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)E STÖRSTA UPPTÄCKTERNA ÄR NÄRA
^^ or oss är sommaren en tid av sol och

^ värme. Efterlängtad och uppskattad.
Jag vet aldrig att jag stött på någon se-

>st negativ sångtext om sommaren. Allting
frid och fröjd på sommaren kan det tyckas.
Men riktigt så enkelt är det nog inte. Som-
aren är kort, och det är niånga förvänt-
ngar och mycket längtan som ska få sin
)pfyllelse på denna korta tid. Man vill ju
te komma tillbaks till jobbet eller skolan
ed ett miisslyckande i bagaget. Utvilad och
lid av minnen efter spännande upplevelser
.h berättelser vill man vara. Och Jag tror att
. t är möjligt att vara det när hösten gör sitt
tåg, men kanske inte då tack vare långa,
Tbara resor eller strapatsfyllda äventyrshis-
ner. De största uppt äckterna ligger bakom

r egen knut.
I Märka kyrka har nu i vår knackats fram
.deles unika målningar från romansk tid-,
. - och 1200-tal. Ingen visste att de fanns
ir bakom århundradenas kalkp utslagen Så
Ira, men ändå fördolda för våra ögon. Kan-
e finns det mer som är nära, men fördolt.

/år närmiljö, i vår stad, i den människa jag
ött så många gånger, nien som aldrig fått

berätta sin spännande historia? Under var-
dagens kalkputs gömmer varje människa vi
möter en värld av spännande berättelser, om
vi tar oss tid att stanna upp och lyssna.

Jag önskar dig en fin sommar med mycket
avkoppling, men jag bär också på förhopp-
ningen att du koranier tillbaks med erfaren-
heten av att ha delat något stort och viktigt
med någon annan. Och genom detta att du
fått en aning av det allra största i tillvaron -
den Gud som skapar och uppehåller allt med
sin kärlek och kraft. Gud blir nämligen ofta
synlig just i människors livsberäctelscr.

Gud välsigne din soniniartid!

.RE MÅNADER KVAR!
la medlemmar i Svenska kyrkan som senast på
aldagen den 15 september 2013 fyller 16
, har en demokratisk möjlighet att påverka hur
/enska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på
im som du bäst tror kan föra din talan är en unik

öjlighet att få utrycka din åsikt.

0915
l^vrknval



'Hemma överraskar

kyrkan mer (
Jämlikt och välorganiserat. Men lite stelt.
Anelise och Elisa från Brasilien summerar

sina intryck efter tre månder i Sverige. Anelise Girardi och Eli:

som deltagare i utbyb

Hur skulle ni beskriva skillnaderna

mellan kyrkan här och i Brasilien?

Anelise: Det Hesta är Ju katoliker i Bra-
silien, men vi är procesranter, så för det
första är våra kyrkor mycket mindre. Ni
är så stora och har så mycket byggna-
der och lokaler och så många anställda.
Strukturen och organisationen ar bättre
här. Själva gudstjänsterna är mycket mer
formella och strukturerade här, mycket
stelare än i Brasilien.

Elisa: När jag går till gudstjänst i min
kyrka vet jag aldrig vad som ska hända.
Jag blir alltid överraskad. Här har ni en
agenda som talar om exakt vad som ska
hända.

Anelise: Jag kan känna mig lite ledsen
över att ni har så stora och fina kyrkor
och är så många medlemmar, men att
det ändå är så få som kommer pä guds-
tjänsterna. Kanske skulle det vara fler
unga på gudstjänsterna om det inte var
så stelt? I min kyrka är vi en stor grupp
ungdomar som alltid är med på guds-
tjänsterna. Ofta kommer vi till kyrkan
dagen innan och sover över. Vi hjälps åt
med allting.

Har er bild av Sverige förändrats?
Anelise: Jag visste Ju att Sverige var ett
mycket välutvecklat land, men skillnaden
mellan Sverige och Brasilien var större än
jag trodde. Kvalitén på sjukvård, utbild-
ning och så vidare är så mycket högre här.
Det är ett jämställt samhälle där alla får
samma chans till utbildning till exempel.

