gudstjänst, 
martin sandström

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, martin sandström. 
Kyrkfika

11.00 Slöta kyrka
gudstjänst

14.00 gamla kyrkplatsen 
i Vistorp
Friluftsgudstjänst. medtag 
kaffekorg

�

18.00 Mössebergs kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström. 
sommarungdomskören

TORSDAg 1/7

19.00 S:t Olofs kyrka
musik i sommarkväll.
sommarungdomskören. 
Pontus Johansson

LöRDAg 3/7 
 
10.00 och 15.00
Mössebergs kyrka
Konfirmation med mässa,
Pontus Johansson, 
Kristina askolin

19.00 Yllestads kyrka
musik i sommarkväll.
sommarungdomskören. 
Jonas Hagström. Kaffe i 
kyrkan 
 
SöNDAg 4/7
Apostladagen

09.30 Torbjörntorps kyrka
mässa, Jonas Hagström

10.00 och 15.00
Mössebergs kyrka
Konfirmation med mässa,
Pontus Johansson, 
Kristina askolin

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Jonas Hagström. 
Kyrkfika

14.00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst. 
sommarungdomskören



14.00 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst, 
olof abrahamsson

19.00 Skörstorps kyrka
musik i sommarkväll. martin 
sandström. Kyrkkaffe

19.00 Vistorp
Helkväll med Friluftsguds-
tjänst i slättered, olof abra-
hamsson. Kåre och Lena Jhon-
sen spelar kristen country- 
och westernmusik. servering 
med grillad korv

TORSDAg 5/8

19.00 Luttra kyrka
musik i sommarkväll. 
mattias Lennestig, piano och 
magnus Hägglund, klarinett

SöNDAg 8/8
10 sönd e 
trefaldighet

09.30 Marka kyrka
gudstjänst, olof abrahamsson

09.30 Åsle kyrka
gudstjänst, 
suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa. Kyrkfika

11.00 Näs kyrka
gudstjänst, suzanne Byström

18.00 Mössebergs kyrka
mässa, Birgitta Nyman

19.00 Karleby kyrka
musik i sommarkväll.
suzanne Byström. Kyrkkaffe

18.00 Mössebergs kyrka
mässa, martin sandström

19.00 Åsle kyrka
musik i sommarkväll. 
Kyrkkaffe

TORSDAg 15/7 

19.00 S:t Olofs kyrka
musik i sommarkväll. trio artis 
(Frida Bromander, cellor, Joel 
Nyman, violin, magnus Fryklund, 
piano). Knut svenning

LöRDAg 17/7 

19.00 Näs kyrka
musik i sommarkväll. 
Knut svenning. Kaffe i kyrkan

SöNDAg 18/7
Kristi förklarings 
dag

09.30 Marka kyrka
mässa, Knut svenning

10.00 Karleby
Friluftsgudstjänst i agnestads 
kyrkoruin, suzanne Byström. 
medtag kaffekorg

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Knut svenning. 
Kyrkfika

14.00 Mularp
Friluftsgudstjänst på berget, 
Höjentorp, suzanne Byström. 
Kyrkkaffe

18.00 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, Knut svenning

18.00 Kälvene kyrka
gudstjänst, suzanne Byström

TORSDAg 22/7

19.00 Marka kyrka
musik i sommarkväll
Duo Nuovo (mathias Kihlberg, 
flöjt och Jan Björklund, gitarr)
Knut svenning

SöNDAg 25/7 
8 sönd e 
trefaldighet 

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Björn Lundin. Kyrkfika

11.00 Yllestad kyrka
mässa, suzanne Byström
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14.00 Torbjörntorps kyrka
Friluftsgudstjänst, 
Björn Lundin

14.00 Slöta
Friluftsgudstjänst i Falekvarna, 
suzanne Byström. Kyrkkaffe

18.00 Mössebergs kyrka
mässa, Björn Lundin.

18.00 Tiarps kyrka
musik i sommarkväll.
suzanne Byström. Kyrkkaffe

19.30 Luttra kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

TORSDAg 29/7

19.00 S:t Olofs kyrka
musik i sommarkväll. gustav 
Jannert spelar svensk 
orgelmusik. Björn Lundin

LöRDAg 31/7

19.00 Näs kyrka
musik i sommarkväll.
olof abrahamsson. Kaffe i 
kyrkan

SöNDAg 1/8 
9 sönd e 
trefaldighet

09.30 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, martin sandström

11.00 S:t Olofs kyrka
gudstjänst, martin 
sandström. Kyrkfika

11.00 Slöta kyrka
gudstjänst, olof abrahamsson
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18.00 Friggeråkers kyrka
mässa, Knut svenning

