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Höst i naturen och kyrkan
Vi har haft en underbar sommar, som for de flesta
bemt mycket av återhämtning och sanilande av nya
krafter. Ätt tala om hösten under pågående varma
sköna sommardagar, är något som inte känns bra.
Och ändå vet vi att för varje dags kortare ljus sä förs
vi iner och mer in under höstens villkor. Det sköna,
der levande vissnar och går mot sin torgäiigelse och
död. Det gäller sommarens fägring och det galler i
lika hög grad med lite längre ntm ett människoliv.
Ungdomens vir, medelålderns sommar och livets
hösc... om vi når dit.

Också mycket i b'rkan talai om höst. Man letar
ofta förgäves efter växande och liv och efter det liv-
givande ljuset från Kristus. Men mycket talar om

mörker och nivcket ser ut att hålla på att vissna. En
alltmera pågående "statistisk avlövning" i många för-
samlingar siu-ämmer många. Vad skall det bli, vem
skall ta över? Den, som i höstens tid i naturen itite
bara tittar på de Jodå löveii utan ser lite noggranna-
re pä träden och dess gienar, gör en uppt äckt De

nya knopparna finns redan, sommaren är nära
(Matt. ev. 24:32, Mark. ev. 13:28).

Det finns mycket både i naturen och kyrkan, som
måste vissna. Men för dem som tror på Jesus Kristus,
som är Uppståndelsen och Livet, så finns hela per-
spekcn-et nied genom tiden och in i evigheten "där
intet vissnar mera"! (Sv. Ps. 201:5).

Lars Magnusson

Ann Engström
vigd till diakon

Falköpingstjejen Ann Engström har
vigts till diakon, efter att ha gått
"den långa vägen" Inom kyrkan.

Det började med kyrkans birn-
timmar, där Ann var med som liten.
Det fortsatte med juniorgrupper,
ungdomskören och söndagsskolan -
där Ann hjälpte till som lärare
under flera år.

l två år vikarierade Ann som för-
samlingsassistcnt i Falköping, innan
hon började läsa teologi i Lund. Det
senaste året har hon läst på Ersta.

- Tanken på att arbeta. med dia-
koni föddes när jag gick l åttan och
pryadc i Falköpings församling. Där
träffade jag mitt livs första diakon,
berättar Ann Engström, som nu bor
i Stockholm. Den 17 augusti vigdes
hon till diakon, och hon har fatt
jobb som församlingsdiakon i
Hässelby.

FALKÖPINGS KYRKOBLAD
I min bokhylla står tre stycken pär-
mar innehållande Falköpings kyrko-
blad. Jag har noggrant samlat dessa
under mina snart 27 är i pastoratet.

Några av bladen är dessutom ytter-
ligare några år äldre.

Mänga av dessa små publikario-
ner är av mycket enkelt slag, men de
bildar i sig och för mig i synnerhet
en kontinuitet. De är en liten

beskrivning av det kyrkliga livet i
det Falköpings pastorat, som den l
januari nästa ar ersätts av en ny och
mycket större organisation.

Jag ser många nya möjligheter för
vår lilla pastoratstidning i framti-

den. Nästa nummer kommer i sam-

band med det nya kyrkoåret.
Vi måste bredda innehållet och

bli fler, som tar ansvar för vårt kyr-
kablad, så att våra många försam-
lingar blir presenterade och känner
sig delaktiga i det viktiga arbetet att
sprida evangeliet om Jesus Kristus.

VÄLKOMMEN med Ditt bi-

drag eller lämna gärna förslag till
undertecknad.

Lars Magnusson
Kyrkoherde

Bibelkväll
Det blir bibelkväll för pastoratet i församlingshemmet i Falköping

torsdag 25 september kl 19. 00.
Kyrkans körer medverkar, liksom Anders Albenus, gencrilsekreterare

i Svenska bibelsällskapet.
Välkommen till denna samling kring temat Bibeln i församlingen!

