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Lev livet fullt uti
Det var först i vuxen ålder jag kom att
reflektera över att det faktiskt heter "kyr-
kogården" och inte "körrgårn". Dec är ju
inte alla begravningsplatser som ligger
vid- en kyrka, och kopplingen mellan de
två har minskat med tiden. På våra kyr-
kogårdar finns idag gravar för alla llvsin-
riktningar och konfessioner, även om det
är Svenska kyrkan som huvudman sum
har hann um'at". Jag tycker att det är fint
att vi får den sista vilan på samma kyrko-
gård, oavsett religion. Vi ska ju samsas i
himlen så småningom, och det gäller att
vänja sig.

En del gravar har mycket trosvissa in-
skript ioner som: Kristus mitt liv, döden

min vinning . Andra är mer anonyma,
eller har andra särdrag, som till exempel
den unika medeltida gravstenen på Asle
kyrkogård som har både torshammare
3ch kors inristat. Uppenbarligen rest
:)ver en person som velat helgardera sig.

Om du inte liiar besökt kyrkogårdarna
.unt om i bygden tycker jag att du ska
^öra det. Det lär oss mycket om livet. Tag
ned din familj eller någon vän och gör
.tt strövtåg på någon eller några av de
lirron vi har i Falköpings pastorat. Kan-
ke kan du få några svar på Kyrkobladets
i-ågetävling längst bak i detta blad. Sä-
:ert lär du dig något om vår bygd och
less historia. Kanske får du ännu mer -

lyckeln till någon av livets större frågor,
5r kyrkogårdsvandringar brukar hjälpa

oss att sänka tempot och reflektera nå-
got över det allra viktigaste: vad vi gör
av våra liv.

I detta nummer av kyrkobladet kan du
läsa om Mlarkus som har kyrkogården
som sin arbetsplats. Mycket av hans ar-
bete handlar om det praktiska, men också
om möten med människor. Kyrkogården
är inte bara en plats för de döda, utan
också en plats för de levande förstår vi. Ur
ett Gudsperspektlv spelar det dock Inte så
stor roll vilken grupp vi tillhör. Genom
dopet har vi fått ett bergfast löfte om var
vi hör hemma. På det löftet kan vi leva,
men också dö, utan oro.

Ta nu vara på sommar och sol, ledigliet
och allt det sköna som omger dig. Allti-
hop är Guds goda gåvor, och du behöver
inte vara blyg och säga ett artigt nej. Tids
nog finns vi alla på körrgårn, men till dess
- låt oss glädjas över varje dag och leva
livet fullt ut!

Guds frid!



Trivs i sitt gröna ar
Han arbetade sin första säsong på kyrkogården som tonåring. Nu ha
Och Marcus Ärlig kan inte tänka sig ett bättre yrke.
- Att få vara utomhus hela året om och träffa mycket människor. D(

et är en kall majdag och rcgn-
diset hänger tungt över Släta
kyrka. Marcus och kollegorna i

arbetslaget har just avslutat dagens första
rast i Slötagården strax intill.

Någon var arg över en gräsklippare
som gick extra tungt i slänterna idag och

övriga retades lite med kollegan runt fi-
kabordet. Det skrattades och småprata-

des mycket över kaffekopparna.
- Jag har väldigt bra kollegor och det

är en viktig anledning till att jag trivs
så bra på jobbet, säger Marcus med ett
leende.



när vi pratar om arbetet. Går du och
gör fint hos Maja idag , kan vi saga till
exenapel.

Vad är det sämsta med ditt yrke?

- Ogräset! Det tröttnar man på ganska
.g- snart. Vi är ju miljödlplomerade och
-A, använder numera, inga kemikalier alls,
kt vilket är Jättebra. Men mycket hackande
. la blir det.

tt Vad är svårast?
^ - Att möta människor i sorg kan vara
t^ svårt. Särskilt om det är någon som ryckts
la bort hastigt, kanske en yngre människa.
ca Det är svårc att veta vad man ska säga och

göra. Men med åren har jag lärt mig att
man oftast inte behöver säga så mycket.