18.00 Slöta kyrka
Konfirmandinskrivning, 
suzanne Byström

LöRDAg 11/9

11.00 Kyrkparken vid 
S:t Olofs kyrka
Kyrkans dag. se mer 
information i annonsering i 
Falköpings tidning och nästa 
nummer av Kyrkobladet. 
Vigselinbjudan på sidan 9

11.00 Mössebergs kyrka
mässa, Knut svenning

11.00 Skörstorps kyrka
mässa, mats Löwing

11.00 Kälvene kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
sinnesrogudstjänst, Kristina 
askolin

18.00 Marka kyrka
mässa, Björn Lundin

SöNDAg 5/9
14 sönd e 
trefaldighet

09.30 Luttra kyrka
gudstjänst, Knut svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
gudstjänst, Pontus Johansson. 
Konfirmandinskrivning

11.00 Åsle kyrka
mässa med Konfirmand-
jubileum, mats Löwing

11.00 Vistorps kyrka
mässa, suzanne Byström

15.00 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst, Kristina 
askolin. Uppstart för 
konfirmander

18.00 S:t Olofs kyrka
musikgudstjänst, Jonas 
Hagström

SöNDAg 22/8
12 sönd e 
trefaldighet

09.30 Friggeråkers kyrka
gudstjänst, Pontus Johansson

09.30 Tiarps kyrka
gudstjänst, mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Björn Lundin. Kyrkfika

11.00 Slöta kyrka
Konfirmation med mässa, 
suzanne Byström

18.00 Mössebergs kyrka
mässa, Pontus Johansson

19.00 Yllestads kyrka
mässa, Jonas Hagström

LöRDAg 28/8
 
19.00 Yllestads kyrka
musik i sommarkväll, Kristina 
askolin. ”När solen värmer 
jorden”, Åsa och anders Brolin. 
Kaffe i kyrkan

SöNDAg 29/8
13 sönd e 
trefaldighet

09.30 Torbjörntorps kyrka
gudstjänst, Knut svenning

09.30 Karleby kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Kristina askolin. 
Kyrkfika

TORSDAg 12/8
 
19.00 S:t Olofs kyrka
ryska manskören “Black sea 
Don Cossacks”. sakral musik 
och folkmusik från ryssland. 
Entré. olof abrahamsson

LöRDAg 14/8
 
19.00 Kälvene kyrka
musik i sommarkväll. 
Inge Hedenberg. Kaffe i 
kyrkan

SöNDAg 15/8
11 sönd e 
trefaldighet

09.30 Luttra kyrka
mässa, Birgitta Nyman

09.30 Torbjörntorps kyrka
gudstjänst, olof abrahamsson

11.00 S:t Olofs kyrka
mässa, Birgitta Nyman. 
Kyrkfika

11.00 Mularps kyrka
mässa, olof abrahamsson

14.00 Vartofta-Åsaka 
Friluftsgudstjänst 
vid getagården, olof 
abrahamsson. medtag 
kaffekorg

18.00 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, Birgitta Nyman

19.00 Slöta kyrka
musik i sommarkväll.
olof abrahamsson. Kyrkkaffe



 

PÅ gÅNg I MöSSEBERgS FöRSAMLINg
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T Pontus Johansson, komminister 100 03 / 070-20� 25 �3
Knut Svenning, komminister 070- 6�9 �2 25
gry graaf, kantor 77 63 23 
gustav gyllenhammar, kantor 77 63 26
Tina Svanberg, diakon 070-221 24 1�

Magdalena Johansson, församlingspedagog  77 63 30/ 070-2�� 67 65
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00
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Välkommen till våra mötesplatser:
sista Café Bergsliden i vår går av stapeln den 29 maj kl. 14.00 – 16.00 på 
Bergsliden 7. Det blir ett sommartema i musik och dikt med aina tylstedt 
och tina svanberg. Har du idéer om gäster inför framtida caféer och/eller 
vill du vara med och arbeta med caféerna, till exempel baka, hör av dig till 
tina svanberg, se telefon ovan.

Källarn – Öppet hus i  Mössebergs kyrka, torsdagar mellan 13.30 – 
16.00 fortsätter in i juni. sommaravslutning blir det 10 juni, med tårtkalas. 
Välkommen med! Den 26 augusti öppnar vi igen efter sommaren. 

