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MAN TRIVS DÄR MAN BEHÖVSII

?n som arbetar ideellt i föreningsliv, kyrkor
;h social verksamhet kan skriva under på

-t. Jag hörde nyligen en forskare berätta om
>t detta. Det går att påvisa att det ideella
^etet både ger mening, glädje och trivsel
et. Han visade också att i den stund man

- lön för sitt ideella arbete så upphör det att

ra ideellt. Då blir det istället ett dåligt be-
t lönearbete, och slavkontrakt skapar säl-

vare sig trivsel eller glädje. Många kan nog
;d mig skriva under på att det ärjust så det
- den insats man gör vill man inte ha betalt
. Man gör det ju för att det är så viktigt,
-i för den sköna känslan av att vara ideell!

Kanske är du en ideell? l min iilla värld

arbete och fritid möter jag er volontärer
irallt, och jag kan se att ni trivs, l detta
nmer kommer du att få möta Lena Karls-

i, en av dessa många som ger av sin tid
i sitt engagemang för det som är sant och
:. Det gläder mig mycket att se Fredriks-
gs kyrka som en plats där frivilligarbetet
för dag växer till. l landsbygdsförsam-

arna är det en sjäivkiarhet med fnvillig-
?te - och Jag vill gärna lyfta fram Skör-
.ps hembygds- och församlingsgård som
levande exempel på hur fint det kan bli
engagemanget finns. Att arbetet sedan
sär gemenskap och bygger broar är bara
us. Skörstorp är för övrigt ett mycket fint
/ktsmål för sommaren, väl värd ett besök

l sin lilla rundkyrka.
>jälv försöker jag hinna med frivilligupp-
l inom FAIK Orientering och Skidor, så
t en kyrkoherdetillvaro tillåter. Det är ett
för mig att se något annat är kyrkor och

sammanträdesrum, även om de är mig kära.
Många goa människor lär jag känna, och trivs,
det gör jag. Åtminstone så länge inte någon
kommer och försöker ge mig betalt.

På vägen upp mot träningarna på berget
passerar jag ofta Inga Asps hus, och tankarna
går till allt vad hon fått betyda för andra ge-
nom sitt stora engagemang. Ideellt arbete
kan se så olika ut, och för Inga är det främst

måleriet som är hennes gåva. En gåva från
Gud till henne själv, och från Inga en gåva till
behövande människor. Missa inte att läsa ar-

tikeln om henne i bladet.

Den blomstertid som nu ligger framför b!i

en tid da du och jag ger oss tid att upptäcka
våra egna resurser och gåvor. Naturen har

fått vackra håvor, sjunger vi, och så har också
vi. Säkert har vi någon förmåga som skulle
kunna bli till ett levande ideellt engagemang i
samhälle eller kyrka, inte främst för att betala
tillbaka til] alla de som betytt mycket för oss,
utan helt enkelt för att det behövs, för att det

är sant och viktigt.
Så ut och trivs och "behövs" i sommams

soliga dagar. Vet att Gud finns med dig, med
sin nåd och sitt kraft i liv och död, i glädje
och sorg, i arbete och vila. Jag vet att det är
så, och därför önskar jag dig en rikt välsignad
sommartid!

Jonas Hagström,
kyrkoherde
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?na Karlsson tillsammans med Kasandra och Sonita,
le&lemmar i tjejgruppen i Fredriksbergs kyrka.

"Här finns plats
När livet var som tyngst hittade hon till kyrkan av en s
Idag är Lena Karlsson extramamma åt ett helt gäng m



s alla andra var stängda. Därför är det så
viktigt för mig att engagera mig i kyr-

t kan. Vem ger den hjälpen om inte kyr-
r kan gör det?

s LENA FICK DIAGNOSEN utmattnings-
r depression i slutet av 1990-talet. En
i besvärlig situation både på arbetsplatsen

och i privatlivet gjorde att kroppen
plötsligt sa ifrån. Hon blev enormt trött
och. fick svår värk i fötterna.

i Känslan av att vilja fungera men inte
längre kunna gjorde henne ledsen och
deprimerad. Hennes arbetsgivare kunde
inte erbjuda någon omplacering och
därför blev hon så småningom uppsagd
2003.

