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Kyrkoherden har ordet
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Femtio år har passerat sedan be-
slutet togs om att Svenska kyr-
kan också skulle ha kvinnliga 

präster. Idag, år 2008 står de där, vid 
St Olofs kyrka, och välkomnar dig om 
mig att höra världens bästa budskap 
tolkat genom kvinnors erfarenheter. 
Visst borde de ha kommit tidigare, 
Margaretha och Suzanne, men nu är vi 
så glada att ni finns där! 

Ni, tillsammans med systrar i ämbe-
tet över hela vårt land, är pionjärer som 
visar att det går att bryta invanda mönster. I många yrken har vägen in varit fylld av 
motstånd för de kvinnor som vågat slå in på den. Poliser, officerare, läkare, domare 
har av tradition varit män. Skillnaden i kyrkan har varit att vi inte bara präglats av, utan 
också gjort teologi av en gammal fördomsfylld kulturtradition - den att det skulle vara 
män som styr och leder i samhället. 

Den som själv läser sin Bibel upptäcker att den inget säger om kvinnliga präster. 
Tvärtom uppmanar dessa flertusenåriga ord oss att ta vara på de gåvor och förmågor 
Gud lagt ned i var och en av oss. Då spelar det ingen roll om vi är kvinnor eller män, 
barn eller gamla, mörk- eler ljushyade, sjuka eller friska, präster eller ”vanliga” för-
samlingsbor. Alla har vi något att ge, och alla har vi gåvor som kan sättas i funktion. 
Visst är det spännande!

 Nu firar vi 50 år med kvinnliga präster runt om i vårt land, och inleder i Falköping 
och S:t Olofs kyrka den 21 september. Det är ett gyllene tillfälle att vara med och visa 
sitt stöd och ge sin support till våra duktiga och modiga yrkeskvinnor. Sedan kommer 
det under året att finnas fler tillfällen att fundera över de viktiga frågorna om livets 
vägval, kallelse och vad som är vår egen unika uppgift här i tiden. Var med i detta du 
också, så syns vi!

 

Frid och fred! önskar er,

Att bryta mönster
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4. Ett historiskt vägval
För 50 år sedan öppnades prästämbetet också
för kvinnor. Jubileet firas nu över hela landet.

7. Det här händer i höst
Höstens alla gudstjänster, mässor och samlingar.

12. På gång
Här får du veta vad som händer i våra tre 
arbetsområden; Ålleberg, Mösseberg och Falköping.

14. I korthet
En av våra körer har framträtt i London.

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser

16. S:t Olofs gård
På vår diakonigård sjuder det av aktivitet.
Välkommen du också!

Innehåll nr �/�008

Korsordsvinnare i Kyrkobladet 2/2008: 
1. Gun-Britt Kennermark  2. Erna Fredriksson   3. Gunnel Svensson. Grattis! Bokpriser kommer på posten!

Nästa nummer av Kyrkobladet delas ut inför första advent i november 2008.
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Ett historiskt vägval

öppnandet av prästämbetet för kvinnor var ett viktigt vägval för Svenska kyrkan.                
För kvinnorna gav det en möjlighet att äntligen få följa sin kallelse. redan 1919 väcktes    
frågan om kvinnors möjlighet att bli präster. Det skulle dröja nästan 40 år innan kvinnan    
fick tillträde till prästämbetet.
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Jubileumsboken ”Du ska bli präst” beställdes av 
kyrkomötet 2007. Det är en livsberättelsebok där 
20 prästvigda kvinnor porträtteras

De tre första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan och många prästvigda 
kvinnor efter dem har brukat ett särskilt prästvigningskors. Det formgavs av 
Margit Sahlin och Claes E Hierta. 
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Efter införandet av kvinnlig röst-
rätt 1921 väcktes frågan om kvin-
nors möjligheter att få statliga 

tjänster. Två år senare fick kvinnor rätt 
till statliga arbeten och allmänna uppdrag 
efter en lagändring. Lagen gällde inte för 
prästtjänsten eftersom kyrkomötet valt 
att skjuta frågan på framtiden.  

Efter andra världskriget blev statliga 
ämbeten och tjänster lika enligt lag för 
kvinnor och män. Frågan om kvinnors 
möjlighet att bli präst blev åter aktuell. 

   En utredning kom där man inte såg 
några hinder för kvinnliga präster, förut-
satt att det redan fanns en manlig präst i 
församlingen där de anställdes. Men för-
slaget avvisades. Det fanns en rädsla för 
att kvinnors prästvigning skulle leda till 
splittringar inom kyrkan. 

ETT LAgFöRSLAg OM kvinnors 
möjlighet att bli präster kom 1957. För-
slaget avslogs av Kyrkomötet för att man 
ville få mer tid för samtal och diskussion. 
Regeringen la året efter fram en proposi-
tion i riksdagen om kvinnors behörighet 
till prästerlig tjänst. Vid omröstningen i 
kyrkomötet 1958 röstades lagförslaget 
igenom och de första kvinnorna präst-
vigdes i april 1960. Beslutet grundades i 
teologisk övertygelse om att alla – oavsett 
kön – skulle ha möjlighet att inneha alla 
tjänster i kyrkan. Eller som en av refor-
mens tillskyndare skrev ”Vi äro dock inte 
främst könsvarelser utan födda till med-
borgare i Guds rike.”

Sin första kvinnliga kyrkoherde fick 
Svenska kyrkan tio år senare och första 

Fortsätttning på nästa sida.

VIKTIgA ÅRTAL

1909   Första kvinnan i Sverige, Emilia Fogelklou, avlägger
 teologie kandidatexamen.

1921   Kvinnor får rösträtt.

1923  Statlig utredning (SOU 1923:22) förespråkar prästvig- 
 ning av kvinnor. Kyrkomötet bordlägger frågan. Kvin-
 nors rätt att inneha statstjänst lagstadgads 
 (Lag 1923:249)  men prästyrket undantas.

