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TRKOBLADET
tidning frän Svenska kyrkan i Falköpings
ätorat som delas ut kostnadsfritt till alla

ihäll i pastoratet fyra gånger per år.
t
sväng utgivare:
las Hagström

daktion:

las hlagström och Eva-Lisa Svensson;
15-776319
i-lisa.svensson@falkopingspastorat.se
*

d & foto:
a-Lisa Svensson där ej annat anges.

^
ärd & Söner Tryckeri AB, Falköping.

istagsbild:
inifer Malmgren, Joel Wood, Viktoria
lansson och Anton Friberg i sommar-
jdomskören under en friluftsgudstjänst
ularp.
l
nusstopp nr 4-06: 18 oktober

\ HÄR NÅR DU OSS
köpings pastorat
< 734, 521 22 Falköping
15-77 63 00 (växel)
.opings.pastorat@svenskakyrkan.se
w.svenskakyrkan.se/falkoping

rkoherde:

las Hagström 77 63 01

nslichef:

ieta Furst 77 63 04

"samlingsexpedition:
6300
t

rkogårdsförva Itn i ng:
6300
t
ikoni:
lika Bertllsson 77 63 81
»

a S:t Olofs gärd:
5325
l»

rkomusik:
e Svensson 776322
*

rkans förskolor:

en 77 63 34
(en 77 63 14

)rmation:

:arina Ström (tjänstledig)
i-Lisa Svensson (vik. ) 77 63 19
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Kyrkoherden har ordet

Kyrkan-det är du!

Kung sol - Ludvig XIV - lär ha utropat de berömda orden: "Staten - det är jag!"
Riksdagsvalet är det som i mycket präglar vad vi hör och ser i media denna höst.
Vi ska nog vara glada att ingen enskild person utropar sig som staten Sverige.
Det är vi tillsammans som är Sverige - tillsammans med en fantastisk bit jord
och en spännande historia.

Men vem är kyrkan? Ar det prästen? Ar det det vita huset med tornet därborta
på kullen? Jag vågar säga nej. Kyrkan är så mycket mer än så. Även om det kan
vara en tillgång med både kyrkobyggnader och präster, så är kyrkan i grunden
något annat. Den är en gemenskap av människor som vandrar tillsammans mot
himmelen. En del med stark tro, andra utan tro alls. Det spelar mindre roll hur
mycket tro vi har, för det är Guds tro på oss som räknas! Alla får vara med, för
kyrkan - det är du och jag! Var hittar du en plats i vårt samhälle där du får vara
helt och hållet dig själv? Där du får höra att du duger, att du är älskad, värdefull
och behövd? Min förhoppning är att du finner den platsen i kyrkan.

I en stämningsfull gudstjänst, på en ljus och varna konsert, t mässans mysterium,
vid kaffebordet på nya S:t Olofs gård, på barnkörens övning i församlingshem-
met, vid en säng på sjukhuset hos en döende människa: Överallt finns kyrkan
med sina medlemmar och sina anställda, överallt finns kyrkan med kärlek, för-
låtelse och nytt Uv.

Kyrkan - det är du och jag!

Det är genom oss alla och vår vardag sona Gud verkar!

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde i Falköpings pastorat

J



Innehåll nr 3/2006

4. Jag & kyrkan
En ny serie där vanliga människor får berätta om sin syn på
tro och kyrkan. Först ut är Maria.

6. Sjung i kör - året runt
För dig som vill sjunga finns det ett stort urval körer i
pastoratet. Även under sommaren förgylldes luften av toner

8. Kalendarium

Kom till våra kyrkor i höst! Här ser du vad som händer.

10. Aktiviteter i höst
Barn, ungdom, vuxen? Det finns något för alla.
Välkommen!

12. Vi avlivar myter om Svenska kyrkan
Vad är sant och vad är falskt. Följ med från början och se
vad som kan hända när man sätter myter under lupp.

13-Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser!

14. l korthet
Ny dopklänning, Släta ungdomarna har åkt på läger,
Förskolan Boken har startat upp verksamheten på ny plats
och i Yllestad finns det parkerinsplats för både bil och häst.

15. Ny organisation och Fråga prästen
Falköpings Kyrkliga samfällighets struktur har förändrats.
Läs mer om vad som hänt.

Ställ dina frågor om tro och kyrka till pastoratets präster!

16. Sista sidan
Vilken kör passar dig? Enkätfrågan och serien "Prosten"

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 2/2006: 1. Tage Mårtensson, Tiarp, 2. Sven-Erik Hellberg, Falköping, 3. Flora Broma}
Falköping Grattis! Bokpriserna kommer på posten. Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut torsdagen 30 novembei



Maria berättar om sin syn på tro

"...och då är det bara att

Jag möts av en glad tjej som välkomnar mig in i sin trev-
liga lägenhet. Här har hon bott i två år och trivs bra. Hon
är nervös inför intervjun, säger hon men det märks inte.
Sen frågar hon om jag vill ha te.

Bokhyllorna är fulla med böcker och i övrigt är det spar-
samt möblerat, där finns en soffa, en fåtölj som hon reno-
verat själv och lite ärvda möbler.

'aria Rundqvist är uppvuxen
ute på landet l K\Tnbo med

.en stor familj. I tjugoårs åldern
flyttade hon hemifrån och gick Svenska
kyrkans grundkurs på folkhögskolan i
Hjo. Efter det började hon jobba som
kyrk\raktmästare i Tidaholms pastorat i
drygt rvå år. Det var både trevligt och bra,
hon gillar ju att vara ute, men efter ett tag
viUe hon vidare.

På fritiden hade hon varit barn- och

ungdomsledare inom kyrkans barnverk-
samhet i Valstads församling och kände

att friddsledare lockade. Hon sökte där-

för tjänstledigt och passade på att studera
tre år på råken.

Maria lämnade dock inte kyrkans verk-

samhet helt och hållet under den perio-
den, på somrarna jobbade hon med kon-
ftrmationslägret på Flämslätt. Där fick
hon ansvara för friddsakdviteterna och

musiken

- Det var ett jättegott gäng att jobba
med. berättar Maria.