- Der var en jättesorg att förlora mitt
arbete. Der är inte bara att bli av med en

inkomsc, det handlar om identitet och

trygghet, säger Lena.
- Det finns också en sådan okunskap i

samhället kring det här. Många uppfattar
det som att långtidssjukskrivna inte vill
arbeta, men ofta är det precis tvärtom.
Jag vill för mycket, mer än jag klarar av.

Under den här tiden förlorade Lena

också flera personer som stod henne nära.
Både hennes mamma, hennes mormor

och två nära vänner gick bort med bara
några, få års mellanrum.

Lena kämpade för att komma tillbaka
till arbetsmarknaden. Hon provade flera
olika yrken, bland annat jobbade hon i
second händ-butik och hos ett studieför-

bund. Gång på gång fick hon avbryta för
att kroppen sa ifrån.

Hon var också med om art starta en

ekonomisk förening som arbetade med
kvinnor utanför arbers marknaden. Ett

projekt som slutade med konkurs.
Strax efter det förlorade hon ännu en

nära vän i en bilolycka.
- Hela denna period var så full av oro



för ekonomin och framtiden. Ett gung-
fly. Hur ska det bli, hur ska jag få ihop
det? Konkursen var väldigt jobbig också
känslomässigt, också den innebar ett
slags separation, berättar Lena.

Hon blev sj ukskriven av sin läkare men
Försäkringskassan avslog hennes ansö-
kan om sjukpenning.

- Då var det mycket svart. Hur skulle
jag klara mig? Kyrkan var verkligen min
räddning. Att bara få vara, utan krav, är
viktigt för läkeprocessen nar man varit
u tb rand.

LÅNGSAMT BÖRJADE LENA komma på
fötter igen. Hon var ofta
hos Ann i Fredriksbcrgs
kyrka, och börj ade så
småningom att hjälpa
till med lite av varje när
hon var där.

Förra våren fick hon

praktik hos Svenska
kyrkan och var då också
med och hjälpte till vid
S:t Olofs gårds multi-
kulticaféer.

Hon gick också med i kyrkans gospel-
kör.

- Kören är ren friskvård för i'nig. Att
vara i den gemenskapen har gjort gott
i själen. Man rensar hjärnan, blir glad,
träffar nya människor. Det är viktigt när
allt känns svart att ha ljuspunkter i livet
som håller en uppe, säger hon.

Idag Jobbar Lena deltid som ledsagare.
Men engagemanget i kyrkans verksam-
hec släpper hon inte. Viktigast nu är det
där härliga, fnissiga gänget med tonårs-

Varje
människa

är viktig

tjejer som hon träffar en gång i veckan.
De kallar Lena för sin svenska mamma

när de samlas i soffan en liten stund inn-

an dagens träff. Berättar att de pratar oni
allt när de träffas, att de skrattar mycket
och lär sig av varandra.

-Der är barn muslimska tjejer i gruppen
och det har varic spännande. Vi har prarat
om skillnader och likheter mellan våra. re-

ligioner och Jobbat utifrån frälsarkransen.
Jag upplever att de lever närmare Gud l sin
vardag än många av oss, säger Lena.

Just möten med människor ar något
hon brinner för. Hon talar om hu-r viktiga
de ar för oss. Hur det händer något med

oss i mötet med andra.

Och hon vill så gärna
berätta om hur de möten

hon själv fått uppleva hos
kyrkan förändrat hennes
liv. Hon tror att alltför få

vet om vilken fantastisk

mötesplats kyrkan är.
- Jag vill förändra bil-

den av kyrkan. Många tror
att man måste vara pä ett

visst sätt. Men så är det inte. Dörrarna är

öppna för alla. Jag tror också att många
inre känner till den hjälp man faktiskt
kan få. Att diakoner och präster har cyst-
nadsplikt och erbjuder samcalsstöd till
exempel. Alla ska veca atc kyrkan är en
plats där man är välkommen som man
är, säger Lena.

- Men det handlar inte bara om att få

hjälp och vänta på att någon annan ska
göra någonting. Det här är en öppen kyr-
ka där man själv kan bidra med det man
kan. Varje människa är viktig.
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derade mycket på hur hon skulle kunna
hjälpa honom.

Till slut bestämde hon sig for att det var
värt ett försök att ordna en utställning och
låta vinsten från sålda tavlor gå till pojkens
operation. Så fick det bli och så har det
sedan fortsatt.

