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För Svenska kyrkafli Falköi;

Jag och kyrkan

Höstens grupper

1

Måste kyrkan stängas?
t^'c9t-



Kyrkoherden har ordet
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Hösttankar

är min mun att säga vad som finns i mitt hjärta" DcttEi är en urgammal
bön för människor som inte har fullständio- siimsrämmiehet mellan vad

M̂ viU göm och säga, och v^d vi fakrist säger och gör. Med andra ord - en
bön för dig och mig (om du inte är ett mycket sällsynt undantag).

Visst glappar det rätt ofta. Jag vet vad jag viU, vad Jag borde säga och göra. Men så
kommer vardagen och krossar mina intcn-
tioner, och ofta kommer äg inte ens ihåg vad
jag föresatt mig. Kanske är glömskan en gest
av barmhärtighet, eftersom samvetet annars
skuUe bli allför tungt.

Nu står hösten för dörren. En rätt skön års-

tid faktiskt, och jag ser fmm mot fina eve-
nema. ng och god gemenskap i våra kyrkor
och församlingshem. Gemenskap med Gud,
och gemenskap med varann, vi som vandrar
mot samma mål. Med detta kyrkobkd föl-
jer en enkät som Ute spetsigt frågar oss om
kyrkan behövs. Var med och säg din mening
du också. Sveriges största medlemsorgani-
sadon - Svenska kyrkan - viU vara öppen,
mänsklig, varm och kärleksfuU. Med dins.
synpunkter trcn- jag att vi kan nå ännu längre på den vägen.

Även i kyrkan glappar det ibland meUan vad vi vill göra och säga, och vad som fakuskt
görs och sägs. Då får vi som kyrka stämma in i den gamla bönen, vi får lyssna til) vårt
hjärtas röst (där Gud talar) och be: "Gud, lär oss att säga (och göra) det som finns i
våra hjärtan.

Jag hoppas att vi ofta möts i höst i våra kyrkor: l glädje, lovsång och framtidstro!

Lika flyktig som rökenäribiandvära tankar
innan vi hunnit sätta dem pä pränt.

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde i Falköpings pastorat



Innehåll nr 3/2007

4. Jag & kyrkan
Vi fortsätter djupdykningen ner i människors liv och tro

6. Höstens grupper
Har du provat öppna förskolan, barntimmar, miniorer,

juniorer eller kanske bibelstudier? Här har du chansen!

8. Gör din röst hörd!
Ska kyrkan behöva stängas? Vad i kyrkans verksamhet
är viktigt för just dig? Var med och påverka genom att
svara på vår enkät!

10. Det händer i höst
Gudstjänster och musik ända fram till domssöndagen

12. l korthet
Boktips, bokbord och sommarmusik. Diakoni ser ökat
behov i Falköping

14. Falköping kan fä ny församling
Läs mer om planerna för församlingarna Torbjörntorp,
Friggeråker, Märka och delar av Falköping

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser

16. Sista sidan
Enkätfrågan, Tack för din gåva, Körsång

8.

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 2/2007: 1 . Arthur Svahn, Falköping, 2. Jan-Erik Hagström, Falköping, 3. Ella-Britt
Larsson, Falköping - Grattis! Bokpriserna kommer på posten.

Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut i slutet av november.

J



Walter berättar om sin syn på tro

"... man blir ödmjuk inför
Det är inte utan att utsikten över hela Falbygden tar an-
dan ur besökaren hos familjen Fröh. Ja, kanske att de
själva sitter där lite andäktiga, för man vänjer sig inte i
första taget av en sådan vy. Det var året 2003 som Walter
och hans fru flyttade till huset på berget, gården fanns i
släkten sedan tidigare.

ppe på berget, på gården med
den underbara utsikten kan

Walter Fröh ägna sig åt dc stora
intressena, naturen och odling. Han pra-
tar passionemt om biodlingen och är
orolig för sommarens myckna regn, det
påverkar bina. Det var många år sedan
som Walter gick en kurs i biodling, långt
innan de flyttade dl1 gården som gav ho-
nom mö llghet att prova på det själv. Nu
har han tre kupor med bin och har lärt sig
en massa knep för att dc ska må bra.

Bitter att ha pratat med Walter kom-
mer det fram att han engagerar sig för
sina medmänniskors väl. Ha.n är aktiv i

en lol<?il Röda kors förening i Åsle/Mu-
larp och så arbetar han en dag l veckan på

Kupan i Falköping. Pä måndagar hjälper
han till med Idädpacknlngen på Nya S:t
Olofs gård. Det är många, välfungcran-
de, sviker som skänks bort och visst pas-

sär det med den ekologiska tanken Walter
bär ined sig, att återanvända det som kan
återanvändas.

Walter Fröh är en 62-ärig man från
Tyskland som kom till Sverige tack vare
kärleken. Han träffade Lisbeth 1968 och

flyttade till Sverige 1975. Då kunde han
ingen svenska men med hjälp ̂ v främst
TV-nyhctcrna och kontakten med män-
niskor kom svenskan sakta men säkert.

En liten lustig anekdot som ger Insikt
an det man tar för självklart inte är så
självklart för någon från en annan kultur

var när Walter anmälde att han flyttat till

Sverige på den lokala pEistorscxpcditio-
nen och därmed trudde att han även var

medlem i Svenska kyrkan. Så var inte fal-

1et, fastän kyrkan då ännu inte var skild
från staten, men det var långt senare som
Walter förstod det. När barnen föddes

engagerade familjen sig i .Missionskyrkan
och blev akdva där. När dc flyttade till
Mularp och hade en kyrka så nära kändes
det namrligt att vara nied där.

-Varför skulle Jag åka in till sta n när jag
h^dc en kyrka så nära? påpekar Walter.

Vad ar tro för dig?
-Detärsvåitattsvarapå. Troär.. . (paus)...
tro är nå t man inte kan greppa. Vi lever i
ett materialisdskt samhälle och vill kunna

grcppaallt. Man måste jobba med det, det
ar inte något som bara koiTimcr.

- Tro är ett bra ankare i livet, tillägger
han.

Har din tro förändrats från din upp-
växt i kyrkan i Tyskland med en tid

KORT OM WALTER
Namn: Walter Fröh

Ålder: 62

Faniilj: Fru Lisbcth, två utflugna barn Simon och EUen

Intressen: Biodling, naturen, odla

Utbildning: Eltekrusk

Läser just nu: Bi-litteratur



serien Jag och kyrkan får olika människor komma till tals om sin syn
pä tro. Förhoppningen är att man ska se hela brännvidden av

trosuppfattningar. Ar du intresserad av att vara med? Hör av dig!