Omslagshiid: Falbygden sett fr& . Foto Arvid Martinsson.
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Pilgrimsvandring till Nidaros
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Anna Eiinderson på pilgrimsviindring i 'Iröndelag, Norge.

Var startar några falköpingsbor är
1997 sin pllgfimsvandring mot
Nidaros i Trondheini? Jo, i tan-
ken, på lokala pilgrinisvandringar
och i almanackan, för att sedan

söka ytterligare information på
Internet.

Kvällen den 20 juli kunde vi resa
hemifrån. Start två dagar senare från
Stildestad dar kung Olav blev dödad
år 1030 verkade lämpligt.

Sagt och gjort. Den 22 juli kloc-
kan nio på morgonen befann Lars
och jag oss utanför Stiklestad kyrka
där vandringen skulle scarca. Där
uppenbarar sig, till vår stora förvä-
ning och glädje, ytterligare två fal-
käpi ngsbor, nämligen Lalla och Bo

Rehnstedr! Vi fyr a- cillsammaas med.

tre norska kvinnor blev de enda som

gick alla de 17 milen till Nidaros.
Hela tiden kom och gick pilgrimer
en eller flera dagar, ja en det gick
också del av dag.

Lugn och förundran
Mitt-Norge, Tröndelag, brukar ofta

vara ganska kallt i juli. En tempera-
tur runt 8-10 grader är inre ovanligl:.
Denna vecka låg temperaturen runr
20-30 grader!

Att vandra tillsammans i skogar,
över myrar, på vägar och gator, att
svettas, törsta, dricka, svettas, bada,

äta, sova, plåstra om, massera, svet-
tas, törsta, dcicka, skratta, pusta,
prata, svettas, törsta, dricka om. och.
om igen är att sakta föras in i etc inre
lugn. Att se det lilla och det stora,
att förundras och känna sig närva-
rande här och nu. Fullkomligt i
avsaknad av stress!

Vi har fått bygdehistorra och kyr-
kohistorLa, smakac norska specialke-
ter och fått underbara vänner under

våra sju dagars vandring.
Vandrings m ål et: den fancastiska

Nidarosdomen vid Nidälven, dit

pi lgrimer under många sekler van-

drar för att göra bot, bli botade eller
som en tacksägelsehandling. Den
byggdes upp under två sekler från
mitcen av llöO-talet, då Nidaros

blivir biäkopssäte.

Mäktiga mässor
Fantastiskt och mäktige var också
Olsokmässorna och gudstjänsterna
till niinne av Olav den helige, eller
S:t Olof som vi säger i Sverige. Har
var Hera tusen deltagare vid guds-
tjänster och massor.

Kung Olav, vikingakungen som
Försökte kristna sitt land med svärd,

föll själv offer för ert svärd vid
Sdklestad år 1030. Hans mytom-
spunna död gjorde noirmännen
kristna i hjärtat och man jämför
med vetekornet som måste falla ner i

jorden och dö För att ge liv. Både
Norge och Sverige är rika på källor
helgade till S:t Olof, källor där man
trodde sig kunna få bot och lin-
dring.

Varför lieter vår kyrka S:t Olofs
kyrka? Ja, detta är något som blir
spännande acc fa reda på.

Tack gode Gud för att vi gavs
mÖJiighecen till denna pllgnmsvand-
ring!

