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JRKOBLADET är en tidning från
venska kyrkan i Falköpings pastorat.
istomtet består av lie tolvfirsamlingtirna:
'ilköping, Yllestad, Fri^eräker, Sloca, Karlehy,
uttra. Märka, Mularp. Skörstorp, Tiarp,

cn/isie.

l
Välkommen till
:ALKÖPINGS PASTORAT
l
iox 734, 521 22 Falköping
rclffnn:0515-776300(växel)
'. -post: fall<opings. pastorat<z'sveiiskak)Tkan. sc
-leinisci.!: www.svenskakyikan. se/falköping
l
. EDNING
(yrkoherde Jonas Hagström 77 63 O l
unslichef Agneta Furst 77 63 04
'ersonalsekr. Annika Kjetiström 77 63 09
-ascighetä- & kyrko-
;ärdschrfl.eifl, idholm 7763 51
»
.

"RASTER
..ars Magnusson, Folke Elborn.sstm,
5onrus Johansson, Björn Lundin,
vlats I.öwing & Knut Svenning,
Fan nås via växeln 77 63 00

3IAKONI
\nn;, k;i Bcrtilsson 77 63 8!
M Olofs gård 77 63 25

BARN OCH UNGDOM

Björn I.undin 77 63 88
t
KYRKOMU. SIKER
Musikdirektör Tore Svensson 77 63 22

KYRKANS FÖRSKOLOR
Förskolan Arken 77 63 3/t
Förskolan S:t Bernhard 77 63 14
l
INFORMATION
Catarina Ström 77 63 19

Kyrkobladet...
?. delas Itostnitlsfritt ut till alla hushåll i

:öpings pastorat fyra gånger om aret.
Ansvarig utgivare: Jonas Hagslröm
Redaktion: Jonas Magström och
CatatinnSrröm, tel0515 - 7763 19,
catanna. stroiTi@sven.skakyrkan. se
Text & foto: Catärina Ström där e] atinat anges.
Tr}'ck: Svärd & Söner Tryckeri AB, Faiköpiiig.
Omslagsbilder: Jim Elfström /IKON

Innehåll nr 3 2005

Kyrkoherden har ordet
Om att starta pä nytt.

Valspecial - Så fungerar kyrkovalet
När. var, hur och varför ska du rösta?

Valspecial - Frågor och svar
Nomineringsgrupperna om de viktigaste
frågorna inför valet i Falköpings pastorat. 5, 6, 7, 10& 11

Predikoturer
Vad händer i våra kyrkor under hösten? 8-9

Utforska meningen med livet
På en Alphakurs är inga frågor för svåra. 12

Farväl till kyrkböckerna
Alla kyrkböcker har nu flyttats från Falköping. 13

Hänt under sommaren
Vad här hänt i pastoratet sen sist? 14

l korthet
På gång under hösten och "Prosten". 15

Nästa Kyrkoblad utkommer inför advent 2005

Ta din chans att påverka kyrkan!
På söndag är det dags för kyrkoval. Alla som är medlemmar
i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast valdagen får rösta.
Det innebär att nästan 5, 8 miljoner människor har rösträtt
i årets val. På söndag har du som medlem genom din röst
chans att påverka kyrkans framtid. Ta den chansen!
I det här numret finns information om hur du gör för att
rösta. Du kan också läsa om vilka som kandiderar här i

Falköping och vilka frågor de vill arbeta med under de
kommande fyra åren.

Redaktionen



Nystart!
Mlinns du första skoldagen på höstterminen? För min del
var det stort, högtidligt och lite nervöst, men framförallt
väldigt spännande. Det var nya kläder och vaxat bokomslags-
papper i ett klassrum som doftade rent och fräscht. Brun-
brända klasskamrater träffades och hade mycket att berätta
för varandra. Alla hade blivit lite större, lite äldre och lite mer

vuxna,

Sona vuxen känns skoltiden avlägsen. Men ändå kan
skoltidens känslor och stämningar göra sig påminda i vårt
dagliga liv. För mig som ny i pastoratet och i arbetslaget är
det så, och jag upplever det som en tillgång. Känslan av ny-
start är viktig. Tillsammans med höstens Idara dagar ger ny-
startskänslan oss energi och arbetslust. Vårtrötthet har vi väl
alla både hört talas om och känt av, men hösttrötthet är för

de Hesta ett okänt begrepp. Jag tror act Gud med avsikt har
gjort det så. Att vila har sin tid, att ta nya tag sin.

För min del består höstens nystart i en vacker och ut-
manande stad, ett nytt hus, nya arbetsuppgifter och nya
arbetskamrater. Även om det mesta är nytt finns det sådant
som är detsamma. För mig är Gud en stadig grund för allt jag
är och gör. Jag är döpt, och jag vet att jag hör Gud till, vad som
än händer. Nya tider, nya människor, glädje och sorg - Gud
förblir densamme i allt.

Som kyrkoherde i Falköpings pastorat kommer Jag till-
sammans med de förtroendevalda att ha ett övergripande
ansvar för vad kyrkan gör. Men glöm aldrig att kyrkan - det
är vi alla! Tillsammans ska vi nystarta, tillsammans ska vi ta
vara på den kraft Gud vill ge. Med den ska vi berätta om
Jesus, och hjälpa den människa som farit illa.

Det finns ett ordspråk som ibland förekommer pä bona-
der. Allra bäsc vore om det broderades i vårt hjärta, för vibe-
häver så väl påminna oss om vem som dagligen håller och bär
oss. Jag vill avsluta dessa rader med att inför nystart ge dig just
dessa ord:

Gårdagen är förbi, morgondagen har

du inte sett. Idag hjälper Herren.

Jonas Hagström

Nystartad kyrkoherde i Falköpings pastorat
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:yrköväl 2005

Var med och forma

framtidens kyrka
FOTO: JIM ELFSTRÖM /IKON

Själavård, bistånd, konserter eller temagudstjänster?
Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? På söndag är det du som väljer.

Svenska kyrkan är en demokratiske upp-
byggd folkkyrka där alla är välkomna att
vara med, ta initiativ och dela ansvar.

Söndagen den 18 september 2005
genomförs det andra kyrkovalet sedan
Svenska kyrkans relationer till staren för-
ändrades. Genom valet har alla medlem-

mar som fyllt 16 år och är folkbokförda i
Sverige möjlighet att vara med och forma
framtidens kyrka.