Det är annars musiken som Maria får

energi av, hon spelar både gitarr och bas

nien det är sången som lockar mest.

Vad är det att vara troende (för dig)?
- Jag lever i uon utan att tänka på det.
Det är mer som en... hm... som en llvsin-

ställning. Kan man säga så? Naturligtvis
ifrågasätts den emellanåt och det är ju inte
alltid som man formulerar den i ord. Det

är snarare en trygghctskänsia. Man har
inte svar på alla frågor, kanske blir dc fler,
men allting får en mening. Man får en lite
tydligare bild av att vara människa.

Vad lockar dig till Svenska kyrkan?
- Under uppväxten var det en naturlig del
av livet. Det fanns mest kyrklig fritids-
verksanihet och då var man med. Mina

föräldrar har jobbat som kyrkvaktmäs-
tare och varit med i kyrkokörcr och sy-
föreningar. Själv sjöng jag i barnkör och
satt även med mamma på hennes köröv-
ningar. Så jag har väl vuxit in i Svenska
kyrkan men har också gjort ett eget val
att vara kvar.

Maria funderar vidare på det där med

KORT OM MARIA

Nanin: Maria Rundqvist

Ålder: 30

Faniilj: Stor familj med många syskon men bor själv

Intressen: Musik ar det främsta, trivs i naturen, laga mat -
provar gärna nya recept, umgås med vänner och familjen

Utbildning: Svenska kyrkans grundkurs på en fotkhög-
skola i Hjo, Fritidsledare på Viebäcks folkhögskola och
så har hon last musik på GUmåkra folkhögskola.

Jobbar med: Har varit sjukskriven ett tag men nu i da-
garna fått ett vikariat på 50% som församlmgspedagog i
Torbjörntorp och MÖsseberg.

Läser just nu: Henning Mankell, Steget efter



Jag och Kyrkan är en ny serier i Kyrkobladet där olika männsikor får
komma till tals om sin syn på tro. Är du intresserad? Hör av dig!

ta emot" '^

att jobba l kyrkan, både som ideellt cnga-
gcrad och som anställd.

- Man kan ju göra ett gott dagsverke
varsomhclst Bara för att man är troende

behöver man inte jobba l kyrkan. Jag vill
jobba med människor och det finns ju en
annan dimension som känns viktig; Att
föra tron vidare. Men jobb utanför kyr-
k^in är absolut inte sämre.

Vilken bild av kyrkan skulle du vilja
förmedla?

- Det är ju ofta bråken och oenigheten
som lyfts fram. Ja^ skulle gärna vilja visa
på att kyrkan gör skillnad för människor.
Många av kyrkans medlemmar som inte
står i blickfångct arbetar för mänsklighet
och rätt\?isa. Det skulle vara roligt om
man fick se den bilden lite oftare och att

deras arbete Ivfts fram.

Hur kan man förändra människors

uppfattning om vad det är att vara
kristen?

- Det är Ju de små mötena som avgör.
Har man ingen kontakt med kyrkan så ar

det ju löpsedlarna och skattsedeln som
styr. När jag möter människor och talar
om att jag dJJhör kyrkan och är troende
så blir de intresserade. Jag har aldrig mött
motstånd utan bara intresse.

-Ma. fi får ofta frågan; Kan man tro? Jag
brukar tänka att det handlar inte om fakta,

man kan inte överbevisa någon. Man kan
inte heller pracka på någon sin tro, man
får den och då är det bara att ta emot.

Hur ska fler hitta det du har hittat?

- Människor behöver ett forum och en

grupp som man trivs i där man kan dis-
kutera det som är viktigt för en. Alla kan
hitta en plats och det finns inga krav på
prestadon i kyrkan. Om Jag tänker på hur
det var för mig så sjöng jag i en ungdoms-
kör med fem medlemmar. Vi var väldigt
olika men är vänner än idag. VI fikade och
diskuterade, vi kunde prata om allt. Om
det behövdes fick vi kalla in förstärkning
för att få svar. eller kanske snarare fler in-

fallsvinkiar, på våra frågor.

Finns det något du vill tillägga?
- Kärleksbudskapet är det stora i kristen-
domen. Jag kan inte alldd efterleva det
men målet är att göra det och att verkli-
gen se den människa jag pratar med.

Efter en stund tillägger hon
- Var allrid glada! Det är början på

ett bibelcitat (l Thess 5:14-22) ur första
Thessalonikebrevct som betyder mycket
för mig.

Nu när Intervjun är slut är teet upp-
drucket, de hembakta skorporna slank
glatt ner, och det är dags för fotografe-
ring. Sen tackar jag för mig och önskar
Maria all lycka l framtiden.

När det finns tid att ta det lugnt sitter Maria
gärna i sin fåtölj, ett loppisfynd som hon
renoverat sjatv. Kommer det nattgäster
så kan man fälla ut fåtöljen till en säng.



Att sjunga i kör är bra för hälsan det visar en studie
vid Luleå tekniska universitet. Hälsan påverkas fram-
förallt genom att man mår bättre och blir gladare.
Falköpings pastorats körer engagerar nästan 400
personer och under sommaren fick fjorton ungdomar
möjligheten att sjunga för oss.

Falköpings pastorat finns 20 körer
med totalt nästan 400 medlemmar.

-PIeh året förgyller de våra gadstjäns-
ter och andra sammankomster med säkrat

sång men också med lite mer allmänna
sånger som kanske har en tänkvärd text.

Under sommaren tog de vanUga kö-
rcrna sommarlov men inte blev vi utan

sång för det. Tack vare den sommarung-
domskör som funnits under sommaren,
mellan 19 juni och 9 juli, kunde vi lyssna
till sköna toner.

Sommaren 2005 var det några ungdo-
mar som efter konfirmationsläsningen
inte ville sluta sjunga och kantor Ellinor
Norberg startade då en sommarung-
domskörmed några tjejer. I år, sommaren

Ottjlia Ljunggren, Johanna Plith och Rickard Svensson var tre
av de 14 ungdomar som under sommaren sjöng i pastoratets

^ sommarungdomskär. Alla tre är väldigt nöjda med sin tid i kören 1
! och tycker att det känts som lov, trots att de fått betalt.

2006, bestämde man sig för att genom-
föra samma projekt men i större skala.
N)Tut:examinerEide kantorn Tove Ahrman
tillfrågades om hon ville hålla i kören och
hon har haft stor glädje av uppgiften.

- Det var nervöst först att starta upp en
grupp själv. Första dagen kom det välcUgt
lite ljud ur kören men sen släppte det och
växte hela tiden, berättar Tove.

- Redan dag tre var det spelmng och det
blev lång£i pass dagarna innan. Vi har job-
båt mycket med rösten och att inte sjunga
långt bak i halsen.

Vi TRÄFFAR KÖREN under en övning i
Fredriksbergskyrk^n en lördageftermid-
dag. Tove Åhrman får dem att släppa loss

och sch: a, hmm:a och
ardkulera i takt med

henne. Även instruk-

tioner och beröm ges
med sång som delta-
garna får härma.

- ... prata på här
nere (dov röst)

- .. .bm bra bra

Uppsjungningsöv-
ningarna (Ute bilder

från några övningar
ser du ovan) är inte
bara till för att värma

upp rösten. Många
av övningarna hand-
lar om att få bra tek-

nik som man sedan

kan använda på alla
sånger man sjunger.

En rolig Övning som ungdomarna ägnat
sig ät är att prata med mycket luft i munnen
och avslappande kinder. Trippel-dubbel-
bubbelgum var orden de försökte få fram. På
bilden ser vi Linnea Boren utföra övningen.

- För att de ska förstå det här med

magstöd har de fått känna på min midja
när |ag gjort en övning. Då har de kunnat
jämföra med hur det känns när dc själva
gör övningen. Poängen är ju att kraften
ska komma från magen och inte från
stämbanden, berättar Tove.

TRE AV UNGDOMARNA, Ottilia LJung-
gren (l 6år), Johanna Plith (l 6år), Rickard
Svensson (15år), talar sig varma både för
kören och för Tove som ledare. Eller som

Johanna uttrycker det:
-Tove är asbra!

- Hon tar upp saker med en gång när
det inte låter bra, fyller Ottilia i.

På frågan om de kommer att fortsätta
att sjunga säger alla tre att de hoppas att
de kan få göra samma sak nästa år och
påpekar att det inte känts som ett Jobb
utan som sommarlov.

- Jag har inte sjungt tidigare men kan
tänka mig att göra något liknande, säger
Rickard.

- Jag kommer att fortsätta sjunga, jag
har alltid sjungit, säger Ottilia.

- Det har varit en bra grupp men det
skulle kunna vara längre tid, man skulle
kunna sjunga hela sommaren, utbrister
Johanna.

J



"KÖRSÅNG HAR VISAT sig kunna bidra
till deltagarnas välbefinnande och livs-
kvaUtet på olika sätt", så skriver Dorota
T. indström, doktorand vid T.uleå tekniska
uiiiversitet, i sin licentiatuppsats som blev
klar i dagarna.

- Konster upplever sig starkare, gla-
dåre, fyllda med energi och mycket av det
hiir samband rcicd djupare andning, krop-
pens hållning och medvetenhet om krop-
pens funktioner, berättar Dorota.

Men det är mer än bara sången som
uh-ecklas, hela personligheten påverkas
menar Dorota.

- Körsång bjuder deltagarna en me-
ningsfull stund och lärande i socialt sam-
m^nhang. Konsterna lär sig inte enbart
att sjunga, hela personligheten u^Tccklas.

Även om inledande undersökningar
och tidigace forskning gjc^rde att Dorota
hade en aning om hur körsång kunde på-
vcrk. 1 fanns det ändå saker l resultatet av

forskningen som förvån;ide henne.
- Det som förvånade mig mest var att

konsterna från rehabiliterings kören, både
c-le som hade viss körvana och de flesta

som inte hade någon körvana, upplevde
att kören var som ett ljus och vändpunkt
i deras Uv, säger Dorota.

TORE SVENSSON ÄR en av kyrkomusiker-
na i Falköpings pastorat och han berättar
om pastoratets verksamhet l stort.
-Vi har ett rikt körllv i pastoratet. Det

är ovanligt många körer med tanke på be-
folkningsmängden.

Tore talar sig varm för att sjunga i kör
och menar att det finns en kör som pas-
sär alla.

- Det finns en kör för alla oavsett om

man är ung eller gammal, van eller ny-
börjare. Det finns barnkörcr l flera av
våra församlingar och en pensionärskör,
Solskcnskören, som tränar på dagtid. Sen
finns det alla t}rper av körer däremellan.

SEX STYCKEN KYRKOMUSIKER finns det i

Falköpings pastorat och de har ansvaret

för olika körer. Körerna har oUka nivåer

och olika ambitioner. En del körer övar

varannan vecka och en del väl er att göra
många framträdanden under året.

- Vi hoppas komma igång med en
Prova-på-kör under hösten. Tanken är
att man kan börja där för att känna efter
om det här med kör är något för mig och
sedan så slussas man vidare in i en ordi-

narie kör, berättar Tore.

Du SOM VILL gå och lyssna på våra körer
uppmanar vi att hålla utkik l Falköpings
Tidning varje fredag då predikoturerna
annonseras. Där står det vilka gzidstjäns-
ter som har besök av en kör. Speciellt
rekommenderar Tore att gå på jazzkon-
serten "Fri som en fåge]" 30 september
21.00 l S:t Olofs kyrka. Dessutom sam-
las hela pastoratets körer i en gemensana
Mozart-konsert 8 oktober klockan 17. 00

l S:t Olofs kyrka.
Mer informarion om alla körer hittar du

på sista sidan av denna tidning.

c^*
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Söndagen 2 juli var det friluftsgudstjänst
uppe på berget ovanför Mularps kyrka. Ett
femtiotal församlingsbor och även några
utsocknes hade tagit sig upp för den branta

vägen till familjen Frös trädgård för att få
höra sommarungdomskören framföra tre
musikstycken i gudstjänsten. Man började
med Ropa till Gud, av Darlene Zschech, och

sjöng sedan Tro, av Marie Fredriksson, för
att avsluta med How great is the pleasure, en
kanon från 1600-talet av Henry Prucefl.

Det var mycket uppskattat.



Välkommen till Svenska kyrkan i höst!
På det här uppslaget hittar du en del av det som händer hos Svenska kyrkan i Falköping under hösten.
Några datum och tider kan dock komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen för mer information
och för att inte missa något. Se också ver hemsida: www.svenskakyrkan. se/falkoping.

SEPTEMBER

Söndag 24 september

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
Mössebergs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Knut Svenning
Fredrikbergs kyrka
18. 00 Mässa

B örn Lundin

Torbjörntorps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Knut Svenning
M. afka kyrka

19. 30 Gudstjänst
Knut Svenning
Släta kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

YUestads kyrka
11. 00 Mässa

Vartofta-Åsaka kyrka
14.00 Familj egudstjänst
Folke Elbornsson

Lördag 30 september
Mikaelsmäss

S:t Olofs kyrka
21. 00Musikgudstjänst
Jonas Hagström

Skörstorps kyrka
IS.OOHelgmålsbön

IOKT
.

OKTOBER

Söndag 1 oktober

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Jonas Högström
Mössebergs kyrka
18. 00 Mässa

Pontus Johansson
Lovsångskör
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Gudstjänst

^
^

Friggeråkers kyrka
11. 00 Gudstjänst
SlÖta kyrka
18. 00 Temagudstjänst
Jonas Hagström
Åsle kyrka
9.30 Gudstjänst
Mats Löwing
Vistorps kyrka
19.30 Gudstjänst
Jonas Hagström

Söndag 8 oktober

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
17.00 Musikgiidstjänst
Björn Lundin
Mössebergs kyrka
15. 00 Familjegudstjänst
Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
11. 00 FamiljegudstJänst
Björn Lundin
Luttra kyrka
18.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Torbjörntorps kyrka
14. 00 Skördegudstjänst
Knut Svenning
Märka kyrka
18. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Släta kyrka
14. 00 Familjegudstjänst
Folke Elbornsson

Mularps kyrka
11. 00 Familj eguds tjänst
Mats Löwing
Yllestads kyrka
14.00 Gudstjänst, trumpet
Barbro Högberg
Näs kyrka
19. 30 Gudstjänst
Folke Elbornsson

« ^

Söndag15 oktober

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Jonas Hagström
Mlössebergs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
Fredriksbergs kyrka
9.30 Gudstjänst
Jonas Högström
Friggeråkefs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Knut Svenning
Karleby kyrka

11.00 Gudstjänst
Barbro Högberg
Skör s torp s kyrka
19.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Kälvene kyrka
11. 00 Mässa

B örn Lundin

Söndag 22 oktober

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
11.00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Mässa

Jonas Hagström
Torbjörntorps kyrka
9.30 Gudstjänst
Pontus Johansson
Märka kyrka
18. 00 Mässa

Pontus Johansson
Släta kyrka
11. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
11.00 Gudstjänst
Vartofta-Åsaka kyrka
9. 30 Gudstjänst
Folke EIbornsson

Söndag 29 oktober

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin

Mössebetgs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
IS.OOAUsångskväll
B örn J-.undin

Luttra kyrka
09:30 Gudstjänst
B örn Lundin

Friggeråkers kyrka
18. 00 Gudstjänst
ICnut Svennjng
Släta kyrka
11. 00 Mässa

Barbro Högberg
Mularps kyrka
9. 30 Mässa

Barbro Högberg
Näs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning

Lördag 4 november

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
Uppståndelsens kapeU
15. 00 Minnesgudstjänst
B örn Lundin

Luttra kyrka
17. 00 Mlnncsgud s tjänst
Björn Lundin
Friggeråkers kyrka
17. 30 Minnesgudstjänst
Knut Svennlng
Torbjörntorps kyrka
19. 00 Minnesgudstjänst
Knut Svenning
Märka kyrka
16. 00 Gudstjänst
Knut Svenning

* ^



Släta kyrka
19.00 Minnesgudstjänst
Folke Elbornsson

Åsle kyrka
16. 30 jMinnesgudstjänst
Mats Löwing
Vistofps kyrka
11.00 Gudstjänst
Barbro Högberg
Kälvene kyrka

19.00Gudtjänst

Söndag 5 november

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
Mössebefgs kyrka
18. 00 Musikgudstjänst
Knut Svenning
Kyrkokören och ung"
domskören Står Singers

Fredriksbergs kyrka
11.00 Finsk gudstjänst
Karieby kyrka
19. 00 Minnesgudstjänst
Folke Elbornsson

YUestads kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Söndag 12 november
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
15. 00 Familjemässa
Pontus Johansson

Fredriksbergs kyrka
18.00 Gudstjänst
Jonas Hagström
Friggeråkers kyrka
11.00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Elvagården Vartofta
14. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Skörstorps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Mats Löwing
Vartofta-Åsaka kyrka
11. 00 Mässa
Folke Elbornsson

Söndagen 19 november

S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn I.undin
Mössebergs kyrka
11.00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Fredriksbefgs kyrka
18. 00 Musikgudstjänst
Björn Lundin
Torbjörntorps kyrka
18.00 Gudstjänst
Knut Svenning
Märka kyrka
IS.OÖMusikgudstjänst
Pontus Johansson
Släta kyrka
9. 30 Mässa

Pontus Johansson
Mularps kyrka
11. 00 Mässa
Mats Löwini

Vistorps kyrka
9. 30 Mässa

Knut Svenning

Söndag 26 november

S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Jonas Hagström
Mössebergskyrka
18. 00 Mässa

Knut Svenning
Fredriksbefgs kyrka
9. 30 Gudstjänst

Jonas Hagström

Friggeråkers kyrka
11.00 Gudstjänst
Knut Svenning
Kafleby kyrka

9.30 Gudstjänst
Folke EIbornsson

Åsle kyrka
19.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Kälvene kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Söndag 3 december

S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Björn Lundin
17.00 Musikgudstjänst
Jonas Hagström
Mössebergs kyrka
11.00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Familjegudst änst
Björn Lundin

Luttra kyrka
18.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Torbjörntorps kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Märka kyrka
18.00 Mässa

Pontus Johansson
Släta kyrka
19. 00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Tiarps kyrka
10.00 Gudstjänst
Jonas Hagstföm, Mats
Löwing
Näs kyrka
9.30 Gudstjänst, trumpet
Folke Elbornsson

Vartofta-Åsaka kyrka
19.00 Gudstjänst
Jonas Hagström

MUSIK
Utöver de musikinslag som

ingår i gudstjänsterna bjuder
pastoratet på flera konserter
och evenemang.

DU är Välkommen!

30 september 21. 00
S;t Olofs kyrka

"Fri som en fågel", musik
1 jazzton med Bcrgäton,
Johan Siberg -piano, Vik-
tor C. Turegård -bas, Jo-
nas Hagström -saxonfon,
Johan Höglund -trummor

/oktober 18. 00
Fredrikbergs kyrka

Gospelkonsert. Gospel-
sångare från Skarastlft
under ledning av Anki och
Magnus Spångberg

8 oktober 17. 00
S:t Olofs kyrka
Mo^artkonsert med

Falköpings pastoratskör,
solister och stråkar

14 oktober 16. 00
S:t Olofs kyrka
Akademiska kören från

Göteborg

19 november 17. 00

Fredriksbergs kyrka

Requiem av J. Rutter, kör-
sångare från Falköpings
församling, sopran, Falkö-
pings orkesterförening



AKtiviteter i Sl

Barn och ungdom
MÖSSEBERG

Öppen förskola (0-5 år)
Måndagar & torsdagar
9. 00-11. 30
Barntimmar (4-5 er)
Mendagar13. 30-15.30
Miniminiorer och Minio-

rer (ek 0-3)
Torsdagar15. 30-17.00
Juniorer (åk 4-6)
Mandagar16. 00-17. 30
Ungdomscafé
Fredag18.30-21.45
Frågor och anmälan:
Britt-Marie Bendefors och

Maria Rundqvist, 77 63 30

FREDRIKSBERG

After school (åk 4-6)
Mandagar15.00-17. 00
Torsdagar15. 00-17.00
Frågor och anmälan:
Åsa 070-6282326 ^ _.
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SLÖTA
i Slötagérden

Öppen förskola (0-5 år)
Onsdagar9. 30-12. 00
Miniorer(åk1-3)
Tisdagar16.30-18. 30
Juniorer (ek 4-6)
Tisdagar16. 30-18.30
Frågor och anmälan:
Sara 0702-10 70 95

ÅSLE
i Tiarps hembygdsgård

Juniorer (ek 3-5)
Torsdagar17. 00-18.30
Seniorer (åk 6-8)
Torsdagar 19. 00-20. 30
Ungdomsgrupp (ek 9-
gymnasiet)
Torsdagar19. 00-21. 00

Frågor och anmälan:
Sara 0702-10 70 95
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Miniorer (åk 0-3)
Tisdagar15. 30-17.00
Juniorer (åk 4-6)
Tisdagar17. 30-19. 00
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^yy
Frågor och anmälan:
Maria Rundqvist, 77 63 46

Pä bilden ser vi Malin, Jennift
och Anna i miniorgruppen i Slöt
i full färd med att pyssla under e
maskerad.

Foto: Sara Strömbe

Alphakurs och Bibelstudier
FREDRIKSBERG

Bibelstudiegrupp för
ovana bibelläsare och

nyfikna.
Du som vill veta mer om

vad det egentligen står
i bibeln och hur vi skall

tolka detta i dag, för dig
startar en bibelstudie-

grupp nu under hösten.

Du behöver inte ha några
förkunskaper om bibeln
innan. Vi läser tillsam-

mans och under prästens

ledning ställer vi oss
frågorna och kanske kan
vi finna svaren.

Torsdagar19. 00-21.00
Ledare:

Prästen Björn Lundin
VÄLKOMMEN!

Frågor och anmälan:
Björn Lundin
0708-72 38 48

MÖSSEBERG

Alpha kurs
Onsdagar 18. 30
start 27 september
Frågor och anmälan
Pontus Johansson

070-20 82 583

FREDRIKSBERG

Alpha kurs
Onsdagar10.00-12. 30
start 27 september
Frågor och anmälan: Håkan
Lendrup 0705-721 701

Eftertanke
MÖSSEBERG

Mässa Oämna veckor)
Andrum (ojämna veckor)
Tisdagar 18.30
Frågor: Pontus
070-20 82 583

OASDAG
18 november

Mösseberg
Alla välkomna
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Här finner du en del av de aktiviteter som äger rum i höst. Håll dessutom ut-
kik i tidingar, pä anslagstavlor och på vårwebbsida för ytterligare tillfällen.... '..
www. svenskakyrkan. se/falkoping t-^A,^.
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/ den du söker prova att ringa till växeln 0515-77 63 00 '>^"'I~:^''A/',:>'
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tNya S:t Olofs gård ^1

^ARENBERGSG 5

KLÄDINSAMLING
mandagar8. 00-18. 00
kontakta Anne-Marie He-

denberg 0515-77 63 25

MÅNDAG
8.00-18.00 Insamling till
hjälpverksamheten
08.30 Arbetsgrupperna
(sömnad/stickning, träsni-
den)
12.45Middagsbön
13. 00 Lunchservering

ONSDAG
10-12Målarcirkel
14. 00 Underhållning
(datum annonseras)
19. 00Debattkväll
tre stycken under hösten,
(datum annonseras)

TORSDAG
10. 00 Gymnastikgrupp
11.00 Gymnastikgrupp
12. 30-14.00 Sopplunch
15. 00-17.30 Akvarell, fort-
sättningskurs

SPECIAL
27/9 från 9. 00
Visning av nya lokalerna
för alla intresserade. 18. 00

kommer Bo och Tina Frid

30/9-1/10 Utställning av
Inga och Maria Asp under
Mickelsmässhelgen

8/11-14. 00 Cecilia Wej-
ryd, teolog från Uppsala,
pratar om ämnet syfören-
ingår under rubriken "vir-
ka och verka". Anmälan
på 0500-45 00 60. (Syför-
eningar, se ruta nedan.)

FRIVILLIGA
Det behövs fler frivilliga
som kan packa kläder,
hjälpa till i kök och café,
leda gymnastikgrupperna
och mycket annat. Vill du
sy, sticka eller snida an-
dra dagar än måndagar
så går det bra.

KONTRAKTSDAG
FÖR SYFÖRENINGARNA

8 november 14.00 S:t Olofs gård. (läs mer ovan)
Anmälan gm ordf. i resp. syförening till exp. i Sten-

storp 0500-45 00 60 senast 1 november.
Nödvändigt för kaffet med dopp!

S:T OLOF GOSPEL
Nu startar åter S:t Olof Gospel

Tisdagar varannan vecka 19. 00.
Kontakta Ellinor på telefon 0515-77 63 35

Samtliga körers tider
hittar du på sista sidan!

iFörsamlingsträffaf^ \

YLLESTAD
i församlingsgården

Träff för daglediga
13/9, 11/10, 9/11 14. 30
Ingen anmälan
Grötfest

14/1217. 00
Anmälan: Gunnel Svens-

son 76 31 26
Symöten
Onsdagar (jämna veckor)
14. 30 under september till
november

Kontaktperson: Mari-
Anne Källqvist 76 33 43

^

<. ^ o
f>

SLÖTA ^

Församlingsträffar
fredagar 14-16
22/9 Skörstorps försam-
lingshem
Harry Svensson och Rolf
Johansson. "Glöm inte

bort att änglar finns!" Ett
porträtt av sångaren Nils
F. Nygren.

20/10 Tiarps färsamlings-
hem

Hugo och Rosa, en film
om det gamla syskonpa-
rets tio sista år tillsam-

mans.

17/11 Karlebygården
Resa i Moldavien, Martin
Sandström visar bilder

och berättar, g

15/12Slötagården
Adventssamling -
Ted Rosvall sjunger och
visar bilder

[^
FALKÖPING^;^
i Mösseberg och FrednljSaart

L'C^
Mössebergs kyrka "'*-*'
11/918.00
Mässa med Pontus Jo-
hansson, samkväm

Fredriksbergs kyrka
25/918. 00
OlofAbrahamsson - EFS
150 år

2/1018. 00
Färsamlingsafton.
Dr Per-Olof Elfstrand -
uteliggare för diakonin

9/1018.00
Ingela Osterström -
Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission.

23/10 18. 00
Ragnar Strand -
Från bönens värld.

6/11 18. 00
Göte Dahlqvist - Olov
Hartman 100-érs minne.

20/11 18. 00
Henry Svensson -
Gud i kyrkan, då och nu.
11/1218.00
Luciasamkväm

Kontaktperson:
Karin l rve fors 161 29
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Vad som är tråkigt är ju indivitluellt men metl den
varierade verksamhet som Svenska kyrkan har kan

alla hitta nå^ot.
Kyrkan har dessutom förnynt sig mycket de

senaste åren. Musikgiidstpi nster och Tai/icguds-
tjänster är gudstjänster med mycket musik och ett
avslappnat upplägg. Ofta anordnas det ocksä kon-

, dNNIfc^k<liNlW<t. ^ diNfc,. ^ ^lU»

Fäflsfefi

serter i kvrkorummcn.

Ungdomsverksamheten skapas udfran de intres-
sen som finns och som exempel kan nämnas att
man frän SIöta åkte pä läger sommaren 2006.

H^r du förslag pä vad du vill göra, kanske träffas
för diskussicmer, så är du vslkommcn att komma
med förslag.

^
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Det är vi, du och jag, som utgör kyrknn. Därför är
kyrkan lika varienitl som du och jag är olika. Det
finns inget tvång i Svenska kyrkan även om det
självklart finns vissa grundidéer som man på något
sätt måste hålla med om, om man ska trivas.

I själva verket är nog Svenska kyrkan ett av dc
kristna samfiinden med störst tolerans och med

störst utrymme för egna åsikter och tolkningar.
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Kyrkoavgiften som medlemmar i
Svenska kyrkan betalar finansierar en
enorm verksamhet utöver gudstjänster-
na. Svenska kyrkan bedriver till exempel
hj alp verksamhet i Sverige och utom-
lands och finns på plats \^d kriser och
olyckor.

I Falköping finns nya S;t Olofs gåtd
som en mötesplats för de sonibehöver

1?^=^- ̂ , - =- <=.

träffa andra människor. Dessutom sat-

sär man på de hemlösa, de ekonomiskt
svaga och de socialt utsatta.

Lite krasst kan man säga att vi betalar
ju fortfarande skatt till skola och barn-
omsorg även om vi inte längre går i skola
och aldrig utnyttjat barnomsorgen. Det
gör vi ju för att vara solidariska med de
som behöver ^verksamheten.

.K..

Vi hoppas ju förstås att du ska börja
utnyttja kyrkan och aUt det som händer
här. Amränd dig gärna av Kyrkobladet
som kommer f\rra gånger per år för att
se vad som är på gång. Titta dessutom
gärna in på vå.t webbsida ̂ -^''w. svenska-
kyrkan. se/falkoping för uppdaterad in-
formation. Finns det något du saknar
så hör av dig tUl oss.

Ifc
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Ny dopklänning
Pastoratet har fatt en ny dop-
Uänmng i en större storlek äii
den ddigare. Det är din.konins
arbetsgrupp som skänkt en
dopklänning efter en förfrågan
från församlingsexpeditionen.
Margot Johansson från Sand-
hem som arbetat med handar-

bete hela livet har sytt den nya

klänningen och den finns för
utlåning i samband med dop.

Renovering i Yllestad
Nu haf reiioveringen av det
gamla stallet i YUestad påbör-
jats. Nordost om kyrkan, all-
deles intill vägen ligger kyrk-
stallet som byggdes någon
gäng meUan 1920 och 1940.

2005 uttalade sig \rästergöt-
lands museum i frågan om att
riva stallet och man ansåg då
att det var av sådant kulturhis-

toriskt värde att det bör beva-

ras.

Åldern på kyrkstallet visar
att bilismen inte slog igenom
ute på landet förrän mitten på
1900-talet.

För oss moderna männis-

kor. utan häst, utökar man

parkeringsplatserna för bilar i
Ylles tad med 16 platser.

Lunchservering
Pä nya St Olofs gård fortsätter
lunchserveringen som vanligt
Skillnaden är att nu är det dU

Warenbergsgatan 5 man får
komma,

På måndagar är det klockan
13. 00 lunch med bordsserve-

ring och det kostar trettio kro-
not. Påtorsdagat, 12. 30-14. 00,
serveras det sopplunch för
tjugo kronor. Det går till så att
man tar sig soppa och smörgås
och sätter sig ned.

Café St Olof hat öppet
9. 00-16.00 på måndagar, ons-
dagar och torsdagar. För tio
kronor får dii kaffe, buUe och

kaka och för tjugo kronor far
du smörgås och kaffe.

Samma förskola fast ny
Förskolan St Bernhard har nu flyttat till S:t Olofs gård och
har passat på att utöka både antalet barn och personal.
Dessutom har man bytt namn till Boken.

junde augusd drog förskolan Bo-
ken igång verksamheten i de nya
lokalerna. Jämfört med tidigare 19

barn är de 30 man nu kan ta emot en stor

ökning. De nya barnen skolas in under
augusti till oktober.

Två nya anställda börjar! månadsskiftet
augusti/september, Elin Rödström och
Lena Pauli, och man är totalt sex personer
som jobbar där.

- Nu går energin åt tiU att skolii in och
att komma iordning. Lokalerna är toppen
men ja^ trodde inte att vi hade så mycket

saker, berättar Tina Andrésen som är fö-
reståndare för förskolan Boken.

Förskolan har en kyrklig inriktning men
använder även vanligt material. De försö-
ker vara ett komplement till hemmet.

- Många säger att det är atmosfären
som skiljer oss från andra, berättar Tina.

Förskolan Boken bygger sin verksam-
het på tre bitar, en kristen grund, namr-
inriktningen och föräldrarna.

- Det är föräldrarna som sprider kun-
skåpen om oss. Vi har aldrig behövt att
göra reklam, säger Tina.

På läger i Tiveden
Väv utan sömmar kallades det läger som Skara
stift ordnade i Ösjönäs i månadsskiftet juni/juli.
Ett gäng från Slöta-Åsle var där.

Ijugo juniorer, ungdomar och de-
ras ledare från Slöta-Asle var på
lägret i Tivcdsskogarna. Drygt

femhundra andra ungdomar från Skata
stift v;ir också där.

Sara Strömberg, församlingspedagog
i Slöta-Åsle, var en av ledarna och hon
berättar att man under lägerveckan fick
prova på primitiv matlagning, tovning,
växtfärgning, bygga en hindcrbana i vatt-

net och mycket annat.
- Det var ett underbart gäng som var

med. Det fanns mycket glädje och alla
brydde sig om varandra. Dessutom hade
dc mycket lagerhus i sig precis som det
ska vara, berättar Sara.

Under lägret samlade man in pengar till
projektet "Från burk till brunn , ins^m-
lade pengar blir en brunn med rent vatten
för barnen i Amazonas.

Foto: Sara Strömberg



Falköpings pastorat
- en lokal "treenighet"
Falköpings pastorat är stort, både vad gäller geo-
grafi, antal kyrkor, församlingar och personalstyrka.
Det innebär fördelar på många sätt, men också en
del svårigheter. Hur bevarar vi det personliga och
nära förhållningssättet till varann i de olika delarna
och verksamheterna i en stor organisation?

in ambition som kyrkoherde är att kyrkans anställda skall vara nära sina
medlemmar, nära kommun, föreningsliv, värd och skola. Personalen skaU

. Hånas och synas i bygden, och man ska kunna känna vem som till cxem-
pel är vår präst" eller "vår musiker".

Därför går vi nu, från och med hösten, in i en ny organisation för de anställda
inom församlingsarbetet. Tre arbetslag skall ta ansvar för tre geografiska arbetsom-
raden och de arbetsuppgifter som finns där. I öster har vi arbetslaget för Släta, Åsle
och Yllestadsdelen. Arbetslaget leds av Folke Elbornsson, och där finns tre präster,
två musiker, diakon och två. pedagoger.

Arbetslaget i väster - Mösseberg, Torbjörntorp, Friggcråker och Märka - leds
av Pontus Johansson och har jämförbar bemanning med det östra området. Detta
område tar också hand om sjukhuset och verksamheten där. I det område som
har S:t Olof, Fredriksberg och Luttra som bas kommer Björn T.undin att leda för-
samlingspersonalen och detta arbetslag ansvarar även för diakoniverksamheten i
församlingshemmet, samt kontakterna med gymnasiet.

Att förändra en organisation innebär stora möjUgheter, men också allud svårighe-
ter, och det innebär med nödvändighet att en del i personalen byter arbetsuppgifter
och arbetsplatser. Vissa grupper kommer att sakna sin ledare, men också kunna
glädja sig åt nya ansikten och infaUsvinklar. Jag både tror och hoppas pä detta nya
sätt att arbeta och ser fram mot hösten med tillförsikt!

JONAS HAGSTRÖM
KYRKOHERDE

Fråga

EXIT - Det angår oss alla
28 oktober 2006 - 21 ianuari 2007

Under EXIT - Det angår oss alla händer det
saker på olika platser i Falköping. Det kem-
mer både vara mer allvarliga inslag och mer
lättsamma. Allt från författaren Gillis Rdman

till artisten Evert- Ljusberg.
Exempel på saker som händer under pe-

rioclcn är:

*Utställningen "An sen då?" producerad av
Mångkulturellt centrum i Botkyrka, på Fal-
bygdens museum.

*I Bildkällaren visas en konstutställning
Döden et£ livligt dllstånd".
^Visningar på Fonus och Fredahls fabriker

och museer.

*En resa i kulturlandskapet med forntida
gravar i fokus.

;l°Under Allonahelgonahelgen ordnar
Svenska kyrkan program i gmvkapell och
på kyrkogårdar.

Förhoppningen är att EXTT ska skapa
mötesplatser för samtal och tankar och
kunna användas i olika sammanhang, en-
skilt såväl som för grupper.