Anna Elindenon

^ifegrimsvafiånr^ 1997
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Kyrkans grupper
barn och unga

Fredriksbergs kyrka
Föraldra-barngrupp ons kl 9. 30-12
Bricc Wass, Pernilla Uncson, Mciria Koch

Kyrkans barntimmar för 4-5-ånngar mån Id 10-12, tis kl 14-16
Britt Wass, Miria Koch
Mini-miniorer för sexåringar, törs Id 16. 30-18
Jessica Sandéhn, Therese Sjöström
Klubb Fredrik för 7-9-äring. ir tis kl 16. 30-18
Lena Larsson

Upp till 13 för 10-12-äfingar mån U 16. 30-18
Mana Koch

Seniorer för 13-aringar och äldre son kl 19-20. 30
Maria Koch

Ungdomscafé rörs kl 19-22
Marie Andersson, Kristoffer Steen, Maria Koch

Mössebergs kyrka
Kyrkans barntimmar for 4-5-åringa.r mån kl 10-12, 13. 30-15.30, eis kl 10-12
Ingrid Engström, Kerstin Pettersson
Mini-minlorer för sexåringar ons kl 16-17. 30
Ingrid Engström, Kerstin Perrersson
Miniorer för 7-11 år, mån kl 16. 30-18

Jeanette Malmsren, Marie Meijer

Torbjörntorps forsainlingshem
Föraldra-barngrupp mån kl 9. 30-11. 30
Gun-Us Lindgren, Marie Andersson
Kyrkans barntimmar för 4-5-äringar ons kJ 9-11
Inga-Maj Gustafson, Marie Andersson
Miniorer for 7-9-åringar tis kl 16. 30-18
Marie Andersson, Camilla Wllsson

Juniorer för 10-12-åringar tis kl 18-19, 30
IVliane Andersson, Camilla Wilsson

Grupperna i Fredriksberg och Mlössebcrg startar i vecka 36.
Grupperna i TorbJÖrntorp startar i vecka 37

För anmälan och information ring:
Marie Andersson, tel 148 91 eller Maria Koch, tel 194 10

Svenska Kyrkans Unga i Falköping

Det grönskar
pd S:t Bernhard
l början av augusti öppnade k)rr-
k^ns daghem S:t Bernhard efter
frfd veckois Aeme^Fer.sEäiigning.
Altr är tydligen inte stilla även om
det är semester. N^-cket fiar hänt!

Grönsakerna i vårt land på dagJs
har frodats oerhört, och vi kan
skörda både morötter, sallad och

ärtor.

Men det är inte bara det gröna
som växer i Guds <ikLipelse. Vaia

dagisbärn har också mognar och
blivit långa. Det ai en härlig arbets-
uppgift ätt få v'å.\ä. tillsammans'
med bdin. Helt plörsligr är man så
nära skapelsen'

Ai du intiesseidd av vårt dag-
hem med kristen profil i försam-
lingshemmec, så hör av dig.
Välkommen att besöka oss!

Lctta Karhson

föreståndare, tel 0515-807 l6

Kyrkans förskola
Nu har ett nytt lasåi börjat på
Kyrkans fönikola i Fredrtks bergs
kyikd. Vrår förskola har plats för

omkring 40 barn uppdelade på u-e
giupper. Barnen är i åldern 3-6 år.

Förskolan foljer samma pedago-
giska program som kommunen,
men med kristen inriktning.

Vår k)'rkliga förskola är en del i
församlingens arbete fur att följa
upp dopet. Vi vill ge bain och för-
äidrar möjlighet till andliga erfa-
renherer i bön och gitdstjiUist och

till eu krister vaidagsliv.
Intresserade föräldrar är \rälkom-

na acr ringa förskolan för vtteiligare
information, på tel 192 10.

Solveig Asmus

Utflykt
till Kleva

En finare avslutning på ecc gott
arbetsår kunde Kyrkans Syför-
enings-Frivllliggruppen inte fått än
den inbjudan till makarna Kaj och
Kerstin Ferdmandsons vackert be-

lägna torp i Skar, Vilske Kleva. Ut-
färden gjordes i maj. Efter lunch
fortsattes färden till haiidarbetsmu-

seet i Stenstorp.



