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Vandra 
dig lugn
Hitta frihet, enkelhet och andlighet 
på en pilgrimsvandring i sommar.

välkommen i sommar!
Fira nationaldagen med Svenska kyrkan. Sommarskoj för 
barn. Utställning i Åsle. Musik i sommarkväll. Våfflor på 
Café Fredrik. Pilgrimsvandra på hemmaplan. Upptäck 
kulturarvet i sommaröppna kyrkor. Tävla och vinn böcker.

friskvård för par
ny prep-kurs i höst

dags för anmälan! 
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3. PILGRIMSVANDRA!
Många chanser att följa med på 
vandringar i pastoratet i sommar.

6. SOMMARTÄVLING.
Tävla och vinn fina bokpriser!

8. KALENDARIUM.
Sommarens gudstjänster och musik. 

10. PÅ GÅNG!
Vad händer i pastoratet?

16. SOMMARÖPPNA KYRKOR.
Passa på att besöka dem.

INNEHÅLL

Jonas Hagström, 
kyrkoherde 

miga vägar bland de enkla och fattiga. ”Big 
brother” hade inte kontroll över honom. Han 
kunde inte ens köpas för pengar, så makten var 
tvungen att röja honom ur vägen. 

Det skulle aldrig falla mig in att vara med i 
något ”Big brother”-program på tv.  Tvärtom 
lurar jag gärna Storebror när jag kan: Vägrar 
uppge personnummer där det inte är absolut 
nödvändigt, lämnar mobiltelefonen där jag 
inte är, accepterar inte cookies och spårnings-
program på datorn, kommer aldrig någonsin 
låta operera in ett chip under huden och: pil-
grimsvandrar ibland utan att lämna färdmed-
delande. 

Kanske blir det rapport och tvångströja på 
det där, eller ett kors? (Nej, jag vet att jag inte 
är konsekvent, jag har ju Facebook, kontokort 
och använder e-mail…)  Men Jesus kallar oss 
att i denna tid vara rebeller på vårt eget sätt, 
pilgrimsrebeller, med enkelhetens och lång-
samhetens lovsång på våra läppar: ”Genom 
de fagra riken på jorden, gå vi till paradis med 
sång” (Ur SvPs 297). En sund motrörelse för 
jagade själar i vår tid.       

Att välsigna har ju i vår tid också blivit till 
en rebellhandling som makten fruktar, så var-
sågod:

Gud välsigne er alla, i arbete, på semester 
och på er egen pilgrimsvandring genom livet! 

Varför upplevdes raggarkulturen som så 
farlig när den blev en trend på 50-talet? 

Ett svar från forskarna är att det handlade om 
kringresande. Varken polis eller myndigheter 
hade längre kontroll på ungdomarna, som 
rörde sig fritt mellan städer och kommuner. 
Tidigare hade man haft rätt bra koll och känt 
sig trygg med det. Det fanns alltid ”Big brot-
her” - vakande ögon som kunde se och munnar 
som kunde berätta. Men med raggarkulturen 
underminerades myndigheternas makt över 
ungdomarna och det var förstås skrämmande. 

Detta var troligen också anledningen till 
att pilgrimsresandet och pilgrimsvandrandet 
förbjöds under reformationstiden. Reforma-
tionen på 1500-talet handlade till en del om 
religion, men lika mycket om världsliga fur-
star som i och med påvekyrkans nederlag fick 
utrymme att ta makten över folket. Och de 
furstarna ville ha full kontroll. Vi känner igen 
mönstret. 

Kanske är det därför vi känner en sådan fri-
het i pilgrimsvandringen. Vi går vart vi vill, när 
vi vill, utan övervakning, start- och stopptider, 
krav och måsten. Känner vi för att stanna så 
gör vi det. Det finns utrymme för det som Je-
sus talade om: ”Se på markens liljor och him-
melens fåglar”. Om vi lämnar mobiltelefonen 
hemma är vi inte spårbara för myndigheter, 
storföretag och googlande ögon. Det är fri-
het, enkelhet och långsamhet. Det är att vara 
en smula rebell och motvals i den tid som står 
för kontroll, komplexitet och ständigt högre 
hastigheter. 

Jesus var en sån rebell. När världen vill göra 
honom rik, berömd, framgångsrik, ja till och 
med till kung – då valde han att vandra dam-

Dissa Big brother!
kyrkoherden har ordet

ÖPPETTIDER I SOMMAR 
20/6-15/7 samt 1/8-12/8:
Kyrkogårdsexpedition och försam-
lingsexpedition: Mån, ons, tors och 
fre kl 8-12. Tis stängt.
18/7-29/7: Kyrkogårdsexpedition: 
Mån, ons, tors och fre kl 8-12. Tis 
stängt. Församlingsexpedition: En-
bart telefontid mån, ons, tors och fre 
kl 9-10. Tis stängt. 
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 ”Den längsta resan är resan inåt" skrev Dag 
Hammarskjöld. Att pilgrimsvandra är att 
göra en yttre resa som hjälper oss att påbörja 
den inre resan. När vi lämnar vardagslivet 
bakom oss och låter kroppen få avgöra tem-
pot istället för kalendern, händer nämligen 
någonting. 

Informationsbruset och stressen rinner av 
och vi får tid att ägna oss åt tankar som inte 
hinns med annars. Vandringen ger möjlig-
het att fundera över livsfrågorna. Hur vill 

Längtar du efter frihet, enkelhet och andlighet? Testa en pilgrimsvandring i sommar! Du kan vandra 
på hemmaplan eller ute i världen. Det viktiga är inte sträckan, utan vad som händer när du vandrar.

Möt dig själv på pilgrimsvandring

jag leva mitt liv? Vad behöver jag försonas 
med? Vad behöver jag förändra? Vad tror 
jag på?

Många som i dag ger sig ut på pilgrims-
vandring gör det för att de längtar just efter 
en paus från vardagen, efter stillhet och tid 
till eftertanke. Andra är historiskt intres-
serade av medeltidens helgon och vandrar 
i deras fotspår. Vissa vandrar för att deras 
tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvand-
ringar till heliga platser. 