I kyrkovalet röstar man l första hand
på en nomineringsgrupp (Kyrkovalets
motsvarighet till de allmänna valens par-
tier. Du kan läsa om grupperna här i Fal-
köping längre fram i tidningen.) Man kan

också ange vilken kandidat på nominerings-
gruppens lista som man helst vill ha in-
vald.

Grunden för det kristna budskapet och
den trosgemenskap som Svenska kyrkan
är förändras inte på grund av kyrkovalet.
Naturligtvis komnier dock de förtroende-
valdas åsikter och ideal, däribland synen
på vad Svenska kyrkan står för och vad
kristendom är, att indirekt påverka vilka
beslut som fattas och vilka prioriteringar
som görs

På röstkortet som alla röstberättigade
fått l brevlådan finns uppgifter om vilka
val man har rätt att delta i och i vilken val-

lokal man ska rösta. På röstkorten finns

även uppgifter om särskilda rösrmottagnings-
ställen som är öppna på valdagen. Om
man inte har möjlighet att själv ta sig till
vallokalen under valdagen, och inte har
förhandsröstat på expedition eller med
brev, kan man skicka sin brcvröst med ett
bud.

När vallokalen har stängt kl. 20. 00 pä
valdagen gör valförrättarna. en preliminär
sammanräkning. För den slutliga sam-
manräkningen och mandatfördelningen
svarar stiftsstyrelserna. Du kan följa röst-
sammanräkningen på Svenska kyrkans
hemsida.

KYRKOVALET ÄR FLERA OLIKA VAL

På söndag röstar vi fram de personer som ska B förtroendec atr pä olika nivåer besliira om och företräda kyrkan.
För dig som tillhör Svenska kyrkan i Falköpiiig handlar det om fyra olika val:

l. KYRKOFULLMÄKTIGE/DIREK-FVALT KYRKORÅD. 3. STIFTSFULLMÄKTIGE.
Här beliandlas frågor som rör församlingeiis liv, till exempel Svenska kyrkan ät indelad i crerton stift. Varje stift leds av en
verksamheten som bedrivs och vilka mal förs.imlingen ska biskop. Till siiftens uppgifter hör att stödja törsamlingarna att
arbeta mor. utveckla sitt arbete.

2. SAMFÄLLDA KYRKOFULLMÄKTIGE.
Inom Falköpings kyrkliga samfällighet samverkar elva För-
samliiigar ekonomiskr och administrativt. Samfällda kyrkofull-

4. KYRKOMÖTET.
Är Svenska kyrkans högsra beslutande organ med 251 leda-
möter. Här avgörs,gemensamma frågor som exempelvis rör

mäkrige beslutar om förvaltning av resurser, fastighetsfrägor kyrkans regelverk liksom frågor om dop, konfirmation, vigsel
och liknande. och begravning.

Mer information om kyrkovalet: Kyrkoförvaltningen i Falköping: 0515-77 63 00
Svenska kyrkans valsida på nätet: www. svenskakyrkan. se/kyrkoval



Vad vill nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet
här i Falköping? Vi lät de fem grupperna som kandiderar till
samfällda kyrkofullmäktige svara på fem frågor om kyrkan
och framtiden.

IB SEPTEMBER
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CENTERPARTIET

Konfirmationen, dopet, och det diakonala arbetet är några av de kyrkans grundpelare som Centern vill prioritera.

95Satsa på de frivilliga"
Centerpartiet vill utveckla församlingsverksamheten och det uppsökande arbetet.
Genom lokaler och verksamhet ska kyrkan stödja en levande landsbygd och tätort.

Vilken är den viktigaste frågan l kyrka-
valet ?

Stötta och utveckla församlingsverk-
samheten såsom gudstjänstlivet, musik-
och barn och ungdomsverksamheten.
Svenska kyrkan genomgår en strukturför-
ändring som kommer att kräva ekono-
misk återhållsamhet.

Avgörande för kyrkans framtid är en
medveten satsning på lekmanna-/frivil-
ligmedverkan.

Hur ser er vision ut för livet i värt pastorat
om fem år?

Att nuvarande församlingsscruktur består.
Att medlemstalet bibehålls genom akcivc
arbete av församlingarna och anställda.
Art samtliga kyrkor används.
Att genom att ha lokaler och verksamhet
stödja en levande landsbygd och tätort.

Att det finns minst en kvinnlig präst.
Att organisationen inom pastoratet är
enkel och rationell.

Att inga av pastoratets fastigheter värms
av fossila bränslen.

Vad tycker ni är viktigt att prioritera i
ett längre perspektiv med minskande
ekonomiska resurser?

Verksamheten - barn-ungdom och kon-
firmationsundervisning, diakonin med
utvecklad uppsökande verksamhet, mu-
sik och gudstjänstlivet är de viktigaste
grundpelarna.

Dopet är ett sakranient och människan
far genom det det av Guds rike. Dopet
innebär också medlemskap i Svenska
kyrkan och utgör en av förutsättningarna
för kyrkans ekonomi.

Antalet utträden ur Svenska kyrkan fort-
sätter att stiga. Vad kan man göra åt det?
För att vi ska kunna niinimera utträdena

måste mer kunskap om verksamheten
spridas på ett kraftfullare sätt än vad som
är fallet i dag. Svenska kyrkan verksam-
het i samhället måste synllggöras sa.m-
tidigt som man som medlem bör få mer
information om den verksamhet man är

delaktig i.

Vad skall Svenska kyrkan ha för roll i
samhället?

Vi ska finnas till och med för att stödja
människorna i våra församlingar. Vara en
del av samhället, ra ställning i samhälls-
frågor och finnas till för den utsatta män-
niskan. Riksomfattande folkkyrka; vi viii
act kyrkan ska finnas både i kyrkorum
och i samhället i våra vardagsmiljöer.
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Kurt Bjureklev toppar FISK:s lista
till samfällda kyrkofullmäktige. .-

Folkpartister i Svenska kyrkan vill avveckla

outnyttjade lokaler och satsa på frivillig-
arbetarna. Nya typer av gudstjänster ska
locka fler till kyrkorna.

^

55 Fler ska få möta Guds ord 55

Vilken är den viktigaste frågan i kyrko-
valet?

Ett ökat antal människor skall få möjlig-
het att möta Guds ord. Kyrkan måste
pröva nya vägar att nå både unga och
gamla.

Traditionella sÖndagsgudstjänste måste
kompletteras med gudstjänster där fler
människor än idag kan känna gemenskap.