Skapelsen"
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i en svensk frikyrka och nu Svenska
kyrkan?
-J;i, som b^rn bad vi kvällsbön och borcls-
bön, man kände delaktighet, l och med
konfirmationen förändrades situationen

för mig, jag började jobba som fjorton-
åring och man blev mer som alla findra,
gick i kyrkan pä högtiderna. Tack vare att
niin fru hade kyrkvana så kom jag in i
det här i Sverige. Nu med hjälp avAlpha-
kursen jag ̂ ått har Jag mer insikt utifrån
mig själv. Ännu mer är det skapelsen och
det ofattbara som slår mig. Vi ar så små
- man bUr ödmjuk inför skapelsen.

Var befinner du dig i din tro idag?
-Jag är trygg i min tro. Det är svart att
beskriva med ord. Jag tror att man genom
tro kan få mer innehåll i livet. Alan får

mer respekt för li^'et.
Walter funder ett tfig och tillägger se-

dan.

Diakoniarbctet är viktigt, en bra sak.
All^ kan känna sig trygga i kyrkan. AUa
är lika välkomna och man kiin få stöd om

nian h'cir det svårt. Det finns behov i sam-

haUet man kan hjälpa med små medel;
Prata, närvara och va.m social. Det kan

alla h al pä till med.

Vad lockar dig till Svenska kyrkan?
- Gudstjänsterna, lyssna på predikan.
Alan kan sjunga iTicd och känna samhö-
righet.

Ar det stor skiUnad från Tyskland?
- Pä den tiden var det \'äldigt högkyrkligt
med mycket liturgi. Man skulle stå och

sitta och allt det där, men så var det kan-

ske här c?ckså på den tiden.

Har allt varit självklart för dig?
- Nja, kanske inan haft sina tvi-
vel. Till exempel om m^n läser
gamla tcsramentet, eller bibeln
överhuvudtaget, så bchö-
ver man h alp, inte ininst
vad gäller tolkning. För
mig hjälpt e alphakursen
enormt mvci^et. Alla män-

niskor borde gå en £ilpha.

Pä somrarna brukarWalterochhansfruLisbeth upplåta
sina ägor till en friluftsgudstjänst, förhoppningsvis
samarbetar vädret så att alla får chansen att njuta av
de härliga omgivningarna.

På vilket sätt använder du kyrkan?
Jag upplever sinncsro. Ma. n far sitta still,
kanske är det Ute musik. Förr fanns det rid

till eftertanke i vardagen, det gör det inte
nu och därför är det viktigt Att kyrkan är
öppen, att man kan använda den. Det är
också en bra mötesplats där nian får gc-
menskap, där man k;in bygga på sin tro.

ViU du tillägga något?
- Nar vi konfirmerades fick vi ett urval

av psalmverser sitt valp från och den jag
valde har följt mig genom livet;. Det var
"Herren är min herde, mig skall inget

fattEi.s . Jag tycker det visar så bra att
man ska vara no d, förnö snm. Jag
har inget behov av det cxtravaganta.
Jag trivs i fnlbygdsmyllan, att verka
här, nära naturen och bygden.

Här lämnar ja^ fam il en Frölis
nderbara plats på jorden där
harEirna. trivs och lodjuret

i som rört sig i trakterna
visat sig i all sin glans.



Barn och ungdom
MÖSSEBERG

Öppen förskola (0-5 är)
Måndagar & torsdagar
9. 00-11.30

Barntimmar (4-5 år)
Mandagar13. 30-15. 30

Miniminiorer(åkO-l)
Torsdagar15. 30-17. 00

Miniorer (åk 2-3)
Onsdagar15. 30-17. 00

Juniorer (åk 4-6)
Tisdagar16. 00-18. 00

Ungdomsgrupp
Onsdagar18.30-20. 00

Frågor och anmälan:
Britt-Marie och Maria,
77 63 30

Juniorer (åk 4-6)
Tisdagar16. 30-18.30

Frågor och anmälan:
Sara 0702-10 70 95

ÅSLE-TIARP
i Tiarps hembygdsgård

Söndagsskola
Sondagar10. 00-11.00

Juniorer (ek 3-5)
Torsdagar17. 00-18.30

Seniorer (ek 6-8)
Torsdagar19. 00-20. 30

Ungdomsgrupp (åk 9-
gymnasiet)
Torsdagar19. 00-21. 00

Frågor och anmälan:
Sara 0702-10 70 95

FREDRIKSBERG YLLESTAD

Miniorer (åk 1-3)
Torsdagar15. 30-17. 00

Juniorer (ek 4-6)
Mandagar16. 00-17. 30

Frågor:
Marie 070-2265782

Ungdomsgrupp
Onsdagar18.00-21. 00

Frågor och anmälan:
Åsa 070-6282326

TORBJÖRNTORP

Öppen förskola (0-5 är)
Mandagar9. 30-12. 00

Miniorer (åk 0-3)
Mandagar16. 00-17. 30

Juniorer (åk 4-6)
Mandagar18. 00-19. 30

Frågor och anmälan:
Maria 77 63 46

SLÖTA
i Slötagärden

Öppen förskola (0-5 er)
Onsdagar9. 30-12. 00

Miniorer (åk 1-3)
Tisdagar16. 30-18. 30

Mini-UVscouter (ek 0-1)
Mandagar16. 00-17. 00

UVscouter (frän ek 2)
Måndagar

Frågor och anmälan:
Håkan 070-251 89 27

ÅSAKA

Mini-UVscouter (åk 0-1)
Torsdagar17. 00-18.00

UVscouter (frän åk 2)
Torsdagar

Frågor och anmälan:
Håkan 070-251 89 27

Nya S:t Olofs gård
WARENBERGSG 5

KLÄDINSAMLING
Mandagar8.00-18.00
kontakta Anne-Mahe He-

denberg 0515-77 63 25

KONSTUTSTÄLLNING
Varje månad är det en ny
utställning av konst, foton,
handarbeten eller liknande.

MÅNDAG
8. 00-18. 00 Insamling till
hjälpverksamheten (obs!
Inga loppissakertas emot)
9. 00-16.00 Kaffeservering
08. 30 Arbetsgrupperna
(sömnad/stickning,
träsnideri)
12. 45 Middagsbön
13. 00 Lunchservering

ONSDAG
9. 00-16.00 Kaffeservering
10-12 Mélarcirkel

TORSDAG
9. 00-16.00 Kaffeservering
10. 00 Gymnastikgrupp
11. 00 Gymnastikgrupp
12. 30-14. 00Sopplunch
15. 00-17. 30 Akvarell, fort-
sättningskurs

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

DEBATT OCH
UNDERHÅLLNING
Nya S:t Olofs gård ordnar
debatter, intressanta fö-

redrag och underhållning
under hela hösten. Här är

ett urval av arrangemang.
Häll dessutom utkik efter

predikoturerna samt se-
parat annonsering i lokal-
tidningen.