Elisa: Titta bara på Falköping, det är en
liten stad, men allt finns här, med god
kvalitet.

Har er syn pä Brasilien förändrats?
Elisa: Ja, både på gott och onc. Jag känner
mig nog mer stolt över mitt hemland nu
när jag har sett det genom andras ögon.
Alla säger att portugisiska är ett så väck-
erc språk, det har jag aldrig hört förut.
Många vill också besöka Brasilien och se
Amazonas till exempel. Jag har inte tänkt
på allt vi faktiskt har hemma.

Anelise: Men vi har också tänkt mer på
de orättvisor som finns i Brasilien. Att

du måste vänta på allting om du inre har
pengar, köa förvård och liknande. Utbild-
ningen i offentliga skolor håller inte lika
hög kvalitet som i de privata till exempel.
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kap, (
ocff symaskiner

um fullt av symaskiner. Men kvinnorna som träffas här varje vecka
(emenskapen, skratten och möjligheten att prata svenska.

För många är det här det enda platsen
där man får träna på svenska. Den sociala
biten är oerhört viktig. Vi behöver var-
andra.

Både symaskiner, tyger och allt annat
material har gruppen fått till skänks och
man tar fortfarande gärna emot tyger
från den som har.

GRUPPEN SYR bland annat förkläden,

grytlappar och kläder till både barn och
vuxna. Man gör också lättare ändringar.
Vissa saker sys efter beställning till
självkostnadspris. Annars är tanken att
gruppens alster ska säljas och att alla
intäkter ska gå till behövande familjer i
Falköping.

- Det är svårt att hitta ett arbete idag,
men det är ändå viktigt att ha något att
göra som också gör andra glada. Så är det
med sygruppen. Det Jag gör uppskattas
och det känns bra, säger Gurji Barzani
som varit med i gruppen sedan i april i år.

- Det är också viktigt att kunna kona-
ma hit och och umgås. Jag har lärt känna
så många olika människor från olika plat-
ser. Och så är ju Marita jättebra såklart.

Gruppen har möten varje vecka där
man tillsammans bestämmer vad som

ska göras. Uppstår problem försöker man
lösa dem direkt.

En viktig uppgift för Marita är också
att hjälpa deltagarna att förstå lite mer
om det svenska samhället. Hon brukar

prata om hur till exempel sjukvård, skola
och försäkringskassa fungerar och när
det behövs hjälper hon till med praktiska
saker.

- Jag hoppas att den här gruppen ska
leva vidare länge, säger Marita. Den är så
väldigt viktig. Människor växer ju när de
får en uppgift och jag har sett flera som
fått så mycket iner råg i ryggen av att vara
med här.





:AEN STUND?
rksamheter bygger på ideellt
form av leenden, vänliga ord,
'd och göra något för andra.
3t är allt från soppluncher till
till ljudteknik och insamlings-
mera. Här behövs också du!

1SKAKYRKAN.SE/FALKOPING
MORDNARE KENT MOSSBY PÄ

Svenska kyrkan KSa

MIUO-
ARBETE
hos Svenska kyrkan Falköping

FALKÖPING

-»'..
Svenska kyrkan Falköping vill i all
sin verksamhet och i alla beslut
främja väl fungerande kretslopp,
biologisk mångfald samt en god
hushållning med naturresurser
och energi.

ur pastoratets miljöpoticy

SVENSKA KYRKAN FALKÖPING

är idag miljödiplomerade enligt
Svenska kyrkans miljödiplomering
fas 2. Arbetet för att klara av den

tredje och sista fasen pägär.

EN MILJÖGRUPP med represen-
tanter från olika arbetsområden

och yrkeskategorier samordnar
miljöarbetet i pastoratet. Just nu
arbetar man med att implementera
det praktiska miljöarbetet i våra
arbetslagen. Hösten 2013 är
det dags att åter starta upp det
strukturerade, framåtsyftande
arbetet.