1945   Skillnaden mellan mäns och kvinnors tillträde till statliga 
 ämbeten tas helt bort i lag, med prästämbetet som fort-
 satt undantag.

1946 En statlig kommitté utses för att utreda kvinnors till-
 träde till prästämbetet.

1950   Kommittén anser i sitt förslag (SOU 1950:48) att det  
 inte finns några godtagbara argument mot prästvigning  
 av kvinnor. Alla domkapitel förutom ett avstyrker för 
 slaget.

1957  Ett förslag om öppnande av prästämbetet för kvinnor  
 läggs fram för kyrkomötet. Kyrkomötet avslår förslaget.

1958  Regeringen lägger fram en proposition om lagstadgande 
 av kvinnors rätt att inneha prästtjänst. 27 september 
 röstar kyrkomötet med klar majoritet för regeringens  
 proposition. Prästämbetet öppnas upp för kvinnor.

1960  10 april vigs Margit Sahlin, Elisabeth Djurle och Ingrid  
 Persson, som de tre första kvinnorna, till präster i 
 Svenska kyrkan. 

1970  Margit Sahlin blir den första kvinnan i Svenska kyrkan  
 som blir kyrkoherde. 2 procent av Svenska kyrkans 
 präster är kvinnor.

1980  11 procent av Svenska kyrkans präster är kvinnor.

1982  Riksdagens lag om kvinnas behörighet till prästerlig  
 tjänst  (1958:514) upphävs. Därmed försvinner möj 
 ligheten att åberopa samvetsklausulen. Lagen om 
 jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
 (1979:1118) börjar fullt ut gälla för Svenska kyrkan.

1990  Caroline Krook väljs, som första kvinna, till domprost i  
 Stockholms stift. 20 procent av Svenska kyrkans präster  
 är kvinnor.

1992  I Göteborgs stift prästvigs för första gången en kvinna  
 av det egna stiftets biskop.

1997  Christina Odenberg blir vald till biskop i Lunds stift.  
 Hon blir därmed den första kvinnan i Sverige på posten.

2000  Endast den som förklarar sig villig att tjänstgöra med  
 andra vigda inom kyrkan, oavsett deras kön, är behörig  
 att tjänstgöra som präst eller väljas till kyrkoherde. 
 31 procent av Svenska kyrkans präster är kvinnor.

Så vitt  vi  vet  var Anna Howard Shaw den första 
prästvigda kvinnan som predikade i Sverige. Det skedde 
under rösträttskonferensen i Stockholm 1911.
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inne i kyrkorna, men samlade istället 
stora åhörarskaror på kyrkbackar runt i 
landet. 

Första gången det finns dokumenterat 
att en prästvigd kvinna predikat i Sverige 
är 1911. Anna Howard Shaw,  metodist-
präst från USA talade i Gustaf  Vasa kyr-
ka i Stockholm i samband med en röst-
rättskonferens. 

   Under åren som följde, framförallt ef-
ter 1940-talet, var det flera kvinnor som 
predikade i kyrkor, några av dem skulle 
senare komma att vara bland de första 
prästvigda kvinnorna.

IDAg ÄR PRÄSTÄMBETET öp-
pet för kvinnor i många länder. Den ro-
mersk-katolska kyrkan tillåter dock fort-
farande inte prästvigning av kvinnor, inte 
heller de ortodoxa kyrkorna.

I frikyrkorna fick kvinnor tidigt pre-
dika och inneha ledande roller. Liksom 
inom Svenska kyrkan blev 1950-talet en 
förändringens tid. I de äldre frikyrko-
samfunden genomfördes förändringar-
na utan motstånd. I de yngre frikyrkorna 
väckte reformen mer debatt.

Beslutet 1958, som innebar att alla 
kyrkliga tjänster nu var öppna för både 
kvinnor och män, förändrade kyrkan och 
bilden av Svenska kyrkan. Det var ett his-
toriskt vägval.

Boel Hössjer Sundman

domprost år 1990. Sju år senare fick lan-
det sin första kvinnliga biskop.

VID BESLUTET OM även kvinnor 
kunde bli präster röstade man även ige-
nom en klausul. Ingen präst skulle be-
höva utföra något som stred mot den 
egna övertygelsen. Klausulen gjorde det 
i praktiken svårare för kvinnor att verka i 
vissa stift och församlingar. 

  I slutet av sjuttiotalet bestämde kyrko-
mötet att kyrkans officiella hållning – att 
alla kan vara präster – alltid ska gälla när 
olika åsikter står mot varandra. 

   Vid kyrkomötet 1982 togs klausulen 
bort. Lagen om jämställdhet mellan kvin-
nor och män i arbetslivet började därmed 
gälla fullt ut inom Svenska kyrkan. 

   Enligt kyrkoordningen som gäller 
från 2000 får bara den prästvigas som ”i 
alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med 
andra som vigts till ett uppdrag inom kyr-
kans vigningstjänst oavsett deras kön”. 
Motstånd mot kvinnors prästvigning ses 
idag som ett arbetsmiljöproblem och be-
handlas enligt gällande lagstiftning. 

ÄVEN OM LAgSTADgANDE om 
kvinnliga präster kom först 1958 har det 
funnits framstående kvinnor inom kyr-
kan långt tidigare. 

   Redan på 1820-talet förekom kvinn-
liga predikanter. De tilläts inte predika 

SÅ FIRAS JUBILEET

De tre första: Under en och 
samma dag, den 10 april 1960, 
vigdes de tre första kvinnorna 
till präster i Svenska kyrkan. 
Här är de senare under livet, 
ca 1990. Fr v: Margit Sahlin, 
Elisabeth Djurle Olander och 
Ingrid Persson.