Spännande musikhöst i kyrkan
Höscens musikvvtbud i Falköpi ngs pas-

rorars kyrkor koinmcr att bli mycket
omväxlande. Vi får n^uta sv engelsk
musik från fyr a sekler ined en engelsk
dirigent skolad i sann Cambridge-anda.
Franska klanger blir det i S:r Olofc
kyrka Ja den världsbcromde organisten
Costa kommer på besök och sydameri-
kanske rytmer bjuds då den genuina
gruppen Abril spelar och sjunger Misa
Criulla rilisa.mmans med Bergaton och
Skara Domkör.

En jubileumskonsert med musik av
SchLibert, Mendelsohn och Brahms

kommer att äga rum i Fredriksbergs
kyrka under medverkan av Orgryce
kamrnarorkesrcr. Pöruiom dessa god-
bitar" blir det in us ikgud s tjänster i våra
kyrkor på de stora kyrkodagarna.
Musik i Centrum spelar vidare på lör-
dagarna i S:t Olofs kyrka.

Så här ser dcc preliminära program-
mer ut:

4 okt U 17 S:t Olofs kyrka

11 akt Ull Sst Olofs kyrka
18 okt kl 15 S:t Olofs kyrka

25 okt kl 15 S:t Olofs kyrka
2 nov kl 18 Mössebergs kyrka

8 nov U 11 S:t Olofs kyrka
15 nav Ull S:t Olofs kyrka
22 nov U 11 S:t Olofs kyrka
23 nov kl 17 Fredriksbetgs kyrka

29 nov Ull S:t Olofs kyrka
30 nov kl 18 S:t Olofs kyrka

Engelsk körmusik frän fyra sekler
Falbygdens Kantorei Dir: Simon Phipps
Musik i Centrum
Misa Criolla med Abril, Skara Domkör,

Bergaton
Orgelkonsert med Cosca från Paris
Musik i All Helgonand
Kyrkans körer och insrrumenralisrer
Musik l Centrum

Musik i Centrum

Musik i Centrum

Jubileumskonserr med musik av Schu-
bert, Mendelsohn och Brahms. Fal-

bygdens oraroriekör, Örgryre kammar-
orkester

Musik i Centrum

Adventsinusik nied S:t Olofs kyrkokör,
insrrumcntalister

Körerna i Falköpings
pastorat övar på följande

platser och tider:

Falköpings försainlingshem, Körstugan
Ung-Gospel (från 10 år) Torsdagar kl 18
S:t OIofGospel Tisdagar kl 19
Ledare:
Pernilla Ericson, tel 321 20

Solskenskören
Ledare:
Hakan Henriksson, tel 8] O 68

Bergaton
S:t Olofs kyrkokör
Falbygdens oratoriekör
Falbygdens Kantorei
Ledare:
Tore Svensson, tel 192 40, 361 04

Mössebergs kyrka
Barnkör
BelSono

Kyrkokör
Ledare:

Henry Svensson, tel 631 26

Onsdagar kl 13. 30
varannan vecka

Onsdagar kl 19. 00
Torsdag. irkll9. 00
Efter ok
Efter ok

Onsdagar kl 17. 00
Onsdagar kl 18.30
Torsdagar k) 19.00

Fredriksbergs kyrka
Kyrkokör Tisdagar k) 19. 30
Barnkör Torsdagar kl 16, 00
Ungdomskören Knut Svennings" Torsdagar kl 19. 00

Ulf Lindström, tel 154 97. 16486

Torbjörntorps församlingshem
Kyrkokör Torsdagar kl l 9. 00
Ledare:
Håkan Henriksson, tel 810 68

Välkomnien att sjunga ined!

Fri muslkundervisning
Är Du intresserad av att spela orgel, piano eller sjunga,
då kan Du kostnadsfritt fö undervisning av kyrkomusi-
kerna. R^ng något av ovanstående telefonnummer sä får
Du veta mera!