;a Det räcker med något litet ord, att bara
finnas till hands. Man ska inte krångla till

i- det l onödan.

a

t Är kyrkogården en sorglig plats?
- Ibland är det Ju så, men oftast inte. Lika

^ ofta är det roligt och glädjefyllt att prata
med våra besökare

^

OM MARCUS
Namn: Marcus Ärlig
Ålder: 49 är

Bor: Strax intill Släta kyrka.
Familj: Sambo och två barn.
Arbete; Arbetar för kyrko-
gårdsförvaltningen i Falköpings
pastorat.



KYRKOGÅRDEN
- andaktsrum é-kulturhistoriskt arkiv

Kyrkogården är ett slags andaktsrum. Det är en plats för
att minnas och sörja, tända ljus och sätta blommor. Den
är ett offentligt rum som samtidigt är mycket privat. Här
påminns vi om livets bräcklighet men också om hoppet
om en fortsättning. Det är därför en plats som präglas av
en alldeles särskild stillhet. Kyrkogårdens utformning och
arkitektur vill bidra till den stillheten.

Ända sedan Sverige blev ett kristet land under tidig
medeltid har kyrkogården varit platsen för gravsättning
av de bortgägna. Kyrkogårdarna är därför som öppna
historiska arkiv som speglar samhällets syn pä död och
begravning under flera hundra är. Hit har alla tillträde
och här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och
etnologiskt kulturarv.

KYRKOGÅRDEN

f';*;?'^^.^vs-
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Alla har rätt till en gravplats
När Svenska kyrkan skiljdes frän staten den 1 januari 2000
beslutades att Svenska kyrkan skulle fortsätta att ansvara
för begravningsverksamheten i landet.

Såväl medlemmar som icke-medlemmar i Svenska kyr-
kan betalar, via skattemyndigheten, en begravningsavgift.
Begravningsavgiften täcker kostnaderna för att bland an-
nät anlägga och sköta våra kyrkogärdar och allmänna be-
gravningsplatser.

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund,
har rätt till en avgiftsfri gravplats i 2 5 år. Den avlidnes egen
önskan ska sä långt möjligt följas vid val av gravplats.
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kyrkogård och vinn bokpriser!

19 KYRKOGÅRDAR
Hos Svenska kyrkan Falköping finns 1 9
kyrkogårdar. De flesta finns i anslutning till en
kyrka. För att delta i sommartävlingen ska du
ange på vilka av kyrkogårdarna bilderna här intill
är tagna. Vet du inte svaret är det bara att ge
sig ut och leta! Lycka till!

Skicka ditt svar till: Falköpings pastorat.
Botvidsgatan43, 521 35 Falköping e\\er
falkopings. pastorat@svenskakyrkan. se senast den
14 augusti så har du chans att vinna bokpriser!
Märk ditt svar med "Kyrkobladet" och glöm inte

MUSIK l S'

'"/ 24/5 KL 21 S:T OLOF!
*y Musik i försommarkv
v

,j Gustavi stämmor.
MIDSOMMARAFTON

';; OBS! KL 22 MULARP;
Folkmusik i msdsoms

Mona Rosell samt Th
Johan Nilsson; säng,
spel och klarinett,

21/6 KL 19.30 V1STOI
Doften av sommore:

/- Lönnmyr, sång och H
.// bensen, piano,

25/6 KL 19.30 S:T ÖL
Opera och romanser.
sopran och Gustav G

' mar, piano

28/6 KL 19.30
VARTOFTA-ASAKA K

Uti grenan lund. Vitti
Sjöberg, Åsa Björkmi
Anna Dahlgren Johar

2/7 KL 19.30 MARKl
Allt från visa till jazz,
ton till Bach. LeWe-t

5/7 KL 19.30 NÄS K
Sommarsviter i baro

!.< Glasell, blockflöjt ocl
Lindh. cello, piano o<

9/7 KL 19.30 S:T 01
-" Carry me ocross the

Just as blue; Ulla Tan<

och gitarr, Jörgen Be
dobrooch mandoiin,

son, kontrabas.