FESTMÄSSA 
 S:t Olofs kyrka 

Söndag 21/9 kl 11.00

Samtliga pastoratets 
präster medverkar.

Sång och musik med
 bland annat vokalgruppen 

Glöd från Hjo

Efter mässan kyrkkaffe 
och visning av filmen 
Prästen är en kvinna

FIRANDET I öVRIgA LANDET:

Vid kyrkomötets öppnande tisdag   
23/9 firas en jubileumsgudstjänst                

i Uppsala domkyrka.

Lördag 27/9 leder samtliga biskopar 
högtidsgudstjänster i sina stift.

Två jubileumsböcker ges ut av Verbum 
förlag. En bok med porträtt av 20 präst-
vigda kvinnor samt en forskarantologi. 

En portabel utställning erbjuds alla stift 
och en vandringsutställning kommer 

att visas på flera länsmuséer.
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Välkommen till Svenska kyrkan i höst!
Här hittar du det mesta som händer hos Svenska kyrkan Falköping i höst. Några 
datum och tider kan komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och 
besök gärna vår hemsida för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!    

KALENDARIUM  
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Fortsättning på nästa sida!

Onsdag 24/9

15.00 Falköpings 
församlingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
”Cecilia och Arn”; Barbro 
och Karl-Ivar Ekesbo, Skul-
torp.

 Lördag 27/9
”Konstnatta”

22.00 S:t Olofs kyrka
”Musik i konstnatta” med 
Tura’s Garden -sydafrikansk/
finsk/svensk jazztrio med 
Sidney Rash, Tuomas A Tu-
runen och Viktor Turegård

Söndag 28/9
19:e söndagen 
efter trefaldighet

9.30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, 
Margaretha Josefsson

11.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson. 
Solskenskören medverkar.

16.00 S:t Olofs kyrka
Familjemässa, 
Margaretha Josefsson

16.00 Mularps kyrka
Familjegudstjänst med 
utdelning av Barnens bibel. 
Start för söndagsskolan, 
Mats Löwing

18.00 Fredriksbergs kyrka
Taizégudstjänst, Björn Lun-
din. Kören Knut Svennings

18.00 Marka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Slöta kyrka
Temamässa; ”Kyrklig konst”, 
Suzanne Byström. Ållebergs 
kyrkokör. Kyrkkaffe med ett 
program kring temat.
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Söndag 21/9
18:e söndagen 
efter trefaldighet

9.30 Slöta kyrka
Mässa, Jonas Hagström

9.30 Skörstorps kyrka 
Gudstjänst, Mats Löwing

9.30 Kälvene kyrka
Gudstjänst, 
Olof  Abrahamsson

11.00 S:t Olofs kyrka
Festmässa, Margaretha Jo-
sefsson, Suzanne Byström, 
Jonas Hagström, Björn Lun-
din, Pontus Johansson, Knut 
Svenning och Mats Löwing. 
Sammanlyst för Falköpings 
församling. Musik och sång 
med bland andra vokalgrup-
pen Glöd från Hjo. Efter 
mässan kaffe och filmvisning.

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Åsle kyrka
Temamässa; ”Kyrklig konst”, 
Mats Löwing. Kyrkkaffe med 
ett program kring temat.

oktober

Onsdag 1/10

15.00 Falköpings 
församlingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
Mannekänguppvisning från 
Torgboden.

Lördag 4/10

14.00-16.00 Bergsliden 7
Café Bergsliden; Ted Rosvall 
sjunger vackra visor och be-
rättar spännande släkt-
forskningsanekdoter.
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18.00 Mularps kyrka
Skördevesper

Onsdag 22/10

15.00 Falköpings 
församlingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
Musikunderhållning. 

Söndag 26/10
23 söndagen 
efter trefaldighet

9.30 Luttra kyrka
Mässa, Olof  Abrhamsson

9.30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Åsa Jockisch

Söndag 19/10
22 söndagen efter 
trefaldighet

9.30 Fredriksbergs kyrka 
Mässa, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström 

11.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Gudstjänst, 
Olof  Abrahamsson

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Margaretha Josefs-
son. Kyrkokören medverkar.

11.00 Slöta kyrka
Mässa, Suzanne Buström

18.00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst

Söndag 5/10
Den Heliga 
Mikaels dag

9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

9.30 Tiarps kyrka
Gudstjänst, 
Olof  Abrahamsson

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Karleby kyrka
Skördegudstjänst, 
KnutSvenning

11.00 Vistorps kyrka
Mässa, Olof  Abrahamsson

15.00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst, 
Knut Svenning

18.00 Luttra kyrka
Musikgudstjänst

18.00 Mössebergs kyrka
Taizémässa, Jonas Hagström

Onsdag 8/10

15.00 Falköpings 
församlingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
Musikunderhållning. 

Lördag 11/10

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gospelkonsert med Anki 
och Magnus Spångberg, 
instrumentalister och solist 
samt 200 sångare från Skara 
stift.
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KALENDARIUM  

Söndag 12/10
Tacksägelsedagen

9.30 Fredriksbergs kyrka 
Familjegudstjänst, 
Björn Lundin. Noakören. 

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 Åsle kyrka
Familje- och skörde-
gudstjänst, Mats Löwing

14.00 Slöta kyrka
Familje- och skörde-
gudstjänst, Suzanne Byström
Kyrkkaffe och skördeauktion.
 
14.00 Yllestads kyrka
Skördegudstjänst, Björn 
Lundin. Kyrkkaffe och 
försäljning av skördealster 
till förmån för ”Hela Värl-
den” (fd Lutherhjälpen och 
Svenska kyrkans mission) 
samt välkomnande av nya 
medarbetare. 

