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'//.
r händelsernas icentrum
^ amma kväll som Tjeckien vann

hockey-VM 2001 var vi där. I Prag,
på Scaroméstské nåmésti - det gamla

^et, som är stadens hjärta. Tiotusentals
nniskor jublade framför de stora bild-
rmarna som var uppställda på torget.
ir åkte tutade runt, runt, och tjeckiska
or svajade överallt. Inte läge just där och
att antyda att vi egentligen hejade på
land...

)et är härligt att befinna sig mitt i hän-
»ernås centrum. Som kristna är vi kall-

s att vara där. Leva i världen, f]ärran från
vad sekterism och inbundenhet heter.

mhället kan man idag ana en trend att
gion inte ska synas. Det ska vara vars
ens privatsak och hållas bakoni stängda
rar. Men samtidigt finns förväntningar
<yrkans folk att stå upp för de svagaste
mest utsatta. Frågan Vad gör kyrkan?"

[s från många håll, när något händer.
'änk om vi kan svara på den frågan så
oavsett vad der gäller: "Kyrkan finns

in på plats, främst genom sina medlem-
:, där det händer. Kyrkan bryr sig oin
ninsta, tar parti för de bortglömda, de
:tvist behandlade, de som andra ser ner

yrkan bidrar med hjälp och scöd, ger
iniskor framtidshopp och livsglädje
om orden och musiken, och vågar ryta

<.
.v

ifrån när sarrthället sviker, ^'rkan möter

ensamheten 'däi^d^Ä är som djupast - i
hemnien såväl soinu^e på Inte^nets vidder."

T händelsernas centrum -'där ska kyrkan
vara, och jag hoppas att den kommande
Hytten av delar av kyrkans verksamhet till
Kilandershuset i stadens centrum ska bi-

dra till att den ambitionen blir än tydligare.
Sedan finns det ett annat sätt att vara i

händelsernas centrum. Utsträckt i gräset en
sommardag omges jag av en febril aktivitet.
Jag vilar på gröna ängar, som den 23:e psal-
men beskriver det, samtidigt som tusentals
levande varelser runt omkring mig ar fullt
upptagna med sina viktiga bestyr. Att vila

kan också vara ett sätt att leva i världen, att

vara i händelsernas centrum.

Jag hoppas att du får en sommar i han-
delsernas centrum - i vilan och i kampen
för kärlek, hopp och tro. Gud välsigne dm
sominar!



Stöttar unga p'c.
Unga behöver vuxna på internet. Därför finns Svenska kyrkans nä
och stärka unga online. Birgitta Lindh är en av dem.

Det finns alldeles för få vuxna i de fö-

rum där ungdomar vistas på näter. Der
behövs någon som orkar sca kvar, som har
tid och kraft att lyssna också till det allra
svåraste. Jag upplever att många unga inre
har någon som finns där för dem på det
sättet, säger Birgitta.

Hon har arbetat som kyrkomusiker hos
Svenska kyrkan Falköping sedan 2001,
men sedan i vintras kan hon också titulera

sig nätvandrare.

Då gick hon den utbildning i att stötta
unga på nätet soni anordnas inom ramen
för projektet "Svenska kyrkan nätvand-
rar . Ett projekt som leds av Skolkyrkan
i Göteborg och Kyrkans jourtjänst med
förhoppningen att nätvandring ska spri-
das och växa i omfattning.

- Jag är väldigt glad att jag fick gå kur-
sen, det har känns oerhört meningsfullt
acr arbeta med, säger Birgitta. som hoppas
att fler vuxna ska bli närvarande på nätet.



jag har de flesta unga sitt vardagsrum på nätet.
itt nätvandra är därför att möta unga där de är.

man kanske inte riktigt vill och mobb-
ning på nätet som får stora konsekven-
ser eftersom den kan ses av så många,
säger Birgitta.

Under utbildningen, som bestod av
fyra träffar hos Kyrkans jounjänst i Gö-
teborg, diskuterade deltagarna mycket
kring hur man bäst "samtalar på nätet.
Ett samtal online blir Ju annorlunda än
ett möte ansikte mot ansikte och ställer

extra höga krav på tydlighet och lyhörd-
het.