12/7 KL19.30ÄSL!
Program ej fastställt

19/7 KL 19. 30 KALV
Finstämt. Helena Sk

\
'.' Rob Coe, gitarr.

. k -^A,



tEDAG 19 JUNI
IDSOMMARAFTON

2.00 Mularps kyrka
usik i sommarkväll.
e sid. 7!)

i.00 Tiarps kyrka
nfirmandandakt, Hagström.

)RDAG20JUNI
IDSOMMARDAGEN

1.00 S:t Olofs kyrka
idstjänst, Johansson.
1.00 Asle prästgård
luftsgudstjänst i
dgården, Löwing.
xofonmusik. Kaffeservering.
1. 00 Yllestads förs.gård
uftsgudstjanst i
dgården, Lundin.
idtag kaffekorg.
.00 Friggeråkers kyrka
issa, Johansson.

'NDAG 21 JUNI
.00 S:t Olofs kyrka
dstjänst, Lundin.
. 00 Tiarp,
mla kyrkplatsen
uftsgudstjänst, Hagström.
ifirmandema medverkar.
dtag kaffekorg.
.00 Mössebergs kyrka
ssa, Johansson.

.00 Karleby,
ob-Annas stuga
jftsgudstjänst, Lundin.
dtag kaffekorg.
. 00 Fredriksbergs kyrka
ssa, Lundin. Sommar-
'domskören medverkar

30 Vistorps kyrka
sik i sommarkväll.
sid. 7!)

TORSDAG 25 JUNI

19.30 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll,
(Se sid. 7!).

SÖNDAG 28 JUNI

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Törnblom.
13.30 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst, Hagström.
Sommarungdomskören.

15. 00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Tömblom.

16.30Skörstorp,
Brunnsgårdens damm
Friluftsgudstjänst, Hagström.
Medtag kaffekorg
18.00 Släta kyrka
Mässa, Hagström.

19.30 Vartofta-Asaka k:a
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)

TORSDAG 2 JULI

19.30 Märka kyrka
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)

SÖNDAG 5 JULI

9. 30 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Johansson.

II.OOMularpskyrka
Mässa, Lundin.

17.00 Märka kyrka
Mässa, Johansson. Avslutning
förvägkyrkan.

19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Törnblom.
19.30 Näs kyrka
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)

TORSDAG 9 JULI

19. 30 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!).

SÖNDAG 12 JULI

9. 30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

10. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Johansson.

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Lundin.

14. 00 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst, Johansson.
18. 00Yllestadskyrka
Mässa, Johansson.

19.30 Asle kyrka
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)

SÖNDAG 19 JULI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10.00 Tiarps kyrka
Mässa, Lundin.

14.00 Släta, Falekvarna
Friluftsgudstjänst vid
Mellomkvarna, Lundin.

Kaffeservering.
17. 00 Luttra kyrka
Mässa, Askolin.

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Lundin

19. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin.

19. 30Kälvenekyrka
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)

TORSDAG 23 JULI

19.30 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)



Se också annonsering i FT, svenskakyrkan. se/falkoping och faceboo

SÖNDAG 26 JULI

9. 30 Släta kyrka
Mässa, Törnblom.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst,
14.00 Märka
Friluftsmässa hos Åke och

nga-Lill Abrahamsson, Askolin.
14. 00Vistorp,
Gamla kyrkplatsen
Friluftsgudstjänst, Törnblom.
Medtag kaffekorg.
19. 30 Skörstorps kyrka
Musik i sommarkväll.

(Se sid. 7!)

TORSDAG 30 JULI

19.30 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll,

(Se sid. 7!)