15.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, 
Pontus Johansson

18.00 Marka kyrka
Musikgudstjänst, Pontus 
Johansson. Solskenskören 
medverkar

18.00 Skörstorps kyrka
Skördevesper, Mats Löwing

Torsdag 16/10

15.00 Falköpings 
församlingshem 
Gemenskapsträff: 
EKUMENISK STOR-
TRÄFF. ”Vägen till präst”; 
Suzanne Byström berättar.
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17.00 Friggeråkers kyrka
Minnesgudstjänst, 
Knut Svenning. Torbjörn-
torps kyrkokör medverkar

17.00 Näs kyrka
Minnesgudstjänst, 
Suzanne Byström

19.00 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjänst, Knut 
Svenning. Torbjörntorps
kyrkokör medverkar.

19.00 Slöta kyrka
Minnesgudstjänst, Suzanne 
Byström. Ållebergs kyrkokör 
medverkar.

Söndag 2/11
Söndagen efter 
alla helgons dag

9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin. 
Fredriksbergskören

11.00 S:t Olofs kykra
Gudstjänst, Pontus 
Johansson. Gry Graaf, sång 
och trumpet

18.00 Mössebergs kyrka
Musik till tröst, Pontus 
Johansson, Kyrkokören

18.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Björn Lundin. Sång

18.00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst, 
Suzanne Byström

Onsdag 5/11

15.00 Falköpings försam-
lingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
”Vad är Ria?”; Ann-Britt 
Strand, Falköping

Fortsättning på näsa sida!

KALENDARIUMKALENDARIUM  

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Margaretha 
Josefsson

Onsdag 12/11

15.00 Falköpings
 församlingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
”Min musik”; Annika 
Lagerquist, Falköping. 

Lördag 15/11

18.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum; 
Mendelssohnafton med 
Bergaton, Ulrica vocalis, 
Elisabeth Feldt, sopran och 
Samuel Eriksson, orgel.

Lördag 8/11

14.00-16.00 Bergsliden 7
Café Bergsliden; ”Sånger i 
höstens tid” med Magnus 
Carlsson

Söndag 9/11
25:e söndagen 
efter trefaldighet

9.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

9.30 Marka kyrka
Gudstjänst, Pontus Johans-
son

9.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Mularps kyrka
Mässa, Mats Löwing
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9.30 Karleby kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Olof  Abrahamsson

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst,  Åsa Jockisch

11.00 Tiarps kyrka
Mässa, Mats Löwing

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, 
Åsa Jockisch

18.00 Marka kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson 

18.00 Kälvene kyrka
Mässa, Olof  Abrahamsson

Onsdag 29/10

15.00 Falköpings 
församlingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
Jazz och klassiskt med 
Ludvig Rosvall, Falköping.

November

Lördag 1/11
Alla helgons dag

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Olof  Abrahamsson

15.00 Uppståndelsens 
kapell
Musikgudstjänst, 
Olof  Abrahamsson

16.30 Åsle kyrka
Minnesgudstjänst, 
Mats Löwing
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15.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Pontus Jo-
hansson. Kyrkkaffe

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Åsle kyrka
Mässa, Suzanne Byström

Onsdag 26/11

15.00 Falköpings 
församlingshem 
Caféträff  på S:t Olofs gård. 
”Hur vi gör en advents- och 
julgrupp, Erika Gustavsson.

Söndag 16/11
Söndagen före 
domsöndagen
9.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning, 
Lovsångskören

11.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

14.00 Vartofta-Åsaka kyrka
Familjegudstjänst med 
scoutinvigning. Kyrkkaffe, 
Olof  Abrahamsson

16.00 S:t Olofs kyrka
Familjegudstjänst, 
Jonas Hagström.

KALENDARIUM  

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning, 
Lovsångskören

18.00 Missionskyrkan
”Together”; Ekumenisk
gospelkonsert med 
instrumentalister och solister

19.00 Slöta kyrka
Musikgudstjänst, Margaretha 
Josefsson. Ållebergs kyrko-
kör medverkar

Torsdag 20/11
15.00 Falköpings 
församlingshem 
Gemenskapsträff; 
Riksspelman Jon Sirén.
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Söndagen 23/11
Domsöndagen

9.30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

9.30 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 Marka kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

Musik i centrum
Konsertserien Musik i centrum 
återkommer som vanligt un-
der hösten med start sista lör-
dagen i september, den 27/9. 

Det blir sedan musik i S:t 
Olofs kyrka varje lördag un-
der oktober och november. 
Håll utkik i lokaltidningen 
och på vår hemsida för detal-
jerad information! 

Ett av  höstens tillfällen är 
dock redan klart:
Lördag 15/11 kl 18.00 blir 
det Mendelssohnafton i           
S:t Olofs kyrka med körerna 
Bergaton och Ulrica vocalis, 
samt Elisabeth Feldt, sopran 
och Samuel Eriksson, orgel.

gospel i höst
För den som vill njuta av gos-
pelmusik ges åtminstone två 
tillfällen i Falköping under 
hösten:
Lördag 11/10 kl 18.00 i 
Fredriksbergs kyrka 
Gospel i storformat med 
Anki och Magnus Spång-
berg, instrumentalister och 

Musik i konstnatta
Lördag 27/9 kl 22.00 i 
S:t Olofs kyrka 
Det har nästan blivit en tra-
dition att ha musik i S:t Olofs 

Musik på S:t 
Olofs gård
Även under S:t Olofs gårds 
caféträffar blir det musik i 
höst:
Onsdag 8/10 kl 15.00 i 
Falköpings församlingshem 
Musikunderhållning 
(program ej fastställt)
Onsdag 22/10 kl 15.00 i 
Falköpings församlingshem 
Musikunderhållning 
(program ej fastställt)
Onsdag 29/10 kl 15.00 i 
Falköpings församlingshem 
Jazz och klassiskt med 
Ludvig Rosvall, Falköping

kyrka under konstnatten. I år 
är det trion Tura´s Garden 
som gästar kyrkan. 