TÄNK OM... alla svenska hushåll

kokar upp två liter vatten varje
dag i en vattenkokare, istället för
i kastrull på spisen.
Dä skulle vi spara hushållsel till

över 50.000 villor (31. 000 ton
C02/år)

Källa: Naturskyddsföreningen



Här hittar du gudstjänster och musik hos Svenska kyrkan Falköping i sommar.
Följ vår annonsering och besök gärna vår hemsida, www. svenskakyrkan. se/fi

SÖNDAG 16 JUNI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Sandra Flensén

10.00 Fredriksbergs kyrka
Avresa med buss till Skara

domkyrka för präst- och
diakonvigning där bland andra
pastoratets nya diakon Erika
Erlén vigs.

10.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Gudstjänst, Knut Svennlng

12.30Äslekyrka
Friluftsgudstjänst vid Asle ta,
Mats Löwing. Aslebygdens
bamkör.

19. 00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Sandra Flensén

19.00 Karleby kyrka
Sommarkväll i kyrkan. Guds
lov i naturen. Allebergs
Kyrkokör och Asarpsk&ren.

FREDAG 21 JUNI
MIDSOMMARAFTON

22.00 Mularps kyrka
Sommarkväll i kyrkan. Visor
j midsommarkväilen, Linda,
Mattis och Tuva Jonsson samt

Ted Ros va 11

LÖRDAG 22 JUNI
MIDSOMMARDAGEN

10. 00 S:t Olofs kyrka
^/1^-.--^ l^>-;r.^-:r^-i Ar-t//~. I;n

14. 00 Asle kyrka
Friluftsgudstjänst i
prästgårdsträdgärden, Mats
Löwing. Kaffeservering.
Sammanlyst med Slöta-
Karleby.

14. 00 Yllestads kyrka
Friluftsgudstjänst i
församlingsgårdens trädgård,
Kristina Askolin. Kaffekorg.

15.00 Märka
Friluftsgudstjänst hos Inga-
Lill och Åke Abrahamsson,

Skyberg, Pontus Johansson.
Kaffekorg. Inställt vid otjänligt
väder.

SÖNDAG 23 JUNI

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

IQ.OOTiarp
Friluftsgudstjänst vid gamla
kyrkplatsen, Kristina Askolin.
Kaffekorg.

14.00 Karleby
Friluftsgudstjänst vid
Jakob Annas stuga,
Karleby, Jonas Hagström.
Sommamngdomskören.
Kaffe korg.

19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström.
Sommarungdomskören

19.00 Vistorps kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Glädjens blomster,
Sånggruppen "Birgitta nr
vänner'

TORSDAG 27 JUNI

19.00 Torbjörntorps
Sommarkväll i kyrkan,
Björn Äkerhage och Gus
Gyllenhammar

SÖNDAG 30 JUNI

10.00 S:t Olofs kyrk.
Mässa. Sandra Flensén

10.00 Torbjörntorps
Mässa, Pontus Johanss<

11.30 Släta kyrka
Mässa. PontusJohanssc

14.00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst,
Anna Hagman. Kaffe.

14-OOSkörstorp
Friluftsgudstjänstvid
dammen. Sandra Flensé

Sommarungdomskoren
Kaffe korg.

19.00 Kälvene kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Glädjen Saker,
Mana Svensson, säng
och Lena Öberg, piano



3 Karleby kyrka
jänst, Pontus Johansson

3 Märka

smässa hos Inga-Lill och
^rahamsson, Skyberg,
5 Johansson, kaffekorg.
: vid otjänligt väder

) Mularps kyrka
, Pontus Johansson

) Yllestads kyrka
arkväll i kyrkan, Den
där du kysste mig,
ene Johansson, sång
nathan Hiller, piano

.ÄG 21 JULI

l S:t Olofs kyrka
änst, Kristina Askolln

l Mössebergs kyrka
. Folke Elbornsson

Vartofta-Äsaka

gudstjänst, Getagärden,
i Askolin. Kaffekorg

Släta

gudstjänst
irna, Folke Elbornsson,
?rvenng

Torbjörntorp
gudstjänst vid
lingshemmet,
lAskolin

Tiarps kyrka
irkväll i kyrkan. Musik
iger tsil glädje och
, Percy Bergman, Linda
"öm, Tommy Karlsson,
:h Bergman-Karlsson

SÖNDAG 28 JULI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

10.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Anna Hagman

10.00 Släta kyrka
Mässa, Suzanne Byström

14.00 Vistorp
Friluftsgudstjänst vid gamla
kyrkplatsen, Folke Elbornsson,
Kaffe korg

19.00 Skörstorps kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Folkliga visor - andliga sånger,
Leif och Ingrid Ahlund, Sophie
Svensson.

19. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Anna Hagman

MÅNDAG 29 JULI

8.30 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsmässa under S:t
Olofs-dagen, Björn Lundin

TORSDAG 1 AUGUSTI

18.00 Friggeräkers kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Sommarmusik, Eva Tjömebo
och Viskompaniet

SÖNDAG 4 AUGUSTI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

11.30 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

10.00 Asle kyrka
Mässa, Folke Elbornsson

17.00 Kälvene kyrka
Mässa, Suzanne Byström

19.00 Karleby kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Klannett i sommarkväHen,
Magnus Hägglund och Mattias
Lennestig. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 11 AUGUSTI

10. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

11. 30 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Kristina Askolin

14. 00Mularp
Friluftsgudstjänst, Höjentorp,
Mats Löwing

19. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

19. 00 Näs kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Jazz och visa i sommarkvällen,
2 of a kind: Fredrik Wiklund,
trombone, och Tony Sjögren,
gitarr.

TORSDAG 15 AUGUSTI

19. 00 Mössebergs kyrka
Sommarkväll i kyrkan, Gustav
RamonaJannert
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SÖNDAG 18 AUGUSTI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

10.30 Tiarps kyrka
Konfirmation med mässa,
Mats Löwing, Suzanne
Byström.

14.00 Yllestads kyrka
Konfirmation med mässa,
Mats Löwing, Suzanne
Byström

15. 00Friggeråker
Friluftsgudstjänst vid
kyrkoruinen, Knut Svenning

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Friluftsgudstjänst, avslutning
för sommarkyrkan, Kristina
Askolin

19.00 Släta kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Doften av sommaren,
Camilla Lönnmyr och Henrik
Rubensson. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 25 AUGUSTI

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Sandra Flensén

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

10.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Björn Lundin

14. 00Karleby
Friluftsgudstjänst, Agnestad
kyrkoruin. Björn Lundin,
Kaffekorg

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Sandra
Flensén

19. 00 Luttra kyrka
Mässa, Sandra Flensén

19. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

19.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Lars-Olof Ejstes, riksspelman

SÖNDAG 1 SEPTEMB

10.00 S:t Olofs kyrk.
Mässa, Jonas Hagström

10. 00 Friggeråkers k
Mässa, Pontus Johanss;

10.00 Släta kyrka
Mässa, Suzanne Byströi

11.30Vistorpskyrka
Gudstjänst, Kristina Ask

17.00 Fredriksbergs
Gudstjänst, Kristina Ask

19.00 Mössebergs k}
Mässa, KnutSvenning

19.00 Asle kyrka
Sommarkväll i kyrkan,
Afrikansk afton, Ensemt

Farira Marimba

LÖRDAG 7 SEPTEMB

lO.OOKyrkparken
vid S:t Olofs kyrka
Kyrkans dag!
Läs mer på sidan 13.



1-776361, Mats Löwing, 0502-1 97 45. KYRKOMUSIKER: Birgitta Lindh, 051 5-776363, Ted Rosvall,
051 5-776362, Sonja Svensson, 051 5-776365 VAKTMÄSTARE INRE TJÄNST: Katarina Lundqvist,
rängby, Vistorps och Vartofta-Åsaka kyrkor 051 5-76 50 10, Magnus Uddenstig, övriga kyrkor, 051 5-
s Ärlig, 051 5-776373, Lennart Oskarsson, 051 5-776372.

ställning i Åsle kyrka
.na i Åsle kyrka
ställning under
ygden".

lär delen av Väster-

:ätt. Kyrkorna är en
aktens historia.

iialsvenska landska-

LF många lämningar

landet och hur det *'
slcatter ryms också i
ar välvilligt utlånade Utställnin
med ett flertal motiv leum, då

<
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i stigluckan vid Friggeråkers
kyrka finns en stavkorshäll
ingjuten. Utformningen
är ovanlig med ett svärd.
Kanske finns en anknytning
till korsriddare? Teckning
av Peringschiöld från
hans västgötaresa under
1 600-talet.]

il'\ R
igen öppnar den 16 juni i samband med Ås\e Tas 90-års jubi-
det också blir friluftsgudstjänst kl 12.30, och pågår helajom-
m augusti månads utgång. Varmt välkonimen!