- Jag vet ju aldrig vem det är jag mö-
ter i ett samtal eller hur den personen
mår. De enda ledtrådarna jag får är det
personen skriver till mig. Jag kan inte få
veta mer genom att se på ansiktsuttryck
eller tonläge. Då är det viktigt att vara
uppmärksam. Det kan ju vara en man-
niska i kris som vänder sig till mig, säger
Birgitta.

- Det är ett stort ansvar, som alltid när

man möter människor, och det kan vara
tufft ibland. Mlen framför allt känns det

här arbetet roligt och viktigt.

OM NÄTVANDRING

Projektet "Svenska kyrkan i
Göteborg nätvandrar" drivs av
Skolkyrkan och Kyrkans jojr-
tjänst.

SYFTET är att stötta unga pä nätet
och att sprida detta arbete genom
att utbilda och stötta volontärer

och anställda i Svenska kyrkan,

MÅLSÄTTNINGEN är att det så smä-

ningom ska finnas två nätvandrare i
varje församling.

NÄTVANDRARNA presenterar sig i
rullande annonser och deltar i öpp-
na samtal på nätet. De är tydliga
med att de representerar kyrkan.

DET VANLIGA är att det är ungdo-
marna själva som tar kontakt.

BEGREPPET nätvandring myntades i
Fryshuset Stockholm.

MER INFORMATION om projektet:
svenskakyrkan. se/goteborg/
natvandrare

"HÄR HITTAR DU ^
NÄTVANDRARNAl

kamrat. com
hamsterpaj. com
dayviews. com
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Biskop Äke Bonnier sei^fram emotljubileumsdagai
29-30 augusti då alla är inbjudna |tt vara med ocl
tillsammans fira Skara s^tft^ 1000:årsjubileum.

1]

Var med och fira 1000 år
Skara stift fyller 1 000 år i år. När firandet kulminerar vid två
jubileumsdagar i augusti deltar bland andra kronprinsessparet.

Ar 1014 utsågs Thurgot till biskop över
vad som kallades "de r^d götalanden".
Därmed var Skara stift bildat. Nu har det

gått cusen år vilket innebär att stiftet är
Sveriges äldsta aktiva organisa. tion.

- Det ska så klart firas, säger biskop Äl<e
Bonnier. Och allra mesc ska det firas 29-

30 augusti.
Då hålls jubileumsdagar i Skara med

musik, seminarier, gudstjänster och ut-
ställningar. Allting är öppet för alla och
man behöver inte köpa biljetter eller för-
boka platser för att vara med.

- Firandet är utspritt över staden så alla
får plats, säger Åke Bonnier.

Han konstaterar också att ett 1000-års-

jubileum så klart handlar om då, det vill
säga det som varit, men lika mycket om
nu och om framtiden.

Därför erbjuds ett program med många
olika medverkande och många olika in-
fallsvinklar på kristen tro. Bland delra-
garna finns bland annat kronprinsessan
Victoria och prins Daniel.

Att Skara stift fy{\er tusen år är inte
enbart en angelägenhet för Skara och
biskopen. Det angår hela stiftet. För när
stiftet bildades så innebar det att kyrkan
organiserades.

- Organisationen med stift, försam-
lingar och pastorat handlar Ju egentligen
om enskilda- människors liv. Det skapar
förutsättningar för mötesplatser där vi får
dela livet med varandra och dela vår tro

med varandra, säger Åke Bonnier.

Läs mer om dagarna och programmet på
www. skarastift. se



Var hör tornen, taken och klockstaplarna hemma?
Para ihop bilderna med rätt kyrka och vinn bokpriser!



SyfiÄA^ \£^U!Lfjt /5 <U^UAtL!

SKICKA IN DITT SVAR TILL Falköpings pastorat, Botvidsgatan 43, 521
35 Falköping eller falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se senast den
15 augusti så har du chans att vinna bokpriser! Märk ditt svar med
"Kyrkobladet" och glöm inte att ange namn och adress. Lycka till!