Trion består  av  Viktor C 
Turegård, kontrabas; Tuo-
mas Turunen, piano och Sid-
ney Rash, trummor. 

Musiken de spelar är jazz-
betonad med tydliga inslag 
av folkmusik från de länder 
som finns representerade i 
trion (Sverige, Finland och 
Sydafrika). Programmet tar 
en knapp timme.

solist samt 200 sångare från 
Skara stift.
Söndag 16/11 kl 18.00 i 
Missionskyrkan, Falköping
”Together”. Ekumenisk gos-
pelkonser med inststrumen-
talister och solister.

Musikgudstjänster
Det finns naturligtvis också 
massor av tillfällen att njuta 
av musik under höstens guds-
tjänster. Inte minst deltar våra 
13 duktiga körer regelbundet  
i musikgudstjänsterna. Du 
hittar alla tillfällen i kalenda-
riet på sidorna 7-10!

Musik på 
Bergsliden
Hos Café Bergsliden 7 bjuds 
det på musikunderhållning 
två  lördagar under hösten:

Lördag 4/10 
Ted Rosvall sjunger vackra 
visor och berättar spännande 
släktforskningsanekdoter

Lördag 8/11 
”Sånger i höstens tid” med 
Magnus Carlsson 
 

Musik hos Svenska kyrkan hösten 2008
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Marka, Friggeråkers och Torbjörntorps församlingar samt västra delen av Falköpings församling

På gång i MÖSSEBERgS ARBEtSoMRådE
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Bergsliden 7
Svenska kyrkan delar lokaler 
med dagvården på Bergsliden 
7 och inbjuder till en rad olika 
mötesplatser i höst.

Varje torsdagsmorgon kl 09.00 
firar vi vardagsmässa och efter 
mässan fikar vi  tillsammans. 

Tisdagar jämna veckor
kl 13.30-15.30 träffas vi i 
Gemenskapsgruppen.
Vi brukar läsa något och sedan 
samtala på ett avslappnat sätt 
kring det vi läst. Vi avslutar 
med en kort andakt. Gruppen 
är öppen för alla.

Barn och ungdom
Nu startar vår barn- och ung-
domsverksamhet sin höstter-
min. Både gamla och nya delta-
gare hälsas varmt välkomna!
Kontakt: Maria rundqvist
tel. 77 63 30 

MöSSEBERgS KYRKA

öppna förskolan 
0-5 år tillsammans med vuxen. 
Måndagar och torsdagar 
9.00-11.30.

Källar’n
öppen verksamhet för alla 
åldrar. Torsdagar 14.00-18.00.

Pontus Johansson, komminister 100 03 / 070-208 25 83
Knut Svenning, komminister 070- 689 82 25
gry graaf, kantor 77 63 23 
gustav gyllenhammar, kantor 77 63 26
Kristina Svanberg, diakon 070-221 24 18

Maria Rundqvist, församlingspedagog  77 63 30
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 77 63 31
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Miniorer (årskurs 0-3) 
onsdagar 15.30-17.00.

Juniorer (årskurs 4-6) 
Tisdagar jämna veckor 
16.00-18.00.

Ungdomsgrupp
(årskurs 8 och uppåt)
Tisdagar jämna veckor 
18.30-20.30.

TORBJöRNTORPS 
FöRSAMLINgSHEM
Miniorer (årskurs 0-3) 
Måndagar 16.00-17.30.

Juniorer (årskurs 4-6) 
Måndagar udda veckor 
18.00-20.00.

Tisdagar ojämna veckor kl 
13.30 har vi bön. En kort stund 
mitt i vardagen stannar vi upp 
och ber under enkla former och  
tänder ljus för nära och kära, 
oss själva och för vårt område. 

En lördag i månaden har vi 
Café Bergsliden, kl.14-16
med underhållning, hembakat 
fika och god gemenskap. 

PROgRAM HöSTEN 2008:

Lördag 4/10: Ted rosvall 
sjunger vackra visor och berät-
tar släktforskningsanekdoter

Lördag 8/11: ” Sånger  i hös-
tens tid” med Magnus Carlsson.

I augusti åkte 14 ungdo-
mar från förra årets kon-
firmandgrupp på ett åter-
träffsläger i Kyrkekvarn.

Regnmolnen skingrades la-
gom till lägerstarten och vi fick 
en härlig utflykt med kanoting 
och ridturer på islandshästar. 
Inte bara gruppens hästproffs 
satt upp i sadlarna utan ALLA 
vågade äventyret! Även häst 
och präst gick bra ihop. 

Sent på kvällen firade vi 

mässa med förbön under en 
vandring utmed ån Tidan, 
som fick vara bilden av nå-
dens hav. 

Ännu senare, vid halv två på 
natten, envisades några tapp-
ra tonåringar med nattdopp 
i nämnda å. Åtminstone en 
förkylning har rapporterats.

Nu vill vi tacka konfagänget 
07-08 för gemenskapen och 
allt det fina! Vi ses i höst!

Maria Rundqvist 
och Pontus Johansson

Återträffsläger för konfirmander i Kyrkekvarn

Mössebergs kyrka är öppen för alla 
mellan 14 och 18 på torsdagar.