KYRKANS D^

Pastoratskören med sångare från de olika körerna i Falköpings pastorat hade övat in afrikanska sånger inför Kyrkans dag i P lantis den

31 aiigwti. Kören sjöng omväxlande på zulu, engelska och svenska, det mesta helt utan noter. En del av sångarna var också med i efter-
middagens gospelkonsert, då S:t Olof Gospel framträdde tillsammans med Sändhems Gospel och sångerskan Elisabet Sehlin.

"Väntar Jesits på att du också ska komma?" zmdradc Plantisdagew hedersgäst Reuhen Nxele från Sydafrika i sin predikan. Reuben
N xeie predikade över söndagens text om hur Jesus botade tio spetälska men bara en kom tillbaka och tackade. Predikan på livfull zulu

med många gester och mycket' passion, tolkades med hravw av Jan Gustavsson från Aliiawkyrkan.
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^G l PLANTIS

Det blev många möten över gränserna, mellan svenskar och gästerna frän Skara stifts vänstift i Sydafrika, under Plantisdagen,
Förutom Reubcm Nxele och hnmfru Patricia fanns några sydafrikanska ungdomar med i Plantis, för att tillsammans med hundratals

falköpmgsborfim mässa l amfiteatern och dela gemenskap under mat och samvaro efteråt.

Efter förmiddagens afrikanska mässa serverades mat, som kunde aimjutas i gröngräset iinder den soliga, augustisöndagen. Diakonin i
pastorat serverade tillsammam med fi'iviliiga htinäratals portioner mat, när Kyrkans dag i år firades för jjärde gången.
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Fem partier att välja
mellan i kyrkovalet

Söndag 21 september ska Svenska kyrkans med-
lemmar välja kyrkopolitiker för de konimande
iyra åren. I Falköping ställer fem av de politiska
partierna upp i kyrkovalet; socialdemokraterna,
moderaterna, folkpartiet liberalerna, centern och
kristdemokraterna.

Valdeltagandet i kyrkovalet har länge varit
litet. Sist var det bara 12,9 procent som röstade,
men förhoppningen är att fler ska gå till valloka-
lerna i ar, när det inte är några andra val som
skymmer kyrkovalet.

Kyrkovalet borde vara en angelägenhet för alla

Vilken är kyrkans roll i
samhället efter år 2000
(då staten och Svenska
kyrkan går skilda vägar)?

S: Kyrkan skall ha kvar och för-
stärka sin identitet som öppen folk-
kyrka och kulturbärare. Kyrkans
förkunnelse skall vara tydlig i etc
sekulariserat samhälle. En allvarlig
utmaning utgör människor, som
slagits ut av arbetslöshet, ekonomisk
kris, misslyckanden eller missbruk.

'Frihet, jämlikliet och broder-
skåp" har samma innebörd men
måste kanske uttryckas med nya ord
- Bergspredikan är lika giltig i dag
som för 2000 år sedan.

ni: Kyrkans främsta uppgift
måste alltid vara att föra ut ett bud-

skåp till människorna, ett budskap
som är till vägledning, hjälp, u.pp-
byggelsc, utveckling - enskilt och
samhälleligt.

C: Det är viktigt att Svenska kyr-
kan förblir en Öppen folkkyrka som
med Mästarens misslonsbefallning i
Matteus 28:18-20 som grund skall
arbeta mer utanför än innanför kyr-
kan bland människorna i bostads-

områden och på arbetsplatser.

kd: Det är viktigt att kyrkorna
tydliggör sin egen identitet, de egna
rötterna i kristen tro och bekannel-

Svenska kyrkans medlemmar, eftersom de politi-
ker som nu väljs ska föra in kyrkan i den nya
situationen år 2000, när relationerna med staten
förändras och kyrkan får en friare ställning.

Dessutom är det våra pengar det handlar om.
Kyrkoskatten som vi betalar utgör grunden för
Svenska kyrkans verksamhet, och det är kyrkopo-
litikerna som beslutar hur pengarna ska använ-
das.