Veckomässan på Bergsliden, torsdagar kl. 09.00, håller på till och med den 
10 juni. Första mässan för hösten blir den 26/�.

Veckomässan i mösseberg, tisdagar kl. 1�.00, håller på till och med den � 
juni. Första mässan för hösten blir den 24/�.

gud tar inte semester, även om våra mötesplatser blir annorlunda under 
några veckor i juni, juli, augusti. runt om i pastoratet firas gudstjänst 
och mässa hela sommaren. titta efter annonser och i fredagstidningens 
predikoturer. Där hittar du gudstjänster, konserter och annat fint. Du vet väl 
att det finns kyrktaxi du kan använda?

Sommarmusik i Mössebergs församling
6/6 kl 1�.00 inleds mössebergs församlings sommarmusikgudstjänster 
med härlig körmusik i mössebergs kyrka. Ungdomskören och 
Lovsångskören medverkar tillsammans med mössebergs och torbjörntorps 
kyrkokörer. gry graaf och gustav gyllenhammar leder musiken och Knut 
svenning håller andakt. 

mer sommarmusik i församlingen enligt följande: 17/6 kl 19.00 i 
Friggeråkers kyrka blir det kvartettsång med Ellinor Norberg, gry graaf, 
gustav gyllenhammar och Henry svensson. 19/6 kl 19.00 sjunger 
dubbelkvartetten gustavi stämmor i torbjörntorps kyrka. 22/7 kl 19.00 
spelar Duo Nuovo i marka kyrka. Duo Nuovo består av flöjtisten mathias 
Kihlberg och gitarristen Jan Björklund. Välkomna!

Palmsöndagen i Torbjörntorps kyrka

På Palmsöndagen var det sammanlyst familjegudstjänst i torbjörntorps kyrka 
som inleddes med procession. Barnen tågade in i kyrkan med palmblad i 
händerna samtidigt som vi sjöng Hosianna Davids son. Efter inledningsorden 
sjöng Barnkör och miniorer några sånger. runt om i bänkarna skramlades det lite 
med alla fastebössor. Barnen var ivriga att få lämna fram sina fina bössor som 
de själva målat. temat för insamlingen var rent vatten och därför var det olika 
vattenmotiv de ritat på bössorna. Barnkör och miniorer sjöng sången Boken om 
Jesus och därefter delades Barnens bibel ut till 6-åringar. Efter gudstjänsten 
var alla kvar i kyrkan och fikade och tittade på utställningen av påskägg som 
miniorerna målat. alla barn fick också godis och ett rättvisemärkt handmålat 
påskägg innan de gick hem.

Söndagsskola i Mössebergs kyrka till hösten!
Vill du vara med som frivilligledare?
Vi vill att barnen också ska få plats och kunna hjälpa till med olika saker i 
söndagens mässa. men en liten stund, bl a när prästen predikar, får barnen en 
egen samling nere i församlingsvåningen, ungefär 25 minuter. Vi hoppas på 
ett litet gäng av ledare i olika åldrar som vill hjälpas åt med detta. Vi erbjuder 
handledning, material och arbetsgemenskap. Du arbetar aldrig ensam med 
barnen. Varmt välkommen att höra av dig! 

Frågor och intresseanmälan till  
Pontus Johansson, präst, mobil 0702-0�2 5�3, 
e-post: pontus.johansson@svenskakyrkan.se

Avtackning 
Vid fasteinsamlingen för Hela världen den 27/3 på Bergsliden avtackades 
ann-marie Bjureklev för sin insats, under lång tid, som gudstjänstvärd på våra 
sjukhusandakter. taCK ann-marie för ditt engagemang! (och) Välkommen 
med i arbetet susanne Persson-Blomvik! 

Är du intresserad av Internationella frågor? 
Vi är några som möts regelbundet för att stödja ett engagemang i våra 
församlingar för dessa frågor och framför allt för utsatta medmänniskor 
ute i världen. Vi är församlingsombud för ”Hela Världen - svenska Kyrkans 
internationella arbete” och andra intresserade. 

Vi vill studera aktuella frågor och historiska sammanhang, samtala, inspirera 
varandra och andra och hjälpas åt att finna konkreta, bra och möjliga sätt, att 
arbeta för en bättre värld. 

Vill du veta mer så hör av dig till diakon tina svanberg tel. 070 221 24 1�. 
Välkommen med! 