PENGARNA FRÄN INGAS TAVLOR har

under åren gått till flera olika projekt i Sri
Länka men också till Polen, Etiopien och
Riga. Hon har skänkt tavlor till Svenska
kyrkans syförening, frivilliggruppen där
man också haft lotterier med hennes

tavlor som vinst.

Senast skänkte hon en tavla till Hela-

världen-gnippen i M'össebergs kyrka som
de sålde på sin basar till förmån för hjälp-
projekt i Malawi.

- Det här ar ju min hobby som jag tyck-
er så mycket om. Att jag genom den också
har kunnat hjälpa andra känns mycket

fint, säger Inga.
Själv har hon gått i kyrkan sedan barns-

ben. Att engagera sig i församlingen har
därför känts ganska självklart för henne.
Hon har varit vice ordförande i kyrkans
syförening och mycket av pengarna hon
målat ihop In har förmedlats via Svenska
kyrkan.

- Engagemanget är viktigt för mig själv
också. Kyrkan ger niig trygghet, en livssyn
som leder mig, förklarar Inga.

Att engagera sig för att hjälpa andra ge-
nom måleri och genom arbete i kyrkan
har hon aldrig sett som en uppoffring.
Tvärtom.

- Det är en stor gåva att kunna hjälp an-
dra och jag är så glad att jag fått göra det,
säger hon med efcercryck.

- Vi som har det bra ska vara tacksamma

över att vi kan hjälpa. Idag är alla män-
niskor så upptagna, vi hinner inte med

varandra.



<
B:
ä
</1
x
u
ö
cc
3

>

os

Välkommen till Svenska kyrt
Här hittar du gudstjänsterna hos Svenska kyrkan Falköping i som
komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besö
missa något. Du hittar all informatin om årets sommarmusik på s

SÖNDAG 12/6

Pingstdagen

9. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

9. 30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

10.00 Skörstorps kyrka
Mässa. Mats Löwing, Jonas
Hagström. Invigning av
pilgrimsled. Kyrkkaffe

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

19.00 Släta kyrka
Sommarmusik, Suzanne

Byström. Fika.

19.00 Fredriksbergs kyrka
Sommarmusik, Björn Lundin

MÅNDAG 13/6
Annandag pingst

19.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson

LÖRDAG 18/6

19.00 YIIestads kyrka
Sommarmusik, Knut Svenning.
Kaffe i kyrkan.

19.00Äslekyrka
Sommarmusik. Kyrkkaffe

SÖNDAG 19/6
Heliga trefaldighets dag

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

11.00 Karleby kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson

18.00 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

19.00 Vartofta-Asaka ka

Mässa, Björn Lundin
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FREDAG 24/6
Midsommarafton

22. 00 Mularps kyrke
Sommarmusik, Jonas

Hagström, Kyrkkaffe.

LÖRDAG 25/6
Midsommardagen

11.00 S:t Olofs kyrk,
Gudstjänst, Björn Lundi

14.00 Asle kyrka
Friluftsgudstjänst,
Mats Löwing.
Sommarungdomskörer
Kyrkkaffe.

14.00Yllestadskyrk
Friluftsgudstjänst vid
församlingsgården. Jon
Hagström. Kaffekorg.

18. 00 Torbjörntorps
Gudstjänst, Björn Lund



ÄG 10/7
söndagen efter

dighet

Märka kyrka
jänst

lamngdomskören

Asle kyrka

) S:t Olofs kyrka

) Mössebergs kyrka
nation

»Johansson och Kristina

l Släta kyrka
-gudstjänst, Falekvarna
arungdomskören.
ffe

i Vistorps kyrka
-gudstjänst vid gamla
itsen. Kaffekorg,

Mössebergs kyrka
nation

Johansson och Kristina

IG 16/7

Vartofta-Asaka kaa
irmusik,
etha Josefsson

<yrkan.

SÖNDAG 17/7
Fjärde söndagen efter
trefaldighet

9. 30 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 Släta Kyrka
Mässa, Suzanne Byström

14. 00 Mularps kyrka
Friluftsgudstjänst,
Berget, Höjentorp,
Margaretha Josefsson.
Kyrkkaffe.

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

19. 00 Yllestads kyrka
Mässa, Suzanne Byström

SÖNDAG 24/7
Apostladagen

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

11. 00 Karleby kyrka
Friluftsgudstjänst, Jakob
Annas stuga, Suzanne
Byström. Kaffekorg.