Redaktionen för Kyrkobladet har bett partierna
besvara några frågor inför valet. Här får ni ta del
av svaren.

-Jag är aktiv inom kyrkan bland
annat som kyrkvärd och jag känner
nu att jag vill ta ett större ansvar i
olika frågor rörande kyrkan. Kyrkans
skiljande fi~an staten kommer att
medföra stora förändringar också i
Falköping. Det är därför för mig både
en utmaning och en viktig uppgift att
kunna få. vara med och ta ansvar för
förändringar gällande var kyrka och
vart gudstjänstliv.
Gunilla Balutia
Kristdemokraterna

se. Medvetenhet om den egna iden-
titetcn är en viktig del i en ökad för-
ståelse för människor som har en

annan religiös och kulturell bak-
grund. Det är vidare viktigt att kyr-
kan är aktiv l samhället och sam-
hällsdebatten.

fp: Kyrkans uppgift då liksom i
alla tider är att Föra ur evangeliet
och nå fram till niänniskorna med
detta.

Vad bör prioriteras i kyr-
kons verksamhet?

S: " Gudstjänstlivet, en mångfald
gudstjänstformer
- Barn, ungdom och familjen
- Kyrkans sociala arbece

ni: Att mer - på alla sätt - gå ut
bland människorna i dagens sani-
hälle, där en växande skara har ett

behov av att bil mötta, andligt och
lekamligt.

c: Att genom gudstjänstliv, mls-
sion, omsorg och kristen fostran
sprida gudstro och kärlek bland
människorna. Kyrkan skall delta i
samhällsdebatten om etik och moral

och själv vara ett föredöme. Kristi
kyrkas budskap måste alltid vara
viktigare än dess företrädare.



- Jag har alltid omfattat det kristna
budskapet och varit engagerad l såväl
kommunala som kyrkliga frågor. Det
jag vill som kyrkopolitiker är ätt fn
människor att känna sig delaktiga i
de kyrkopolitiska besluten, eftersom
Svenska kyrkan är och skall vara en
folkkyrka. Jag hoppas också att kyr-
kan kan verka för att människor
kommer tillsammans mer än vi gör.
Sture Mörk

Socialdemokraterna

kd: Centrum är gudstjänsten.
Det är vikcigt att hjälpa människor i
livskriser, att slå vakt om männlsko-

värdet och att vara en gemenskap
där alla ges möjlighet att växa i tro
och ansvar.

i: Verksamhet som befrämjar
solidaritet, rättvisa och gemenskap
mellan människor. Detca kräver acc
man utvecklar ett arbete i männis-

kors vardag, så act den kristna reli-
gionen känns aktuell.

Vad år ni mest nöjda med
under de tre år som gått
sedan förra valet?

S: Beslutet om ändrade relationer
mellan staten och Svenska kyrkan

och utnämningen av vår första
kvinnliga biskop.

m: Nöjda... ? Det skulle i så fall
vara att vi mer börjat tänka på kyr-
kans roll och organisation i försam-

ling och samhälle efter "skilsmäs-
san med staten.

c: Glädjande har varit nya och
ökade akriviteter i församlingslivet
som exempelvis Planrisdagen i
augusti och gemenskapsdagarna för
anställda, lekmän och förtrocnde-
valda.

kd: Att många sökt sig till for-
samlingens olika verksamhetsgrenar
och den öppenhet som funnits för
evangeliet om Jesus Kristus.

Musikgudstjänsterna har
uppskattats mycket. Bra att man
prövat nya gudsrjänstformer. Mer
nytänkande behövs i kyrkan i fram-
tiden, om man ska skapa engage-
mang bland sina församlingsbor.

finns det något ni är mind-
re nöjda med?