Hur ser er vision ut för livet i vårt pastorat
om fem år?

Vi har fler musikguds tjänster och sär-
skilda framföranden av musikverk i våra

kyrkor. Körverksamheten blomstrar som
aldrig förr. Vi har kommit mycket längre i
uppbyggandet av en organisarion med
frivilligarbetare soni var och en efter sin
förmåga kan engagera sig i försanillngs-
arbetets olika delar. Nu har även inännen

vågat ställa upp.
Vi har väsentligt fler församlingar med

vän församlingar i andra länder och ett liv-
ligt deltagande i varandras verksamheter l
såväl vardag som fest.

Livlig kristen verksamhet äger runi ute
i pastoratets församlingar där förtroende-
valda och fnvilllgarbetare tillsammans

med de anställda öppet och utåtriktat
sprider evangeliet i ord och handling.
Kyrkan är en god arbetsgivare som tar väl
vara på sin personal.

Vad tycker ni är viktigt att prioritera i
ett längre perspektiv nied tninskande
ekonomiska resurser?

Kyrkan har idag alldeles för mycket loka-
ler att hålla reda på, lokaler som utnyttjas
lite och ostar mycket. Man måste ha mo-
det att avveckla dessa trots loka.la protes-
ter.

De pengar som frigörs satsas på att
söka behålla nuvarande personalstyrka
och satsa på uppbyggnad av en kår av
frivilligarberare.

Antalet utträden ur Svenska kyrkan fort-
sätter att stiga. Vad kan man göra åt det?
Det är viktigt att våra kyrkor och kyrko-
gårdar vårdas och hålls i gott skick. Det
är viktigt att kyrkan lyckas knyca ung-
domar till sig. Detta sker lämpligen
genom aktivt arbete med barn, ungdomar,
konfirmander och föräldrar.

Stora resurser måste satsas på att hjälpa
svaga grupper och individer i samhället.

Många människor följer kyrkans arbete i
fattiga och krigshärjade länder. Luther-
hjälpen och Svenska kyrkans mission gör
ett mycket gott arbete som uppskattas av
många här hemma.

Det är viktigt att kyrkan bär våra cradi-
tioner vidare inre minst vid de stora

helgerna.

Vad skall Svenska kyrkan ha för roll i
samhället?

I vår globaliserade värld är det viktigt att
satsa på Svenska kyrkan i utlandet för
svenskar i förskingringen. Vid olyckor
och katastrofer såväl inom soni utom

landet har kyrkan visat sig vara en pålitlig
partner. På detta område kan man saker
göra mera.

För många människor blir samhället
allt hårdare. Här har kyrkan en viktig roll
att på olika sätt hjälpa ensamma, sjuka
och socialt handikappade personer.

Många unga människor känner sig
vilsna dag. Det behöver trygghet. Kyrkan
ska vara en naturlig del av det svenska
samhället.
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"Alla ska känna

sig välkomna"
Socialdemokraterna vill stoppa kvinnoprästmot-
ståndet och värna om jämställdheten. Kyrkan ska
finnas där människorna är och aktivt arbeta för att

hitta nya sätt att nä ut.

. .

Älska
varandra

Vill du sätta punkt för
kvinnoprästmotståndet?

Rösta i kyrkovalet
18 september!

<3S@1

Vilken är den viktigaste frågan i kyrko-
valet ?

Att alla människor skall känn sig väl-
komna till Svenska kyrkan. En öppen
folkyrka för alla. Att sätta stopp för
kvinnoprästmotständet. Värna jäm-
srälldheten mellan man och kvinna.

Att verka för att ta bort alla former av

diskriminering som eventuellt upp-
kommer (finns) inom Svenska kyrkan.

Hur ser er vision ut för livet i vårt pastorat
om fem år?

Ett ökat medlemskap i Svenska kyrkan
bland kommiinens invånare. En Jämn
fördelning mellan kvinnor och män
som representerar Svenska kyrkan. En
personalpolitik som upplevs som
mycket god bland kyrkans anställda.
En ökad gemenskap och en utökad för-
ståelse för varandras roller.

Nya idéer, projekt som försöker nå
nya grupper av människor i samhället
som i sin tur kan ta del av Svenska

kyrkans arbete, till exempel. En större
närvaro av prästerna på kyrkogårdarna,
möta människor där dom är. När inte

folk kommer till kyrkan så måste kyr-
kans representanter komma till folket.

Vad tycker ni är viktigt att prioritera i
ett längre perspektiv nied minskande
ekonomiska resurser?

Innehållet i verksamheterna skall prio-
riteras. Den diakonala verksamheten

skall utvecklas så att man når fler män-

niskor. Barn och ungdomsverksam-
heten skall prioriteras så att fler barn
och ungdomar söker sig till kyrkan.

Kyrkogårdarna skall utvecklas till
andliga rum där alla Invånare kan
hämta kraft. Det förutsätter en god
skötsel, en god miljö och ect gott be-
mötande.

Verksamheterna måste prioriteras
före byggnader.

Antalet utträden ur Svenska kyrkan
fortsätter att stiga. Vad kan man
göra åt det?

Utträdena ur Svenska kyrkan ser vi
som ett stort problem som på sikt
kommer att få stora konsekvenser i

verksamheten om vi ince lyckas bromsa

den nu pågående utvecklingen. Vi
måste bli mycket bättre på att inför-
mera om medlemskapets värde i
Svenska kyrkan.

Samtidigt så måste kyrkan förnya
sig så att Svenska kyrkan upplevs som
en kyrka soni är öppen för alla.

Vad skall Svenska kyrkan ha för roll i
samhället?

Nationellt och i samhället skall kyrkan

representera en kristen livssyn genom
jämställdhet, solidaritet och syster/
broderskap.

Svenska kyrkan skall upplevas som
stark, stöttande, rättvis och kärleksfull.

Svenska kyrkan skall vara de utsattas
försvarare och trygghet. Svenska kyr-
kan skall vara öppen för alla. (folk-
kyrka)

Lokalt ska Svenska kyrkan vara utåt-
riktad, engagerad och välkomnande.