20/9, 15.00 Trädgård
May och KG Johansson
visar bilder och berättar

om trädgårdar

26/9, 18.00, Peter Sandell
Spelmissbruk ur en f. d.
spelmissbrukares per-
spektiv

18/10, 15.00, Cedrix
Musik i mångfald

31/10, 18.00, Tonsatt
Elisabeth Hermansson

sjunger och spelar gitarr,
Inger Andersson läser
dikter

22/11, 15.00, Fullt ös
Lars-Åke Claesson till-

sammans med Helges
handikapporkester spelar
musik för oss

19/12, 15.00Adventsmusik
Sextetten från Tidaholm

underhåller med sång,
muisk, dragspel och gitarr



Alpha och bibelstudier
FREDRIKSBERG

Alpha kurs
Onsdagar10.00-12. 30
start 3 oktober

Frågor och anmälan:
Håkan Lendrup
0705-721 701
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Bibelstudiegrupp
Varannan torsdag 18. 30
med start 23 augusti.

För dig som vill veta mer
om vad det egentligen
står i bibeln och hur

man ska tolka detta idag
startar nu en bibelstudie-
grupp, varmt välkommen!

Församlingsträffar
SLÖTA

Församlingsträffar
fredagar 14-16
21/9 Skörstorps försam-
lingshem
Björn Lundin berättar

19/10 Tiarps församlings-
hem

Frälsningsarmén i Sköv-
de sjunger och spelar
önskesånger med och för
oss

16/11 Karlebygården
Bibelns land med Karl-
Göran Hällabo

14/12 Slötagården
Adventssamling -
med Ted Rosvall

!w~^>^
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YLLESTAD
i församlingsgården

Träff för daglediga
12/9, 11/10, 8/11, 14. 30
Ingen anmälan

Grötfest

14/1217. 00
Anmälan: Gunnel Svens-
son 7631 26

Symöten

Onsdagar (jämna veckor)
14. 30 start 5/9
Syförenings auktion
1/12, 14. 30
Kontaktperson: Mari-
Anne Källqvist 76 33 43

FALKÖPING
Fredriksberg

10/9 18.00MassaiS.-t
Olof, Jonas Hagström.
Efter Mässan samkväm i
Fredriksbergs kyrka

24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11
18. 00 i Fredriksbergs kyrka

10/12, 17. 00iFredriks-
bergs kyrka (obs! Tiden)

Kontaktperson:
Karin In/efors 161 29

Tina Svanberg serverar kaffe efter veckomässan på Bergsliden 7

Eftertanke
MOSSEBERG

Aftonbön

Tisdagar 18. 00
Rigagruppen
Tisdagar 18.30, start 18/9
Arbetar för gatubarn och
äldre i Lettland

Mässa

Första onsdagen i
månaden 18. 30

Familjeandakt
(ojämna veckor, start 16/9)
Söndagar 17. 30
Frågor: Pontus
070-20 82 583

.^U2?
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BERGSLIDEN 7

Veckomässa

Torsdagar 9. 00
Efteråt serveras fika

Bönegrupp (ojämna
veckor)
Tisdagar 13. 30, start v35

Café Bergsliden
En lördag i månaden
Start 29/9, 14. 00-16. 00
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Detflnnsméngasyföreningarattväljapäipastoratet ring expeditionen
för att hitta den närmast dig.



Vi vill veta vad du tycker!
yfkoråden i Falköpings pastorat gör nu en
gemensam satsning för att ta reda på vad
nedlemmarna i Svenska kyrkan tycker och

tänker. Här intill hittar du en enkät där du har mö lig-
het att ge din syn på kyrkans verksamhet. Satsning-
en är unik och förhoppningen är att många svar ska
komma in.

Under en månad (fram till 14 oktober) är det möj-
ligt att lämna in den ifyllda enkäten. Svaren kommer
sedan att bearbetas och sammanställningen beräknas
vara klar under våren 2008.

Enkäten skickas ut med Kyrkobladet nr 3-07 (som
du håller i handen) och extra enkäter kan beställas
eller laddas ner från webbsidan www. svenskakvrkan.

se/falkoping.

ENKÄTEN ÄR ETT RESULTAT av ett års arbete där

en grupp av förtroendevalda och anställda gemen-
samt tittat på vad som kan och behöver göras inom
olika områden och då speciellt vad gäller kontakten
med medlemmarna i Svenska kyrkan.

Det är medlemmarna som är kyrkan. Det är med-
lemmarna som genom sin kyrkoavgift gör verksam-
heten möjlig. Att ta reda på mer om vad alla ni 15 000
kytkotillhöriga här i Falköping vill är därför oerhört
viktigt.

Det finns alldd inöjlighet att komma med förslag
och idéer med eller utan enkät. Den som har en bra

idé eller bara undrar över något kan kontakta de för-
troendevalda i aktuell församling.

11 Kyrkoråd -1 1 Ordföranden
Du kan alldd ta kontakt med ordföranden i ditt Kyrkoråd för att ge förslag på
versamhet eUer uttrycka din åsikt i någon fråga.

Falköpings försaniling - Sami Kaukonen 0734-20 58 95

Friggeråkers församling - Kurt Bjureklev 0515-311 06

Karleby församling - Gösta KlöverUd 0515-370 55

Märka församling - Åke Abrahamsson 0515-72 60 42

Mularps församling - Sven-Erik Antonssoa 0515-361 17

Skörstotps församling - Liselotte Sellén Bore 0515-320 25

Släta församling - Karin Ericson 0515-340 76

Tiatps församling - Bertil Johansson 0500-45 40 83

Torbjörntorps församling - Birgit Pryssaader 0515-312 73

YUestads församling - Sonja Henriksson 0515-320 56

Åsle församling - Håkan Uddensdg 0515-361 55



Tejp

VAR MED OCH PÅVERKA!
Nu har du chansen att vara med och forma din kyrka

. ^ ??r^al?-beh^va s?;ingas? ̂ "ns de? utrymme för kyrklig verksamhet i tjugohundratalet? Vi är nyfikna på
vad Du tycker och vi behöver Dina åsikter för att kunna skapa den bästa verksamheten.

?",l^D_u-reda^'', Iarat påd,enna enkät ge den tiu "ågon a"nan- Fler enkäter finns att hämta på församlingsex-
peditionen i Falköping, i kyrkorna samt på vår webbsida, www. svenskakyrkan. se/falkoping
Det är nu, som vi tillsammans, kan påverka och styra utvecklingen i en positiv riktning. I den processen är
Du viktig. Därför ber vi Dig att tänka efter hur Du vill ha det. Följande frågor vill vara"en hjälp att formulera
och lyfta fram församlingsbornas behov och synpunkter. Även om det bara är några av frågorna Du kan/vill
svara pä är vi tacksamma om du lämnar in svaret. Ditt svar kommer att behandlas helt'an^nymt.
När du fyllt i enkäten viker du ihop den och fäster med en tejpbit, sen är det bara att lägga den på brevlådan.
Det går även bra att lämna den i samband med en gudstjänst eller komma in med den på exneditionennl
Botvidsgatan 43.

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i samband med en gudstjänst eller annan aktivitet i res-
pektive församling (se vidare annonsering), i Kyrkobladet samt på vår webbsida.

.
?Rine expedition^

^5^300
FALKÖPING

^ för din ffledve^'
Kyrkoråden i Falköpings pastorat

Vik!

9NldO>nvTÖS-T39
01. 91. 90029 JOLULunupunx

isodsyvAS

lOLlBlll^LUBS
e6!|>jjÄ» s6uidQ>i|Bj



l. Kön Q Kvinna Q Man

2. Ålder år

6.

7.

3. Har du hemmavarande barn?
a Ja a Nej

4. Vilken församling tillhör du?
1_1 Falköpings församling
a Friggeråkers församling
a Karleby församling
Q Märka församling
Ll Mularps församling
a Skörstorps församling
a Släta församling
a Tiarps församling
a Torbjörntorps församling
a Yllestads församling
a Åsle församling

5. Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
Q Arbetssökande

a Dagledig/Pensionär
Q Deltidsarbetande
Q Heltidsarbetande

Q Sjukskriven
a Studerande

Q Vet e), men bor i/på:
Q Ej medlem i Svenska kyrkan

När söker du dig till kyrkan?
När det är...

Familjegudstjänst
Musikgudstjänst
Gudstjänst med nattvard
Gudstjänst utan nattvard
Högtider (såsom advent, jul, påsk)
Temagudstjänst (det vill säga
en gudstjänst inriktad på ett
särskilt tema så som påsknattsmässa,
samling kring julkrubban etcetera)
Enskild andakt

(tex tända ljus, söka stillhet ro)
Annat:

Ofta
a

a

a

a

a

D

a

a

Ibland
a

a

a

a

a

a

Aldrig
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Tycker du att kyrkan är viktig för dig vid följande tillfällen?
Ja Nej
a a
a a

Dop
Konfirmation

Vigsel
Begravning
Kris/Olycka
Annat:.

a

a

a

a

a

a

a

a



8. Tycker du att kyrkan skall ha särskild verksamhet för
Ja, i form av:

Barn Q

Ungdomar Q_
Småbarnsföräldrar Q

Pensionärer Q

Män Q

Kvinnor Q

Nej
a

a

a

a

a

a

9. Har du erfarenhet av någon kyrklig verksamhet?: Q Ja Q Nej
Om du svarade ja; Vad tyckte du om det du deltog i? (specificera gärna vad du deltog i)

10. Finns det fler åldrar eller grupper som kyrkan bör ordna verksamhet för (till exempel
arbetslösa, flyktingar, sörjande)? Vilka behov ser du finns här hos oss?

11. Saknar du verksamhet som funnits tidigare? I så fall vad?

12. Vilka gudstjänsttider passar dig bäst? (ange gärna flera alternativ)
a Vardagar Q Lördagar Q Söndagar

a dagtid
a kvällstid

a dagtid
a kvällstid

Q Eget förslag
Q Ej intresserad av att delta i gudstjänst.

a 09.30
a 10.00
a 10.30
a 11.00
a 14.00
a is.oo
1-1 19.00

13 Vad tycker du är viktigt i en gudstjänst? (Ange gärna flera alternativ.)
U Psalmerna Q Mässmusiken Q Körsånger Q Solosången
a Predikan Q Ljusen Q Bibelläsningen Q Bönen
Q Nattvarden Q Tystnaden Q Kyrkorummet Q Fler aktiva än prästen
Q Annat, nämligen:



14. Vad tycker du är svärt/tungt i en gudstjänst? (Ange gärna flera alternativ.)
[.] Psalmerna Q Mässmusiken Q Körsånger Q Solosången
a Predikan Q Ljusen Q Bibelläsningen Q Bönen
Q Nattvarden Q Tystnaden Q Kyrkorummet
Q Annat, nämligen:

15. Vad i gudstjänsten skulle du vilja ändra på?

Vad skulle du vilja ha mer av?_

Vad skulle du vilja ha mindre av?.

16. Vad är det som eventuellt hindrar dig från att delta i större utsträckning i
gudstjänsterna i din kyrka/församling?

17. Fyll i det du skulle vara intresserad av (ange
Q Besöksgrupp för ensamma/sjuka
Q Bibelstudiegrupp
a Biblisk matlagning (Bibelns recept och

de rätter som förekommer i Bibeln)

Q Bönegrupp
Q Cafégrupp
Ll Dramagrupp
Q Gudstjänstgrupp (förbereder vissa

gudstjänster, har idéer med mera)
Q Ikonmålning
Q Internationell grupp
Q Liturgisk dansgrupp
Q Miljögrupp (hållbar utveckling)
Q Musikgrupp/kompgrupp

gärna flera alternativ):

Q Nybörjarkurs i kristen tro
Q Rättvisemärkt grupp
Q Samtalsgrupp kring livsfrågor,

kristen tro, etik etcetera

Q Slöjdgrupp
1-1 Sorgegrupp
Q Studiecirkel kring psalmer, gamla och nya
Q Studiecirkel om sockenkyrkans och

bygdens historia
Q Syförening
Q Sångkör
Q Vuxenkonfirmation

Q Eget förslag:

18. Fyll i det du skulle vara intresserad av att hjälpa till med i din församling (ange gärna
flera alternativ):

a Baka (till kyrkkaffet)
Q Barnpassning, vid exempelvis körövning Q Tillaga Kyrklunch
Q Blommor till altaret

Q Enkla småreparationer
Q Kyrkskjuts

Q Vara hjälpledare/ledare
Q Vara förtroende vald

Q Eget förslag:
Q Eget förslag:

19. Skriv något du upplever har varit positivt eller negativt i mötet med kyrkan:



Ska kyrkan behöva
stängas?

u är en viktigt person. Det är för
Din skull som vi arbetar. Då är

det väl bra om vi vet vad Du vill?

Ska våra kyrkor behöva stängas och kan-
ske säljas? Nu har du chansen att vara med
och påverka.

Svenska kyrkan är inte bara en anonym
verksamhet. Kyrkan, det är du och jag till-

sammans. De val vi gör påverkar framtiden.
Var med och påverka framtiden! Gör din
röst hörd genom att fylla i enkäten som du
hittar i mitten av tidningen. Behöver du fler

enkäter till resten av familjen? Se nedan!
Vår förhoppning är att kyrkan inte ska be-

höva stängas. Vad önskar du?
us

Behöver du fler enkäter?
Enkäten är personlig och ska bara fyllas i en gång men
vi ser gärna att var och en i familjen fyller i en en-
kat. Ditt svar kommer att behandlas helt anonymt.
Fler enkäter finns att få på församlingsexpeditio-
nen, i en del kyrkor och kan laddas ner från webbsidan
www.svenskakyrkan. se/falkoping

Gör så här!
Ta bort enkäten ur tidningen

Fyll i enkäten genom att sätta kryss
i de rutor som stämmer in på dig.

Vik ihop och sätt en tejpbit på mar-
kerad plats.

Lägg på brevlådan senast 14 okto-
ber.

Det sår även bra att lämna enkä-

ten i samband med en gudstjänst
eller på församlingsexpeditionen
på Bonddsgatan 43 i Falköping.



Välkommen till Svenska kyrkan!
Här hittar du våra gudstjänster. Datum och tider kan ändras. Detaljer kring varje arrangemang hittar du
pä vår hemsida www. svenskakyrkan. se/falkoping samt i predikoturerna och annonser i lokaltidningen.

Varmt välkomna!

SEPTEMBER

Söndag 16 september
15:e söndagen efter
Trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Margaretha Joscfsson
Fredriksbergs kyrka
18.00 Taizémässa

Knut Svenning
Mössebergs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
17.30 Familjeandakt
Torbjörntorps kyrka
18.00 Gudstjänst
Karleby kyrka
9. 30 Mässa

Skötstorps kyrka
11. 00 Gudstjänst
Näs kyrka
19.00 Musikgudstjänst
Margaretha Josefsson

Söndag 23 september
16:e söiidagen efter
Trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Björn Lundin
Luttra kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
]VIössebergs kyrka
18. 00 Minns du sången
Pontus Johansson
Märka kyrka
9. 30 Gudstjänst
Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Släta kyrka
18.00 Temagudstjänst
Folke Elbornsson

Mularps kyrka
11. 00 Gudstjänst
Mats Löwing
YUestads kyrka
14.00 Familjegudstjänst
Margaretha Josefsson
Kälvene kyrka
18. 00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson

Lördag 29 september
S:t Olofs kyrka
22.00 Musikgudstjänst
Margaretha Josefsson

Söndag 30 september
Den helige Mikaels dag
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Fredriksbergs kyrka
14.00 Familjegudstjänst
Björn Lundin

Luttra kyrka
16.00 Familjegudstjänst
Björn Lundin
Mössebergs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
17. 30 Familjeandakt
Torbjörntorps kyrka
9. 30 Mässa

Knut Svenning
Släta kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
Tiarps kyrka
18.00 Temagudstjänst
Mats Löwing
Vistorps kyrka
11. 00 Mässa

Margaretha Josefsson

[OKTOBER

Lördag 6 oktober

Fredriksbergs kyrka
18. 00 GospelgudstJänst
Knut Svenning

Söndag 7 oktober

18:e söndagen efter
Trefaldigbet
S:t Olofs kyrka
16. 00 Familjegudstjänst
Jonas HagstrÖm
Fredriksbergs kyrka
11. 00 Mässa
Mössebergs kyrka
14.00 Familjcgudstjänst
Knut Svenning
Märka kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
Friggeråker kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Jonas Hagström
Karleby kyrka
11. 00 Gudstjänst
Mats Löwing
Skörstorps kyrka
18. 00 Mässa

Näs kyrka
11. 00 Mässa

Söndag 14 oktober

Tacks ägclsedagen
S: t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Margaretha Josefsson
18.00 Musikgudstjänst
Björn Lundin
Ftedriksbergs kyrka
18.00 Temagudstjänst
Björn Lundin
Luttra kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
Mössebergs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
17. 30 Familjeandakt
Märka kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Pontus Johansson
Torbjörntorps kyrka
14. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson

Slöta kyrka
14.00 Skördegudstjänst
Mularps kyrka
11. 00 Familjegudstjänst
Mats Lö\\'ing
YUe stads kyrka
14.00 Familjegudstjänst
Margaretha Josefsson
Vartofta-Åsaka kyrka
19. 00 Gudstjänst
Mats 'Löwing

Söndag 21 oktober
20:e söndagen efter
Trefaldighet
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Jonas Hagstföm
Fredriksbergs kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Knut Svenning
Mössebergs kyrka
18.00 Tai/?émässa

lönas Has-ström

Frigeråkers kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svcnning
Karleby kyrka
19. 00 Skördegudstjänst
Tiarps kyrka
9. 30 Gudstjänst
Vistorps kyrka
11. 00 Gudstjänst

Söndag 28 oktober

21:e söndagen efter
Trefaldighet
S. t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Margaretha Josefsson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Mässa

Björn Lundin
Mössebergs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
Knut Svenning
17.30 Familjeandakt



Märka, Friggeråker och
Torbjörntorp
Sammanlyst till Mösse-
bergs kyrka
Släta kyrka
11. 00 Gudstjänst

Skörstorps kyrka
9.30 Gudstjänst
Mats Löwing
Kälvene kyrka
18. 00 Gudstjänst

Margaretha Josefsson

[NOVEMBER
Lördag 3 november
Alla helgons dag
S:t Olofs kyrka
11.00 Gudstjänst
Björn i.undin
Uppståndelsens kapell
15. 00 Musikgudstjänst
Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
Ig.OOTemagudstjänst
Björn Lundin
Märka kyrka
16. 00 Minnesgudstjänst
Pontus Johansson
Torbjörntorps kyrka
18. 00 Minnesgudstjänst
Pontus Johansson
Släta kyrka
19. 00 Minnesgudstjänst
Jonas Hagström
Mularps kyrka
16. 30 Minnesgudstjänst
Mats Löwing
YUestads kyrka
19. 00 Minnesgudstjänst
Margaretha Josefsson

Söndag 4 november
Söndagen efter
Alla tielgons dag
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svenning
18. 00

Jonas Hägström
Fredriksbetgs kyrka
.l l. 00 Finsk gudstjänst

Luttra kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Björn Lundin
Mössebergs kyrka
18. 00 Musik tiU tröst

Pontus Johansson
Friggeråker kyrka
11. 00 Minnesgudstjänst
Pontus Johansson
Karieby kyrka
19. 30 Minnesgudstjänst
Björn Lundin
Vartofta-Åsaka kyrka
19.00 Minnesgudstjänst
Margaretha Josefsson

Söndag 11 november
23:e söndagen efter
Trefaldighct
S:t Olofs kyrka
16. 00 Familjegudstjänst
Margaretha Josefsson
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Mässa

Knut Svenning

Mössebergs kyrka
11.00 Mässa

Pontus Johansson
17. 30 Familjeandakt
Torbjötntorps kyrka
18. 00 Musikguclstjänst
Pontus Johansson
Släta kyrka
11.00 Mässa

Mats I-öwmg

Tiarps kyrka
18. 00 Mässa

Mats I.öwing
Vistorps kyrka
11.00 Mässa

Margaretha Jusefsson

Söndag 18 november
Söndagen före
Donissöndagen
S:t Olofs kyrka
11.00 Mässa

Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
18. 00 Musikgudstjänst
Faures Reqmem

Jonas Hagström

Luttra kyfka
18. 00 Mässa

Björn Lundin
Mössebergs kyrka
18. 00 Gudstjänst
Knut Svenning

Märka kyrka
11.00 Mässa

Björn Lundin
Friggeråker kyrka
9. 30 Gudstjänst
Knut Svenning
Släta kyrka
9.30 Gudstjänst
Skörstorps kyrka
11.00 Gudstjänst
Näs kyrka
19. 00 Gudstjänst

Söndag 25 november
Domssöndagen
S:t Olofs kyrka
11. 00 Gudstjänst
Margaretha Josefsson
18.00
Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Mässa

Margaretha Josefsson
Mössebergs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
17. 30Familjeändakt
Torbjörntorps kyrka
IS.OOTaizémässa

Knut Svenning
Karleby kyrka
11.00 Mässa

Knut Svenning

Mulatp kyrka
18.00 Mässa

Björn Lundin
Kälvene kyrka
9. 30 Mässa

Björn Lundin
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, MusiK
Musik i Centrum

Oktober och november

Lördagar 11. 00
S:t Olofs kyrka

11 & 25 september 19. 00
Körstugan, Falköpings
församlingshem

Prova på gospel!
Kom och prova på att
sjunga gospel tillsammans
med delar av S:t Olof gos-

pel och Ellinor Norberg.

23 september 18. 00
Mössebergs kyrka

Minns du sången
Kyrkans körer under
lednins av Mäts Backlund.

Gry Graaf och Johan Silf-
verhJelm inedverkar.

29 september 22. 00
S:t Olofs kyrka
"Konstnatta"

Dans och orgel med
Camilla Öberg och Lars
Hagström.

6 oktober 18. 00
Fredriksbergs kyrka

Gospelkonsert
200 sångare frän Skara
sdft sjunger gospel under
ledning av Anla och Mag-

nus Spångberg med band.

21 oktober 18. 00
Fredriksbergs kyrka

Psalmtoppen
Fredriksbergskören med-

verkar i musikgudstjänsten.

28 oktober 17. 00
Församlingshemmet

Kvinnlig Barbershop
Körerna Knut Svennings

och Dä Capo samt kvar-
tett från Malmö LimeUght
Chorus underhåller med

kvinnlig barbershop.
mer musiK pä sidan n



l KORTHET

4 november 18. 00

Mössebergs kyrka
Musik tiU tröst

Kyrkokören och Ungdomskören
med flera.

18 november 18. 00

Fredriksbergs kyrka
Requiem av Gabriel Fauré
Medverkande: Solister, kören Ber-

gatan, S:t Olofs kyrkokör, sångare
ur Oratoriekören och orkester.

25 november 18. 00

Missionskyrkan
Ekumenisk

Gospelkonsert
S:t Olof Gospel och Lighthouse med
Helena Gatas och instrumentalister.

2 december 18. 00

S:t Olofs kyrka
Adventskonsert

Lutherska Missionskvrkanskör från

Göteborg.

16 december 18. 00

Mössebergs kyrka
Ungdomskörens julkonsert

Bokbord i Fredriksberg
Det popiilära bokbordet i Fredriksberg
fortsätter med försäljning av läsvärda
och tänkvärda böcker. Just nu finns bland
annat 'Psalmer i 2000-talet tm 150 kr.

P.wlmer i 2QÖO-takt ät ett tillägg med
nyskrivna psalmer. Innehållet ät beslu-
tat av Nämnden för kyrkolivets un'eck-

Ung efter samråd med Biskopsmötet.
En mängd olika författare och tonsät-
tare finns rcpresenterade, däribland Fred
Kaaa, John L Bell,
Ylva Eggehorn, Cor-
nelis ^Tl. ees\vijk, Jonas
Jonsson, Tomas Bo-
ström, Py Backman,
Sven Hillert och Mi-

kael VCriehe.

I Psalmer i 2000-

Ay/e/ingår också 50
AV de mest sjunga
psalmerna i Psal-
met i 90-talet.

Arets sommarungdomskör
För tredje året i rad satsade Svenska kyrkan i Falköping
på sommarungdomskör de tre första sommarlovsveckor-
na. Årets ledare var Andreas Olsson från Åsle som precis
gatt ut musikgymnasiet i Skövde.

länken med sommarungdomskörcn är att mot en svinbolisk summa kunna
erbjuda sång- och musikglada ungdomar sommarjobb samtidigt som kyrkan
på detta viset kan torgyUa gudstjänster av oUka slag och andakter pi vårdin-

rättningar/äldreboenden i hela pastoratet.
-1 årets sommnrungtlomskör erbjöds alla plats, berättar Ellinor Norberg. Det innc-

bar att vi fick dela gruppen i t\'ä körer och att jag tog hand om en mindre grupp i två
veckor. Fortsätter hon.

Nytt för i år var bland annat att ungdomarna sjöng pä torget i Falköping en torsdags-
kväll och att den mindre gruppen var i gnmnpastoratet FIoby och sjöng.

Sommarungdomskören hade sammanlagt 22 deltagare i åldern 14-18 är varav 4
kiUar. Hela gruppen medverkade bland annat pä en musikgudstjänst i Skörstorps
kyrka den l juli. Då var kyrkan mer än välfyUd! De har sjungit en blandad repertoar
med kyrkUga sånger och populära visor. Dessutom medverkade några ur kören med
trumpet, baryton, saxofon och flöjt. Kören blir ett sammansvetsat gäng dessa veckor.
Deltagarna övar mycket för ett bra resultat och har aUmiint roUgt och trevligt dess-
emellan.

De båda grupperna hade sammanlagt 26 uppsjungningar! De hann även med en
utflykt till Göteborg en dag. Svenska kyrkan i Falköpi ng planerar för sommarung-

domskör även nästa sommar, då med några killar till.

Lyckad satsning
Sommarkväll i kyrkan,
det paraply som musik-
framträdanden samlats
under nu i sommar har
varit välbesökta.

. .

ver hela pastoratet har man
haft möjlighet att ta del av
musikutbudet. Variationen

har varit stor bland de olika arrangc-
mången med musiker som Lars-Olof

EJstes, LEISSG BIomqvist, Gustav Jan-
nert och många fler. Först ut var Hans

Kenncmark, Stefan Wing- Ha"s Kennemark SJ°"S °ch spelade i Fredriksberg.
efors och Maulda Blomqvist som ullsammans med Fredriksbergs- och S:t
Olofs körer togs sig an att tolka psidmet ur Psalmen 2000-talet. Tonerna flöe
fram och sångglädjen fanns där i dc mer lättsamma psalmerna sä väl som i de

sorgsna. AUa hittade nog en ny favorit och ingen gick därifrån utan att ha fått
lära sig Ute nya psalmer.
Vidare under sommaren har det bland annat kommit ett bejublat besök ifrån

Ukraina och man har även kunnat lyssna till lokala förmågor. Sista arrange-
månget var meci Gustav Jannert på Mössebergs kurort lördagen 25 augusti.



Stort behov av stöd
Diakonin i Falköping har sett ett ökat behov av samtal
och stöd hos Falköpingsboma. Anne-Marie Hedenberg,
föreståndare för Nya S:t Olofs gård får ta emot mänga av
samtalen.

et är allt från ensl<ilda individer till familjer, från svenskfödd ull asylsökande
som söker sig til] kyrkan i Falköping för att få stöd och hjftlp.
-Vi har fortfarande människor som inte har någon bostad och som behö-

ver en praktisk omsorg. Ue vänder sig till oss, som en sista chans att få hjälp, berättar
Annc-Maric Hcdenberg

Anne-Marie menar att man arbetar för att alla människor ska ha tak över huvudet

och vara efterfrågad Q.V någon, ingen ska bli glömd.
- Vi försöker praktiskt att följa den teoretiska tron och visa i handling vad Jesus

menade att vi ska göra, framhåller Anne-M^ric
Det finns ett stort behov av att ha en plats i tillvaron och Anne-Marie Hedenbcrg

önskade att man kunde ha soppkök varje dng, eftersom behovet finns där. llustrationer: Susanne Engman/IKON

Diakonins
månad

iakom betyder omsorg och
diakonerna är ett slags kyrkans
hjälparbetare. Miin agnar sig

åt oss alla men framförallt de som inte

har någon annanstans Att \'ända sig och
de utslagna, de som lever på marginalen.
Man vill möta den medmänniska man

har framför sig uta-n att kräva någon
motprestation. När m^n vigs dU diakon
så lov^r man att försvara människors rätt

och att stå pä de svagas sida.
Diakonerna kan också ge röst åt svaga

grupper som inte kan eller orka.r föra sin
egen talan. Allt diakonalt tirbete
är underställt sckrctesslag-
syftningen.

Diakonins månad är

en återkommande eku-

mcnisk satsning och på
Sveriges Kristna Råds
wcbbsida kan man läsa

titt l år vii/ salsningen lippnå

Har

Varje år i september sätter
kyrkorna i Sverige fokus på l
diakonidelen av sitt arbete.

l

du leksugna
barn?

m du har lcksugna barn är du
välkommen dll Svenska kyr-

kans öppna förskola i Falkö-
pings pastorat! Vi vänder oss till barn i
åldern 0-5 är som nr välkomna, till säll-

skåp med förälder eller annan vuxen.
Öppen förskola, finns på flera platser

i pastoratet, tiderna hittar du på sidan 6.
Välkommen!

två saker: För (kf första ge kunskap, metoder
och redskap för kyrkor och församlingar så att
vi tillsammans kan stötta och hjälpa titsatta
ungdomar pu deras resa in i vuxenvärlden. För
det andra bidra till att det owjattmide men ofta
lågmälda diakonala arbete som kyrkorna utför

bhr mer synligt.
I Falköping finns det diakonal

verksamhet för olika behov. Man

gör hembesök, ordnar träffar för
daglcdiga, leva-vidare-gruppcr för

de som mist en anhörig, bönegruppcr,
sopplunch och mycket mycket mer.

Ur Guds lilla gröna - Lite lugn
och ro när livet går för fort

Av Richard Daly, Libris

TAALLA TILLFÄLLEN
l dag finns det överallt

möjligheter för dig att betyda
något för andra - ta dem!

Diakonins märke används som halsband
av de vigda diakonerna.

Foto: Jim Elfström/IKON



Pastoratet kan få

helt ny församling

De tre församlingarna Märka, Friggeråker
och Torbjörntorp kan komma att bilda en helt
ny församling tillsammans med den västra
delen av Falköpings församling. Bengt-Arne Andersson, Birgit Pryssander, Kurt Bjureklev och

Åke Abrahamsson ser möjligheter med en ny församling.

lörslaget kommer ursprungligen
från kyrkoråden i de tre mindre
församlingarnfi men har tagits väl

emot även i Falköping. Bakgrunden är
att JMarka, Friggeråker och Torbjörntorp,
liksom många andra små fÖrsanilingar,
har svårt '.itt kläm de församlingskriterier
som nu finns i kyrkoordningen.
Det handlar om krav på att hålla guds-
tjänst varje vecka och få ihop dllräckligt
med ledamöter till ett kyrkoråd. Stiftet

har gett församlingarna dispens från kra-
ven, men det är något man inte kan räkna
med att få ä\'cn i fmmridcn.

- Om vi inte agerar kommer vi att bli
ndngadc ull en förändriiig:. Vi är överrens
om att det är bättre att vi tar ett initi?itiv

själva och kan påverka än att ett bc.slut
kommer uppifrån, säger Birgit Pryssan-
der, ordförande i Torbjörntorps kyrko-
råd.

Den första kontakten togs mellan hen-
nes församling och den i Friggeraker.
Två församlingar som sedan tidigare har
starka l)?ind och som också hade gemcn-
sam kyrka ända frain till 1955.

Man byggde sedan vidare med förfråe,-
nin^ar tiU Märka och Falköpings försam-
lindar.

Att dela på stora Falköpings försam-
ling kan tyckas vara ett kontrövcrsicllt

förslag. Men kyrkorådet i Falköping var
positiva, redan frän början till att låta den
del ,som finns väster om järnvägen, kring
Mösscbcrgs kyrka, ingå i den nya försam-
lin ̂ c n.

- Det känns som ett naturligt geogra-
fiskt område för en ny församling och
den får en fin mix av stad och landsbygd,
säger Rengt-Arnc Andersscm som är vice
(ordförande i Falköpings kyrkoråd.

Han påpekar också att den nya försam-
Ungen skulle få en fin bredd n;ir det gäller
kyrkobyggnader. Från den gamla medel-
tidskyrkan i Mark^ till den betydligt mo-
dernarc i Mössebcrg.

Åke Abrahamsson, ordfömndc i Mar-
ka kyrkoråd, ser också möjligheter med
förändringen.

-Jag tror dil exempel att den nya för-
samlingen kan bli en bra plattform för
ett rikare gudstjänstliv i aJla dc fyra kyr-
korna, sa^cr han.

FÖRDELARNA med en ny församling
fir uppenbara. Men kyrkorådsrepresen-
tanterna ser också risker med en sam-

manslagning.
-Det finns en oro fördtteng?igcmang-

et hos medlemmarna kan minska om vi

blir en större enhet och besluten upplevs
hamna längre bort. Det är därför mycket

viktigt att vi arbetar på ett bra sätt med
demokradfrågan, säger Birgit Pryssan-
der.

Och därför är också det första steget,
innan man går vidare med frågan, att
lyssna av vad medlemmarna tycker om

förslaget. Under hösten bjuder man

därför in till träffar i alla de fyra för-

samlingarna. T Märka och Torbjörntorp
lij acls medlemmarna in till dc kyrkostäm-
mor där beslutet om förslaget sk^ tas. I
Falköping och Friggeråker ordnar man
förssimlingääftnar där kyrkorÅden tar in
synpunkter innan de fattar sitt beslut.

- Det är ett stort steg att bryt-a upp en
församling och det iir Ingenting man gör
lättvindigt. Det känns därför mycket vik-
tigt att vi verkligen lyssnar till v;id mcd-
lemmarna vill, säger Friggeråkcrs kyrko-
rådsordförande Kurt BJureklev.

- Onskcläget vore kanske att vi fick
vara kvar som egna församlingEir. Men
vi måste Eicceptera hur verkligheten ser
ur och tror att det här kan bli någonting
bra.

Om de fyra församLingarna säger ja till
förändringen ska allt arbete med de juri-
diska och tekniska frågorna vara klart un-
der 2008 så att nya ledamöter kan väljas i
nästa kyrkoval 2009.

KOM OCH SÄG VAD DU TYCKER!

Du som församlingsmedlem har chans att vara med och påverka beslutet om den nya församlingen. l Märka
och Torbjörntorp bjuds medlemmarnas in till de kyrkostämmor där beslutet ska tas. l Falköping och Friggerå-
ker ordnar man församlingsaftnar där kyrkoråden tar in synpunkter. Du hittar datum nedan. Tid och plats
meddelas senare. En inbjudan skickas också hem till alla medlemmar i de berörda församlingarna.

Kyrkostämmor och informationsträffar under hösten:

Märka: måndag 1/10 Friggeråker: tisdag 2/10 Torbjörntorp: onsdag 3/10 Falköping: torsdag 4/10
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ENKÄTEN
' <

Ar det viktigt för dig att
Svenska kyrkan finns?

n

i^^a
Un Jansson, Åsarp och
>akim Andersson, Falköping
Det är inte sä ̂ -ikrigt for oss men
.t är nog viktigt för andra. De
>m ar religiösa har ju någonstans
t söka sig och människor som
ir det svårt kan ju också vända
,; dit för att få stöd.

[f Karlsson, Falköping
Jag går aldrig i kyrkan så det
inte sa viktigt för mig person-
en, ä\en om jag tror på Gud.
;n det är bra att de finns, de gör
mycket vettigt.

31^
»581

'^Y
t-. *N.. >\. 3ail' hl
isica Olsson och

ttid Mattson, Göteborg
o, det är nog viktig, kyrkan är
* Det är bra att det finns ett
^nari\, till exempel för ungdo-
r, någonstans dit dc kan gå istäl-
för att bara traska runt på stan.

1
Johansson, Falköping
?t är viktigt att alla får komma
dyrkan och höra predikan.

Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsåi

Vill du äunga i höst?
Här finner du träningsplats, dagar och tider för
höstens körer i Falköpings Pastorat. l skrivandets
stund är inte allt planerat men har du några
frågor tar du kontakt med respektive ledare eller
församlingsexpeditionen 0515-77 63 00.

VälKommen!

FREDRIKSBERGS
KYRKA
Ledare: Ellinor Norberg
telefon 77 63 35, 10469
Fredriksbergskören
Onsdagar 19. 00
KnutSvennings
Torsdagar 19. 00
varannan vecka

YLLESTADS FÖRSAM-
LINGSHEM
Ledare: Henry Svensson
telefon 76 31 26
BelSono

Efter överenskommelse

MOSSEBERGS KYRKA
Ledare: Gry Graaf
telefon: 070-753 46 41
Kyrkokören
Torsdagar 19. 00
Ungdomskören
Onsdagar 17. 00
Barn kö re n

Torsdagar 17. 30
Lovsångskören
En måndag per månad
(kontakta Gry).

SLÖTAGARDEN
Ledare: Ted Rosvall
telefon 371 05
Allebergs kyrkokör
Tisdagar 19. 00

Fri musikundervisning
Ar du intresserad av att spela orgel?
Då 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 Gospel
Tisdagar 19. 00
varannan vecka

Ledare: Gustav Gyllenhammar
Solskenskören
Torsdagar
varannan vecka

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 FÖR-
SAMLINGSHEM
Ledare: Gustav Gyllenhammar
Torbjörntorps kyrkokör

ÅSLE SKOLA
Ledare: Ted Rosvall
telefon 371 05
Aslebygdens barnkör

Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsång Körsån;

Tack för alla gåvor!
Tack vare de generösa människorna i bland annat Falköping

har Slättmissionens hjälpande hand och S:t Olofs gård samlat

in tillräckligt med pengar för att kunna bygga ett nytt barnhem i

Rumänien.

Barnhemmet brann ner tidigare i år men är nu återuppbyggt

och barnen flyttade in i början av augusti 2007.

L