S: Det minskade gudstjänstbesö-
kander och den strid som fortfaran-

de pågår då dec gäller kvinnliga

- Svenska kyrkan har som folkkyrka
många värden, historiskt och kultu-
rellt) och som kyrkopolitiker vill jag
arbeta för att Svenska kyrkan fortsät-
ter vara en folkkyrka dit alla kan söka
sig. Jag hoppas också att kyrkan ska
kunna arbeta mer diakonalt och ga
tit bland människor i samhället mer

än vad vi gjort hittills.
Lars-Erik Linnarsson
M^oderaterna

- Jag har arbetat inom politiken
sedan 1967, och vill gärna fortsätta
ett tag till. Nu blir det kyrkopolitik.
Jag tycker att jämställdhet är en vik-
tig fråga också inom kyrkan.
Dessutom hoppas jag att kyrkan ska
hli mera öppen, genom arrangemang
såsom Kyrkans dag i Plantis. Ett mer
utåtriktat arbete behövs om m.edlem-

marna ska stanna kvar när kyrkans
skiljs frän staten.
Hans Stenberg
Folkpartiet liberalerna

prästers rätt att få arbeta på samma
villkor som manliga. De präster
som ej kan acceptera detta bör all-
varligt överväga sin tjänst i Svenska
kyrkan.

m: Missnöjda... ? Det finns alltid
anledning till ett - positivt - miss-
nöje som driver oss framåt.
Missnöjda kan vi kanske vara med
att vi trots allt inte kominit längre i
kyrkan - i olika avseenden.

c: Vi saknar söndagsskolan och
är bekymrade över att antalet kon-
firmander sjunker liksom att tro-
genheten på Svenska kyrkans lära
minskar.

Att ekonomiska resurser

minskat och besparingar fött göras.
Det har inre alltid varit lätt.

i: Att inre också kvinnor varit

verksamma som präster hos oss.



Övertaliga kyrkor
Partierna fick också frågan om hur
de ser på problemet med övertaliga
kyrkor". Til) en del är partierna helt
eniga i sina svar. Alla betonar de att
kulturhistoriskt värdefulla kyrkor
måsce bevaras. Men när det gäller
övriga kyrkor kan fyra av de fem
partierna tänka sig andra lösningar
än att bevara alla kyrkor i drift. I en
ekonomisk valsituation är det vikri-

gare att satsa på verksamhet med
människor än på byggnadsunder-
håll anser folkpartiet och krlstde-
mokraterna. Socialdemokrater och

moderater uttrycker sig på liknande
sätt.

Centern är det enda av de fem

partierna som inte nämner något

om stängning eller kyrkor i malpåse
1 sitt svar. Centern tror att lösningen
är att man alternerar med gudstjän-
sterna mellan kyrkorna i större
utsträckning än i dag.

- Jag har varit engagerad i kyrkan sedan
1963, och det jag vill med jnitt arbete
som kyrko politiker är att kyrkan ska ha
framgång i sin verksamhet - att göra
Kristus känd i församlingen. Jag hoppas
särskilt att vi kan öka kyrkans engage-
mang i skolorna, gärna med en skoldia-
kon som finns till hands på alla skolor,
Ingvar Nilsson
Centern

GUDAR
....

o

f

0<".
Ä<:'^/'
y^y
y»','f'" t-L

... RKT-BARANpe PÅ JAKT
6Fr?R LÄKJUN&AK

Kyrkans bårtäcke

Vi har fatt ett bårtäcke, som kan användas som kistdekor. Det är textilkonstnären
Yvonne Fallström som tillverkat bårtäcket, och det finns till utlåning i Uppståndelsens

kapell.

..

Öppet
hus

Måndagar
kl 9.30 Sycirkel
kl 11. 00 Fika

Sångcirkel
kl 12.45 Andakt
kl 13. 00 Lunch

kl 15. 00 Samtalsgrupp

Tisdagar, onsdagar, torsdagar
finns planer på ytterligare sam-
talsstunder, fika och samtals-

grupper. Se vidare annons i
Falköpings Tidning.