/älkommen till Svenska kyrkan i höst!
ä det här uppslaget hittar du en del av det som händer inom Svenska kyrkan i Falköpings pastorat under hösten. Några
atum och tider kan dock komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen för mer information och för att inte missa
ågot. Se också vår hemsida: www. sven.skalcyrkan. se/falkoping

iudstjänster Wler information: Pastorexpedltionen 0515-77 63 00

EPTEMBER OKTOBER

3RDAG 17/9
t Olof

i. OO M usikguds tjänst

3N DAG 18/9
':e sänd e. tref

t Olof
. 00 Högmässa
össeberg
. 00 Gudstjänst
sdriksberg
. 00 Mässa

.rbjörntorp
. 00 Musikgudstjänst
arka

SO Mässa

irleby
. 30 Mässa

iilarp
>0 Gudstjänst
estad

. 00 Gudstjänst
rtofta-Åsaka
. 00 Mässa

)NDAG 25/9
:e sönd e. tref
Olof

, 00 Gudstjänst
isseberg
00 Mässa

.driksberg
00 Mässa

ggeråker
00 Gudstjänst
BILEUMSFIRANDE!
ttra

30 Gudstjänst
ta

00 Mässa

:rp
O Mässa

torp

00 Gudstjänst
s

00 Gudstjänst

SÖNDAG 2/10
Helige Mikaels dag
S:t Olof

11. 00 Familjegudstjänst
Mösseberg
18. 00 Gudstjänst, förbön
Fredriksberg
09.30 Gudstjänst
Torbjörn torp
11. 00 FamiljegudstJänst
Märka

19.00 Gudstjänst
Karleby
09. 30 Sko rdeguds tjänst
Asle

11. 00 Gudstjänst
Skörstorp
18.00 Mässa
Kälvene

11. 00 FamiljegudstJänst

FREDAG 7/10
Yllestad
19. 00 Mässa

Söndag 9/10
Tacksägelsedagen
S:t Olof

11. 00 Högmässa
Mösseberg
15. 00 Familjegudstjänst
Fredriksberg
15. 00 Familjegudstjänst
Friggeråker
18.00 Mässa
Luttra

11. 00 Gudstjänst
Torbjörntorp
14. 00 Skördegudstjänst
Släta

15. 00 Skördegudstjänst
Mularp
19. 00 Mässa
Yllestad

14.00 Skördegudstjänst
Vartofta-ÅsaJka

19. 00 Skördegudstjänst

SÖNDAG 16/10
21 :a sönd e. tref

S:t Olof

11.00 Gudstjänst
Mösseberg
09. 30 Mässa

Fredriksberg
18. 00 Mässa

Märka

09. 30 Mässa
Släta

18. 00 Gudstjänst
Tiarp
11.00 Fainiljegudstjänst
Näs

11. 00 Mässa

SÖNDAG 23/10
22:a sänd e. tref
S:t Olof

11. 00 Högmässa
Fredriks berg
15. 00 Lovsångsmässa
Frlggeråker
9.30 Gudstjänst
Luttra

19. 00 Mässa

Torbjörn torp
11. 00 Gudstjänst
Karleby
11.00 Mässa

Asle
18.00 Gudstjänst
Skörstorp
09. 30 Gudstjänst
Vistorp
11.00 Mässa
Kalvene

19. 00 Gudstjänst

SÖNDAG 30/10
23:e sänd e. tref

S:t Olof

11. 00 Gudstjänst
Mösseberg
18. 00 Musikgudstjänst
Fredriks berg
11. 00 Mässa

Torbjörntorp
11. 00 Gudstjänst
Märka

18.00 Gudstjänst
Släta

09. 30 Gudstjänst
Mularp
11.00 Gudstjänst
Yllestad
19. 00 Mässa
Vartofta-Äsaka

11. 00 Gudstjänst

NOVEMBER

Fredag 4/11
Yllestad
19. 00 Mässa

LÖRDAG 5/11
Alla helgons dag
S:t Olof

11. 00 Högmässa
Fredriks berg
09. 30 Mässa
Frlggeråker
18. 00 Minnesgudstjänst
Luttra

19. 00 Gudstjänst
Torbjörntorp
18.00 Gudstjänst
Släta

19. 00 Gudstjänst
Tiarp
15. 30 Ej fastställt
Vartofta-Äsaka

15. 00 Minnesgudstjänst
Uppståndelsens
kapell
15. 00 Gudstjänst

SÖNDAG 6/11
Sänd e. alla
helgons dag
S:t Olof

11. 00 Gudstjänst

Mösseberg
18. 00 Musikgudstjänst
Fredriks berg
11. 00 Finsk gudstjänst
Märka

18. 00 Ljusguds tjänst
Karleby
19. 15 Gudstjänst
Asle

18. 00 Gudstjänst
Yllestad

19. 00 Minnesgudsrjänst

SÖNDAG 13/11
Sänd f. domssönd

S:t Olof

11. 00 Gudstjänst
Mösseberg
15. 00 Familjemässa
Fredriksberg
09.30 Gudstjänst
Släta

14.00 Gudstjänst, Elvagården
Skörstorp
18. 00 Mässa
Vistorp
19. 00 Gudstjänst
Näs

11. 00 Gudstjänst

SÖNDAG 20/11
Domssöndagen
S:t Olof

11. 00 Högmässa
Mösseberg
11.00 Gudstjänst
Fredriksberg
l 8.00 Mässa
Luttra

9. 30 Mässa
Torbjörn torp
11. 00 Mässa
Släta
9. 30 Mässa

Mularp
19. 00 Gudstjänst
Kälvene

9. 30 Mässa



Barn och ungdom Ansvarig: Björn Lundin 0515-77 63 8

VERKSAMHETEN STARTAR VECKA 35!

FREDRIKSBERG

Öppen förskola:
Onsdagar9. 30-11. 30

Miniorer

Up to ten
Mandagarl6. 00-17.30

Seniorer

"After ten

Mandagarl5. 00-16.30

MÖSSEBERG
Öppen förskola:
Måndagar & torsdagar
9. 00-11. 30
Barntinimar:

Mandagarl3. 30-15.30
Mlniininorer:

Onsdagarl5. 30-17.00
Miniorer:

Torsdagarl5. 30-17. 00
Juniorer:

Tisdagar Jämna veckor
1830-20. 00Startv. 36
Ungdomsgrupp:
Tisdagar udda veckor
18. 30-20. 00

SLÖTA
Öppen förskola:
Onsdagar9. 30-12. 00

Minlorer:

Tisdagar jämna veckor
16. 00-18. 30

Juniorer:

Onsdagar
jämna veckor
16.30-18.30

ASLE / T1ARP
Juniorer

Torsdagar jämn vecka
17. 00-18. 30

Seniorer

Torsdagar jämn vecka
19. 00-20. 30

Ungdomsgrupp
Torsdaga. r udda vecka
19.00-21.00

TORBJÖRNTORP
Öppen förskola:
Mandagar9. 30-12. 00
Miniorer:

Torsdagarl6. 00-17. 30
Tisdax:

Tisdagar 16. 00-17. 30
Juniorer
Tisdagarl8. 00-19. 30
Seniorer:

Torsdagar 18:30-20.00
Ungdomsgrupp:
Tisdagarl9. 00-21.00
Start v. 37

S:t Olofs Gård Ansvarig: Anne-Marie Hedenberg 0515-77 63 2i

ÖPPET HUS ALLA MÅNDAGAR, ONSDAGAR OCH TORSDAGAR 9.00-16.00

MÅNDAG
8. 30 Arbetsgrupperna
12.45 Middagsbön
9.00-18.00 Insamling till
hjälpverksamheten

TISDAG

10. 00-12. 00 Måla på glas
Start v. 37.

10. 00-12. OOTexta snyggt
Start vecka 37

ONSDAGAR
10. 00-12. 00 Skrivarcirkel

10. 00 Rörclsegympa m fika
11. 00 Rörelsegympa m fika
12. 30Sopplunch
15. 00-17. 30 Målarcirkel

10.00-12. 00 Anhöriggruppen,
var tredje vecka.

Kaffeservering, dagens tidning
konstutsrällning, skorpförsäljning,
samtal, avkoppling och gemenskap.

HJÄLPVERKSAMHET
Insamling till Ryssland, Rumä-
nlen och Moldavien. Till för-

mån för barnhem, ungdoms-
hem, fängelse, Internatskola,
sjukhus och ålderdomshem,
barnfamiljer och pensionärer.
Vi tar emot hygienartiklar,
sybehör, husgeråd, sänglinne,
leksaker och varma, hela och

rena Idäder och skor.

TEMAKVÄLLAR
Olika kulturer'

1/9, 6/10 och 3/11
klockan 19. 00.

Vi äter mat som passar
kvällens hem.

Café Bergsliden 14 Ansvarig: Rakel Kinnunen 0515-77 63 26

VARANNAN MÅNDAG 13.00-16.00

MÅNDAG 19/9
Ragnar Ågren, dragspel
Reidar Sanfridsson, dragspel
Hattparad!

MÅNDAG 3/10
Claes Göran Näslund,

trubadur

MÅNDAG 17/10
Gunilla Ahlscröm,

gitarr

MÅNDAG 31/10
"Sång pä gång"
Elisabeth och
Sven-Erik Skattän;

MÅNDAG 14/11
Sami Kaukonen,

piano

MÅNDAG 28, 11
Birgitta Lindh,
piano och cello

Kaffe och hembakt

bröd l O kronor.

Glass, saft min till

självkostnadspris!

Församlingsträffar Ansvarig: Håkan Lendrup 0515-77 63 61

FREDAGAR 14. 00-16. 00

FREDAG 16/9

Tlarps hembygdsgård
RIA -hela niänniskan

Att leva bland människor på
livets skuggsida, Ewa Sköld.

FREDAG 14/10

Karlebygården
Våra kyrkmålnlngar berättar .

Staffan Peterson visar bilder och

berättar.

FREDAG 11/11
Skörstorps forsanilingsheni
Nära vänner långt borta .

Bengt och Helen Larsson om
organisationen Senapskornet.

FREDAG 9, 12
Slö lagården
Adventssamling, Ted Ro
och barn leder allsång
framträder.



IS SEPTEMBER

yrköväl 2005 MODERATERNA

Moderaterna vill att kyrkan ska ta
socialt ansvar och stå upp för de
kristna värderingarna.
Satsningar på ungdomar och
diakoni är viktiga framtidsfrågor.

Carl-Owe Bergsten, Bengt Bergman, Gun-Britt Gunnarsson, Camilla Berg
man, Roland Svensson, Fredrik Persson, Lena Hernö, Bengt Wallin, Carolin«
Persson, Roland Breding, Anders Bergqvist och Sture Karsåker.

'Kristna budskapet viktigast 95

Vilken är den viktigaste frågan i kyrko-
valet ?

All verksamhet i Svenska kyrkan är viktig.
Viktigast är naturligtvis att kyrkan når ut
till människor med det kristna budskapet
Vi vill särskilt ge resurser till vår goda
barn- och ungdomsverksamhet så att den
kan utvecklas. Vi vill också lyfta fram
konfirmationsunderviisningen. En bra
konfirmatlonsverksannhet är mycket vä-
sentlig för kyrkans framtid. Det ar viktigt
att ungdomar konfirmeras.

Kyrkan bör synas i skolan inre minst på
Ällebergsgymnasiet. Vi behöver nå ung-
domar och barnfamiljer för att få in dem i
den kristna gemenskapen. Här är söndags-
skolan värd alle stöd. Kyrkans förskola är
även den viktig.

Diakonin är också en viktig del av kyr-
kans verksamhet. Många människor har
idag problem av olika slag. Ensamheten är
ett av dem. Kyrkan bör söka upp männl-
skor och inte bara vänta att de kommer till

kyrkan. Verksamheten på S:t Olofs gård
är mycket bra och bör stödjas.

Hur ser er vision ut för livet i vårt pastorat
oni fem år?

Vi har i hela pastoratet fortfarande ett fint
gudstjänstliv med god förkunnelse, en

musik- och körverksamhet av god kvalitet
och en livaktig barn- och ungdomsverk-
sainhet. En hög andel av årskullen konfir-
meras. Lekmännens och de frivilliga
krafternas inflytande och engagemang har
stärkts. Vi aktiverar ungdomarna och ger
dem uppgifter i gudstjänsten.

I ett varierat gudstjänstliv har vi även
lekmannaledda gudstjänster. Den dia-
konala verksamheten har utvecklats. Den

nya organisationen och dlstriktsindel-
ningen har gjort arbetet effektivare. Ut-
trädena har bromsats upp. Ekumeniken
med andra sanifund har fördjupats.

Vad tycker ni är viktigt att prioritera i
ett längre perspektiv nied minskande
ekononilska resurser?

Kärnverksamheten SOITL gudstjänst, barn-
och ungdomsverksamhet, undervisning,
diakoni och mission måste naturligtvis
prioriteras. I större utsträckning än nu får
vi lita till lekmän och frivilliga for att hålla
den kyrkliga verksamheten i gång.