Fredriksbergs kyrka

Friggeråkers kyrka

Karleby kyrka

Kälvene kyrka

Luttra kyrka

Märka kyrka

Mularps kyrka

Mössebergs kyrka

Näs kyrka

S:t Olofs kyrka

Skörstorps kyrka

Släta kyrka

Tiarps kyrka

Torbjörntorps kyrka

Vartofta-Asaka kyrka

Vistorps kyrka

Yllestads kyrka

Asle kyrka

Namn:

Adress:



:DAG20JUNI
3SOMMARAFTON

00 Mularps kyrka
or vid midsommartid"

IDAG 21 JUNI

^SOMMARDAGEN

00 S:t Olofs kyrka
Istjänst, Hagström

00 Märka kyrka
Istjänst, Hagström

00 Aste
iftsgudstjänst
itgårdsträdgården, Löwing

00 Yllestad
iftsgudstjänst i
amlingsgårdens trädgård,
ström. Kaffekorg.

^DAG 22 JUNI

00 Mössebergs kyrka
iså, Svenning,
imanlyst för Falköpings
MÖssebergs församiingar.

00 Tiarp
iftsgudstjänst vid gamla
^platsen, Hagström.
'ekorg. (WGS84: 58°
'0. 9"N 13°44'14. 5"E.)

00 Karleby
iftsgudstjanst vid Jakob
as stuga, hlagström.
:ekorg. (WGS84:
8'49. 6"N13°38'25. 4"E)

00 Friggeråkers kyrka
Istjänst, Svenning

00 Fredriksbergs kyrka
iså, Svenning.
imarungdomskören

00 Näs kyrka
Istjänst, Hagström

TORSDAG 26 JUNI

19.00 S:t Olofs kyrka
Sommarmusik. Karlsson

Bamck. (Sesid. 16)

SÖNDAG 29 JUNI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Elbornsson.

Sommarungdomskören.
Kaffe på Wilhelmsro.

10.00 Släta kyrka
Mässa, Svenning

14. 00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst, Elbomsson.
Sommarungdomskören,

14.00 Torbjörntorps kyrka
Friluftsgudstjänst, Svenning

14. 00 Skörstorp
Friluftsgudstjänstvid
Klockaregårdens damm,
Sandström. Kaffekorg
(WGS84:58°8'13. 7-N
13°43'3. 8"E)

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning

19. 00 Yllestads kyrka
Sommarmusik. Klassiska toner.

Sandström. Kyrkkaffe.
(Se sid. ) 6)

TORSDAG 3 JULI

19.00 Torbjörntorps kyrka
Sommarmusik. Sommarung-
domskören. {Se sid. 7 6)

FREDAG 4 JULI

14.00 Torbjörntorps kyrka
Konfirmation med mässa,

Hagsträm

SÖNDAG 6 JULI

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström

10 Fredriksbergs kyrka
Konfirmation med mässa,
Askolin

11. 30 Mularps kyrka
Mässa, Hagström

14.00 Vistorps kyrka
Friluftsgudstjänst vid gamla
kyrkplatsen, h-lagström. Kaffekorg.

17. 00 Märka kyrka
Mässa, Hagström

19.00 Släta kyrka
Musikgudstjänst, Hagström.
Sommarungdomskören.
Kyrkkaffe.

TORSDAG 10 JULI

19. 00 S:t Olofs kyrka
Sommarmusik med TRIO.

(. Se sid. 16)

SÖNDAG 13 JULI
9. 30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Svenning

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin

11.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Svenning

14. 00 Friggeråkers kyrka
Friluftsmässa, Askolin

17. 00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Askolin

19. 00 Asle kyrka
Sommarmusik, Mozarts sånger.
Kyrkkaffe. f(Ses;d. 16J

TORSDAG 17 JULI

19.00 Friggeråkers kyrka
Sommarmusik. Ingrid Ahlund,
Sophie Svensson och Leif
Ählund. (Ses;d. -!6;



lea reservation ror ananngar. ^e ani maiiaseisu

SÖNDAG 20 JULI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén

lO. OOTiarpskyrka
Gudstjänst, Sandström

14.00 Släta
Friluftsgudstjänstvid
Falekvarna, Flensén. Kyrkkaffe.

17.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Sandström

19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén

19.00 Vartofta-Asaka k:a
Sommarmusik. Erik Malmhav

och John Elenius. Kyrkkaffe.
(Se sid. 16)