SÖNDAG 2 AUGUSTI

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén
10.00 Äsle kyrka
Mässa, Carlsson

14.00Vartofta-Asaka,
Getagärden
Friluftsgudstjänst, Carlsson.
Medtag kaffekorg,
17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning

19.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Flensén

19.30Karlebykyrka
Musik i sommarkväll.

(Se sid. 7!) Kaffe i kyrkan
före gudstjänsten.

TORSDAG 6 AUGUSTI

19.30 Luttra kyrka
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)

SÖNDAG 9 AUGUSTI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Carlsson.

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.

14.00 Näs, Backgården
Friluftsgudstjänst, Askolin. Vid
regn inomhus. Centern bjuder
på kaffe.
14. 00 Mularp, Höjentorp
Friluftsgudstjänst, Löwing.
Kaffeservering.

14. 00 Torbjörntorp,
församlingshemmet
Friluftsgudstjänst, Svenning.

19. 30 Släta kyrka
Musik i sommarkväll.

(Se sid. 7!)

TORSDAG 13 AUGUSTI

19. 30 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. Valle

baroque. (Se sid, 7!)

SÖNDAG 16 AUGUSTI

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. Försångare
medverkar.

11. 00 Släta kyrka
Konfirmation med mässa,

Löwing.

17. 00 Märka kyrka
Mässa, Askolin.

19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst med avslutning för
sommaraktiviteterna, Askolin.

19. 30 Tiarps kyrka
Musik i sommarkväll.

(Se sid. 7!)

TORSDAG 20 AUGUSTI

19. 30 Friggeråkers kyrka
Musik i sommarkväll.

(Se sid. 7!)

Vardagsgud;

MÖSSEBERGS KYI

Morgonbön. Onsda
Kvällsmässa. Torsd

kl 18.30. Sommarup
frän 1/6. Frän höste
kvällsmässan till tisd

S:T OLOFS KYRK;
Pilgrimsmässa. On<
kl 8. 30. Kyrkkaffe.

BERGSLIDEN7
Morgonnnässa. Tor
kl 9. 00. Efterät enks
Sommaruppehåll ve<

MARIAKAPELLET
FALKÖPINGS
FÖRSAMLINGSHE
Mässa. Fredagar kl i
Kyrkkaffe. Samman
vecka 31-35,

SÖNDAG 23 AUGUS

10.00 S:t Olofs kyrl<
Gudstjänst, Flensén.
10. 00 Skörstorps k;
Mässa. Carlsson.

11.00 Mössebergs k
Mässa, Svenning.

14-OOKarleby,
Agnestads kyrkoruir
Friluftsgudstjänst, Car
Saxofon och dragspel.
kaffe korg.

17. 00 Friggeräkers i
Gudstjänst, Svenning.

19. 30Yllestadskyrl
Musik i sommarkväll.
(Se sid. 7!)



45, Björn Lundin, 051 5-77 63 25, Emanuel Carlsson, 051 5-77 63 61 MUSIKER: Birgitta Lindh, 051 5-
IGER: Markus Karlsson, 0515-77 63 62, Sonja Svensson, 051 5-77 63 65 VAKTMÄSTARE INRE TJÄNST:
77 63 67. Kent Strängby, Vistorps och Vartofta-Äsaka kyrkor 0515-76 50 10, Magnus Uddenstig, övriga kyr-
<ST: Marcus Ärlig, 051 5-77 63 73, Lennart Oskarsson, 051 5-77 63 72.

>tarkt på
ramtid
!ndevald i kyrkan under många år
te är så intresserad av politik.

Tage uttrycker en glädje över att han
och Birgitta delar tron.

Under många år har Tage varit kyrk-
värd och förtroendevald och han kän-

ner en glädje över att folk tycker att han
passar för uppdraget. Tiden som förcro-
endevald har ibland varit tufiF med sam-

manslagningar och försäljningar: "det
har varit känsligt många gånger" säger
Tage men man måste se till helheten i
pastoratet och inte bara till den egna för-
samlingen.