14. 00 Friggeräkers kyrka
Friluftsgudstjänst,
Björn Lundin

14.00 Vartofta-Äsaka ka
Friluftsgudstjänst,
Getagården, Suzanne
Byström. Kaffekorg.

18. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

19.00 Tiarps kyrka
Sommarmusik, Suzanne

Byström. Kyrkkaffe.

19.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin



LÖRDAG 30/7

19. 30Vistorpkyrka
Sommarmusik, Björn Lundin
Kaffe i kyrkan

SÖNDAG 31,7
Sjätte söndagen efter
trefaldighet

9. 30 Märka kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

n. OOYIIestadskyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

16.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Taizémässa, Kristina Askolin

19.00 Skörstorps kyrka
Sommarmusik, Björn Lundin
Kyrkkaffe

SÖNDAG 7/8
Kristi förklaringsdag

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

14.00 Näs kyrka
Friluftsgudstjänst,
Backgården, Kristina Askolin.
Kaffekorg.
Grillar finns.

14. 00 Torbjörntorps kyrka
HaiitasBHiiyjbi^BaiHH
Svenning

14. 30 Släta kyrka
Friluftsgudstjanst, Elvagården,
Knut Svenning

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

19.00 Asle kyrka
Sommarmuslk, Kristina
Askolin, Kyrkkaffe

LÖRDAG 13/8

19.00 Näs kyrka
Sommarmusik, Mats Löwing.
Kaffe i kyrkan.

SÖNDAG 14/8
Åttonde söndagen efter
trefaldighet

9. 30 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

11.00Mularpskyrka
Mässa, Mats Löwing

14.00 Karleby kyrka
Friluftsgudstjänst, Agnestad,
Kristina Askolin. Kaffekorg.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

19. 00 Kälvene kyrka
Mässa, Knut Svenning

SÖNDAG 21,8
Nionde söndagen eft<
trefaldighet

9. 30 Torbjörntorps k'
Mässa, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

10.30 Tiarps kyrka
Konfirmation med mäss;

Suzanne Byström och
Mats Löwing

14.00 Märka kyrka
Friluftsgudstjänst, Jonas
HagstrÖm

14. 00YllestadskyrkE
Konfirmation med mäss;

Suzanne Byström och
Mats Löwing

18.00 Mössebergs ky
Gudstjänst, Jonas hlagsti

19.00 Släta kyrka
Sommarmusik, Jonas

Hagström

19.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

LÖRDAG 27/8

19.00 Vistorps kyrka
Sommarmusik,

Pontus Johansson.

Kaffe i kyrkan,
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De kyrkliga inventarierna fyller en vik-
tig funktion i gudstjänstlivet och de ska
vårdas så att de kan tjäna sitt ändamål.
Vissa inventarier används inte längre i
gudstjänstordningen men är den del av
den historia som vittnar om hur tron för-

kunnats genom seklerna.

l

ATT HA EN AKTUELL inventaricför-

teckning för inventarierna i sin
kyrka ger många fördelar. Bristfälliga
invenrarieförteckn ingår kan leda till att
föremål försvinner utan att det märks, att

de är svåra att identifieravid stölder och att

inventarier förväxlas. Vid behov av vård

och konservering måste inventariet finnas
dokumenterat i inventarieförteckningen
för att församling ska kunna söka
kyrka antikvarisk ersättning.

Inventarieförceckningen är också
ett sätt act säkra den lokala historien

för framtiden och är en källa för forsk-

ning.
Det finns många vackra föremål som

inköpts genom gåvor från de kyrkliga

Roger Lidevei har ansvarat för inventarie-
projektet hos Svenska kyrkan Falköping.

syföreningarna och från enskilda givare.
- Jag vill passa på att tacka kyrkvärdar,

ordföranden i kyrkoråden och övriga
som deltagit i inventeringen med vär-
defulla upplysningar om föremåls till-
komst, ålder och annan historia som kan

ligga bakom, säger Roger Lidevei.
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Suzanne Byström, komminister 300 00 / 0705-76 8191, Mats Löwing, komminister 361 '
0701 -89 20 07, Ted Rosvall, kantor 371 05, 0705-30 09 94, Sara Strömberg, församlint
Svensson, församlingspedagog 0702-51 89 27, Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare inre tjär
Steiner, vaktmästare inre tjänst, Karleby kyrka 070-95 2763, KentSträngby, vaktmästare in
76 50 1 0, Magnus Uddenstig, vaktmästare inre tjänst, övriga kyrkor, 76 30 02 , 0702-02 0'
0703-91 05 65 Lennart Oskarsson, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 64, Slötagärdei
361 01, Yllestadförsamlingsgård 763002.