Till denna mötesplats som vi kallar Källar`n är 
du välkommen att dela gemenskap, samtala, 
lösa korsord, dricka kaffe, eller kanske sitta en 
stund med handarbetet. Är du lite yngre finns 

här pyssel och spel och en liten lugn vrå 
där du kan arbeta med läxorna om du vill. 
Vi hoppas att den här stunden kan vara 
en god mötesplats för både ung och gam-
mal och alla däremellan. 

Klockan 18.00 blir en liten stund för 
stillhet och eftertanke: ”Musik och lyrik i 

kyrkan” för den som vill. 
Välkommen att dela gemenskapen, ge 

och ta emot. Tillsammans kan vi göra 
något bra. Kanske vill du hjälpa till med 
något?  Kontakta någon av oss i arbets-
laget. Alla goda krafter behövs!

Arbetslaget Mösseberg

Källar’n – ny mötesplats för alla åldrar i Mössebergs kyrka
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Östra delen av Falköpings församling
På gång i FAlkÖPingS ARBEtSoMRådE

Vi välkomnar en ny medarebetare! I höst välkomnar vi en ny medarebetare i vårt arbetslag; församlingspedagogen 
ragnheidur Sverrisdottir som vikarierar för studielediga Åsa Jockisch.

S:t Olofs gård
S:t olofs gård har öppet som 
vanligt måndagar, onsdagar 
och torsdagar 09.00 - 16.00 
hela hösten. 
Du vet väl om att du nu kan du 
äta sopplunch på gården varje 
dag som man har öppet? För 
mer information om S:t olofs 
gård se tidningens sista sida!

Församlingskåren
Alla intresserade hälsas varmt 
välkomna till Falköpings för-
samlingskårs arrangemang 
i Fredriksbergs kyrka under  
hösten!

Måndag 8/9 kl 18.00
Björn Lundin, mässa. Samkväm.

Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95
Björn Lundin, komminister 77 63 33 / 070-872 38 48
Annika Lagerquist, organist  77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Ragnheidur Sverrisdottir, församlingspedagog 77 63 35

Barn och ungdom
Nu startar vår barn- och ung-
domsverksamhet sin höstter-
min. Både gamla och nya delta-
gare hälsas varmt välkomna!
Kontakt: ragnheidur Sverris-
dottir tel. 0515-77 63 35

FREDRIKSBERgS KYRKA

Miniorer (årskurs 0-3)
Torsdagar 15.30-17.00 

Juniorer (årskurs 4-6)
Måndagar kl 16.00- 17.30 

Ungdomsgrupp
(konfirmerade ungdomar)
onsdagar 18.00-21.00
Kontaktperson: 
Åsa Jockisch 0706-28 23 26

Förskolan Arken, föreståndare Solveig Asmus 77 63 34
Diakoni / Nya S:t Olofs gård, 77 63 25 / 77 69 81
Förskolan Boken, föreståndare Tina Andrésen 77 63 13
Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00 

Måndag 22/9 kl 18.00
ragnar Strand  - 
Säg, minnes du psalmen?

Måndag 6/10 kl. 18.00
Conny Fant – Polisen av idag.

Måndag 20/10 kl. 18.00
Bengt Fransson – 
Så var det förr i tiden.

Måndag 3/11 kl. 18.00
Suzanne Byström medverkar.

Måndag 17/11 kl. 18.00
Gunilla Balutia – 
Äldrefrågor i Falköping.

Måndag 1/12  kl 18.00 
Henry Svensson - 
Vadå? ödmjuk?

Måndag 15/12 i 18.00
ragnar Strand - 
Vi sjunger in julen.

Bokbord

I Fredriksbergs kyrka finns ett 
välfyllt bokbord med allt från  
presentböcker till uppbyggelse-
litteratur och kort mm. Lagom till 
Domsöndagen förvandlas bok-
bordet till ett julbord.

Konstnatta

Under årets Konstnatt i Falkö-
ping blir det, liksom tidigare år, 
musik i S:t olofs kyrka. Lördag 
27/9 kl 22.00 bjuds det på jazz 
blandat med folkmusik av och 
med Tura´s Garden. En trio be-
stående av  Viktor C Turegård, 
kontrabas; Tuomas Turunen, 
piano och Sidney rash, trum-
mor.  Programmet tar en knapp 
timme.

S:t olof gospel, Falköpings egen gospelkör, 
deltog i augusti i Stockholm gospel körfestival.

Festivalen firade i år 20-årsjubileum. Körsångarna fick 
bland annat öva under ledning av den dynamiska gos-
pelsångerskan Cynthia Nunn, från Chicago. På lör-
dagkvällen deltog kören tillsammans med flera hundra 
körsångare från hela Sverige i en jubileumskonsert med 
Cynthia Nunn som soulartist. Här medverkade även 
Maria Nordenback och Joshua Nelson, den senare en 
av vår tids stora tolkare av Mahilia Jackson.

Helgen bjöd även på seminarer och två konserter med 
bland annat Walt Withman, Joshua Nelson och nämnda 
Nunn med sina respektiva körer från USA

På fredagen framträdde samtliga deltagare, cirka 1 500 
sångare, med en del av repertoaren på Sergels torg.