Tage är väl medveten om den kncik
som finns över att politiska partier styr i
kyrkan men säger samtidigt att vi måste
ha några som organiserar och fattar be-
slut i en så stor samling människor som
kyrkaii är.

Tage berättar att han egentligen aldrig
varit så intresserad av politiken och att
han valde Centerpartiet berodde på att
han tyckte att de hade en bra politik för
kyrkan och dessutom var många goda
vänner redan med i Centern.

Det är svårt att intressera den yngre ge-
nerationen för kyrkans budskap, menar
Tage, men när vi har med någonting ex-
trä i gudstjänsten som till exempel kören

eller vid våra temagudstjänster då brukar
det komma väldigt mycket folk.

Tage tror starkt på kyrkans framtid
också i Allebergsonirådet men säger att
vi får nog räkna med att vi kommer att
bli färre i framtiden, inte minst på grund
av att det Ju kostar en del ekonomiskt att
vara med.

Fritiden då? Tage skrattar. Det blir
inte så mycket fritid konstaterar han nar
man har barn och barnbarn och den lilla

trädgården som måste skötas, men blir
det tid över då tar Tage gärna fram en
bok. Just nu läser han en tjock bok av
den legendariske fö tb o Ils ledaren i Man-
chester United: Sir Alex Ferguson, an-
närs blir det gärna en deckare av Björn
Hellberg.



"Ett år med psalmboken"
- årets utställning iÅsle
Birgitta Lindh har skapat årets sommarutställning i
Asle kyrka med psalmboken som tema.

Birgitta har under ett år fotograferar med mobil-

kamera och sedan kopplat ihop dessa foton med
psalmer. Ett år med psalmboken började soni en
rolig idé och slutade i ett härligt projekt.

Psalmerna är hämtade från "Den svenska
psalmboken med tillägg samr "Psalmer i
2000-talet".

Utställningen börjar den 7 juni kl 19. 00 med
gudstjänst och efteråt vernissage med möjlighet
att titta på utställningen och kanske hitta sin
favoritpsalm eller få en ny. Välkommen!
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051 5-77 63 32. Sandra Flensén, 0515-77 63 26. MUSIKER: Annika Lagerquist, 051 5-77 63 22,
NER: Anne Blomqvist, 051 5- 77 63 33, Erika Erlén, 0515-77 63 36 PEDAGOGER: Linde Lundqvist,
63 37. FÖRSKOLAN BOKEN: Elin Rödström, föreständare 77 63 1 3. VAKTMÄSTARE: Kent Mossby,
63 18, Rebecka Hasslevist, 0515-77 63 20.

^et i Fredriksbergs kyrka!
30-33
dag, onsdag och
na 7-1 2 år.
e med Connect och

i/iteter för barn och

ergs kyrka. Det blir
enlekar. För mer in-
15-776337.

CAFÉ FREDRIK
Öppet tisdagar och torsdagar kl 14. 00-17. 00 från 30
juni. Pä tisdagarna serveras det kaffe/te med hembakat
och på torsdagarna våfflor och grädde för endast 30 :-.
På premiärdagen den 30 juni kommer Sommarungdoms-
kören under ledning av Kristin Kennemark och Alice Klint
att medverka. Missa inte detta! Varmt välkomna hälsas alla

genom caféansvarig Marita Andersson!

egen fotbollsskola! Söndagar kl 1 3. 30 träffas fotbollsintresserade barn i åldrarna 8-13
illsammans gå till Ållevi på fotbollsträning. Fotbollsskolan leds av Prince Afena och Saleh
äspelare. Träningarna innehåller konditionsträning, taktik, laganda och naturligtvis mycket
ta en paus under vecka 26-29 och startar sen upp vecka 30 igen med ett tvådagars
[ra platser kvar - är du intresserade kontakta Molly Svensson, 0515-77 63 37

ofsdagen!
msmässa i S:t Olofs kyrka k) 8. 30. Däiefter pilgrimsfandring över Mösseberg
'anmälan krävs. Ta med dig din frälsarkrans (eller köp en på plats), mat för da-
Tngsstav och ett glatt humör. Kontaktperson: fäistinaAskolin 0515-77 63 32.