Sä>- - ,:. ]i
^F*»<

Under sommaren ges möjlighet att tillsammans vandra
ett stycke på vår pilgrimsled och dela både gemenskap,
andakt och program.
Förutom kvällen i maj månad, då vi hade taklagsfest vid Pilgrimssiallet i
Tiarp i samband med vandringen, så inbjuder vi till vandringar den 4 juli
och den 8 augiisii. Båda kvällarna startar vi kl 18.00.

Julivandringen börjar i Reastorp och går på Kungslenaleden till Gun-
niltorp. Där möter vandrare upp som startar sin vandring frän Kungslena
kyrka. Augustivandringen startar vid Blackornas mjölkbord (grusvägen
från Skörsiorps kyrka, förbi Klockaregården) och vi söker oss över berget
till Kvarndammen i Östra Gerums socken.

Båda dessa vandringskvällar är ett gemensamt arrangemang med Tida-
holms pastorat. Välkomna med att vandra och uppleva!



vaa nar nerrarna nar

sommarens friluftsgud
utrustning återstår att:

Friluftsgudstjänster si
16/6kl12. 30Asletå, Åsleb

22/6 kl 14 PrästgårdsträdgE
22/6 kl 14 Församlingsgårc
23/6 kl 10 Gamla kyrkplat:
23/6 kl 14 Jakob Annas stu

Jonas Hagström.
30, 6 kl 14 Vid dammen, S]

Sandra Flensén,

7/7 kl 14 Kvättak, Backgårc
21/7 kl 14 Getagården, Val
21/7kl14Fakkvarna, Folli

28/7 kl 14 Gamla kyrkplac
11/8kl14Höjentorp, Mul
25/8 kl14Agnestads kyrko:

Ombyggnad ger nya möjligheter i
Sedan i januari har Karleby kyrka varit stängd. Nu är arbetet med dei
Under läktaren har skapats ett rum som kan användas helt sepa-
rerat från kyrkorummet, för t ex föreningsmöten, men även kan
verka som en utökning av kyrkan eftersom ena sidan kan öppnas.
Ett pentry har byggts för att kunna användas vid kyrkkaffe och
andra enklare serveringar.

Tanken på ombyggnad väcktes för några år sedan då Karleby-
gården, som fungerade som församlingshem, såldes. Under 2011
bildades en grupp ur kyrkorådet som Jobbat med planering av om-
byggnaden tillsammans med fastighetschef Leif Lidholm och ar-
kitekten Hans Jormeus. Vi hade förhoppningen att komma igång
under 2012 men länsstyrelsens kvarnar för tillståndsgivning mal
långsamt. Pelles bygg var den firma som fick huvudansvaret för
ombyggnaden, och har tillsammans med sina underentreprenörer
lyckats skapa ett rum som vi är mycket nöjda med.

Ateljé Arkitekten i Väst har tagit fram förslag på färgsättning
av lokalen, och även till kyrkorummet. Så snart vi får kyrko-
antikvarisk ersättning, hoppas vi komma igång med ommål-
ning av kyrkorummet, väggar, tak, kyrkobänkar och annat. Det

behövs verkligen efters
många ställen. Närde
med våra gudstjänster!
vi kan vara stolta över!



'76332, Björn Lundin, 051 5-776325, AnnaHagman, 051 5-77 6316, MUSIKER:AnnikaLagerquist, 0515-
)N:AnneBlomqvlst0515-776333, PEDAGOGER: Marie Gustavsson, 051 5-77 63 36, lng-MarieLeijon,
51 5-77 63 81. FÖRSKOLAN BOKEN: Elin Rödström, föreständare 77 63 13, VAKTMÄSTARE Fredriksberg:
.xp. /växel 0515-776300

ilköpings^församling!