S:t Olof gospel deltog i körfestival i Stockholm
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Slöta, Karleby, Åsle, Mularps, Tiarps, Skörstorps och Yllestads församlingar
På gång i ållEBERgS ARBEtSoMRådE

Suzanne Byström, komminister  300 00 / 0705-76 81 91
Olof Abrahamsson, vik. på komministertjänst 300 00 
Mats Löwing, komminister 361 91 /0709-50 83 86
Birgitta Lindh, kantor 76 30 02/ 0701-89 20 07
Ted Rosvall, kantor 371 05/ 0705-30 09 94
Sara Strömberg, församlingspedagog 300 00 /0702-10 70 95
Lena Sjölin, vik församlingspedagog 300 00 /0703-51 84 02
Sonja Svensson, församlingspedagog, 300 00

gun-Britt gunnarsson, vaktmästare inre tjänst 
300 00/ 0705-23 95 32
Magnus Uddenstig, vakmästare inre tjänst
76 30 02 /0702-02 05 73
Kent Strängby, vaktmästare inre tjänst 76 50 10 
Marcus Ärlig, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 65
Lennart Oskarsson, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 64
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00 
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Vi välkomnar två nya medarebetare! I höst välkomnar vi två nya medarbetar i vårt arbetslag; församlingspedagog 
Sonja Svensson och olof Abrahamsson som ska vikariera på den lediga komministertjänsten.

Församlingsträffar
Fredag 19/9 kl 14.00-16.00 
Karlebygården
”Mitt liv och min tro”
 – Margaretha Josefsson

Fredag 24/10 kl 14.00-16.00 
Skörstorps församlingshem
Frälsarkransen – bakgrund, 
innehåll och upplevelse
Sara Strömberg

Fredag 21/11 kl 14.00-16.00 
Tiarps hembygdsgård
En reseskildring från Peking 
– Bo Bernhardsson

Fredag 12/12 kl. 14.00-16.00  
Slötagården
Lars Widéll, Skara, sjunger 
advents- och julsånger

Temagudstjänster
Höstens tema är ”Kyrklig konst”. 
Efter varje gudstjänst bjuds det 
på kaffe och ett program kring 
temat i församlingshemmet!

Söndag 21/9 kl 18.00 
Åsle kyrka
Temamässa, 
Mats Löwing

Söndag 28/9 kl 18.00 
Slöta kyrka, 
Temagudstjänst, 
Suzanne Byström

Syförening
Yllestads kyrkliga syförening 
startar sin verksmahet för hös-
ten v. 36,  Onsdagen den 3/9 
kl 14.00 i församlingsgården. 
Träffas sedan jämna veckor. 
Kontakt: Marianne Källqvist: tel. 
0515-76 33 43.

Pensionärsträffar
I Yllestads församlingsgård.
För mer information kontakta 
Gunnel Svensson på tel. 
0515-76 31 26.

Torsdag 25/9 kl 14.30

Torsdag 23/10 kl 14.30

Torsdag 20/11 kl 14.30

Fredag 12/12 kl 17.00

Barn och ungdom
Nu startar vår barn- och ung-
domsverksamhet sin höstter-
min. Kontakt: Sara Strömberg; 
tel. 0702-10 70 95

SLöTAgÅRDEN
öppna förskolan
0-5 år tillsammans med vuxen. 
onsdagar 9.30-12.00.
Miniorer (årskurs 1-3) 
Tisdagar udda veckor 
16.30-18.30
Juniorer (åk 4 och uppåt)
Tisdagar jämna veckor 
16.30-18.30

TIARPS HEMBYgDSgÅRD
Söndagsskolan
Söndagar udda veckor 
10.00-11.00
Juniorer (årskurs 3-5)
Torsdagar jämna veckor 
17.00-18.30
Seniorer (årskurs 6-8)
Torsdagar jämna veckor 
19.00-20.30
Ungdomsgrupp
Torsdagar udda veckor 
19.00-21.00

Välkommen på församlingsresa! 
Fredagen den 3 oktober 2008

Varmt välkommen att följa med på en bussresa till 
Kållered. Vi kommer att besöka Apelgårdens kyrka 

och församlingshem. Vi äter middag och får en 
guidad tur på Gunnebo slott. Dagen avslutas med 

visning av Kållereds gamla kyrka.

Avresa från Vartofta kl. 8.00 med stopp vid 
Åsle Tå kl. 8.15. Beräknad hemkomst kl. 18.30. 

Kostnad: 150 kr.  Anmälan senast 19/9 till Församlings-
expeditionen på tel 0515-77 63 00.

Den 15 juni återöppnades Åsle kyrka efter den 
omfattande renoveringen.  Många besökare 
var på plats för att delta i gudstjänsten där 
bland andra biskop Erik Aurelius medverkade

Åsle kyrka återöppnad!
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I juni bar det iväg! resan 
som ungdomskören Star 
Singers hade väntat på i 
nästan två år.

I KORTHET

Ungdomskören Star Singers besökte London

Vi anlände till London på lördagen 
och redan på söndagen sjöng vi i 
högmässan i Svenska kyrkan Ulrika 
Eleonora. Något som var väldigt 
uppskattat, och ungdomarna fick 
mycket beröm för sina fina röster 
och homogena klang. 

Dagen avslutades med ett besök 
på Hillsonggudstjänst, något som 
var väldigt annorlunda än det vi är 
vana vid. Gudstjänsten hölls i en tea-
ter, och medelåldern på församlingen låg 
nånstans kring 30-35 år.  Det var mycket 
lovsång och många dansade och sjöng. 

Måndagen var fridag, och ägnades åt 
shopping och turistande. Tisdag för-
middag besökte vi Westminster Abbey,  
Buckingham Palace och Harrods. 

På kvällen gick hela gänget på musikal.
  Onsdag gick vi upp tidigt för att vara 
med och sjunga i morgonmässan som fi-
rades i sjömanskyrkan där vi bodde. Se-
nare på dagen tog vi bussen till Towern 
och promenerade över Tower Bridge. 

 De som inte shoppat färdigt gjorde 

det, och på kvällen var 
vi på Alpha i Holy Trini-
ty Brompton. Nicky 
Gumble, mannen bak-
om Alhpakursen tog 
emot oss, och han ta-
lade tillsammans med 
föreläsaren John Carter. 
Vi fick en god måltid, 
och kyrkan var full av 
kursdeltagare, kanske 
200 personer. 