Antalet utträden ur Svenska kyrkan fort-
sätter att stiga. Vad kan man göra åt det?
Det är bekymmersamt att mänga med-
lemmar inte längre vill tillhöra Svenska
kyrkan. Viktigt är att kyrkan har en verk-

samhet som engagerar människor. Vi bör
ha en stor musik- och konsertverksamhet i

våra kyrkor för att tillgodose medlemmar-
nas intresse.

Kyrkan bör nå ut till människorna och
även ta ställning i samhällsfrågor. En
broschyr som på ett positivt sätt visar vad
man får för kyrkoavgiften bör utges.

Vad skall Svenska kyrkan ha för roll i
samhället?

Svenska kyrkan skall vara en öppen, de-
mokratisk folkkyrka som erbjuder män-
niskor Guds ord och trygghet både l kris-
lägen och under normala förhållanden.
Den tar socialt ansvar genom diakonin
både lokalt och nationellt.

Kyrkan ska synas uce i samhället.
Svenska kyrkan bör i samhällsdebatten fri-
modigt stå upp för de kristna värdering-
arna.

Tolerans och förståelse för andra tros-

uppfattningar i ert mångkulturellt sam-
hälle bör visas från kyrkans sida.

Kyrkan verkar även internationellt ge-
nom Lutherhjälpen och Svenska kyrkans
mission. Även i det internationella freds-

arbetet kan och bör Svenska kyrkan spela
en viktig roll.
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PARTIPOLITISKT OBUNDNA l SVENSKA KYRKAN 18 SEPTEMBER

Kyrkoval20(
?5 Dopet ska vara det centraBa

POSK vill sätta dopet i centrum och
utöka kontakten med föräldrarna.

Kyrkan måste bli bättre på att nå ut
med sitt budskap och utveckla under-

visningen i kristen tro.

Kyrkans viktigaste arbete börjar efter dopet, menar POSK.

Vilken är den viktigaste frågan i kyrko-
valet?

Vi vill göra befrielsen och räddningen gc-
nom Jesus Kristus synlig. Därför vill vi
sätta dopet mer i centrum i kyrkan. Dopet
är grunden i ett medlemskap l vår kyrka.
Därför måste kontakcen med föräldrarna

utökas.

Det viktigaste arbetet för kyrkan måste
vara efter att barnen döps. Det är då
vandringen in i Guds församling kan
starta för både föräldrar och barn. Denna

vandring kan ske pä olika sätt, till ex-
empel genoni föräldragrupper och kyr-
kans barnverksamhet men också genom
gudstjänsten.

Vi vill verka för att vår kyrka har ett
brett utbud av gudstjänster som kan fånga
människro i olika åldrar: barn- familjer,
ungdomar, medelålders och äldre. Kyrkan
ska vara ett hem för alla.

Hur ser er vision ut för livet I vårt pastorat
oni feni år?

Mlänniskor söker idag svar på frågor om
livets mening och detta är en stor utma-
ning och möjlighet för vår kyrka. För att
förverkliga detta behövs ett gemensamt
arbete mellan anställda, förtroendevalda

och de medlemmar som redan idag har sitt
hem i kyrkan.

Det ska finnas olika mötesplatser j vår

kyrka för alla åldrar. VI ser särskilt att möj-
ligheren till undervisning om kristen tro
vidareutvecklas. Här ser vi ett fortsatt

arbete med ALPHA-grupper och kanske
även andra former av vuxenundefvisning.
Konfirmandarbetet ska utformas så att fler

ungdomar väljer att konfirmeras.

Vad tycker ni är viktigt att prioritera i
ett längre perspektiv med minskande
ekonomiska resurser?

Vi tycker att det viktigaste är att satsa på
människor och deras behov och längtan.
Vi måste därför koncentrera oss på kärn-
verksamheten - att människor ska får möta

Jesus Kristus.

I en krympande ekonomi kan det inne-
bära att vissa lokaler måste prioriteras
bort. Kyrkan är till för oss människor och
inte för det materiella.

Antalet utträden ur Svenska kyrkan fort-
sätter att stiga. Vad kan man göra åt det?
Vi måste på olika sätt tala om vad vår
svenska kyrka står för. Kyrkan ska här på
ett mycket tydligare sätt informera och
tala om vad ett medlemskap innebär. När
människor väljer att träda ur är det viktigt
act erbjuda ett personligt samtal för att får
vera orsaken.

När människor ändå väljer acr lämna
kyrkan måste vi ha respekt för det. I en fri

kyrka är det trots allt viktigast att vi som är
medlemmar verkligen vill var med och att
vi känner ett personlig engagemang för vår
kyrka.

Vad skall Svenska kyrkan ha för roll i
samhället?

Svenska kyrkan måste ha kontakter med
olika delar av samhälllet för att peka på
den dimension som det krlscna livet byg-
ger på. Vår kyrka måste tillsammans med
andra kristna samfund aktivt verka på
skolor och i fritldslokalerförattnå ungdo-
mar med det goda budskapet. Det är också
viktigt att kyrkan tar del i det som händer
i det lokala samhället och tydligt reagerar
när människors värde och rättigheter
kränks eller inte tas till vara.

Kyrkan måste också samarbeta i posi-
tiva sammanhang med till exempel kom-
manen, idrotcsföreningar och företag.
Svenska kyrkan i Sverige måste synas i
samhället genom att ta varje tillfälle i akt
att föra fram dc kristna värderingarna i
olika stora samhällfrågor.

Vart samhälle präglas idag mycket av en
materiell grundsyn och där måste kyrkan
vara ett salt i världen och peka på ett
annat säct art tänka och leva. Kyrkan ska
hjälpa människor till ett personligt och
livslångt förhåilande med vår Herre.
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Utforska meningen med livet
Söker du svar?

På en Alphakurs kan vem som helst utforska den
kristna tron tillsammans med andra. l Falköping har det
hållits kurser sedan 2001. l höst är det dags igen.

Alphaweekend i Yllestacf våren 20Öi

Den ekumeniska Alpharörelsen har vuxit
sig stark i Sverige. Det är en kristen rörelse
som startade i England på 1980-talet.
Man kan säga att Alpha är som en kurs i
kristen tro.