Valle baroque - sinnenas festival!
Bach på svenska, Afternoon tea, Vivaldigala pä Vilhelmsro och S:t Olofs kyrka fylld
av dubbla cembali och Helsinki Baroque. Allt detta kan upplevas på hemmaplan!

Under fem dagar 12-16 augusti är det
fullt av konserter i Varnhem, Skara och
Falköping. Torsdagen den 13/8 gästas S:t
Olofs kyrka, av Helsinki baroque, som
tillsammans med två av världens främsta

cembalister spelar Bachs dubbelkonsert för
cembalo. Fredagkvällen kan spenderas på
Vilhelmsro med Vivaldi och lördagen på
kurorten med Afternoon tea till livemusik.

Mycket mer kan man läsa om på gote-

y^r\ ''.
<' 'yA i:it(
.̂

BAROQUE
A*^fcA'.. ....... A l

11
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borgbaroque.se eller p^ facebook.com/valle-
baroque. Redan nu kan man köpa enstaka
biljetter eller festivalpass på Ticnet. Väl-
kommen tdl en fantastisk festival.

l^rn^gAo^skö^^!
. 'f l Runt 25 ungdomar har fatt sommarjobb i Falköpings pas-

torat och sjunger i Falköping med omnejd under tre veckor
15 juni - 5 juli. Arets ledare är Kristin Kennemark och

j Alice Klint, båda erfarna musiker trots sina unga år.
Det blir musik både för äldreboenden liksom världs-

musik för Café Fredrik och olika gudstjänster. Häll utkik
' .. "i"' l predikoturer och välkommen att lyssna till sommarung-

domskören!

Rejoice i Paris
Ungdomskören Rejoice har varit och häl-
sat på vår förra körledare Björn Åkerhage
på hans nya arbetsplats i Svenska kyrkan
i Paris.

På Palmsöndagen sjöng vi där i hög-
mässan. Efter några dagar med många och
långa (!) promenader till olika sevärdheter
som Eifeltornet, Triumfbågen och Notre
Dame, så var det många trötta fötter, men
glada ungdomar som vande hemåt igen.
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'7 63 27, Knut Svepning, 0515-77 63 28. Anna LenaTornblom, 0703-9184 95. MUSIKER: Ulric Rudebrant,
63 24. DIAKON: Tina Redin 051 5-77 63 29, PEDAGOGER: Britt-MarleBendefors, 051 5-7763 30, Linda
. Ivarsson. 051 5-77 63 07, Mattias Olofsson, 0515-776371

ommarkvrka i Märka
'T

201 3 upptäcktes de medeltida målningarna i Märka kyrka. Ta chansen att se dem när Britt-Marie Bendefors,
Linda Svensson och Pontus Johansson hälsar välkommen till sommarkyrka i juli.

. RKYRKAl MÄRKA 1-4 JULI 2015

.ervering. Se de unika målningarna från medeltiden. Pyssel för barnen.
aftonbön. TORSDAG 4 JULI KL 19. 30: Musik i sommarkväll. Allt från
eWe-kvartetten. SÖNDAG 5 JULI KL 17. 00: Mässa, Pontus Johansson.
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Öppna förskolan i Mössebergs
kyrka är en omtyckt mötesplats.
l är pågår vårterminen ända till
den 1 7 juni.

Varje måndag och onsdag förmiddag samlas
vuxna och barn i åldrarna 0-5 är i Mössebergs
kyrkas källarvåning. Lek, pyssel, sång och prat
över fikaborden står på programmet.

- Det är jättebra att den här verksamheten
finns. Den är viktig för både barn och vuxna,
säger Nathalie Molander Deckare som besö-
ker öppna förskolan tillsammans med dottern
Vilda.

I år är vårterminen extra lång och sommar-
avslutningen blir först torsdagen den 17 juni.
Då är alla varmt välkomna att var med och

fira med sommarsånger och jordgubbstårra.
Öppna förskolans hösttermin startar månda-
gen den 31 augusti. Välkommen dä!
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'assa pä a\
att uptäcka! l kyrkorna möts dåtid och nutid. De berättar

om vår historia och är samtidigt levande mötesplatser för
viktiga händelser i människors liv. Välkommen in och slå dig ner
en stund, vem vet vad du kan upptäcka...
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id som på 1000-talet
ig. Kyrkans äldsta delar
ned gudstjänst.

YLLER401 AR

ud från Falköping och
syföreningen skänkte
band med gudstjänst.

tal. l kyrkan finns en
lrades senaste gängen
3-16.

;n skulptur av Harry W
kyrkan en mycket fin
nst.

PTACKTES 2013

n renoverades hittades

en gamla putsen. En
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TENARl TORNET

stenar. Dessa stenar ar

och av vem de gjordes
september kl 9-18.

NTVERK l NY KYRKA

sedan medeltiden. Den
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-30 september kl 8-1 B.

HÄRJAT

;r äldre kyrkor pä denna
.lär finns bland annat en

eptemberklS-20.

4000 år. Kyrkan är från
s ett triumfkrucifix från

NÄS KYRKA - MED KRIGSBYTE FRÄN TYSKLAND

Här finns ett unikt altarskåp i trä, troligen snidat i Lubeck på
1 500-talet. Kanske ett krigsbyte, då det helt saknar svenska
helgon. Öppen i samband med gudstjänst.

VARTOFTA-ÄSAKA KYRKA - VACKERT HIMLAT TAK

Deäldstadelarnaärfrån 1100-talet. På 1700-talefhimlades"
taket, dvs målades så att det föreställer en blå himmel med
vita moln. Öppen 7 maj -30 september kl 8 - 20.

'Klf^

KÄLVENE KYRKA - STRAFFSTOCK MED PLATS FOR FYRA

"Byggd under 1100-talet. Dörren är kyrkans ursprungliga, l
vapenhuset finns en straffstock med plats förfyra brottslingar.
Öppen i samband med gudstjänst.

YLLESTADS KYRKA - SPÄR AV JORDBÄVNING

När Sverige skakades av en kraftig jordbävning 1 904 sprack
väggen framme vid altaret i Yllestads kyrka från golv till tak.
Spären finns kvar ännu. Öppen öret runt kl 9-18

3- VISTORPS KYRKA - SKATTER FRÄN 1700-TALET

Kyrkan byggdes 1 882, men har mänga inventarier frän en
äldre, medeltida kyrka. Bland annat finns tvä mässhakar från
1700-talet. Öppen i samband med gudstjänst.

MULARPS KYRKA - NIINST PÄ FALBYGDEN

Kyrkan byggdes 1197 och är en av de äldsta och minsta
l Falbygden. l kyrkan finns bland annat en Mariabild från
1400-talet. Öppen 7 maj-30 september k! 8-18.

ÅSLE KYRKA - GRAVSTEN MED KORS OCH TORS HAMMARE

De äldsta delarna av kyrkan är frän 1100-talet. Kyrkogårdens
äldsta gravsten pryds av både Tors hammare och det kristna
korset. Öppen 1 maj - 30 september kl 8-20.

SKÖRSTORPS KYRKA - UNIK RUNDKYRKA

Kyrkan är byggd i mitten av 1100-talet och har en för Norder
mycket ovanlig form. Detta är den enda bevarade rundc
kyrkan i Skara stift. Öppen 1 maj - 30 september kl 8-18.

TIARPS KVRKA - DOPFUNT FRÄN 1300-TALET

Detta är den tredje kyrkan som byggts i Tiarp. Här finns er
altartavla målad av konstnären Saga Walli och en dopfunt frår