TILL
IIK!
kyrkas terass,
<l 14-17
och njut av

- trivsel - glädje!
afé Fredrik

i alla åldrar.

k

ita

LANDET!
len (buss ordnar vi) med
n sker på telefon senast
n kostnad. Fika ingår!
väder!

ergier eller annat ring:
tel: 051 5-776334
snt tel: 0515-776335

SOMMARKYRKA
Vecka 25 och 26 i Fredriksbergs kyrka

Kl 10-12 för barn 7-10 år
Kl 14-16 för åldrarna 11 -14 er.

Ingen föranmälan eller kostnad. Fika ingår!
Verksamheten kommer vara utomhus så

mycket som går. Vi kommer starta med en
samling kring bibelns berättelser sedan blir det

lek, tävlingar, skapande, sång och musik.
Välkommen! ^

.k»

"<>

FÖLJ SOMMAR-
UNGDOMSKÖREN!

19/6 kl 15 Midsommarfirande Bergsliden
23/6 k 14Friluftsgudstjänst Jakob Annas stuga
26/6 kl 10.30 Musikandakt Ranlidens äldreboende
26/6 kl. 15 Musikandakt Trätorget 1

28/6 kl 18. 30 Uppträdande på restaurang Bredablick
30/6 kl 10 Mässa S;t Olofs kyrka
30/6 11. 30 Kyrkkaffe Vilhelmsro trädgärdscafé
30/6 14. Friluftsgudstjänst Skörstorp
2/7 kl 19 Mössebergsgärden
4/7 kl. 19 Sommarmusik, Mössebergs kyrka
7/7 kl 19 Avslutningskonsert i Slöta kyrka

Ledare: Gustav Högström 073-735 14 94
& Lousie Hult 073-092 90 75



Kom med till präst- och diakon
Tre av de fyra som vigs till präst eller diakon i
Skara domkyrka den 16 juni har anknytning till
Falköping.
Söndagen den 16/6 åker vi med buss till Skara domkyrka, för alt
vara med på präst- och diakonvigningen där.

Bussen går från Fredriksbergs kyrka kl 10.00 via Mossebergs
kyrka. Du ar välkommen atc följa med, anmäl dig till försam-
lingsexpeditionen på telefon 051 5-77 63 00 senast 15/6 kl 12. 00.

Av de fyra som ska vigas har alltså tre anknytning till Falköping.
Asajockisch har arbetat här som församlingsassistent i många år
och vigs nu till präst. Hon ska göra sitt pastorsadjunktsär i Sten-
storp. Lisa Gerenmark har vikarierat som församlingsassistent har
och även arbetat med stödgruppen "Linus & Lina". Hon vigs till
diakon och har fått sin första tjänst i Vårgårda.

Erika Erlén som vigs till diakon har fått sin första tjänst här i
Falköpings församling, så henne kommer ni att få se mer av. Erika Erlén har fått sin fä

KYRKANS DAG 2013:

Se Falköping från ovan!
Kyrkans dag ger av stapeln
den 7 september kl 10-13.

Som vanligt håller vi till i och
runt S:t Olofs kyrka. Vi börjar
med samling på Hästbackcn och
marscherar genom stadens gator
och torg fram till kyrkan, där vi
firar pilgrimsmässa.

Efter det blir det olika ak-

tiviteter l kyrkan och i kyrk-
parken där många av kyrkans
olika grupper medverkar. Der
blir bland annat guidning i
tomrummen. Boka in datumet

redan nu så att du inte missar

denna fantastiska dag!

Somman
MÄSSA MAT OCH

i Fredriksbergs kyrk
torsdag 22/8.

FALKÖPINGS Föl
sommarlov från 14/6 <

På gång h<
GUDSTJÄNSTGRUPF

påverka gudstjänstern
22/8kI19.30iFredril

GUDSTJÄNSTGRUPF

kl 18-19i Falköpings!
Höstens träffar: 26/S

21/ll(införl/12).

FORANDRINGSBÖN



>- 776327, Knut Svenning, 0515-776328, Anna Hagman, 0515-776316. MUSIKER: Björn Akerhage,
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esselmark, 051 5-776368, Mattias Olofsson, 051 5-776371, Färsamlingsexp. /växel 0515-77 63 00
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romanska sviten soni bevarats i Väster-

götland. Att ta fram målningarna och
konservera dem är alltså av största vikt.