Det händer i sommar

Invigning av
Den 12 Juni inviger vi det senaste till-
skottet till Skaraborgs pilgrimsfeder
- Smula till Tiarp,

Invigningsfestligheterna startar i
Skörstorp som ligger ungefär mitt
på den nya leden, varfrån två olika
pilgrimsvandringar sedan startar.
Senare på eftermiddagen kommer vi
att knyta ihop leden med de befintliga
pilgrimslederna -dels vid Reastorp i
norr och dels vid Smula i söder.

PROGRAM SÖNDAG 12 JUNI

10. 00 Pilgrimsmässa i Skörstorps
rundkyrka

11.00 Kaffe/te med bulle och
pilgrimskaka.

Vägkyrka i Skörstorp
27 JUNI - 3 JULI KL 14. 00- 18. 00

Varje dag andakt eller musik kl 17.00, förutom söndag dä det är friluftsgudstjanst
vid Brunnsgårdens damm kl 14. 00. Kyrkan är öppen för besök och guidning.
Servering och utställningen ^fog - enp//gnmiförsamlingsgården.

Kyrkrally i september!
Söndagen den 4/9 anordnas ett kyrkrally mellan Åslebygdens kyrkor mellan 10. 00
och 1 5. 00. Gudstjänst i Asle kyrka kl 10. 00. Start och mål pä Åsle ta där startkort
delas ut och där det finns möjlighet att äta en bit mat eller fika under depästoppen!
Kyrkorna är bemannade!

Sommarul
ÅSLE KYRKA 2!

Under sommarei
Frälsarkransen i
Frälsarkransen pal
band. Det "uppfai
Lönnebo som var

han blevstrandsat
moväder. På det n
Frälsarkransen.

Idag finns tiotus
vänds på en mängc
djupadbönoch inne

! Asle kyrka prese
pärlor. Kyrkan är öp

Pä gång undi

"KRIG OC
Detta är vad hö;

kommer att hane

Temagudstjänst(
11 september kl.'

18 september kl.'

25 september kl.'

Församlingsresa
Vi reser i buss til

h^är berättar Majo
knektar och deras
och blev en storm

och släp hemma på
överlevde. Vi tittar

Vi besöker också \/
Mer information o



.070-208 25 83, Knut Svenning, komminister 070-689 82 25. Gry Graaf, kantor 070-753 4641,
na Redin, diakon 070-221 24 18, Lisa Gerenmark, församlingspedagog 77 63 30/070-288 67 65,
ent 77 63 30. Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66, Mattias Olofsson, vaktmästare
'växel i Falköping 77 63 00

ett bra år
it nu som försam-

igera andra. Jag som
im kan leda en grupp
hela församlingens

gogiska verksamhet

angförerförsamling
tt arbete under det

dä'gröna

Andersson i Skyberg

Pilgrimsvandring

Tankar från pilgrimsvandring 13-15/5
Vi är pilgrimer
Varje dag är en vandring
Varje liv en färd
En och en och tillsammans

genom okända landskap

l möte och steg
ryms livets mysterium:
Jag och den andre,
med allt vi är - olika,
lika, varandras stöd - skydd

Trötta ben bärs av

gemenskapen som djupnar
Insikten ger ro:
Vi är burna av största

Kärleken - Den Gud som AR

Herre, visa mig din väg
och gör mig villig
att vandra den.

Med blicken mot Olika - med
behov av Varandra, oss själva
-Gud!

Tina Redin, diakon

- det funnits planer
nar är det äntligen
stjänster att flyttas till

andakt enligt nedan.
8

6

-16. 00
0-18.00

Kyrkogård

Kreativ kyrkogårdspersonal
Personalen på våra kyrkogårdar gör
mer än att sköta gravar och grönytor.
De håller också snyggt kring våra
kyrkor och församlingshem. Trasigt
och gammalt försvinner och nytt
kommer till. Krukorna som nu stär

utanför Torbjörntorps församlingshem
är till exempel specialtillverkade av vår
kreativa kyrkogårdspersonall
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Musik

Snart dags igen för Sommarungdomskören
Sjunde sommaren med den omtyckta kören
Enligt metrologer är det

sommar nu men fenomenet

Sommarungdomskören får
vi dock längta lite till. Kören
börjar sin verksamhet i
midsommarveckan. Det är ett

trettiotal anmälda ungdomar
varav sex killar från Falköping
med omnejd.
Kören leds i år av två tjejer som
själva tidigare varit deltagare i
Sommarungdomskören.