Varje bokstav i ordet Alpha har en be-
cydelse. Första bokstaven A står för att alla
är välkomna atc vara med i Alpha. L står
för lära med ett leende. Det ar möjligt att
lära om kristen tro och samtidigt få har ro-
ligt. P står för prestations fri gemenskap.
Man behöver inte ha några förkunskaper
om kristen tro. H står för att hjälpa varan-
dra att finna svar på livets frågor. Det sista.
A:et står för att allt får frågas. Ingen fråga
är för enkel eller för duni för att ställas.

Kursen kostar ingenting men del-
tagarna betalar 25 kronor för måltiden
som Inleder varje träff.

Mat och samtal

Hur ser då en Alphakväll ut? Man samlas
först för att äta något gott tillsammans
och sjunger därefter olika lovsånger. Efter
det föreläser prästen som leder kursen om
kvällens ämne. Vem är Jesus?", "Hur kan
jag stå emot det onda? och Varför ska jag
be?", är exempel på ämnen som tas upp
under kursen.

Efter föreläsningen blir det kafferast
och därefter gruppsamtal om temat. Sam-
talen leds av rvå deltagare som redan gått
Alphakursen. Ledarnas uppgift är att ha
frågor om kvällens tema förberedda och

försöka leda samtalen så att alla får komma o
z

till tals och själva få ställa frågor.
När halva Alphaterminen är genom- ^

förd ordnas en weekendträffpå annan ort. t
Under denna träff är temat den Helige g
Anden, u-

Gemenskap
Efter Alphakursen finns möjligheten att
gå vidare. Man kan gå om kursen oni man
känner för det eller bli samtalsledare i den

nya gruppen. Man kan också gå vidare och
vara med i en så kallade Betakurs som är en

fortsättning på Alphakursen. Där läser
man och diskuterar kring kristna böcker
som tar upp livets frågor.

Om du har funderingar på att gå en
Alphakurs så rycker jag absolut att du ska
göra det. Undertecknad har varit med i
AJpha sedan hösten 2001 och har bara
gott att säga om den.

Både yngre, medelålders och äldre är
med på kursen och de blandade åldrarna
är mycket positive och stärker känslan av
egemenskap.

Art få växa i sin tro tillsammans med

andra., att hjälpa varandra i svåra frågor
och samtidigt känna en mysig gemenskap
är något som Jag tycker att kyrkan bör
fortsätta att satsa på.

KENT STRÄNGBY

^.a^A

ALPHAKURSER HÖSTEN 2005

MÖSSEBERGS KYRKA
Onsdagar 18.30 - 21 .00

Start: Onsdag 21/9

Anmälan till:

Pontus Johansson: 77 6318

OlofAbrahamsson: 193 65

FREDRIKSBERGS KYRKA

Onsdagar 10.00 -12.30

Start: Onsdag 5/10
Anmälan till:

Knut Svenning: 77 63 33
Håkan Lendrup: 0705-72 17 01

Mer inforination om Alpha finns på
Alpha Sveriges hemsida:
www.alphasverige. org
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Farväl till kyrkböckerna
Nu finns det inte längre några kyrkböcker kvar på pastorsexpeditionen
i Falköping. Hyllorna i arkivet gapar tomma.

Inga födelseböcker, inga vigselböcker, inga dödböcker, inga
församlingsböcker, Inga konfirmationslängder, sedan rubb och
stubb i början av sommaren plötsligen flyttades ned till Lands-
arkivet i Göteborg för slutförvaring.

Att derta var på gång kom inre som någon överraskning.
Svenska kyrkan har sedan 1991 inte längre hand om den svenska
folkbokföringen, och alla avslutade arkiv hamnar till sisc på
respektive landsarkiv. Förvånande var det dock art Falköpings
arkiv kom atc levereras I förtid.

Enligt den plan för mikrofilmning/skannlng av den svenska
folkbokföringen 1895-1991, som upprättats av Riksarkivet,
skulle de väsrgötska kyrkböckerna inte skickas in till landsarkivet
förrän tidigast 2007 eller 2008.

S:uiire tillgaitglighfi
Hur blir det då med tillgängligheten till dessa våra allra förnämsta
källskatter efter flytten från hembygden? Betydligt sämre, är det
gemensamma utlåtandet frän de pastorat som gått före oss.
Släkt- och Hem bygds forskare måste i fortsättningen ta sig till
Landsarklvec bredvid Vasakyrkan i Göteborg för att få fram de
önskade uppgifterna.

Likaså jurister, soin behöver göm a. rvsucredningar eller lera
efter släktskapsförhållanden. Likaså arrangörer av klasscräffar
och konfirmandjubiléer. Och kyrkogårdsför val tn ingår. Och alla
svenskätrl ingår över there, som kanske söker sina svenska rötter
och nu levande släktingar.

Der går visserligen att skriva till Landsarkivet, men man riske-
rar då att få betala dryga avgifter för arkivets tjänster. Det ar en-
dasc enstaka uppslag i t. ex. en födelsebok, åtgärder som kan utfö-
ras under ect telefonsamtal, som i fortsättningen kommer act vara
gratis. Under den tid de VästgÖtska kyrkböckerna befinner sig i
Fränsta (Medelpad) för mikrofilmning/skanning kommer de

över huvud taget inte att vara tillgängliga. Det kan handla om e
halvår eller så. Efccr skanningen ökar tillgängligheten något, oc
delar av det äldre materialet kan då komma att bli direkt sökba

via Internet.

Man kan saga art kyrkan i och med de förlorade kyrkbacken
tappar ytterligare en kontaktyt a. Detta len tid då alltfler står ell

ställer sig utanför den kyrkliga gemenskapen. Kyrkböckerna k;
väl knappast sägas tillhöra kyrkans kärnveksamhet, men de h
ändå varit en viktig del av kyrkans arv och tradition i över 300;
Från början var det meningen atc församlingarna, skulle få f.
uppsättning mlkrokort över sina beslaragna kyrkböcker, m(
efter diverse missbruk av denna i sig goda policy, drogs den in.

Personligen anser jag, att en församlings kyrkböcker tlllhi

församlingen, och inte staten. Och om staten beslutar sig för a
konfiskera dem, så vore det inte för mycket begärt att den i gej
gäld sörjde för en god och fri tillgång till den rikedom av Info
mation, som utgör vårt gemensamma kulturarv och en oersättl
de] av varje medborgares rätt till sin egen historia.