Oavsett vem du är och varför du ger dig 
ut kan vandringen och mötena längs vägen 
bli en fin andlig upplevelse. 

ordet pilgrim kommer från latinets 
peregrinus som betyder främling. En 
vandrare mot en helig plats. Pilgrims-
motivet finns sedan mycket lång tid tillbaka 
i nästan alla kulturer och religioner. 

I Europa har pilgrimsrörelsen funnits 
sedan medeltiden. De stora vallfartsmålen 

Den heliga Birgittas och alla pilgrimers bön. 

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



Falköping
I sommar kan du följa med på sex korta pil-
grimsvandring i Falköpings pastorat. Läs mer 
om dessa arrangemang på sidan 13! 
Se också: svenskakyrkan.se/falkoping.

Skaraborg
De flesta pilgrimsleder i Skara stift 
är märkta med S:t Olofskorset. 
Det betyder att de hör ihop med 
de större lederna mot pilgrimsmålet Trond-
heim i Norge. Skara stifts pilgrimscentrum 
finns sommartid i Varnhems klosterkyrka 
och har öppet söndag-torsdag kl 10-17 
under perioden 4 juli-7 augusti. Läs mer på: 
svenskakyrkan.se/skarastift/pilgrim.

Sverige
Sveriges pilgrimscentrum finns i Vadstena.
Det drivs av Svenska kyrkan Linköpings stift 
och är en ekumenisk mötesplats för männis-
kor på väg. Läs mer: pilgrimscentrum.se eller 
svenskakyrkan.se/pilgrimsvandring.
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då var Jerusalem och den heliga gravens 
kyrka, aposteln Petrus grav i Rom, apos-
teln Jakobs grav i Santiago de Compos-
tela och Olov den Heliges grav i Nidaros 
(Trondheim). 

På 700-talet var pilgrimsrörelsen den 
drivande motorn i den ekonomiska ut-
vecklingen i Europa genom sitt behov 
av infrastruktur. Detta behov resulterade 
i utbyggnad av vägar, broar, härbärgen, 
kyrkor och kloster. 

Miljoner och åter miljoner människor 
var ständigt på väg och man har beräknat 
att 20 till 50 procent av Europas vuxna be-
folkning deltog i pilgrimsvandringar under 
åren 1150-1450. I samband med reforma-
tionen förbjöds pilgrimsvandringar i Sve-
rige.

De senaste decennierna har pilgrimsrö-
relsen fått en renässans och idag är den en 
omfattande och ökande folkrörelse. För 
den som vill prova på finns mängder av 

leder att välja på och det anordnas vand-
ringar i grupp och pilgrimsresor över hela 
landet.

För att en vandringsled skall kallas för 
”pilgrimsled” krävs att den har en historisk 
anknytning till medeltida pilgrimsmål. 
Den kan också föra till platser av andlig 
karaktär som kommit till på senare tid.  

Här nedanför hittar du tips på var du kan 
söka mer information. Sedan är det bara att 
packa ryggsäcken och ge sig av!

mer information:

Den moderne pilgrimens sju nyckelord har formule-
rats av prästen Hans-Erik Lindström och bygger på 

traditionen från århundraden av pilgrimsvandringar.

Pilgrimens 

Långsamheten som får oss att sakta ner i livet. 
Friheten att leva utan krav med fokus på det nödvän-
digaste. Enkelheten som blir självklar när man bara har 
det man kan bära. Bekymmerslösheten att ta dagen 
som den kommer, ett steg i sänder. Tystnaden som 

ger frid. Delandet som bygger gemenskap. 
Andligheten som söks i samtal och 

möten på vägen.

             sju nyckelord
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1. Vandra med app
Ladda ner appen Pilgrim Skaraborg till mobi-
len. I den hittar du alla pilgrimsleder i Skara-
borg, karta, kontaktuppgifter och information 
om intressanta platser utmed lederna.

2. Vandra i grupp
Följ med på en gemensam vandring. Svenska 
kyrkan arrangerar vandringar över hela landet. 
I Falköping finns det sex korta vandringar att 
välja bland i sommar. (Läs mer på sidan 13!). 

3. Vandra på hemmaplan
Att pilgrimsvandra kan vara mycket enkelt. 
Börja där du befinner dig och gå till en plats du 
tycker om, kanske en kyrka. Medan du går kan 
du upprepa korta böner i takt med dina steg. 
Kanske den enkla Jesusbönen: Jesus Kristus, 
Gud Son, förbarma dig över mig.

4. Vandra med en vän
Ta hjälp av en bok om pilgrimsvandring och 
välj en sträcka som passar er. Pröva att gå 
under tystnad delar av vandringen. Stanna 
och be enkla böner tillsammans. Boktips: 
”Lilla pilgrimsboken" eller ”Pilgrimsliv - en 
handbok för vandrare", båda av Hans-Erik 
Lindström.

5. Vandra en historisk led
Vill du lägga mer tid och pengar på din vand-
ring? Ge dig ut på en av de längre, välkända 
vandringsleder som människor vandrat under 
hundratals år. 

Varje år går till exempel tusentals svenskar 
pilgrimsleden till Santiago de Compostela i 
Spanien. Andra längre leder är den till Nidaros-
domen i Trondheim eller Dag Hammarskjölds-
leden från Abisko. 

fem sätt att pilgrimsvandra
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Sommartävling I vilken kyrka hör altaren hemma? 
Para ihop bilderna med rätt kyrka och vinn bokpriser!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Svara senast 19 augusti!

skicka ditt svar till Falköpings pastorat, Botvidsgatan 43, 52135 
Falköping eller falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se senast 19 augusti. Märk 
ditt svar med ”Kyrkobladet” och ange namn och adress. Lycka till!

Fredriksbergs kyrka

Friggeråkers kyrka

Karleby kyrka

Kälvene kyrka

Luttra kyrka

Marka kyrka

Mularps kyrka

Mössebergs kyrka

Näs kyrka

S:t Olofs kyrka

Skörstorps kyrka

Slöta kyrka

Tiarps kyrka

Torbjörntorps kyrka

Vartofta-Åsaka kyrka

Vistorps kyrka

Yllestads kyrka

Åsle kyrka

Namn:

Adress:

Människor har i alla tider byggt altare 
som platser för mötet mellan Gud och 
människa. I Gamla Testamentet finns 
en rad berättelser om hur människor 
skapar altare på platser där de erfarit 
Gud på ett avgörande sätt. 