Louise Hult är 22 år och

uppvuxen i Falköping. Hon har
musicerat i mänga ensembler

i Falköping bl. a. Mössebergs
musikkår och Falköpings
orkesterförening. Hon ska börja
sitt tredje år på Musikhögskolan

Örebro, inriktning musiklärare -klass och flöjtpedagog. Hon brinner för att
leda ensembler, speciellt blås-ensembler.

Victoria Johansson är 21 är och är uppvuxen i Brismene. Hon har precis
avslutat sitt första är pä Sjöviksfolkhögskola - inriktning musik. Hon spelarviolin
och har folkmusik som sitt stora intresse och hargätt flera sådana kurser. Även
hon har spelat i flera ensembler i Falköping bl.a. Falköpings orkesterförening,
sjungit i Fredagsensemblen och lett kören "Sjungole' i Brismene. Under vären
har hon arbetat i Ghana i VästAfrika som volontär. Man kan anta att afrikansk
musik kan bli ett av inslagen i sommarungdomskörens repertoar.

Flera av Sommarungdomskörens programpunkter är "givna" som t. ex
Midsommarfirandet pä Bergsliden och Friluftsgudstjansten iÅsle Prästgärd pä
Midsommardagen. Kören har varit välkommen år efter är. Kören sjunger i alla
delar av pastoratet och även vid ett tillfälle i Floby pastorat och Grolanda kyrka.
Flera äldreboenden i Falköping far besök, bl.a. S:t Olofsgatan 1 1

Kören sjunger även pä Mössebergsgärden en tipspromenadkväll och pä
"Kvällsöppet", torsdagen den 30/6 pä Stora torget. Häll utkik efter dem!

Välkommei
SVENSKA l
FALKÖPIN»
Lördagen den
i Kyrkparken

Diakoni

Sommarstängl
Men Café Fredriksbei

Verksamheten på vår diaki

25. Sista inlämningsdag fö
sista onsdagen är den1 5 JL
Gården öppnar måndagen

Under sommaren öppnar
kyrka. Café håller öppet ur

MISSA INTE!

Ekumenisk gemenskapsl
Hans Ortlund föreläser om



»/it körhistoria och upplevt
är skriver Gry Graaf om sin
istad - Chicago.

i/ of- deiivwcwux^. J^OC7VC^^a^^"'

gospelns hemstad
ror mycket centralt. Programmet vi hade var
1 °f ftillspäckat, si det fanns inte mycket tid
.ler att till exempel använda bubbelbadet som

fanns på rummet.
Till vår hjälp under veckan hade vi vår

busschafför Tom och hans gula skolbuss.
Ett bra sätt att ta sig runt i stan där vi inte
väckte uppmärksamhet. Chicago är otro-
ligt segregerad och på vissa platser ogillas
turister.

Andra dagen var askonsdagen, nåt vi
först glömt bort dä vi rest i tid och rum,
men på morgonen då vi gick ut, fick vi se
att de flesta hade svart kors i pannan, alltså

att
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hade de varit på mässa redan innan frukost.
Vi fick också möjligheten att gi på guds-

tjänst på kvällen i St Sabrina, en svart ka-
tolsk församling. Det som var annorlunda
där, var att en av prästerna val vit, en tyd-
ligen känd och uppskattad predikant. (fast
vi tyckte han skrek lite väl mycket...)

Vi sjöng några gospelsånger, och för-
samlingen inklusive präster och pastorer
dansade och klappade i händerna. Efter
gudstjänsten hade vi en workshop med
Cincue Cullar, en mycket duktig sångare,
kompositör och körledare som förmod-
ligen kommer att gästa gospelfcstivalen



nästa år. Han talade mycket om uttryck i
sången, något: som ar väldigt: viktigt i gos-
pelmusiken.

Efter några gudstjänstbesök förstod jag
att nausiken har en alldeles speciell bety-
delse i både församlingen och gudstjäns-
ten, nåt som är helt annorlunda än hos oss.