SÖNDAG 27 JULI

9. 30Yllestadskyrka
Mässa, Foike Elbomsson

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Johansson

11.00 Släta

Gudstjänst, Folke Elbomsson

14.00 Märka kyrka
Friluftsgudstjänst, Johansson

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson

19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Johansson

19. 00 Skörstorps kyrka
Sommarmusik, Linda Meurlinger
och Gunnel Svensson. Kyrkkaffe.
(Se sid. 16^

TORSDAG 31 JULI

19.00 Märka kyrka
Sommarmusik. Vittra.
(C^ r;^ 1^1

SÖNDAG 3 AUGUSTI

9. 30 Asle kyrka
Gudstjänst, Folke Elbomsson

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Ftensén

10.00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Lundin

14.00Karleby
Friluftsgudstjänst, Agnestad
kyrkoruin, Folke Elbomsson.
Kaffekorg.

19.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa. Flensén

19. 00 Näs kyrka
Sommarmusik. Louise och

Caroline Hult, Kyrkkaffe.
(Se sid. 16)

TORSDAG 7 AUGUSTI

19.00 S:t Olofs kyrka
Sommarmusik, Sommarblåset.

SÖNDAG 10 AUGUSTI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Johansson

10.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Kristina Redin

10. 00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin

17.00 Mössebergs kyrka
Mässa. Johansson

14.00 Mularps kyrka
Friluftsgudstjänst. Höjentorp,
Löwing. Kyrkkaffe. (WGS84:
58° 10'0. 2"N 13°43'6. 6"E.)

19.00 Vistorps kyrka
Sommarmusik. Åsa och

Anders Brolin, sång och piano,
Kyrkkaffe. (Se sid. 16)

TORSDAG 14 AUGUi

19. 00 Luttra kyrka
Sommarmusik. Ted Ros

(. Se sid. 16)

FREDAG 15 AUGUST

19. 30 S:t Olofs kyrk
Sommarmusik. Silfver.

{Se sid. 16)

SÖNDAG 17 AUGUS-

10.00 S:t Olofs kyrk
Mässa, Flensén

10.00 Märka
Mässa. Folke Elbomsso

11. 00Slötakyrka
Konfirmation med mas;

LÖwing

14.00 Vartofta-Asal
Friluftsgudstjänst Geta
Folke Elbomsson. Kaffe
(WGS84:58°4'38. 1"N 1
41'6. 1"E)

17.00 Fredriksbergs
Gudstjänst med avsluti
sommaraktivitetema, F

19.00 Tiarps kyrka
Sommarmusik. Tore Sv

mfl. Kyrkkaffe. (Progran

SÖNDAG 24 AUGUS

10.00 S:t Olofs kyrk
Mässa, Flensén

10-OOMössebergsk
Gudstjänst, Johansson

10.00 Skörstorps k^
Mässa, Lundin

14.00 Näs kyrka
Friluftsgudstjänst, Bac
gården. Näs, Lundin. Kc
(WGS84:58°5'46.3"N



1745, Björn Lundin, 0515-776325, Folke Elbornsson, 0702-154546 KYRKOMUSIKER: Birgitta Lindh,
EDAGOGER: Markus Karlsson, 0515-77 63 62, Sonja Svensson. 0515-77 6365 VAKTMÄSTARE INRE
rkor051 5-776367, Kent Strängby, Vistorps och Vartofta-Äsaka kyrkor 051 5-76 50 10, Magnus Uddenstig,
TRE TJÄNST: Marcus Ärlig, 051 5-776373, Lennart Oskarsson, 051 5-77 63 72.