TED ROSVA1

Följande församlingars kyrkböcker har flyttats:]

Falköpings stadsförsamling, Falköpings östra land;
<

församling, Falköpings västra landsförsamling, Torbjön
4

torp, Friggeråker, Luttra, Märka, Släta, Karleby, Asli

Mularp, Tiarp, Skörstorp, Yllestad, Näs, Vistor|

Vartofta-Asaka och Kälvene.
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1ÄNT UNDER SOMMAREN

Sommarprojekt
som gav mersmak

Ett gäng musikaliska konfirmander bildade
en kör som framträdde flitigt runt om i pastoratet
i sommar. Fortsättning följer nästa år.

Sommarungdomskören var en idé som dök upp relativt sent. Vi
hade så många duktiga sångare i konfirmandgrupperna. Någon
vecka innan de skulle konfirmeras fick de inbjudan. Tyvärr var
många redan uppt agna av annat de första sommarlovsveckorna. Vi

var iallafall sex stycken tappra ungdomar första veckan och fyra
stycken ännu tapprare resten av tiden.

Vi började tisdagen efter skolavslutningen med att öva in en
repertoar och redan första veckan sjöng vi på Mössebergs kurort,
helgsmålsbön l Skörstorp och gudstjänst i Näs kyrka. Tre av ung-
domarna spelade även fiol. Veckan därpå sjöng vi på Bergsliden l
och Rehab, midsommarfirande på Bergsliden, Mössebergs kyrka
friluftsgudstJanst i Ka-rleby och gudstjänst i Fredriksbergs kyrka.

Sista veckan sjöng vi på Katarinagården, S:t Olofs gård och vid
Fransiscuskapellet i Varv. Det blev hela 12 andakter och guds-
tjänster under denna period. Det har förstås inte bara varit säng.
VI har varit på cykeltur till Gökhem och fikat så ofta som möjligt.

FOTO-TORVALD EJNARSSC

Sommarungdomskörsdden avslutade vi med att åka tilll Skara
domkyrka och klättra upp l ena tornet samt en härlig efter-
middag på Skam sommarland - som de Önskat sig. Ledare för
sommarungdomskören var Birgitta Lindh, Gry Graaf, Ellinor
Norberg och Marie Johansson.

Vi tänker oss en sommarungdomskör även till nästa sommar
och dä vill vi vara åtminstone tio stycken från konfirmandåldern
och uppåt. Tanken är att ungdomarna förutom att sjunga och
spela kan få pröva på lite andra saker, som att vara konfirmand-
hjälpledare på läger exempelvis.

- Jag tyckte att det var väldigt roligt att sjunga och spela med
ungdomskören. Man lärde känna nya människor och fick många
nya vänner. En kul och bra rid, säger Emma Backlund, en av del-
rågarna i sonimarens kör.

ELLINOR NORBERG

DIAKONI
^NSKA KYRKAN

Populära diakoner på torget
Kaffe, information och etiopiska kryddor.
Den kombinationen lockade många besökare
när diakonin visade upp sig på torget.

Mitt bland marknadsstånden på Stora torget l Falköping fanns ett lite annor-
lunda bord en fredag i slutet av augusti. Pastoratets fyra- diakoner hade flyttat
ut l solskenet för att berätta om sin breda verksamhet, bjuda på kaffe och sälja
varor till förmån for tredje världen.

Och den tillfälliga flytten visade sig snart vara ett lyckat initiativ. Besökarna
kom i en Jämn ström och ibland var det nästan trängsel under de vita skyltarna
med diakonins symbol. Både kaffe och varor gick åt och många passade på att
stanna och prata en stund.

Med största sannoliktiec återkominer arrangemanget vid ett senare tillfälle.
Så håll utkik efter diakonerna på torget!

Rakel Kinnunen

vid diakonernas

bord på torget.



Jubileumsfirande i

Friggeråker

Söndagen den 25 september

firar vi att Friggeråkers kyrkplats

är 1000 er, att vår kyrka är 50 år

liksom vår kyrkliga syförening.

Firandet inleds med en samling
på kyrkogården kl 10. 00 och följs

av en högtidsgudstjänst i kyrkan.
Efter gudstjänsten inbjuds till en

måltid i bygdegården.

Anmälan senast 20 september
till: Irene Arvidsson 0515-801 39

el. Ingrid Svensson 0515-12445.
Varmt välkomna!

Friggeråkers kyrkoråd

Har du

leksugna
barn?

Då är du välkommen till Svenska Kyrkans
öppna förskola i Falköpings pastorat!!
Vi vänder oss rill barn l åldern O - 5 år med
förälder eller annan vuxen.

Öppen förskola finns på flera platser i
pastoratet. Mer information hittar du på
mitCLippslaget!

l KORTHE

FÖRSKOLORNA SÖKER EXTRAPERSONAL!
Har du utbildning eller erfarenhet inoin förskoleområdec och vill jobba extra
vid behov? Kyrkans förskolor S:t Bernhard och Arken söker personal med
god initiativförmåga och framåtanda för inrigning. Låter det intressant?
Kontakta Tina Andrésen hos Förskolan S:t Bernhard på 77 63 13 eller
Solveig Asmus ho.s Förskolan Arken på 77 63 34 för mer information!

KORSORDSVINNARE l FÖRRA NUMRET!
Bokpriser kommer på posten till de tre vinnarna

l. Lisbeth Svanberg, Falköping
2. Elsy Carlsson, Vartofta

3. Christina Lithén, Falköping

Falköpings församlingskär hösten 2005
Måndagar klockan 18.00 i Fredriksbergs kyrka

MÅNDAG 12/9
Mässa, Svenning, Samkväm

MÅNDAG 26/9
Håkan Lendrup,
Jesus i gamla testamentet

MÅNDAG 10/10
Prosten Ragnar Strand.
Fortsättning på Filipperbrevet'

MÅNDAG 24/10
Bengt Schantz,
En gammal sjöman berättar.

MÄN DAG 7/11
Prosten Uno M.årtensson,
Kåseri: Ett stycke trä berättar'

MÅNDAG 21/11
Henry Svensson & Rolf Johansson.
Glöm inte borr att änglarna finns

Nils F Nygren.

MÅNDAG 12/12
Luciaasamkväm.

För mer information, kontakta ord-
förande Karin Irvefors; 0515-161 2'
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ŝvÄoia

PÅ
MA»RI?-
BIL

TYSK
OLJA

Soo
l

ROM

VAR M -
LAriP

^',,
'y^!

PORLA-
BE l
e. <y^

wyp-
To

Vinnare korsord nr 2/2005, se sid 15