Diakonin i Falköpings
församling
tel 0515-145 45 eller 162 14
diakon

tel 0515-153 76 S:t Olofs gård

10



Änglar på museet
f^

En stor utställning om änglar
öppnas pä Falbygdens museum
den l noveniber. Åsa Wettre,
textilkonstnär och författare
har tillsammans med Mölndals

museum producerat utställ-
ningen Änglar", vilken består
av Åsas omfattande samling av
änglar, gamla och nya, skulpte-
rade, målade, tryckta, brodera-
de och så vidare.

Utställningens änglar är grup-
perade Inring rubriker som sk\rdds-
änglar, invandrade änglar, textila
änglar, gravänglar, fredsänglar,
bokmärkesänglar och änglar i
konsten. Hela utställningen är
vackert och siiggestivt gestaltad
med blåronade fonder av målar

linnetyg och specialbyggda mon-
trär av gamla fönster. Utställ-
ningen ackompanjeras av him-
melsk änglamusik.

Åsa Wettrc har också i sam-
band med utställningen givit ut
en bok om änglar, vilken kommer
att finnas till försäljning på muse-

et tillsammans med bokmärkes-

änglar, änglaspel och mycket
annat.

Änglar från Falköping
Ett samarbete har inletts med

Falköpings församling och till-
sammans planerar vi nu för pro-
gramiiislag med föredrag om äng-
lar i konsten, psalmboken, folk-
tron och liknande, same änglamu-
sik l S:t Olofs kyrka, änglafoto-
grafering och änglaverkstad.

Vi vill gärna komplettera
utställningen med "lokala äng-
lar . Har du någon ängel som
museet kan fä låna in under

utställningsperioden? Hör i så fall
av er till undertecknad.

Kerstin Arnesson, museichef
tel 0515-850 50

Utställningen om. änglar
pä Falbygdens m.ztseum
l november - 11 januari

Det kom
ett brev....
Inga-Llsa Fairweather från Fal-
köping, som sedan många år
bor och arbetar på Sri Länka,
skriver i sitt senaste brev att

man nu hoppas kunna, dra
igång ett arbete för att ge
omkring 50 familjer bra clncks-
vatten. Planen är att en vatten-
åder ska byggas in och vattnet
ledas i rör till byborna, som
själva skall göra grovarbecet och
ra ansvaret. Man har fått

20. 000 kronor i gåvor från
olika håll till arbetet.

Inga-Lisa skriver vidare:
Fasc Jag vet att bästa satcei

att hjälpa är hjälp till självhjälp,
händer det många gånger att
man behöver göra punktin^at-
ser, hjälpa fort och effektivt om
det skall bli till nytta. Dec går
inte att vänta tills far och mor
får en bättre inkomst, när den

sex månader gamla babyn väger
2, 5 kg, när en olycka eller svår
sjukdom drabbar familjen eller
om man är utan hem och inte

vet vart man skall ta vägen. (...)
Ett Stort tack till Er alla för att
Ni fortsätter att hjälpa sä
många här. Tack for Era varma
tankar och förböner. De becy-
der så mycket/

Inga-Lisä Fairweather

Lokaler
att hyra

Som församlingsbo kan du hyra
dessa lokaler i Falköpings pastorat:

Ansgarsstugan
belägen l Vilske-Kleva

Vid bokning ring 0515-148 91

Församlingshemmet
S:t Olofs gård

Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka

I dessa lokaler finns olika alrerna-

tivatt välja mellan.
Vid bokning ring 0515-170 30

Ansgarsstugan, Vilske Kleva.

Il
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^Q/ TILL HUSHÅLL

Lösningen skickas in tillsammans med namn och
adress ull Märta Öberg, Pastorsexp, Box 734, 521
22 Falköping senast l november 1997.
Tre priser lottas ut bland de rätta svaren.
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