För mer information kontakta Elisabet Er-

iksscm, Falbygdens museum 0515-850 50

P. tt Samarrangcmang mellan Falbygdens museum, Fonus Begravnings museum,
1'redahls Begravningsmuseum, l?ildkällarcn. Svenska Kyrkan och Kyrkogårds förvaltningen.

prästen
Lars Magnii

Undrar du något om tro och kyrka?
kan du ställa dina frågor till pastora
präster som turas om att svara. S
eller maila till oss. Du hittar adres
pä sidan två.

[När kan vi få ett svar pä varför vi, antagl
i alla människor, av olika anledningar och
ka sammanhang, måste utstå hemska k

Ano

Bakom frågan döljer sig säkert erfareiiheh
prövningar och svårigheter i livet. Männi
har i alla tider sökt svar på livets frågor nä.
gäller lidandets viUkor och hur ull synes i
det kan drabba människor. Ytterst har det

döden att göia, eftersom varje prövning ä
påminnelse om den sista svåra, som ingen k
mer undan vid det jordiska livets slut.

Vår okiinde frågarc säger: "När kan vi f;
svar... Ibland är det så att vi inte får ett

direkt eller ens ett svar i tiden på jorden. M;
frågor fat ri leva med. Varför blev jag sjuk? Va
måste min älskade dö? Varför är livet på jordt
fullt av oräth-isor och lidande för sa inänga?

Ofta får vi inte svar eller rättare sagt, fi
inte de svar, som vi väntar. Mänga gånger s<
vi svar pi fel ställe eller vid fel tillfälle. Bil
skyggar inte för h-ivlets och lidandets probi
Paulus skriver: "Vi ICTCI i tro utan att se" (2 ]
5:7) och n känner Gud "säsom i en spegel
ett gåtfullt... begränsat sätt" (l Kor. 13:
Världen, som vi lever i, tycks ofta vara myi

långt borta frän det, som tron försäkrar oss
Erfarenheter av det onda och av lidandet

oräth-isan och döden verkar strida mot det g.
budskapet, evangeliet. Allt sädant kan skaka
skada tron på Gud, som ät Kärleken.

Men kristen tro är en bekännelse rill en (

som gått in undet det lidande, som drabb
människan i alla rider på grund av syndafa
Gud har inte lämnat ut oss ull lidande och <

utan har delat allt detta genom att genom sin
Jesus Kristus ta på sig syndens konseki-ens, s
är döden. Så kan själva liijandet föra oss närn-
Jesus och forma oss lika Honom.

Så svaret på frågan varför lidandet finns,
till ett därför Mt vi ska söka oss tiU Jesus Kris
främst i Guds Ord och i Nattvarden tillsaiTim
med församlingen i gudstjänsten. Där finns k
ten och erfarenheten och trösten i Uv och d<

mötet med "den levande Herren" (Sv. Ps. 17;

LARS MAG N U SSi



ENKÄTEN
id tänker du på när du

hör ordet kör?

junger du själv i kör?

i-Chariotte Berglund,
köping/ Falköping
ig tänker på att det är trevligt
. junga tiUsammans.
lar gjort ddigare.

a Ekstedt, Göteborg
'ilmen "Så som i himmelen är

första Jag tänker på. Gemen-
p. Sång och musik för ju folk
ammans

sTe}, men jag lyssnar gärna. Jag
lar itistrument Istället,

Sa Witheim, Falköping
<yrka och kyrkokör.
Mej! När jag var liten sjöng ja^
ir.

k

. «. ?;*'

r-Aj-ne Moberg, Vartofta
stämmor

Ne], men jag har gjort det ti-
rare.

Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång

Vill du sjunga i höst?
Här finner du träningsplats, dagar och tider
för höstens körer i Falköpings Pastorat.
Har du några frågor tar du kontakt med
respektive ledare.

VälKommen!

FREDRIKSBERGS
KYRKA
Ledare: Eljjnor Norberg
telefon 77 63 35, 10469
Fredriksbergskören
Onsdagar 19. 00 'm
Knut Svennings
Torsdagar 19. 00
varannan vecka

v *

* <.

YLLESTADS FÖRSAM-
LINGSHEM +»"
Ledare: Birgitta Liridh
telefon 12210 t ^-.

v:
t

Ledare; Henry Svensson
telefon 76 31 26
BelSono
Efter överenskommelse

Barnkör

Torsdagar

MÖSSEBERGS KYRKA
Ledare: Gry Graaf
telefon: 070-753 46 41

Kyrkokören < - <^
.

Torsdagar 19.00-21.00'
'^Ungdomskören

Onsdagar17.00-18.30
Barnkören

Torsdagar17.30-18.30
Lovsångskören
En måndag per månad

, (kontakta Gry).
< ^

SLÖTAGÅRDEN
Ledare: Ted Rosvall .
telefon 371 05 "
Ållebergs kyrkokör

- Tisdagar 19.00
lens barnkör

(planerad) . . '/

^^
"f^

Fri musikundervisning
År du intresserad av att spela orgel, piano
eller att sjunga? De kan du kostnadsfritt få
undervisning av kyrkomusikerna. Ring Tore på
0515-77 63 22 så berättar han mer.

!

FALKÖPINGS FÖRSAM- ,
LINGSHEM, KÖRSTUGAN
Ledare: Ellinor Norberg
telefon 77 63 35, 10469 '
St Olof Gospet
Tisdagar 19. 00
varannan vecka

- ^\^
Ledare:'Aina Tylstedt .
telefon 0501,507 69
Solskenskören l

Torsdagar *.
varannan vecka S

^

t .
Ledare: Tore Svensson

telefon 77 63 22, 361 54
. ;. Bergaton *,

^ Onsdagar 19. 00
S:t Olofs kyrkokör
Torsdagar 19. 00
Falbygdens Oratoriekör

- Fredagar
efter överenskommelse

TORBJÖRNTORPS FOR-
SAMLINGSHEM
Ledare: Aina Tylstedt
telefon 0501,507 69
Torbjörntorps kyrkokör
Torsdagar 19. 00

\
ASLESKOLA \
Ledare: Ted Rosvall j

^ telefon 371 05 "
Åslebygdens barnkör
Onsdagar f

;

Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång
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