- Då detta äldre måleri är så ovanligt, är
det sensationellt med nya upptäckter av
målningar, konstaterar fil. dr Pia Bengts-
son Melin, Upplandsmuseet, Uppsala.

Vi får säkert anledning att berätta mer
om den här spännande upptäckten i
kommande Kyrkoblad!

Insamlingsmålet för det internationella
arbetet i Mössebergs församling är Just
nu Europas fattigaste land, Moldavien.

Missbruk, kriminalitet och våld i hem-

nnen är stora problem som ofta hör ihop
med fattigdom. Kopplingen till männis-
kohandel är också tydlig.

Kyrkan i Moldavien driver ett projekt
där bl a utsatta, kvinnor och barn får ett

klt som innehåller medicin, mat kläder

och hygienartiklar. Och de erbjuds Ju-
ridisk hjälp, psykosocialt stöd och sjuk-
vård. Detta är ett projekt som stöds av
Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi samlar in medel genom Café Bergs-
liden, kyrkkafFen, Café Torbjörntorp,
kollekter, Källan - Öppet hus med mera.
Hittills i år har vi samlat in ungefär l O
000 kronor. Tack alla ni som varit med

och bidragit!
Vill du var med och engagera dig? Kon-

takta Birgit Pryssander tel 312 73 eller
GunillaBalutiatell5864

T^c^k!
Alla ni som gjorde "Fest i Fastan" i Möss-

sebergs kyrka den 24/3 till en härlig dag!
Vi samlade in 6 279 kr till fasteinsam-

lingen under dessa timmar.
TACK till alla ni som medverkade, skänk-

te, bakade, målade och hjälpte till.
Grattis till Frida Fogelberg som vann

tipspromenaden!



l»

SOMMARTÄVLING!
Var hör kyrkportarna och fönstret hemma? Para ihop
bilderna med någon av våra 1 8 kyrkor och skicka in ditt
svar på ett vykort till Falköpings kyrkliga samfällighet,
Box 734, 521 22 Falköping eller till falkopings. pastorat@
svenskakyrkan. se senast den 13 augusti så har du chans
att vinna fina bokpriser! Märk ditt svar med "Kyrkobladet"
och glöm inte att ange namn och adress. LYCKA TILL!



\ NATTVARD
missförstånd?

Men sä känner jag hur nägot trycks
mot mina läppar, jag blir förvirrad, öppnar
munnen och så har jag plötsligt en oblat i
munnen. Hjälp! Vad gör jag nu? Jag kan Ju
inte spotta ut Kristi kropp. Och vips så hade
Jag fått vin också...

Något snopen gick jag från min första
nattvard. Prästen där hemma hade nog
inte hört talas om tecknet med handen på
axeln och vad det betydde.

fh
^Nagot snopen

gick jag från min
första nattvard.

Det var inte så som jag hade föreställt
mig min första nattvard. Men det var ända
på något vis skönt. Och efter det tog jag
alltid emot nattvarden i kyrkan. Vilket
gjorde att jag var ganska van vid det vid
min konfirmation några är senare.

Som präst möter jag ibland uppfatt-
ningen att man inte är värdig att komma

KRISTINA ASKOLIN
^Svenska kyrkan Falköping

fram till nattvarden och därför avstär man.
Att man pä nägot sätt ska vara sä väl for-
beredd att man blir värdig. Detta är så fel
som det kan bli!

Det är pä grund av att ingen människa
är värdig, som Jesus Kristus, Guds Son, dog
för oss på korset, besegrade dödens makt
och uppstod efter tre dagar. Han tog var
brustenhet pä sig. l oss själva kommer vi
aldrig att bli värdiga eller rätt förberedda
för nattvarden, och det är som det ska.

Vi far komma med vår trasighet, precis
sådana som vi är, inför Gud och möta Gud
i nattvarden - tack vare vad Jesus gjorde
för oss alla (ingen undantagen). Välkomna
till nattvard (mässa) i våra kyrkor.
Nattvarden kan aldrig bli ett misstag!