Under denna rubrik kommer frän och med detta nuvnmer av Kyrkobla-
det en person från Allebergs arbetsområde an lyftas fram. och kort pre-
senteras. Det finns många medhjälpare och frivilliga, förtroendevalda
och anställda som fyller en viktig funktion i försantlingarnas arbete^ år
efter år. Det är spännande au se och upptäcka alla dessa goda krafter
som finns i vår närhet. Det är viktigt vned uppmuntran, och dessutom
inspirerar den som, visar engagemang! Det finns fnanga med god vilja och
som sprider entusiasm genom sitt sätt att ta ansvar.

j av den gamla stammen
i person som bott och verkat länge i våra bygder, men som tyvärr inte längre
imaren skulle hon ha fyllt 100 år! l februari dog Maja Borg.

rd i över 30 år, men

prästgårdar som hon
rg. Redan 1957 flyt-
stad, som var Majas

. som prästfru av "den
ngens liv, inte minst l
:bänksämbetet" upp-
räknade då inte Maja
till gudstjänst. Med

-esse för kyrkans väl,

drar avslutades med

ylld till bredden när
berättade om sitt liv.

met, och det blev en

or vad hon har betytt
år bygd.

Mats Löwing Prästparet Nils och Maja Borg flyttade till Falbygden 1 957.



Sommarutställning i Åsle kyrka
Arets utställning öppnar söndagen den 8 juni kl 15.
Utställningen kan sägas vara en spin-
oft på den Temaserie om Menniskans
åldrar , soin genomfördes i Ailebergsdi-
striktet våren 2013.

Inspirerad av detta tema valde Marga-
reta Rosvall, tidigare ordförande i Kul-
tur- och fritidsnäninden, ur 18 konst-

verk ur kommunens konsrsamling för
en utställning på Falbygdens museum i
serien Konststafetten".

Bilderna försåg hon med citat ut kän-
da dikter och texter ur världslittemtu-

ren, vart och ett anpassat till respektive
konstverk och till den av niänniskans

åldrar som avsågs. En spännande utma-
ning och en tankeväckande utställning.

Menniskans åldrar

Sommarens friluftsgudstjänster!
15 juni 14-OOSIöta
Friluftsgudstjäiist vid Slöragården,
mediag kaflFekorg.

21 juni 14.00Asle
Friluftsguclstjänst i p rastgårds trädgarde n,
kyrkkaffe.

21 juni 14. 00 Yllestads
Friluftsgudstjänsr i Församlingsgårdens
trädgård, medtag kaffekorg.

2 2 juni lO. OOTiarps

Friluftsgudstjänsr vid Flircorps gamla
kyrkplacs, medtag kaffekorg.

22/614. 00 Karleby
Friluftsgudstjänst vid Jakob Annas sruga,
medrag kafFekorg.

29/6 14.00 Skörstorp
Friluftsgudsrjänst vid Klockaregårciens
damm, medrag kaflTekorg.

6/714. 00 Vistorp
Friluftsgudstjänst vid gamla
kyrkplatsen, medtag kafFekorg.

20/7 14.00 Släta
Friluftsgudstjänst vid Falekvarna,
Kyrkkaffe.

3/814. 00 Karleby
Friluftsgudstjänst, Agnesrad
kyrkoruin, medrag kaffekorg.

10/8 14.00Mularp
Frilufrsgudsrjänst, Höjentorp,
kyrkkaffe.

17/8 14.00 Vartofta-Asaka

Friluftsgudstjänst vid Getagården,
medcag kaffekorg.

24/8 14. 00 Näs

Friluftsgudstjänst, Backgården,
Näs, medtag kaffekorg.



5-77 63 32, Sandra Flensén 051 5-77 6326 MUSIKER: Annika Lagerquist, 051 5-77 63 22. Ellinor Nor-
. n 051 5-77 63 36, PEDAGOG Ing-Marie Leijon, 051 5-77 63 34, FÖRSKOLAN BOKEN: Elin Rödström,
Mossby0515-7763 10, Församlingsexp. /växel: 0515-776300

pet i Fredriksbergs kyrka
et fullt av aktiviteter i Fredriksbergs kyrka hela sommaren.

mellan 6 och 12 ån

med inera.

3-16. 00
13. 00-16. 00
.. 00

076-7999891.