För dem är musiken en jättevikdg del av
förkunnelsen, och de lade verkligen hela
sin själ l sången.

En av höjdpunkterna var att få kärova-
tillsammans med Walter Owens och hans

kör. Och det vät ingen liten kör, dryga 100
sångare kom till övningen. Det var dessa vi
sjöng tillsammans med i Church ofHope.

Alla vi träffade var mycket snälla och
vänliga mot oss och vi blev väl eniottagna
överallt. Ett annat häftigt studiebesök vi
gjorde, var hos Chicago Soul Children och
WidtWhitman.

BÅDE OWENS OCH WHITMAN har

jag tidigare träffat i gospelsammanhang
i Sverige och jag tycker de är fantastiska
musiker och körledare! Der samma kan Jag
säga om Cynrhia Nunn, som vi i Europa
kallar "The (^ueen ofgospel music .

Vi var med och firade hennes födelse-

dag, och firandet bestod av en nästan tre
timmar lång gudstjänst med mycket sång
och musik, både från vår svenska kör och

andra inbjudna gästkörer/grupper.
I några av sammanhangen där vi deltog

som kör, skrev vi historia på så sätt att de
inte haft vlca besökare på gudstjänsten, än
mindre en vit gospelkör.

Och vi sjöng för dem och tillsammans,
en häftig upplevelse på så sätt att musiken
och Gud ändå förenar oss människor så att

vi förstår varandra, oavsett kultur, språk
eller etnisk tillhörighet.

GryGraaf

K.örövvMn^' m.sd/Ciw^iAe^Cu. iU

Ja^öchWcdt
Whitmaw/, ledare'

för Chicago-Sövd/
ChildrefV.



armusil
markvällar med musik i våra kyrkor!

24/6 kl 22. 00
!P KYRKA

'ch SyrSk i sommarkvöilen
iaf&TedRosvallm. fl,

2/7 kl 19. 00
INE KYRKA

ilman Lars-Olof Ejstes

3/7 KL 19. 00
IBY KYRKA

arungdomskören

ig 7/7 kl 19. 00
OFS KYRKA

arungdomskören

^g 14/7 kl 19. 00
|A KYRKA

t;// gitarr

ith Groth, sång

|g 16/7 kl 19. 00
)FTA-ASAKA KYRKA

)mmer sommarnatt

lalmhav, sång & John
|s, gitarr

fag 21/7 kl 19. 00
ILOF KYRKA

\Björ!ings fotspår
|ikJonasson, sång
e Birgersson, piano

Söndag 24/7 kl 19. 00
TIARPS KYRKA

Nod över allt förnuft

Sånger och visor av Nils F
Nygren. Henry Svensson
och Rolf Johansson

Torsdag 28/7 kl 19. 00
S:T OLOF KYRKA
Musik av Beethoven, Ravel

och Grieg, Trio Artis

Lördag 30/7 kl 19. 00
VISTORPS KYRKA

Duo Marie & Angelica

Söndag 31/7 19. 00
SKÖRSTORPS KYRKA

Flöjt och cello i
sommarkvällen.

Matildha Blomkvist och

Marika Dahlbäck.

AUGUSTI

Torsdag 4/8 kl 19.00
S:T OLOFS KYRKA
Som en sommarvind

Jenny Tidqvist Karlsson,
piano. Helena Kahrs, flöjt

Söndag 7/8 kl 19.00
ÄSLE KYRKA
Klassiskt / sommarkvälten

Annika & Mattias Lagerquist

Lördag 13/8 kl 19. 00
NÄS KYRKA
"Väder, vind och livets a//var"

Trihlos

Torsdag 11, 8 kl 19:00
MÖSSEBERGS KYRKA
Musik av Bartok och Schubert

Ramona Jannert, violin

Gustav Jannert, piano

Torsdag 18/8 kl 19:00
LUTTRA KYRKA
Ord och många visor

Lasse Siggelin,
gitarr och sång

Söndag 21, 8 kl 19. 00
SLÖTA KYRKA

Andliga önskesångboken
Ted Rosvall, Johan Siberg
och Viktor Turegård
Allebergs kyrkokör

Lördag 27/8 kl 19. 00
VISTORPS KYRKA

Till din blomstrande äng
Camilla Lönnmyr &
Henrik Rubenson

SEPTEMBER

Lördag 3/9 kl 18.00
YLLESTADS KYRKA

Py Backman & Rune Broberg