I våra kristna kyrkor är altaret placerat 
längst fram i kyrkan, i den del som kall-
las koret. Altaret har flera symboliska be-
tydelser. Det är till exempel ett tecken på 
Guds närvaro, och det påminner oss också 
om Jesu grav. 

Men mest av allt är altaret ett bord där 
man delar en måltid, nattvarden, som be-
står av bröd och vin. Den måltid som Jesus 
instiftade när han åt med sina tolv lärjungar 
på natten innan han blev tillfångatagen och 
korsfäst. 

Liksom på alla festbord finns en duk, ljus 
och blommor på altaret. Det berättar om 
festen som vi är inbjudna till. Denna gemen-
skap bjuds man in till genom att bli döpt.

I äldre kyrkor hänger ett vackert tyg-
stycke, antependiet, framför altaret. Ante-
pendiets färg varierar med kyrkoårets olika 
högtider.

Altaret är 
ett måltidsbord

16 17 18

Kyrkornas öppettider finns på sista sidan. Vaktmästeriet kan hjälpa till att 
visa de kyrkor som inte är sommaröppna. Du når dem på  0515-77 63 10.



                    
 

kalendarium - välkommen till gudstjänst! 
Gudstjänster firas varje söndag och flera vardagar i våra församlingar. En gudstjänst är alltid öppen för alla. 
Vissa uppgifter i kalendariet kan komma att ändras. Se vår annonsering i Falköpings tidning, besök vår hemsida svenskakyrkan.
se/falkoping och följ oss på Facebook, facebook.com/svenskakyrkanfalkoping, för att inte missa något.

Pontus Johansson
Mösseberg
0515-77 63 27

Björn Lundin
Ållebergsområdet 
0515-77 63 25

Kristina Kosonen 
Askolin, bitr. kyrkoh.
0515-77 63 32

Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

Knut Svenning 
Mösseberg
0515-77 63 28

Sandra Flensén
S:t Olofs kyrka 
0515-77 63 26

Emanuel Carlsson 
Fredriksberg/Ålleberg, 
0515-77 63 61

Jonas Hagström, 
kyrkoherde
0515-77 63 01pr

ä
st
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söndag 5 juni
2:a söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning. S:t Olofs 
kyrkokör.
17.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson.
19.00 Åsle kyrka
Mässa, Löwing. Invigning av 
sommarutställning!

söndag 12 juni                    
3:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
10.30 Karleby kyrka
Mässa, Carlsson.
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson.
17.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Johansson.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst med Falköping 
Gospel, Carlsson.
19.30 Tiarps kyrka
Musik i sommarkväll. ”Sommarns 
dörr står nu på glänt ...”, Ållebergs 
kyrkokör, Ted Rosvall.

torsdag 16 juni
19.00 Vistorps kyrka
Musik i sommarkväll. 
Sommarungdomskören.

söndag 19 juni
4:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
 Gudstjänst, Hagström.
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
14.00 Luttra kyrka
Friluftsgudstjänst, Hagström.
Sommarungdomskören sjunger.
17.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Svenning.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Hagström.
19.30 Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll.  ”För kärlekens  
skull” – en hyllning till Ted Gärdestad. 
Sånggruppen ”Birgitta med vänner” 
samt  instrumentalister.

torsdag 23 juni
19.00 Torbjörntorps kyrka
Musik i sommarkväll. ”Spela för 
glädjen.” Petter & Erica Duo, 
Petter Ferneman, dragspel och 
piano och Erica Jönsson, sång.

fredag 24 juni
midsommarafton
22.00 Mularps kyrka
Musik i sommarkväll.  ”Finstämt 
i midsommarkvällen.” Stina 
Andersson och Josef Gillsjö, sång, 
saxofon, dragspel, orgel.

lördag 25 juni
midsommardagen
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
14.00 Åsle prästgård
Friluftsgudstjänst i trädgården, 
Löwing. Kyrkkaffe.
14.00 Yllestads 
församlingsgård
Friluftsgudstjänst, Carlsson. 
Ta med kaffekorg!

söndag 26 juni
johannes döparens dag
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Svenning.
10.00 Gamla kyrkplatsen, 
Tiarp  Friluftsgudstjänst, Löwing. 
Ta med kaffekorg!
14.00 Friggeråkers kyrka
Friluftsgudstjänst, Svenning.
14.00 Jakob Annas stuga
Karleby, Friluftsgudstjänst, 
Carlsson.Sommarungdomskören 
sjunger. Ta med kaffekorg! 
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
Sommarungdomskören sjunger.
19.30 Näs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Att finna 
ro” . Musik- och bildspel med 
gruppen Trihlos.

torsdag 30 juni 
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Sorgen och 
glädjen de vandra tillsammans”. 
Rudebrant trio - Ulric Rudebrant, 
sång och piano, Tom Frode Tveita, 
bas och Per Boqvist, trummor.

söndag 3 juli
6:e söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Yllestads kyrka
Mässa, Carlsson.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kosonen Askolin.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Carlsson.
16.30 Brunnsgårdens damm, 
Skörstorp Friluftsgudstjänst, 
Carlsson. Sommarungdomskören. 
Ta med kaffekorg.
19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sommarkväll. Sommar-
ungdomskörens avslutningskonsert.
19.30 Karleby kyrka
Musik i sommarkväll. Kvartett i 
sommarkvällen, Frida Hagman, 
sopran, Ludvig Rosvall, piano, Carl 
Ahlgren, klarinett, Anna Ericson, flöjt.