CAFÉ FREDRIK startar vecka 28, tisdagen den 8 juli kl 14. 00-
17.00 och har därefter öppet på tisdagar och torsdagar (samma
tid) hela sommaren fram till och med torsdagen den l4augusti.
Temadagar för Café Fredrik 2014:
Premiärdagen tisdag 8 juli: Allsångscafé med GIädjekören
Torsdag 17 juli: Quiz kamp, Torsdag 31 juli: Musik till våfilor
Tisdag 5 augusti: Allsång, Torsdag 14 augusti: Avslutning

iling samlar in pengar till Bangladesh
det hjälper också kvinnor att påverka i
lokalsamhället och ser till att de får kun-

skåp om de mänskliga rättigheterna.
Att få bort barnäkrenskapen är ett kon-

kret mål. För den som vill veta mer om

arbetet i Bangladesh finns filmen Ord
Massor av Or^ från 2013 att se på Svenska
kyrkans webb:

www.svenskakyrkan. se/p41



MUSIK n SOM iViAK
Sommarungdomskören fyller tio
Det är dags för ännu en sommar med Sommarungdomskören, faktiskt
för tionde året i rad!

Vi hoppas att kören är efterlängtad i de ping under sina tre intensiva veckor.
olika sammanhang som den finns med! Årets ungdomskör vill sprida en känsla

Kören med sina ledare Alice Klint

och Rebecka Assio kommer att göra

av harmoni!

Här nedan finns körens program som
sitt allra bästa för att förgylla Falkö- man kan klippa ur och spara.

SOMMARUNGDOMSKÖREN

Onsdag 18/6 kl 15.00
Söndag 22/6 kl 19.00
Tisdag 24/6 kl 10.00
Onsdag 25/6 kl 9.30
Onsdag 25/6 kl 10.30
Onsdag 25/6 kl 15.00
Torsdag 26/6 kl 19.00
Söndag 29/6 kl 10.00
Söndag 29/6kl11. 45
Söndag 29/6 kl 14.00
Tisdag 1/7 kl 19. 30
Onsdag 2/7 kl 10.00
Onsdag 2/7 kl 15.00
Torsdag 3/7 kl 19.00
Lördag 5/7 kl 18.00
Söndag 6/7 kl 19.00

2014

Midsommarfirande Bergsliden
Mässa i Fredriksbergs kyrka
Frökindsgården, Kinnarp

Läkaren Dagcentralen
Ranlidens äldreboende

Trätorget 1 (äldreboende)
Sommarkväll pä Alphems Arboretum
Mässa S:t Olofs kyrka
Vilhelmsro gärdscafé
Friluftsgudstjänst Luttra
Tipspromenadskväll, Mössebergsgärden
Träffpunkt, Kanten (matsalen Hjorten)
Elvagärden, Vartofta
Sommarmusik, Torbjörntorps kyrka
Jubileumskväll på kurorten. Bordsbokning.
Sommarmusik, Släta kyrka

PÄ GÅNG
TILL HÖSTEN!

SÖNDAGSSKOLAN i S:t Olofs kyrka startar i
komna tillbaka då!

KYRKANS DAG vid S:t Olofs kyrka går i år a'
kl 10-13. Boka in datumet redan nu!



5-776327, Knut Svenning, 0515-776328. MUSIKER: Björn Äkerhage, 051 5-776323, GustavGyllenham-
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ig alltid gick förbi, att vi i djupet
;. Du Gud, som gör allting nytt. Lös
'.ndras liv vi återfinner livet som det
tllting nytt.

Ur Psalm 599 i Svenska psalmboken

?n i sommar!
nskap! Hela sommaren har vi öppet
onbön i Mössebergs kyrka.
.rje till oss på Källan i sommar!
3u Likaså inbjuder vi dig att komma till
all bön i Mössebergs kyrka. Vi är ett litet
ler gäng som brukar träffas varje onsdag för
in morgonbön kl. 8. 30. Välkommen med!

församling
Parkfestivalen

parken den 9 augusti!

Vi, Mössebergs församling, finns också
där och blir glada om ni tar en sväng
förbi vårt bord, för att byta några, ord.
Ni kanske vill ta en kopp kaffe med oss,
köpa något räctvisemärkt och/eller ta del
av ny information kring vad som händer
i kyrkan under hösten.