 R

PÅ gÅNg I FALKöPINgS FöRSAMLINg

Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95
Kristina Askolin, komminister 77 63 21 / 0705-09 39 2�
Björn Lundin, komminister 77 63 25 / 070-�72 3� 4�
Annika Lagerquist, organist  77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Anne Blomqvist, diakon 77 63 33

Elisabeth gustavsson, föreståndare s:t olofs gård 77 63 �1/ 
070-221 25 1�
Förskolan Arken, föreståndare solveig asmús 77 63 34
Diakoni / Nya S:t Olofs gård, 77 69 �1
Förskolan Boken, föreståndare tina andrésen 77 63 13
Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00 K
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Har du garn liggande hemma, som du inte behöver? Vi på Nya st olofs gård tar 
gärna emot det! Både hela nystan och restgarner. tack för ditt bidrag till vår 
verksamhet!

Luttra sockenråd samlas den 25 augusti kl 19.00 i Luttra kyrkogård.

Pilgrimsmässan och rörelse och stillhet (onsdagar i s:t olofs kyrka) tar inte 
sommarledigt utan håller på hela sommaren.

mässa, mat och lite prat i Fredriksbergs kyrka håller på till den 3 juni. Därefter tar 
mässan sommaruppehåll och startar igen torsdagen den 26 augusti kl 1�.00.

Inbjudan till vigsel mellan er två!
 Har ni varit tillsammans länge, men inte gift er?
 
”Det har bara inte blivit av”,  
”Det kom barn emellan”,  
”Vi måste spara pengar så att vi får råd” 
”Han är inte så mycket för sånt” 
”Vi har ju klarat oss hittills”
”Men 10 år är väl inte så länge” 
”Vi ville inte ha något så stort som ett bröllop”
 
... Ja, bortförklaringarna är många! men ni kommer inte ifrån att 
som gift är ni mer skyddade om det skulle hända en av er något. 
Visst, det finns en sambolag, men den kan inte mäta sig med 
äktenskapsbalken. och har man en komplicerad familjebild som 
förgrenar sig åt alla håll, vilket inte är ovanligt idag, då är det extra 
viktigt att ta hand om varandra.
 
Nu vill vi, svenska kyrkan Falköping, slå ett slag för vigsel av er, som 
varit tillsammans länge och som av olika anledningar inte gift er. Vi 
vill visa att vigsel inte behöver kosta massor av pengar. 
 
I samband med Kyrkans Dag den 11 september 2010, bjuder vi 
speciellt in er som känner er träffade av denna inbjudan. Vigseln/
vigslarna äger rum på eftermiddagen i st. olofs kyrka. anmäl er 
till församlingsexpeditionen 0515-77 63 00. Vigselförrättare 
denna dag är komminister Kristina askolin. önskemål om vigsel 
i andra kyrkor och med andra präster kan ni också lämna till 
församlingsexpeditionen.

Ps. att gifta sig i svenska kyrkan är gratis men en av er måste vara 
medlem i svenska kyrkan.

”Amandakonsert” med tre körer
Söndag 13/6  kl. 19.00 i Fredriksbergs kyrka 
I slutet av februari startade Fredagsensemblen, Bergaton och kören Knut svennings 
ett samarbete med amandasånger som tema. amanda är en kör från göteborg som 
funnits i många år och gjort flera skivor. Kören arbetar mycket med budskap och 
sceniskt uttryck. sångerna som vi valt att arbeta med är bl.a. Come along, Fragile 
(sting), och Walk (Fläskkvartetten). Dessutom sjunger körerna var för sig av sin egen 
repertoar. Pedagogerna sanna Källman och Johan Hogenäs från amanda kommer 
att inspirera körerna och dess ledare ann-Britt Werner, annika Lagerquist och Ellinor 
Norberg. Det kommer att bli en annorlunda musik i sommarkväll med mycket värme 
och känsla.

Årets sommarungdomskör
Vid pressläggningen har inte anmälningstiden gått ut men räknar med att det finns 
platser kvar. maila till falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se eller hör av dig till Ellinor 
Norberg på telefon 070-5910654. I år är det många framträdanden inplanerade. 
Numera är det tradition att sommarungdomskören medverkar på friluftsgudstjänsten 
i Åsle på midsommardagen och midsommarfirandet på Bergsliden på onsdagen 
samma vecka. Nytt för i år är att Luttra ska ha friluftsgudstjänst och då medverkar 
sommarungdomskören. Kören kommer även att medverka på tipspromenadkvällen 
på mössebergsgården den 29 juni. Första helgen i juli som är deras sista helg har 
kören musikgudstjänst i Yllestad och slöta kyrkor. Årets ledare är Erik Johansson och 
madeleine Kvick.

För en rättvis värld utan 
hunger, fattigdom och förtryck. 



 

PÅ gÅNg I SLöTA-KARLEBY, YLLESTAD OCH 
ÅSLEBYgDENS FöRSAMLINgAR
Suzanne Byström, komminister  300 00 / 0705-76 �1 91
Mats Löwing, komminister 361 91 /0709-50 �3 �6
Birgitta Lindh, kantor 0701-�9 20 07
Ted Rosvall, kantor 371 05/ 0705-30 09 94
Sara Strömberg, församlingspedagog 300 00 /0702-10 70 95
Sonja Svensson, församlingspedagog 0702-51 �9 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 64
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00 
Slötagården 301 �� /300 00
Tiarps hembygdsgård 361 01
Yllestad församlingsgård 76 30 02 K
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Friluftsgudstjänster

”När dagen fylls av fågelsång,
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom 

förkunnar Nordens sommar. 
Då spelar Skaparen och 

vi är toner i hans symfoni 
av ljud och ljus och färger.”

  Ps 754

Under sommaren har vi möjlighet att mötas till gudstjänst i guds underbara natur. 
Varmt välkommen till friluftsgudstjänst!
   
Midsommardagen 26/6 kl 14.00 i Åsle Prästgårdsträdgården – kyrkkaffe
Midsommardagen 26/6 kl. 14 i Yllestad Församlingsgårdens trädgård – kaffekorg
Söndag 27/6 kl. 10 i Tiarp Flittorp- kaffekorg
Söndag 27/6 kl. 14 i Karleby  Jakob annas stuga – kaffekorg
Söndag 4/7 kl. 14 i Skörstorp  Ulrika och Connys damm – kaffekorg
Söndag 11/7 kl. 14 i Vistorp g:a kyrkplatsen – kaffekorg
Söndag 18/7 kl. 10 i Karleby agnestads kyrkoruin – kaffekorg
Söndag 18/7 kl. 14 i Mularp  Höjentorp – kyrkkaffe
Söndag 25/7 kl. 14 i Slöta  mellomkvarn, Falekvarna – kyrkkaffe
Söndag 1/8 kl. 19 i Vistorp  slättered – servering med grillad korv
Söndag 15/8 kl. 14 i V-Åsaka getagården – kaffekorg

Slättered. Foto: Nick Bruckshaw

Sommarutställning i Åsle kyrka
Via Dolorosa – Smärtans väg 

Även i sommar kommer en utställning att äga rum i Åsle 
kyrka. Förra året presenterades gamla konfirmandbilder från 
Åslebygden, de äldsta från sent 1�00-tal, och väckte ett stort 
intresse. Ett hundratal besökare hjälpte till att identifiera de 
många konfirmanderna, och gör gruppbilderna givetvis än mer 
intressanta.

sommarens utställning består av fjorton fotografier, tagna av 
den mycket omtalade fotografen Elisabeth ohlson Wallin. Det 
är i samarbete med Västerås stift och en skolklass i Västerås 
som jobbat med mobbning som hon skapat denna bildserie. 
Utgångspunkt har varit berättelsen om Jesu smärtfyllda väg 
– Via Dolorosa – från det att han döms av Pontius Pilatus till dess 
han dör på korset. Även uppståndelsen skildras i utställningen.  
Berättelsens fjorton stationer har sitt ursprung i medeltiden och 
finns avbildad i många kyrkor. Därför passar denna utställning 
historiskt väl in Åsle medeltida kyrkorum. Utställningen visar 
hur bibelns berättelser kan tolka vår tid och våra liv, och i detta 
fall ett synnerligen viktigt tema som inte bara gäller ungdomar: 
mobbning. 
Utställningen pågår hela sommaren och tar sin början söndagen 
den 6 juni. Kyrkan är öppen för besök och andakt varje dag i 
sommar under dagtid. Varmt välkommen!

Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin
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SOMMARTÄVLINg

Kyrkrally
Välkommen att vara med i sommarens stora tävling ”Kyrkrally” där du ska para ihop kyrka med rätt bild (siffra + bokstav). skicka in ditt 
svar senast 1 augusti och vinn ett bokpaket! se adress på sidan 2 av denna tidning. märk ditt brev/vykort eller e-postmeddelande med 
”Kyrkrally”. glöm inte namn, adress och telefonnummer. Ps. om du inte redan vet svaret på alla frågor, kan vi tipsa om flera trevliga 
musikgudstjänster i våra kyrkor i sommar. Besök dem gärna och ta samtidigt en ordentlig titt i kyrkorna! 

1. Fredriksbergs kyrka

2. Friggeråkers kyrka

3. Karleby kyrka

4. Kälvene kyrka

5. Luttra kyrka

6. Marka kyrka

7. Mularps kyrka

8. Mössebergs kyrka

9. Näs kyrka

10. S:t Olofs kyrka

11. Skörstorps kyrka

12. Slöta kyrka

13. Tiarps kyrka

14. Torbjörntorps kyrka

15. Vartofta-Åsaka kyrka

16. Vistorps kyrka

17. Yllestads kyrka

18. Åsle kyrka

A
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C
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F
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Va’ gôr di i kôrka nufôrtia?
Körövningar, gudstjänster och konfirmationer. Barntimmar, syföreningsmöten och kyrkorådssammanträden. Det hinner hända mycket 
under ett år i svenska kyrkan och långt mer än det som nämnts här ovan. Här kommer ett par nedslag i vad som har hänt under 2009.

VERKSAMHETSUPPFöLJNINg 2009

Fördelningen av pengar i församlingsverksamheten
gudstjänster och förrättningar 34 %
gudstjänster, mässor och andakter men även dop, vigslar och 
begravningar i våra kyrkor, församlingshem, vårdinrättningar 
osv. 

Kyrkomusik 23%
musiken vid gudstjänster, konserter och förättningar, men 
även all körverksamhet och enskild undervisning i sång och 
musik.

Barn och ungdom 13%
all verksamhet för barn och unga i alla åldrar. Bland annat 
öppen förskola, barntimmar, barn- och ungdomsgrupper, 
söndagsskola och familjegudstjänster. 

administration/information 12%
Den administrativa enheten med bland annat ekonomi, 
personaladministration, expedition och information.

Diakoni 12%
Kyrkans sociala arbete. Dagledigträffar, enskilda samtal, 
stödgrupper och internationell hjälpverksamhet.

Förskolorna 6%
Verksamheten för våra två förskolor, förskolan Boken och 
förskolan arken.

Konfirmation 1%
Konfirmationsverksamheten för ungdom och vuxen. 

Kyrkoråd 1%
totalt 132 ledamöter i de demokratiskt valda kyrkoråden i 
pastoratets elva församlingar. Ett kyrkoråd är en församlings 
styrelse. 

Verksamhetsuppföljningen och årsredovisningen går att ladda ner i sin helhet på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/falkoping

a Karlebygården och slöta prästgård har sålts under året.

a svenska kyrkan Falköping miljödiplomerades i fas 1 (av tre) och detta 
firades i oktober med en gudstjänst i slöta kyrka. Nu fortsätter arbetet mot 
fas 2 och 3, innan man fullt ut är miljödiplomerade.

a 123 döptes under året, 129 konfirmerades, 54 par gifte sig och 211 
personer begravdes.

a mössebergs församling fick en ny kör; tweeniekören som är en kör för 
ungdomar mellan 10-14 år. solskenskören lade dock ner sin körverksamhet 
under 2009.

a 2009 var det valår i svenska kyrkan. En av alla satsningar som svenska 
kyrkan Falköping gjorde var att hyra en husvagn, som ställdes utanför en 
av Falköpings matvaruaffärer, där medlemmarna i pastoratet kunde rösta. 
statistiken visade att valdeltagandet ökade i Falköping mot tidigare val.

a Vartofta-Åsaka kyrka fick en ny kormatta, som syföreningen själva 
sparade ihop till.

a Det ekonomiska resultatet blev + 2,2 mkr. överskottet beror på 
investeringar, som var planerade under året men som inte blev utförda, 
kommer att bli genomförda under 2010.

a Falköpings församling gjorde en nysatsning med familjeläger för socialt 
behövande familjer.

a sommarutställningen i Åsle kyrka visade både gamla och nya 
konfirmandbilder, där besökarna hjälpte till att identifiera och sätta namn på 
konfirmander genom tiderna.

a mössebergs ungdomsgrupp var i Polen, där man bland annat besökte 
koncentrationslägren i auschwitz och Birkenau.

a Flera av våra församlingar skänkte ett bidrag till ”stiftsbonaden”, en 
mosaik av broderier över stiftets församlingar som finns att beskåda på 
Flämslätts kursgård utanför skara.