söndag 10 juli
kristi förklarings dag
9.30 Åsle kyrka
Mässa, Svenning.
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin.
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
14.00 Falekvarna
Friluftsgudstjänst, 
Kosonen Askolin. Kyrkkaffe
19.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Kosonen Askolin. Kyrkkaffe.
19.30 Kälvene kyrka
Musik i sommarkväll. ”Min plats på 
jorden”. Maja Gulliden och Birgitta 
Lindh.
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torsdag 14 juli
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”I dalens 
famn”. Vittra: Anna Dahlgren 
Johansson, Åsa Björkman, Karin 
Sjöberg, fiol, sång och kontrabas.

söndag 17 juli
8:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Svenning.
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst.
14.00 Gamla kyrkplatsen, 
Vistorp Friluftsgudstjänst. 
Ta med kaffekorg.
19.00 Mularps kyrka
Mässa, Svenning.
19.30 Luttra kyrka
Musikgudstjänst.

torsdag 21 juli 
19 Marka kyrka
 ”Gröna små Epli”. En vokalist & en 
cellist: Anna K. Larson, sång, Sanna 
Andersson, cello.

lördag 23 juli
18.00 Slöta kyrka
Helgmålsbön, Kosonen Askolin.

söndag 24 juli
9:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Kosonen Askolin.
14.00 Getagården, Vartofta-
Åsaka. Friluftsgudstjänst, Lundin.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin.
19.30 Åsle kyrka
Musik i sommarkväll.

torsdag 28 juli 
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Alice i under-
landet”. Esborn Duo: Monica och 
Lennart Esborn, cello och sång.

torsdag 11 augusti
19.30 S:t Olofs kyrka 
Musik i sommarkväll. ”I huvudet 
på Bach”. Klara Hellgren, violin, 
Kvartett ur Radiokören: Marie 
Alexis, sopran, Anna Zander, alt, 
Fredrik Mattson, tenor och Joakim 
Schuster, bas. Entré 150 kr eller 
festivalpass. Biljetter via Ticnet eller 
i dörren fr 18.30. Ingår i festivalen 
Valle baroque. Läs mer på www.
goteborgbaroque.se/festivalen.

lördag 13 augusti
18.00 Åsle kyrka
Helgmålsbön, Flensén.

söndag 14 augusti
12:e söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Yllestads kyrka 
Mässa, Lundin. 
11 och 14 S:t Olofs kyrka
Mässa med konfirmation, 
Hagström.
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa med konfirmation, Löwing.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Avslutning för 
sommaraktiviteterna.
19.30 Slöta kyrka
Musik i sommarkväll. Ted Rosvall 
med flera.

söndag 21 augusti
13 söndagen efter 
trefaldighet.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Johansson.
12.30 Åsle tå
Friluftsgudstjänst i samband med 
hembygdsdagen, Löwing.
17.00 Marka kyrka
Mässa, Johansson.
14.00 Agnestads kyrkoruin
Friluftsgudstjänst, Lundin. Ta med 
kaffekorg!
19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Lundin.
19.00 Näs kyrka
Mässa, Johansson.           

         
 

varje vecka i sommar! Pilgrimsmässa i S:t 
Olofs kyrka, onsdagar kl 8.30. Kyrkkaffe efteråt. 

söndag 31 juli
10:e söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin.
10.00  S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.
14.00 Marka 
Friluftsgudstjänst hos Åke och 
Ingalill Abrahamsson, Kosonen 
Askolin.
19.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Lundin.
19.30 Vartofta-Åsaka kyrka
Musik i sommarkväll. ”Finstämt. 
Duon Finstämt: Helena Sköld, fiol 
och Rob Coe, gitarr.

torsdag 4 augusti 
19.00 Friggeråkers kyrka
Musik i sommarkväll. ”Ord och 
många visor!”. Lasse Siggelin, gitarr 
& sång.

lördag 6 augusti
18.00 Skörstorps kyrka
Helgmålsbön, Johansson.

söndag 7 augusti
11:e söndagen efter 
trefaldighet
9.30 Slöta kyrka
Mässa, Johansson.
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.
11.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Johansson.
14.00 Höjentorp, Mularp
Friluftsgudstjänst, Löwing. 
Kyrkkaffe.
14.00 Backgården, Näs
Friluftsgudstjänst, Flensén. Ta med 
kaffekorg.
19.00 Fredriksbergs kyrka
Musik i sommarkväll.  
”En sommarsaga”. Camilla Lönnmyr 
och Henrik Rubensson.

torsdag 25 augusti
19.00 S:t Olofs kyrka
Musik i sommarkväll. ”En resa med 
Roman”. Dan Laurin, blockflöjt, Anna 
Paradiso Laurin, cembalo och orgel.

söndag 28 augusti
14:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
Bergaton medverkar.
10.30 Slöta kyrka
Mässa, Kosonen Askolin
11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.
17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Flensén.
19.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Kosonen Askolin
19.30 Skörstorps kyrka
Musik i sommarkväll. ”Folkligt i 
sommarkvällen”. Emanuel Carlsson, 
nyckelharpa och dragspel, Maggan 
Plumppu, saxofon.

torsdag 1 september 
19.00 Mössebergs kyrka
Musik i sensommarkväll, 
Torbjörntorps kyrkokör och 
Fredriksbergskören.

söndag 4 september
15:e söndagen efter 
trefaldighet
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström
10.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin.
S:t Olofs kyrkokör medverkar.
11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson.
17.00 Marka kyrka
Mässa, Johansson.
17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
19.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Lundin.
19.30 Vistorps kyrka
Musik i sensommarkväll
Kören Bel Sono.



                    
 

Annika Lagerquist
S:t Olofs kyrka
0515-77 63 22

Birgitta Lindh 
Ållebergsområdet
0515-77 63 63

Gustav  Gyllenhammar,  
Mössebergsområdet
0515-77 63 24

Maggan Plumppu
Fredriksberg
0515-77 63 35

Ted Rosvall 
Ållebergsområdet
0515-77 63 64

Ulric Rudebrant 
Mössebergsområdet
0515-77 63 23

musik
Musiken spelar en stor och viktig roll i kyrkan. 
I Falköping finns en bred verksamhet som 
rymmer allt från babyrytmik till avancerade 
körverk. 
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12 juni kl 19.30 Tiarps k:a. ”Som-
marns dörr står nu på glänt...” Ållebergs 
kyrkokör, Ted Rosvall.

16 juni kl 19 Vistorps k:a. Musik i 
sommarkväll. Sommarungdomskören.

19 juni kl 19.30 Yllestads k:a.”För 
kärlekens skull” – en hyllning till Ted 
Gärdestad. Sånggruppen ”Birgitta med 
vänner”.

23 juni kl 19 Torbjörntorps k:a. 
"Spela för glädjen". Petter & Erica Duo, 
Petter Ferneman, dragspel och piano och 
Erica Jönsson, sång.

Midsommarafton 24 juni kl 22 
Mularps k:a. "Finstämt i midsommar-
kvällen". Stina Andersson och Josef Gillsjö, 
sång, saxofon, dragspel, orgel.

26 juni kl 19.30 Näs k:a. ”Att finna 
ro”. Musik- och bildspel med Trihlos.

30 juni kl 19 S:t Olofs k:a.”Sorgen och 
glädjen de vandra tillsammans”. Rudebrant 
trio: Ulric Rudebrant, sång och piano, Tom 
Frode Tveita, bas och Per Boqvist, trummor.

3 juli kl 19.30 Karleby k:a. ”Kvartett i 
sommarkvällen” - somrigt, klassiskt, virtu-

ost och glamoröst. Frida Hagman, sopran, 
Ludvig Rosvall, piano, Carl Ahlgren, kla-
rinett, Anna Ericson, flöjt.

3 juli kl 19 Mössebergs k:a. Musik i 
sommarkväll med Sommarungdomskören.

10 juli kl 19.30 Kälvene k:a. ”Min plats 
på jorden”. Maja Gulliden och Birgitta Lindh.

14 juli kl 19 S:t Olofs k:a. ”I dalens 
famn”. Vittra: Anna Dahlgren Johansson, 
Åsa Björkman och Karin Sjöberg, fiol, 
sång och kontrabas.

21 juli kl 19 Marka k:a. ”Gröna små 
Epli”. En vokalist & en cellist: Anna K. 
Larson, sång, Sanna Andersson, cello.

24 juli kl 19.30 Åsle k:a. Ännu ej klart.

28 juli kl 19 S:t Olofs k:a. ”Alice i 
underlandet” . Esborn Duo: Monica och 
Lennart Esborn, cello och sång.

31 juli kl 19.30 Vartofta-Åsaka k:a 
Duon Finstämt: Helena Sköld, fiol och 
Rob Coe, gitarr.

4 augusti kl 19 Friggeråkers k:a. 
”Ord och många visor!” Lasse Siggelin, 
gitarr och sång.

7 augusti kl 19 Fredriksbergs k:a. 
”En sommarsaga”. Ett knippe olika musi-
kaliska blomster med gemensamma näm-
narna visa, jazz eller psalm med Camilla 
Lönnmyr och Henrik Rubensson. 

11 augusti kl 19.30 S:t Olofs k:a. ”I 
huvudet på Bach”. Klara Hellgren, violin, 
Kvartett ur Radiokören: Marie Alexis, so-
pran, Anna Zander, alt, Fredrik Mattson, 
tenor och Joakim Schuster, bas. Ingår i 
festivalen Valle baroque. Entré 150 kr el-
ler festivalpass. Läs mer nedan!

14 augusti kl 19.30 Slöta k:a. 
Ted Rosvall, m.fl.

25 augusti kl 19 S:t Olofs k:a. ”En 
resa med Roman”. Dan Laurin, blockflöjt 
och Anna Paradiso Laurin, cembalo och 
orgel.

28 augusti kl 19.30 Skörstorps k:a. 
”Folkligt i sommarkvällen”. Emanuel 
Carlsson, nyckelharpa och dragspel, Mag-
gan Plumppu, saxofon.

1 september kl 19 Mössebergs k:a. 
Musik i sensommarkväll. Torbjörntorps 
kyrkokör och Fredriksbergskören.

4 september kl 19.30 Vistorps k:a. 
Musik i sensommarkväll. Kören Bel Sono.

För femte året i rad blir det festival med härliga dagar fyllda av konserter för stora och små.
Vi är väldigt glada att Falköping  i år igen är spelplats torsdag och lördag. Det blir allt ifrån barnkonsert där vi får veta 
om Heinrich Biber var gammelmorfar till Justin Bieber, via svindlande fioltoner i S:t Olofs kyrka till afternoon tea på 
Kurorten eller barockpub på Vilhelmsro. Skaffa ett festivalpass eller köp biljetter via ticnet. 
Mer info hittar du på www.goteborgbaroque.se

Festivalen Valle Baroque firar femårsjubileum!

sommarmusik...



                    
 

                   
  barn och unga

Linda Svensson 
Mösseberg 
0515-77 63 08

Markus Karlsson
Ållebergsområdet
0515-77 63 62

Sonja Svensson
Ållebergsområdet 
0515-77 63 65

Molly Svensson
Fredriksberg
0515-77 63 37

Välkommen till våra grupper! Både du som va-
rit med förut och du som är nyfiken på vad som 
händer hos oss. Hör av dig om du är ny eller om 
du har några frågor. All verksamhet är gratis! Britt-Marie Bende-

fors, Mösseberg 
0515-77 63 30

Maria Håkansson 
Mösseberg 
0515-77 63 31
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Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om ditt liv och 
dina frågor. Helt enkelt det som är viktigt för dig. 

Svenska kyrkan bjuder in alla som ska börja åttan i höst till konfirmation. Du 
kan välja mellan sju olika grupper med olika inriktning. Idrott, resor, musik 
eller lägerliv? Valet är ditt! Läs mer och anmäl dig på svenskakyrkan.se/
falkoping/konfirmation senast den 7 juni. Välkommen till en spännande tid!

Snart är det dags för vårens stora 
höjdpunkt för våra miniorer och ju-
niorer - att få åka på läger!
Pastoratets miniorer samlas i Tiarp för en 
natts läger. Under temat ”Fotspår” får de 
följa Jesus och andra personer i Bibeln och 
vara medvandrare på resan.

Juniorerna ska få ta sig till Flarken, Svens-
ka kyrkans unga i Skara stifts lägergplats 
utanför Lidköping. Lägret är ett samarbete 
med Tidaholms pastorat och temat är ”Red-
skap”. Vi är alla Guds redskap, men för att 
vara i skog och mark och på vattnet krävs 
det en massa olika redskap. Bibeln är ett 
redskap som kan hjälpa oss på många olika 
sätt. Under lägret lär vi även känna mässans 
mysterium och gemenskap.

Om du finns med i vår verksamhet men 
inte fått någon lägerinbjudan, prata med 
din ledare eller kontakta Markus Karlsson.

sommaraktiviteter

Ungdomsgrupperna ICHTYS och Mösse-
bergs UG har varit på resa i Italien! Vår första 
anhalt var i den eviga staden Rom. Här fick 
vi erfara historiens vingslag genom stadens 
alla gränder, arkeologiska utgrävningar och 
arkitektoniska mästerverk! 

Några av de sevärdheter vi besökte var San 
Clemente, Colosseum, Pantheon, Fontana di 
Trevi och den mäktiga Peterskyrkan i Vati-
kanstaten. Vårt andra pilgrimsmål var i den 
pittoreska bergsstaden Assisi. Här föddes och 
verkade den helige Franciskus. Vi besökte 
bland annat hans grav, firade gudstjänst i 
Franciskusbasilikan och njöt av den natur-
sköna miljön och varandras sällskap.  Frid 
och allt väl!               Sandra Flensén

På resa till Italien

Äntligen dags 
för läger!

för barn 7-12 år!
Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka 
tisdagar, onsdagar och torsdagar 
kl 13-16 vecka 29-32. För mer 
info kontakta Molly Svensson!

Du är inte ensam om att fundera över livet... 

konfirmation 2016/2017



                    
 

Tina Redin, diakon
0515-77 63 29

                    
 diakoni

Erika Erlén, diakon
0515-77 63 36

Svenska kyrkans sociala arbete kallas för diakoni.  Kyrkan har ett uppdrag att hjälpa 
människor i utsatta livssituationer genom delaktighet, respekt och solidaritet.
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Dödsfall och skilsmässor är de situationer 
som oftast förknippas med sorg. Separatio-
ner, övergrepp, relationsproblematik, sjuk-
dom eller att livet inte blev som man hade 
tänkt sig, är andra exempel på förluster som 
kan orsaka sorg. 

Kursen är upplagd så att det är du själv 
som genomför sorgearbetet, om än med 
stöd och handledning. Kursledare är dia-
kon Erika Erlén, certifierad handledare i 
sorgbearbetning och utbildad vid Svenska 
Institutet för Sorgbearbetning. 

Kursen genomförs under åtta träffar och 
vanligast är att träffas en gång i vecka un-
der minst en timme. Mellan träffarna finns 
hemuppgifter att genomföra till nästa träff. 
Kostnaden för litteratur och kursmaterial är 
300 kronor. Ring och boka tid för ett första 
möte och därefter kommer vi överens om tid 
och dag för övriga träffar. 

På webben, svenskakyrkan.se/falko-
ping, kan du läsa mer om kursen och om 
hur tidigare deltagare upplevt den.

Sommaraktiviteter för barn

höstterminen. Den ordinarie 
verksamheten i Diakonins hus startar vecka 
36, måndag 5/9. Du hittar info om allt som 
händer i huset på webben samt i höstnum-
ret av Kyrkobladet som delas ut den 8/9.

I Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka tisdagar, onsdagar och 
torsdagar kl 13-16 vecka 29-32. För barn 7-12 år. Vi håller till i 
Diakonins hus men gör även utflykter och besök på andra platser. För mer 
information kontakta Molly Svensson på telefon 0515-77 63 37.

Gå en parrelationskurs i höst.
PREP är en kurs för par som vill förstärka 
och fördjupa sin relation och få bra verktyg 
för att förbättra kommunikationen. 

Kursen startar med en första träff mån-
dagen den 10 oktober kl 19.00 i Diakonins 
hus/Fredriksbergs kyrka och avslutas med 
en helgkurs med övernattning på Sjöhaga 
gård (mellan Lerdala och Timmersdala) 22-
23 oktober. Kostnaden för kursen är 1000 
kronor per par. 

Anmäl er senast den 30 september till dia-
kon Erika Erlén. Folder och mer informa-
tion om kursen finns att hämta på webben: 
svenskakyrkan.se/falkoping. 

Ny chans att vårda din relation

Kurs i individuell 
sorgbearbetning
Ett program för egen känslomäs-
sig läkning efter dödsfall, sepe-
rationer och andra förluster.

4467 kronor. Så mycket gav diakonins försäljning av sommarfika hos Coop 
Extra den 4 maj. Pengarna går till sommarlägret för behövande barn och unga. Under dagen 
såldes också 31 sommarpåsar som nu delas ut till behövande. Varmt tack till alla er som 
stöttar diakonin! Tack också till Coop Extra för ett gott samarbete!  Matkassar finns såklart 
fortfarande till försäljning hos Coop om du också vill hjälpa diakonin att hjälpa!

sommaröppet!
Café Fredrik 
I Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka tisdagar och torsdagar 
kl 14-17 under perioden 5 juli till 11 augusti. På tisdagar serveras 
hembakat och på torsdagar våfflor med sylt och grädde. Pris: 30 kronor. 



  pilgrimsvandra på s:t olofsdagen
Ta på dig vandringsskorna och kom till S:t Olofs kyrka kl 8.30 
den 29 juli! Då inleds S:t Olofsdagen med pilgrimsmässa och 
fortsätter sedan med en pilgrimsvandring över Mösseberg till 
Gudhem. Tillsammans gör vi en yttre och inre pilgrimsresa med 
rastplatser för både kropp och själ. Ta med dig mat för dagen, 
kläder efter väder och, om du har, din vandringsstav. Ingen an-
mälan krävs. Kontaktpersoner: Pontus Johansson 0515-776327 
& Kristina Kosonen Askolin 0515-77 63 32.
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 andra mötesplatser och arrangemang

Det händer mycket hos Svenska kyrkan Falköping under både vardag och helg. Och vem du än är, medlem eller icke medlem, troende, tvivlare eller sökare är 
du varmt välkommen att vara med. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter. Församlingsexpeditionen, 0515-77 63 00, hjälper dig gärna.

 korta vandringar för att prova på
I gränstiden mellan sommar och höst leder diakon Tina Redin 
två kortare vandringar (ca 60 minuter långa ). Start och stopp vid 
Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka. Vi vandrar i närområdet, på 
Fåraberget och i stadsmiljön, i lugnt tempo. Under vandringen 
stannar vi till vid några stopp för eftertanke och reflektion utifrån 
temat ”Himlen under mina fötter”.

För dem som vill finns sedan fika i kyrkan och även möjlighet 
att delta i söndagsgudstjänsten som början kl. 19.00. Datum och 
starttid: 28/8 kl 17.30 och 11/9 kl 17.30. Varmt väl-
kommen med!  Diakon Tina Redin, tel. 0515 -77 63 29.

 tre pilgrimskvällar i ållebergsområdet
Vandringarna startar kl 18.00 och leds av Mats Löwing.
Tisdag 28/6  Start vid Mularps kyrka för vandring upp på Mu-
larpsberget och hisnande utsikt, där vi avnjuter medhavt kaffe. 
Andakt.

Tisdag 2/8  Kyrkogårdsvandring i Tiarp med start vid gamla 
kyrkplatsen. Initierade ciceroner är John Blomstrand och Tage 
Mårtensson. Vandring till nya kyrkogården och kaffeservering i 
Pilgrimsstallet. Andakt.

Tisdag 23/8  Start vid Åsle kyrka för vandring på Åsle Mosse-
leden (3 km). Kaffe  i kyrkan där byggnadsantikvarie och förfat-
taren Robin Gullbrandsson berättar i anslutning till utställningen 
”Dolda rum – kyrkvindarnas hemligheter”. Aftonbön.  En spän-
nande kväll utlovas!

Följ med på pilgrimsvandring i sommar!

det här är är kyrkans hus!
Hösten 2014 köpte Svenska kyrkan den 
här fastigheten intill S:t Olofs kyrka. Just nu 
pågår ombyggnation. En sak är dock redan 
klar; enligt beslut i kyrkorådet  heter huset 
numera Kyrkans hus. Varmt välkommen dit 
så småningom! 

”Tack för tiden som jag fick hos er i Falköping! 
Det har varit trevligt och givande att få lära 
känna er. Nu fortsätter jag mitt pastorsad-
junktsår i Sundbybergs församling i Stockholms 
stift. Tack än en gång!”

christina tackar för sig!



augusti:  ”dolda rum – kyrkvindarnas hemligheter”
I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett 
bortglömt världsarv ovan valven – romanska takkon-
struktioner som överlevt i snart tusen år. 

Dessa konstfärdigt huggna takstolar var en gång ge-
staltade som en del av kyrkorummet. Utställningen är 
producerad av Västergötlands Museum och ger besöka-
ren en inblick i en annars fördold värld. I text och bild 
lyfts några av Västergötlands bäst bevarade medeltida 
kyrktak fram – också några från vårt eget närområde. 

tisdagen den 23/8 medverkar författaren till bo-
ken ”Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor”, Robin 
Gullbrandsson, i anslutning till kvällens pilgrimsvand-
ring som startar kl 18. (Läs mer på sidan 13!)
Vi är mycket glada och stolta över detta samarbete med 
Västergötlands Museum. 

14

juni-juli:  falbygdens försvunna rundkyrkor 
– och den som ännu lever!
Idag finns åtta bevarade medeltida rundkyrkor i Sveri-
ge. En av dem är den lilla pittoreska rundkyrkan i Skör-
storp. På Falbygden kan det ha funnits hela fem stycken 
– en anmärkningsvärd koncentration av en ovanlig typ 
av kyrkobyggnad.

Conny Johansson i Skörstorp har de senaste åren fors-
kat en del i ämnet rundkyrkor. Förra sommaren kände 
han att han på något sätt ville ge de försvunna kyrkorna 
livet åter. Eftersom han i tonåren praktiserade ”gåra-
målning” resulterade detta nu i fem nya målningar – 
”Falbygdens försvunna rundkyrkor – och den som ännu 
lever” – där var och en av de fem byarna visualiseras som 
de en gång kan ha sett ut.

Utställningen kompletteras med information om rundkyrkornas utbredning i Europa, 
bilder på både kända och bortglömda rundkyrkor, samt deras spännande gemensamma 
historia med rötter i korstågstiden, pilgrimsrörelsen och det Heliga Landet. Utställningen 
invigs den 5 juni kl 19.00.

                    
 andra mötesplatser och arrangemang

Spännande utställningar  
i Åsle kyrka i sommar!

Varmt välkommen att var med i en bibel-
studiegrupp som träffas i Fredriksbergs 
kyrka varannan torsdag kl 19. Grup-
pen startar upp sina träffar i september och 
ska under hösten studera Uppenbarelsebo-
ken. Ansvarig för gruppen är Björn Lundin.

Conny 
Johansson

porträttet”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 miljöpolicy

miljö-
arbete

falköpings pastorat är miljödiplome-
rad i Svenska kyrkans miljödiplomering fas 
två. Nu går vi vidare och tar steget fullt ut: Vi 
ska bli miljödiplomerade  fas tre. Det innebär 
att vi på alla plan ser över och ”rättar till” vårt 
miljöarbete där det behövs. Detta är ett stort 
arbete som vi alla måste vara med och bidra 
till för att det ska fungera.

Därför är också miljörutan tillbaka i Kyr-
kobladet. Här berättar vi om arbetet och ger 
tips om vad vi kan gör för miljön.

smartare ljuskultur 
sparar en miljard om året
Om alla mer frekvent skulle använda låg-
energilampor och släckte lampor som var 
tända i onödan, skulle vi i Sverige spara in 
en kostnad på drygt en miljard per år. 

bibelstudiegrupp
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I dryga två år har familjen Wass-Sandh haft arbete, hem 
och vardagsliv i Jerusalem. I sommar återvänder de till Falköping.

Från Jerusalem 
till Falköping

Jerusalem är en stad med många namn. Vad 
man väljer att kalla den Heliga staden kan 
bero på religionstillhörighet, nationalitet 
eller politisk åsikt. För David Wass och 
Elin Sand samt barnen Alma, 5, och Nils, 2, 
har staden kommit att bli en plats de kallar 
hem. David är uppvuxen i Yllestad utanför 
Falköping och Elin i Göteborg.

– Man har ju både läst och hört mycket 
kring Jerusalem som historisk och bibliskt 
viktig plats, men också om hur regionen 
präglas av Israel-Palestina konflikten, säger 
David Wass.

Anledningen till att familjen hamnade i 
Jerusalem stavas Svenska Teologiska Insti-
tutet (STI), som drivs av Svenska kyrkan, 
mitt i stadens centrala delar. Där har David 
arbetat som operativ chef med ansvar för 
den dagliga driften. Personalgruppen på 
institutet består av flera nationaliteter och 
religioner. 

– Vi är vår egen lilla dialoggrupp, konsta-
terar David.

För det är just dialogarbetet som är verk-
samhetens kärna - att utveckla och fördjupa 
dialog religioner emellan. STI grundades år 
1951och har sedan dess bedrivit forskning 
och kurser inom religionsteologi och religi-
onsmöten främst inom den judisk-kristna 
relationen, men också islam. 

Att byta arbete är en stor förändring i sig. 
Byte av land, kulturell kontext, språk och 

vardagsliv kan många gånger vara mycket 
mer än så. Det visste både David och Elin 
sedan tidigare då de varit utsända till Peking 
i två år, av en svensk myndighet.

– Jag hade länge tänkt att Svenska kyrkan 
skulle vara en intressant arbetsgivare då de 
har ett stort fastighetsinnehav med många 
kulturbyggnader, säger David som tidigare 
har arbetat som bland annat teknikchef 
inom fastighetsbranschen.

under den första perioden var 
Elin hemma med sonen Nils, för att sedan 
arbeta med administration på STI. Dottern 
Alma började direkt vid ankomsten på 
Anglican International School Jerusalem. 
David berättar att det till en början var 
omtumlande för henne då skolan är helt 
engelskspråkig.

– Men det gick ändå snabbt för henne 
att lära sig språket och nu, två år senare, är 
hon bättre än sin pappa, medger han med 
ett leende.

Familjen anlände till sitt nya liv precis 
när sommarkriget i Gaza 2014 hade nått ett 
slut. De var också på plats när oroligheterna 
och våldsdåden trappades upp i Jerusalem 
under hösten 2015.

– Vi blir såklart påverkade av detta spe-
ciellt när vi har barn med oss. Det finns 
hela tiden i bakhuvudet att terrordåd kan 
inträffa. Personligen känner vi oss trygga, 

men det gäller att alltid ha ett säkerhets-
tänk. Vi känner en stor sorg för de männis-
kor som behöver leva med detta dagligen, 
säger David.

Kontraktet som operativ chef lider nu 
mot sitt slut och trots erbjudande om för-
längning har familjen efter en viss betän-
ketid bestämt sig för att deras kapitel om 
Jerusalem är färdigskrivet.

Till midsommar är de hemma i Falkö-
ping som har kommit att bli deras Sveri-
gebas. Därefter väntar studier för Elin och 
en tjänst som fastighetsingenjör på stifts-
kontoret i Skara stift för David. Det är inte 
omöjligt att familjen blir utlandssvenskar i 
framtiden, men det finns inga planer på det 
inom de närmsta åren.

– Nu vill vi landa och bo på plats i Sverige.

porträttet



Välkommen 
till din kyrka...
Kyrkobyggnaderna tillhör oss alla och de berättar om 
kristen tro, men också om landets och Falköpings historia. 

Under sommaren är de flesta av våra kyrkor öppna extra mycket 
för den som vill upptäcka kulturarvet, gå på gudstjänst, lyssna till 
sommarmusik eller kanske se en utställning. I Fredriksbergs kyrka 
är det dessutom café under några veckor i sommar. Välkommen!

så är kyrkorna öppna i sommar:
 Fredriksbergs kyrka: 5/7-11/8 Café Fredrik tisdagar och 
torsdagar kl 14-17. I övrigt öppen i samband med gudstjänst. 
Friggeråkers kyrka: 1 maj-30 september kl 8-16. Karleby 
kyrka: 1 maj-30 september kl 8-20. Kälvene kyrka: Öppen i 
samband med gudstjänst. Luttra kyrka: 1 maj-30 september 
kl 8-16. Marka kyrka: 1 maj-30 september kl 9-18. Mularps 
kyrka: 1 maj-30 september kl 8-18. Mössebergs kyrka: Öp-
pen i samband med gudstjänst. Näs kyrka: Öppen i samband med 
gudstjänst. S:t Olofs kyrka: Öppen i samband med gudstjänst. 
Skörstorps kyrka: 1 maj-30 september kl 8-18. Slöta kyrka: 
maj–30 september kl 8-20. Tiarps kyrka: 1 maj-30 september 
kl 8-20. Torbjörntorps kyrka: Öppen i samband med gudstjänst. 
Vartofta-Åsaka kyrka: 1 maj–30 september kl 8–20. Vistorps 
kyrka: Öppen i samband med gudstjänst. Yllestads kyrka: Året 
runt kl 9-18. Åsle kyrka: 1 maj-30 september kl 8-20.

- Försäljning av fairtradeprodukter och böcker med mera.
- Barnens bord med pyssel och knåp. 
- Stilla rum. En avskild plats för helighet och lugn skapas i en tältkåta.
- Möjlighet att få diskutera och ställa frågor om det du undrar över.

kom med och fira nationaldagen!
Svenska kyrkan är på plats i Plantis den 6 juni! 

 12.15: ”Den blomstertid nu kommer”, ekumenisk samling, Stora scenen.