Bara att heja på varandra har sitt vär-
de! Så väl mött på Parkfestivalen!
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Glimtar från våren 2014.

Tack alla ni som gjorde FEST l FASTAN i Mössebergs
kyrka den 30/3 till en härlig dag! Vi samlade in 8 073kr
till fasteinsamlingen under dessa timmar! Tack alla ni som
var med, som medverkade, skänkte, bakade, grillade,
pysslade, serverade och hjälpte till på olika sätt denna dag.
Grattis till Lotta Galabert som vann tipstävlingen!

Den 9 april fick Mösseberg
vara med om en PÄSKVANI

kyrka. Ett uppskattat arran
årlig tradition i församlinge

Pilgrimsvandring på S:t Olofs-dagen
S:t Olofsvandring från Gudhem till Falköping 29 juli.

Start kl 10. 00 med morgonbön i Gud-
hems klosterruin. Vandringen börjar kl
11. 00 och pågår i lugnt tempo fram till
cirka kl 16. 00.

Kl 16. 00-18.00 möjlighet till pilgrims-
måltid på någon av restaurangerna runt
torget i Falköping. Därefter kl 18. 00 Pil-

grimsmässa i S:t Olofs kyrka i Falköping.
Vandringens längd är cirka 15 km. Ta
med matsäck för dagen.

Lunchpaket finns att beställa i Gud-
hem: 0515-7200 11
Mer information Ingemar Fägerlind:
0515-720011.



USI K 2014
SÖNDAG 20/7 KL 19 VARTOFTA-ÄSAKA K:A
"MUSIKALISKT BRODERSKAP l FÖRVAND-

LINGENS TID". Erik Malmhav. säng och
John Eienius, gitarr.

SÖNDAG 27/7 KL 19 SKÖRSTORPS K:A
"LJUS l GLÄDJE, LJUS l SORG"

Linda Meurlinger och Gunnel Svensson,
säng, orgel och piano.

TORSDAG 31/7 KL 19 MÄRKA KYRKA

"l DENNA LJUVA". Vittra - Anna Dahlgren
Johansson, fiol, kontrabas och sång, Åsa
Björkman, fio!, altfiol och sång, Karin Sjö-

. { berg, fiol och sång.

, ' SÖNDAG 3/8 KL 19 NÄS KYRKA
"UTE BLÅSER SOMMARVIND"

Louise och Caroline Hult, sång, flöjt och
pi ano.

TORSDAG 7/8 KL 19 S:T OLOFS KYRKA
SOMMARMUSIK - Sommarblåset.

4

SÖNDAG 10/8 KL 19 VISTORPS KYRKA
^ "FUNNEN AV SOMMAREN"

Åsa och Anders Brolin, sång och piano

TORSDAG 14/8 KL 19 LUTTRA KYRKA
l "STILLA RO OCH NÄRA..."
^ Ted Rosvall, sång och gitarr.

. ( FREDAG 15 , 8 KL 19. 30 S:T OLOFS KYRKA
, SILFVER ̂  en ensemble som tar dig med

til! gränslandet mellan folkmusik och ba-
rockmusik, /ngor i festivalen Vaile Baroque
Entré 150:- eller festivalpass. Barn och ung-
dom tom 25 år fri entré.

SÖNDAG 17/8 KL 19 TIARPS KYRKA
"HERREN ÄR MIN HERDE".Tore Svensson
med släkt och vänner.

SÖNDAG 24/8 KL 19 SLÖTA KYRKA
"EN SOMMARAFTON " Bergaton.

SÖNDAG 31/8 KL 19 KARLEBY KYRKA
"SENSOMMARVISOR"

Yngve i Klockaregården med barn
_ochbamha_rn.

Om. en

invandrare

slår sig ner
i ert land,
skall ni inte

förtrycka
honom.

Du skall älska

honom som dig
. " y-_»

siatv

Tredje Moseboken kapitel 19 vers 33

Vi tror på en Gud som inte
gör skillnad på människor.
Tack för att du är medlem!

Svenska kyrkan 5J
FALKÖPING