Lovsångerna som 
sjöngs och leddes av en 
kompgrupp var till våra 
ungdomars stora glädje 

välkända för dem.
Torsdag var  vår hemresedag, och vi 

lämnade London efter frukost. Det hade 
varit en intensiv, men ack så rolig resa! 

Ett stort tack till er alla goa ungdomar 
och era föräldrar!

Gry Graaf, körledare

Samarbete har skett med den lutherska 
kyrkan i Lettland och dess Diakonicen-
ter. Diakonicentret bedriver ett diakonalt 
arbete genom de olika församlingarna 
över hela landet. Behoven har varit myck-
et stora i Lettland främst gällande socialt 
utsatta barn, handikappade och gamla. 

Det sociala skyddsnätet har varit mycket 
svagt i Lettland och människor har därför 
behövt stöd från t.ex. kyrkan för sin över-
levnad. Gruppen har sedan starten kun-
nat skicka drygt 400 000 kronor bl.a. till 
gatubarnsprojekt, sommarläger för barn, 
stöd till gamla och sjuka. De insamlade 
pengarna har kommit från gåvor, basarer, 
kollekter och kyrkkaffe.

Några medlemmar i gruppen har vid 
tre tillfällen besökt Lettland och Dia-

konicentret. Det senaste besöket var i 
september 2007. Vi förstod då att situa-
tionen i Lettland förändrats i positiv rikt-
ning. Stat och kommun satsar nu mer på 
det sociala arbetet och på många platser 
finns idag ett väl fungerande samarbete 
mellan myndigheterna och den lutherska 
kyrkan. Lettlands inträde i EU har också 
inneburit möjligheter till utveckling av 
det sociala välfärdsarbetet.

Vi är en grupp som började 
träffas hösten 2000. 
Gruppens mål har varit att på 
olika sätt ekonomiskt stödja 
projekt för utsatta grupper i 
Lettland. 

Nu har Rigagruppen avslutat sin verksamhet

Rigagruppen kom då till det beslutet att 
avsluta engagemanget i Lettland. Tankar 
finns nu att fortsätta det internationella 
arbetet i annan form.

Ett STORT TACK till alla som under 
åren på olika sätt bidragit med pengar till 
det viktiga arbetet i Lettland som vi fått 
vara med och stötta!

Gunilla Balutia

rigagruppen: Margit Gisslén, Gunilla Balutia, Eivor Sandell, kassör, Birgitta Sandström, Ingrid 
Jannert, ledare, Inga Asp, Barbro Sandinge, Dan Simfors och ragnar Strand.

Hela gänget framför Svenska sjömansskyrkan i London.
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Lösningen på korsordet skickas tillsammans med namn och adress till: 
Falköpings kyrkliga samfällighet,  Box 734,  521 22 Falköping.  Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tre vinnare som dras bland de rätta lösningarna vinner varsin bok. Vi behöver ditt svar senast 27 oktober.

Namn: ....................................................   Adress: ..........................................................................................
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Till vår diakonigård är alla välkomna för avkoppling och gemenskap. 
Här kan du fika, äta sopplunch, lyssna till föredrag och musik eller 

delta i våra grupper.  Du kan också skänka kläder till hjälpverksamhet.

S:t Olofs gård
– en mötesplats i Falköping

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag 9.00-16.00  
Kaffeservering, försäljning av skorpor och 
hantverk, möjlighet att läsa tidningar och 
samtala. Varje månad en ny konstutställning. 
Pris sopplunch: 20 kr.

Måndagar: 
8.30 Handarbetsgrupper, 
12.00  Middagsbön, 12.00-13.30 Sopplunch,
8-18 Klädinsamling

Onsdag: 
12.00 Middagsbön, 
12.00-13.30 Sopplunch

Torsdag: 
10.00 rörelsegympa, 
11.00 rörelsegympa, 12.00 Middagsbön, 
12.00-13.30 Sopplunch

KlädinSamling
Måndagar 08.00-18.00

Till förmån för bland annat barnhem, 
fängelse, sjukhus, barnfamiljer och äldre i 
ryssland, rumänien och Moldavien. Den 

som vill kan även skänka kläder till 
behövande i Falköping.

Hjälpen förmedlas av Slättmissionens 
hjälpande hand och behov finns också av

 hygienartiklar, skor, underkläder och leksaker. 
Allt inlämnat ska vara helt och rent.

Du som vill kan också hjälpa till att arbeta 
med att packa kläder till insamlingen. 

det händer i hÖSt
Onsdag 24 september kl 15.00

”Cecilia och Arn”; 
Barbro och Karl-Ivar Ekesbo

Onsdag 1 oktober kl 15.00
Mannekänguppvisning (Torgboden)

Onsdag 8 oktober 15.00
Musikunderhållning

Onsdag 22 oktober kl 15.00
Musikunderhållning

Onsdag 29 oktober kl 15.00
”Jazz och klassiskt”; Ludvig rosvall

Onsdag 5 november kl 15.00
”Vad är ria?”; Ann-Britt Strand

Onsdag 12 november kl 15.00
”Min musik”; Annika Lagerquist

Onsdag 26 november kl 15.00
”Hur vi gör en advents- och julgrupp” 

Erika Gustavsson

Onsdag 3 december kl 15.00
”Att vara pilgrim förr och nu”; Greta Breding

Onsdag 10 december kl 15.00
”Norsk advents- och jultradition”; Gry Graaf

adreSS &
KOntaKt
S:t olofs gård 

Warenbergsgatan 5

0515-77 63 81 eller 
0515-77 63 25Elisabeth Gustafsson och 

Anne-Marie Hedenberg

I samarbete med:


