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bdning från Svenska kyrkan FalkÖ-
ig som deias ul kostnadsfritt tit! alla,

i pastoratet fyra génger per år.j

iktioii?'
HagsfrörrToch3

toria Unosson; 051

tona.unosson@svenskakyrkan.se

t & foto:
toria Unosson där ej annat anges.

lilagsblld:
^ Lindh, Bör|e Franzén, Camilla
gman, Conny Johansson, Roland
Jersson och Gunilla Balutia är några
kandidaterna til! kyrkovalet 2009.

kd & Söner Tryckeri AB, Falköping

IHÄR
^pings kyrkliga samfallighetj

'34. 521 22 Falk6?!Rg
1 5-77 63 00 (växel)

topings. pastorst@5venskakyrkan.se
w. svenska kyrkan. se/fa [köping

rkoherde;

jS Hagström 77 63 01l
rtslichef:
leta Furst 77 63 04

rsamlingsexpedltion:
6300
.

rkogårdsförvaltning:
j350l

ikoni & Nya S:t Olofs gård:
le Blomqvist 77 63 25
abeth Gustafsson 77 63 81

rkomusik:

lika Lagerquist 77 63 22

rkans förskolor:

[en 77 63 34
len 77 63 14

ormation:'

tona Unosson 77 63 19

SVENSKA
KYRKAN

Kyrkoherden har ordet

Vi kan alla vara med!

?̂̂
 å har Usain Bok sprungit 100 meter på 9. 58. Ett fantastiskt världsrekord och

en fantastisk prestation. Hyllningskörerna vill aldrig sluta. Ändå kan jag tvivla på hur
mycket rekordet egentligen förändrar världen. En människa, om han än springer
aldrig så snabbt, kan inte ensam förändra världen. En fantasdsk prestation är det, men
har världen tack vare det nya rekordet blivit bättre ätt leva. i för de allra minsta - för
barnen, för dc fatdga., för dc ensamma?

För mig blir det tydligt att de största och vlkdgaste prestationerna, görs i det tysta.
Engagemanget hos dem som har rid att lyssna och ge av sin tid, hos dem som
engagerar sig! föreningsliv, kyrka och deinokratl - där förändras världen, och där skapas
möjUghcter att göm vårt samhälle och vår värld vänligare och mer kärleksfull.

Kyrkan är ett fantasdskt redskap. Jag är så gläd att den finns och lever, och det gör
den av två anledningar: Den första är att Gud bor i den (och i oss) genom vår broder
Jesus. Utan honom vore inte kyrkan någonting, och det är glädjande att samtalet och
debatten om Jesus hålls levande, inte minst av sådana som Jona. s Gardell. Han får
mångas öron och kan hjälpa oss att se Jesus ur nya perspektiv. Den andra anledningen
till kyrkans liv är engagemanget från alla dessa frivUUga medarbetare, förtroendevalda,
hjälpledare och förbedjare. Här sker det verkligt stora saker i det tysta, långt ifrån
rckordrubriker och hyllningskörer.

Det fina är att l detta arbete kan vi aUä va. ra med - var och en med sin förmåga och
med sina gåvor. Att ställa upp som förtroendevald är ett vikdgt uppdrag, men att bara
gå och rösta och visa sitt engagemang för kyrkan på det viset kan vara nog så viktigt.
När kyrkan finns på plats hos en sörjande och ensam människa, när ljusen och ögonen
tindrar i midnattsgudstjänsten, när konfirmanderna skrattar och delar med sig av
sina tankar och framtidsdrömmar - då känns kyrkans arbete riktigt meningsfullt och
oändligt viktigt. Där får vi alla vara med vårt engagemang, litet eller stort.

De 9. 58 som vi nu häpnar övef, visst tillhör de Usain Bolt. Men bakom honom står
en gemenskap av människor i föreningsliv och gemensamt engagemang. Rekordet
är även deras. Men glöm inte att rekordet tUl seende och sist är Guds. Det är han
som ger människan hennes kraft och förmåga, vilja och gläd c. Därför får vi gå in
i vårt engagemang, var det nu än finns, i kyrka, samhälle eller föreningsliv, med en
enkel glädjerik lovsång på våra läppar: "Sjung lovsång alla länder, och prisii Herrens

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde. Svenska kyrkan Falköping
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Din röst gör skillnad!
Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär att
alla medlemmar har möjlighet att påverka. Vart fjärde år är det kyrkoval och
i år är det valår på nytt. Nu kan medlemmarna rösta fram de som ska besluta
om kyrkans verksamhet och framtid. Passa på att göra din röst hörd. Varmed
och påverka!

Läs gärna mer på Svenska kyrkans speciella webb för kyrkovalet
www. svenskakyrkan. se/kyrkoval

Så här röstar du den 20 september

l början av september fick du som är röstberättigad ett röstkort att använda
vid kyrkovalet. Röstberättigad är den som är medlem i Svenska kyrkan, har
fyllt 16 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige den 21 augusti.
På röstkortet står vilka val du har rätt att rösta i, din vallokals adress och
öppettider. Om det finns särskilda röstmottagningsställen på valdagen, utöver
vallokalen, så står även dessa på röstkortet.

Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen.
Ta med dig röstkortet, l vallokalen finns valsedlar och valkuvert.

En nyhet inför årets val är att du kan personrösta pä upp till tre kandidater ge-
nom att kryssa för dessa på valsedeln. Kryssen ökar kandidaternas möjligheter
att bli valda. Du kan däremot inte påverka genom att stryka kandidater.

Från och med det här kyrkovalet ser församlingarna lite annorlunda ut än
tidigare. Församlingsgränser flyttas från och med 2010 och i rutan under kan
du se var du ska rösta och vilken församling du kommer att höra till:

rr

Nuvarande
församling Från och med 2010 Röstlokal po valdagen
Friggeråker
Karleby
Märka

Mularp

Skörstorp
Släta

Tiarp

TorbjÖrntorp
Yllestad

Asle

västra delen
av Falköping

östra delen
av Falköping
och Luttra

Mössebergs församling
Slöta-Karleby församling
Mössebergs församling
Aslebygdens församling

Aslebygdens församling

Slöta-Karleby församling
Aslebygdens församling
Mössebergs församling
oförändrad

Aslebygdens församling

Mössebergs församling

Falköpings församling

Mössebergs kyrka, Danska vägen 1 32
Slötagården
Mössebergs kyrka, Danska vägen 1 32
TJarps hembygdsgård

Tiarps hembygdsgård

Slötagården

TJarps hembygdsgård

Mössebergs kyrka. Danska vägen 1 32
Yllestads församlingsgård
Tiarps hembygdsgård

Mössebergs kyrka. Danska vägen 1 32

Dagcentralen Läkaren, Trädgårdsgatan
2 3 (Fkp 1) el. i Falköpings försam-
lingshem, Warenbergssgatan 5 (Fkp
2) Se på ditt röstkort var du ska rösta

Kyrkoval ^

Innehåll nr 3/2

3-4. Din röst gör
faktiskt skillnad, s
röstar du i kyrkovalet

5. Centerpartiet
ställer upp i val till
samfällda kyrkofullmäktif
6. Moderata

samlingspartiet sta\[
upp i val till samfällda
kyrkofullmäktige
7. Socialdemokrati
ställer upp i val till samfällt
kyrkofullmäktige

8. POSK ställer upp i vi
samfällda kyrkofullmäktigl

Kalendariym,

^IS^gångTyj
^vetaväd som är pä gång"
tre arbetsområden; Allebé

'Mösseberg och Falköping
EgfPårätTTägl

Tramtidens ky(
Yltestads församlin?
ställer upp i val till
kyrkofullmäktige i Yllesta^
församling

18. Öppen kyrka i
Mössebergs försarj
ställer upp till val till direkt

19TFramtidens'

kyrka i Slöta-Karlet
^församling ställer -upf
'direktyalt kyrkoråd^

i
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Så här röstar du före den 20 september
f

Det finns tvä sätt att rösta på före valdagen. För samtliga krävs att du har med dig ditt
.

röstkort. .-
l^ "" . -.. ,

Förtidsröstning
(DU kan förtidsrösta från den 7 till den 16 september på församlingsexpeditionen. Öp-
speltiderna pä expeditionen på Botvidsgatan 43 är:
10-14/9:kl8-12;13-15 " ,

. 1 5-16/9: kl 8<12'1 3-1 5 och 17-20
V^-- '-^»^^ ^h. k

Du kan också förtidsrösta:
^utanför PA:s, Allebergs center
"10/11/9: kl12-20
^7-18/9: kl 8-20

^^.

Pä Stora Torget, Falköping!
12/9: kl 10-~1 4 ' "}
19/9:kl 8-20 ?

i
1^1 kyrkor i direkt anslutning till gudstjänst (före och efter gudstjänst) den 13/9:
.
^Friggeråkers och Karlebytyrkor kl 9. 30,

i ̂ Marla kyrka kl 10, "
r5:t Olofs och Vistorps kyrkor kl 11,
Torbjörntorps kyrka kl T6,

l'. Tiarps och Mössebergs kyrkor kl 18
Luttra kyrka k] 19. 30
'-^... '- . L
Brevröstning'
Ettannat sätt att rösta innan valdagen äratt brevrösta. Då behövs ett brevröstningspaket
som du kan få från församlingsexpeditionen. Du behöver också två vittnen. Pösta din
brevröst tillsammans med ditt röstkort så att försändelsen är framme hos stiftet senast
den 16september. ^

.. **> .. /
Att rosta med bud .
Budröstning gårtill på liknandesätt som brevröstning. Budröstning är främst ett alternativ
för dig som tänkt rösta i vallokal men får förhinder att rösta på valdagen. Du behöver ett
brevröstningspaketet även för att budrösta. Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar
rösten i någon annan lokal än i vallokalen på valdagen.

Vad är det man röstar på?
a*

l kyrkovalet i Svenska kyrkan Falköping röstar du i fyra val. Din röst påverkar hur Svenska
kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

",». »

1) Församling
l_de dlrektvalda organen -kyrkoråd respektive kyrkofullmäktige behandlas frågor som rör
församlingens liv, till exempel om verksamheten som bedrivs och hur den ska utvecklas
Som medFem får du vara med och päverka Svenska kyrkans vardagsarbete. På sidorna 16-
20 kan du läsa om vad de olika grupperna för församlingarna har för visioner om arbetet
i din församling.

2) Samfällda kyrkofullmäkti<
Samfällda kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och här tas större frs-
gör som bland annat budget och kyrkoavgift. " På sidorna 5-8 kan du läsa om vad nomine-
ringsgrupperna som kandiderartiirsamfälTda kyrkofullmäktige tycker i olika frågor.

^ *1
2) Stift /4
Svenska kyrkan är indelad i 1 3 stift. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i stiften.
Stiften har till uppgift att stödja församlingarna i att utveckla sitt arbete. Svenska kyrkan
Falköping hör till Skara stift.
<»*.

3) Kyrkomöte
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Hära^^-
görs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden. Här beslutas
öcksffom hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska ga tilF

Vem röstar du på?
l kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och deras kandidater. Nomineringsgrup-
perna är kyrkovalets motsvarighet till partier i de allmänna valen. De ger själva information
om vad de vill arbeta för och fiär i Kyrkobladet får både nomineringsgrupper till samfällda
fujlmäktige och församling presentera sig.

*t

Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till församlingsexpeditlonen pä Bo-t:-
vidsgatan 43, 051 5-77 63 00, mobila röstmottagningsstället pä~PA:s resp Stora'Torge-1:,
Svenska kyrkans informationsservice 018-1 6 96 00 eller beställa ett nytt pä
www. svenskakyrkan. se/kyrkoval.
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Från vänster: Ingegerd Sandahl, Roland Andersson, Ulla-Britt Pettersson, Tore Svensson, Tage Syren, Åke Abrahamsson, Bengt Kullander, Jan-
Sandberg, Monica Andersson, Tommy Karlsson, Hillevi Wallgren, Göran Einarsson och Sonja Henriksson

l. Vilken är den viktigaste frågan i

det här kyrkovalet?

Att ge människor möjlighet att växa i sin
tro genom gudstjänster och verksamhet
som berör, ger fördjupning och livsmod,
präglas av delaktighet, gemenskap och
glädje. AttvEira en hela folkets kyrka som
är öppen för alla som söker eller tvivlar
och för den som kommit en bit på trons
väg. Svenska kyrkan genomgår en struk-
turförändring som kräver ekonomisk
återhållsamhet. Det är viktigt a. tt a.npftssa

våra. kostnader i en krympande ekonoini
och samtidigt kkra av att expandera våra
vikdgastc uppgifter i såväl tätort som på
landsbygd.

2. Hur ser er vision ut för livet i vårt

pastorat om fem er?
Att vi är en kyrka. som präglas av att fler
medlemmar glädjefullt deltar i arbete
sona kan utföras genom frivilliginsatser.
Vi ser därmed ett stärkt barn- och ung-
domsarbete och en utvecklad diakonl-

verksamhet med ännu mer utåtriktat

förhållningssätt, en fortsatt stor satsning
på vår rika musik- och kulturvcrksa. mhct.
Våra kyrkorum har blivit mem "vardags-
rum för flera med en verksamhet som

tar hänsyn både till traditioner, som är
värda att hållas levande, och till behovet

till förnyelse och nya grepp. Detta för-
hållningssätt har gett fler engagerade i
verksamheten och bidragit till att vända
medlem s utvecklingen.

3. Vad tycker ni är viktigt att prio-
ritera i ett längre perspektiv med
minskade ekonomiska resurser?

Prioritera den grundläggande uppgiften
£itt fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva dmkoni och mission. Detta

ska ske i våra kyrkorum i tätorten och

våra talrika kyrkor på landsbygden och
på övriga kyrkliga mötesplatser och ute
i samhället. Vi ska v;ira en föregångare
med en jämställd och bra iirbetsniilö
samt också i miljö- och kllmEitarbetet, där
vi jobbar vidare i miljödiplomcringen. Vi
ska prioritera underhållet av våra kyrko-
byggnader och i övrigt satsa på ett effek-
rivt lokalutnyttpnde.

4. Vilken är Svenska kyrkans vikti-

gaste roll i samhället?

Att vi för ut det kristna, budskapet och
tydliggör alla människors lika rätt och
värde. Vi ska finnas till hands för att stöd-

a människorna i våra församlingar och
finnas till för den utsatta människan.

Centerpartiets lista består av

1. Roland Andersson, Falköping
2. Tage Syren, Slöta
3. Monica Andersson; Värtbffä--A'säka'
4. Åke Abrahamsson, Märka
5. Jan Olof Sandberg, Falköping
6. Bir§itt5 Li%h*Falköpin?>'<
k7. Bengt Kullander, Friggeråker^
8. Sonja Henriksson, Falköping]
9. Tore Svensson, Tiarp^
,10. Tommy Karlsson, Torbjörntorpj
^11, Göran Einarsson*Falköping
^ 2. Sonja Svensson, Yllestad]
^13. Bengt Lennartsson, Falköping
J 4. Hillevi Wallgren, Falköping.
^15. Ingegerd Sandal Slöta^,
r16. Christer Elia?son''Nas.(
fl 1. Ulla>-Britt Pett^SffÅSf
fl 8. Inge Moberg, Aste
^ 9. Torbjörn Larsson, Luttra
20. Britt*Marie Lindgren, Släta,
21. ingemar Oskarsson, Tiarp
22. Inga-Maj Skoog, Kälvene
23. Margareta Badh, Släta
24. Sven Johansson, Yllestai
25. Astrid Jansson, Vartofta-Åsaka

5. Ska Svenska kyrkan bevara vig-

selrätten och hur ser ni pä att sam-
könade par ska fe inga äktenskap?

Självklart ska vi ha kvar vigselrätten. Låt
även samkönade få gifta sig l kyrkan.
Präster som av övertygelse ej vill viga
samkönacle par ska kunna avstå.
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Frän vänster: Carl-Owe Bergsten, Fredrik Persson, Inga-Lill Soneby-Malmgren, Sture Karsäker, Roland Svensson och Camilla Bergman

l. Vilken är den viktigaste frågan i
det här kyrkovalet?
Viktigast är att Svenska kyrkan når ut till
människor med det kristna budskapet.
Kyrkan ska även i framtiden vara öppen
för alla åldrar och grupper i livets olika
skeden. Barn och ungdomsverksamhe-
ten är en viktig uppgift, då livssyn och
värderingar som byggs upp under ung-
domstidcn ofta följer en människa hela
livet.

2. Hur ser er vision ut för livet i vert

pastorat om fem är?

Vi har i hela pastoratet fortfarande ett
fint gudstjänstliv med god förkunnelse,
en musik- och körverksamhet av hög
kvalitet samt livaktig barn och ungdoms-
verksamhet. Den diakonala verksamhe-

ten har utvecklats. Färre söker utträde

och fler söker medlemskap t Svenska
kyrkan.

3. Vad tycker ni är viktigt att prio-

ritera i ett längre perspektiv med
minskade ekonomiska resurser?

Gudstjänst, dop, konfirmation och dia-
kom ar kärnverksamheter som ska prio-

riteras. Dopet är viktigt då detta är grun-
den för medlemskap. Även konfirmand-
arbetet med inriktning på undervisning,
saintäl i livsfrågor och förberedelse för
vuxenliv är viktigt. Insatser för att öka
konfirmations frekvens en är nödvändiga.
Bevara och underhålla det rika, andliga
och materiella kulturarv, där Falbygden
har många församlingskyrkor med djup
och rik historia. I större utsträckning än
nu får vi lita till lekmän och frivilllea kraf-

ter.

4. Vilken är Svenska kyrkans vikti-

gaste roll i samhället?

Svenska kyrkan ska vara en öppen, de-
mokradsk folkkyrka som erbjuder män-
ruskor Guds ord och trygghet både l kris-
lägen och under normala förhållanden.
Den tar socmlt ansvar genom diakonin.
Kyrkan ska synas ute i samhället. Svenska
kyrkan bör i samhällsdebatten frimodigt
stå upp för de kristna värderingarna.
Kyrkan bör visa tolerans och förståelse
för andra trosupp fattningar i ett mång-
kulturellt samhälle. Ett gott samarbete
med andra samfund genom Falköpings

Ekumeniska Råd.

L^ oc[6rata ,sa m l ingspartietsjsta^beståcj
3v3

ISturéKärsäRer.Slöta"

[2. fredrik ̂ersson, Falköping
|3. Roland Svensson, Karieby^j

\^. MaJ-Britt Svensson, Falköping
f5. Carl-Owe Bergsten, Skörstorp
|6. Camilla Bergman, Falköping
7. lngaäLi!l Soneby-Maiingren, Vartofta

5. Ska Svenska kyrkan bevara vig-
selrätten och hur ser ni pé att sam-

könade par ska få Inge äktenskap?
Svenska kyrkan ska även i framtiden be-
håUä vigselrätten. Vi ser positivt på att
samkönade par ingår äktenskap genom
Svenska kyrkan.
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^a.",,̂ ^LArfnit̂ Re'"""st' Ar"e Gunnarsson. Elisabeth Karlsson, Göran Helmersson, Boel Lindh, Ulla-Llsa Karlberg, Martha Liljegren och Ingeg,

l. Vilken är den viktigaste frågan i
det här kyrkovalet?

Socialdemokraternas socialpoliuska en-
gagemang är en del av paruets helhets-
syn. Vi vill ha ett samhälle som präglas av
religionsfrihet, tolerans och medmänsk-
lighet.

2. Hur ser er vision ut för livet i vert
pastorat om fem er?

Vi har många fler ideellt arbetande inom
pastoraten. Diakonins viktiga arbete h^ir
utökats genom fler anställda. Detta är
ett mycket socialt uppskattat arbetssätt.
Kvinnoprästmotståndare ansräUs inte

längre. Våra kyrkor ska ha öppnat upp
sig ännu mer och blir en naturlig mö-
tesplats där alla känner sig hemma. Om
fem ät har vi lika många kvinnliga som
manllgii präster i vårt pfistorat. Vi visar

ocksä n-dligarc våra politiska roller i ett
bra samförstånd.

3. Vad tycker ni är viktigt att prio-
ritera i ett längre perspektiv med
minskade ekonomiska resurser?

Vi viJl, även vid minskade resurser, att

kyrkan skall vara en mönsterarbetsplats
med god personalpolidk och bra arbets-
miljö. Vid prioriteringar alltid tänka på
barnen, ungdomarna och deras föräldrar
- skapa broar som bygger upp förtroende
för kyrkan - från dop ull konfirmauon.
Den utåtriktade och uppsökande verk-
samheten inom diakonin är också en

prioriterad verksamhet.

4. Vilken är Svenska kyrkans vikti-
gaste roll i samhället?

Sprida kunskap om Svenska kyrkan som
öppen och demobrarisk folkkyrka. Be-
vara goda kyrkliga tradiuoner och förena
dem med människors egna önskemål.
Kyrkan ska finnas till för dig och mig i
alla livssituationer, ge trygghet, tröst,
hopp och glädje, Det ska i folkkyrkan
finnas plats för inte bara för bekännande
kristna, utan även för sökare och  ivla-

re. Bredda utbudet av gudstjänster, med
konserter och annan kuitur. Visa att kyr-
kan är en viktig resurs i samhället - en
samverksanspartner.

'Socialdemokraternas lista bestar av'

y, Anita Renkvist
. 2. Göran Heimersson

3. Boel Lind
4. Henry Johansson1'

|5. Elisabeth Karlsson]
;6. Bo Berg l
'7. UII?Usa K^lBS?
8; ln?^?pd Da""S ReinliSldssoffl
9:Margä?etha^ridh'
^O^Märtha Liljegren l
jy?Arne Gunnarsson
'12. Anita Karlström

1 3. Stig Fahlgren

5. Ska Svenska kyrkan bevara vig-
selrätten och hur ser ni på att sam-
könade par ska fe inge äktenskap?
Vigselrätten ska vEira kvar, den är en av
vara tradirioner som ska beviiras. Samkö-

nade par ska få ingå äktenskap. Begreppet
äktenskap ska omfatta såväl samkönade
som särkönadc par. Utbilda anställda och
förtroendevalda i HBT-bemötande.
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Frän vänster: Börje Franzén, Kerstin Hjertqvlst, Anne-Marle Kördel, Irene Andersson. Barbro Sandinge, Conny Fant, Gunilla Balutia, Inger Fernhed
sch Martin Sandström

L. Vilken är den viktigaste frågan i
let här kyrkovalet?
Z)en viktigaste frågan handlar inte bara
im detta kyrkoval utan alltid - att män-
ilskor får uppleva befrielsen och rädd-
lingen genom Jesus Kristus. Det ar
järför viktigt att kyrkan när människor i
ivets olika skeden. Det kan vara genom
kyrkans olika gudstjänster men också
blbelgrupper och enskilda, samtal. Män-
niskor i olika äldrar ska känna sig hemma
l våra kyrkor och mötas av kärlek och

respekt.

2. Hur ser er vision ut för livet i värt

pastorat om fem är?
Människor söker idag svar på frågor om
livets mening och detta är en stor utma-
ning och möjlighet för kyrkan. Vår vl-
sion är att många människor söker sig tiU
kyrkan för att få stöd och vägledning att
finna en personlig tro. För att detta ska bil
verklighet måste det finnas olika mötes-
pktser i vår kyrka för alla åldrar så att alla
kan känna sig välkomna. Möjligheten ull
undervisning om kristen tro måste därför
vidareutvecklas för att möta människor i
olika Uvssituaäoner.

Vår vision är ocksä att vi har ett brett
engagemang från medlemmarna. De är
delakuga och får ta ett reellt ansvar i var
kyrka t. ex. i gudstjänstgruppcr.

3. Vad tycker ni är viktigt att prio-
ritera i ett längre perspektiv med
minskade ekonomiska resurser?
Vi tycker att det vikdgaste är att satsa pä
människor och deras behov och läng-

tan. Vi måste därför koncentrera oss pä
kärnverksamheten - ätt människor ska
få möta Jesus Kristus. I en krympande
ekonomi kan det innebära £itt vissa loka-
ler måste säljas. Detta kan betyda svåra
beslut men är en nödvändighet. Kyrkan
är tUl för oss människor och inte för det
materiella.

4. Vilken är Svenska kyrkans vikti-

gaste roll i samhället?
Svenska kyrkan måste ha kontakter med
alla delar av samhället för att peka på den
dimension som det kristna livet bygger
på. Vår kyrka måste tillsammans med
andra kristna samfund aktivt verka på
skolor och i friudslokalei för att nå ung-
domar med det goda budskapet. Det är
också viktigt att kyrkan tar del i det som
händer i det lokala samhället och tydligt
reagerar när människors värde och rättig-
heter kränks eller inte tas till vara. Kyrkan
måste också samarbeta i positiva sam-
manhang med t. ex. kommunen, idrotts-
föreningar och företag. Svenska kyrkan
i Sverige måste synas i samhället genom
att ta varje tillfälle i akt att föra fram de
kristna värderingarna i olika samhäUsfrå-
gör. Vårt samhälle ptäglas idag mycket av

en matericU grundsyn och där måste kyr-
kan vara "ett salt i världen" och peka på
ett annat sätt att tänka och leva. Kyrkan
ska hjälpa människor ull ett personligt
och livslångt förhållande med vår Herre.

5. Ska Svenska kyrkan bevara vig-
selrätten och hur ser ni pä att sam-

könade par ska få ingå äktenskap?

POSK;s lista består av'

|1. Börj? Franzén, kyrkvärd!
.
2. Gunilla Balutia*bitr. socialchef<

.
3. A<!''??MS*?KoRiej, %hör]gsamordnar(
^M,% Sa?idsTorfi"%st j
r5. BarbTo s3FidinQé7'5iuksköt'?Fsk'a'
6. Inger Fernhed.'handikaDDsekretera[

k7. Anne-Marie Asp, med. fotvärdteraoeul
'8. Kerstin Hjertquist, adjunkt)
9. Irene Andersson, frivilligarbetare
^10. Conny Fant, polisinspektö^

Om vigsclrätten råder delade meningar
i Svenska kyrkan och därmed också i
POSK. För närvarande tyder allt på att
kyrkomötet kommer att besluta om att
behälla vigselrätten. För bibehållen vig-
selrätt talar att den är uppskattad av alla
dem som gifter sig i kyrkan, mot talar att
en ut\Tidgad vigselrätt för också samkö-
nade par kan skapa ökade motsättmngar
inom kyrkan och ekumeniskt.

Vad gäller äktenskap mellan samkö-
nade par si är det en juridisk fråga och
Sveriges riksdag har här fattat beslut. Det
är riksdagen som har mandat att fatta bc-
slut och inte kyrkan. Även i frågan om
samkönade äktenskap kan det låda de-
lade meningar inom POSK.

För POSK är det en självklarhet att alla,
oavsett sexuell läggning, ska mötas med
respekt och välkomnas i Svenska kyrkan
ochiPOSK.
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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!

Lördag 12/9

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Mössebergs ungdomskör
under ledning av Gry Graaf

Söndag 13/9
14 e. tréfaldighet

09.30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn I.undtn

1 10.00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11. 00S.-t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson.
Kvrkfika

II.OOVistorpskyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

16.00 Torbjörntorps kyrka
Temagud s tjänst, Pontus
Johansson. Ungdomsgruppen

09.30 Karleby kyrka 18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström . Förbönsmässa, Björn Lundin.

' Lovsångskören

18.00 Tiarps kyrka
Temagud s tjänst, Suzanne
Byström. Kyrkkaffe

19.30 Luttra kyrka
Gudstjänst Jcmas Hagström

Lördag 19/9

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i. centrum

Da Capo och Kiiut
Svennings under ledning av
Annelie Karlsson och Ellinor

Norberg

Söndag 20/9
15 e. tréfaldighet
Kyrkoval

Här kan ni förtidsrösta

under en halvtimma
före och efter respektive
gudstjänst/mässa.
Valsedlar för samtliga val
finns tillgängliga. OBS!
Medtag röstkort!

11.00 S:t Olofs kyrka
IMässEi, Jonas Magström.
Kvrk kaffe.

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 Näs kyrka
Gudst änst, Olof
Abrahamson

14. 00 Släta kyrka
Familj egud s tjänst, Suzanne
Byström. Utdelning av
Barnens bibel

16.00 Skörstorps kyrka
Famil cgudstjänst, Mats
Löwing. Utdelning av
Barnens bibel. Söndagsskola

18.00 Fred riksbergs
kyrka
Sinnesrogudstjänst, Jonas
Hagström

18.00 Friggerékers kyrka
Mässa, Knut Svenning

Fortsättning på nästa sid
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Fredag 25/9

19. 00 S:t Olofs kyrka
Bildvisning

Lördag 26/9

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik- i centrum

Söndag 27/9
16e. tréfaldighet

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00Yllestadskyrka
Mässa, Olof Abrahamson

16.00 S:t Olofs kyrka
Familj egudstj änst,
Margaretha Josefsson

16. 00 Märka kyrka
Musikgzidstjänst,
Pontus Johansson.
Ungdomsgruppen

18. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Mularps kyrka
Mässa, Knut Svenning

18. 00 Kälvene kyrka
TemagudstJänst, Olof
Abrahamson. Kvrkkaffe

Lördag 3/10

11. 00 S:t Olofs kyrka
M. nsik i centrwn

Söndag4/1_0_
Den heliga Mikaels
dag

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst, Björn
Lundin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha
Josefsson. Kyrkkaffe

11. 00 Karleby kyrka
Skördegudstjänst, Suzanne
Bvsttöm

14. 00 Vartofta-Asaka
kyrka
Familj egudst] ans t, Suzanne
Byström

18.00 Friggerékers kyrka
Musikgudstjänst, Pontus
Johansson. Solskenskören

18. 00Asle kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

Lördag 10/10

11.00 S:t Olofs kyrka
OBS! Ingen Musik i
centrum. Välkommen dll

Gospelkonsert kl 18. 00. Se
nedan

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Gospclkonsert

Söndag 11/10
Tacksägelsedagen

09. 30 Luttra kyrka
Mässajonas Hagström

11. 00 S:t Olofs kyrka
Ekumenisk gudstjänst, Jonas
Hagström. Kör. Kyrkkaffe

11. 00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Knut Svenning.
Kyrklunch

11. 00Tiarps kyrka
Familj egud stj än st, Mats
T-öwing

14.00 Torbjörntorps kyrka
Famlljegudstjänst med
skördcaukrion. Knät

Svenning

14. 00 Yllestads kyrka
SkördegudstJänst med
auktion. Olof Abrahamson

18. 00 Släta kyrka
MUjögudstJänst med
miljödiplomering, Jonas
Hagström, Suzanne Byström,
Knut Svenning, Olof
Abrahamson

Lördag 17/10

11. 00 S:t Olofs kyrka
M.usik i cent)'um

Brassmuslk

Elever från NIusikskolan

medverkar

Söndag_18/1Q
19etréTaldiahet

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

09. 30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson
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11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Olof
Abraham son

16. 00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus
Johansson

18. 00 Vistorps kyrka
Mässa, Olof Abrahamson

Lördag 24/10

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Säng och musik av Viktoria
Unosson och Ellinor

Norberg

Sondag25/10
20 e tréT

10. 00 Friggerékers kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11. 00S.-t Olofs kyrka
Massa, Jt^iias liagström.
Kyrkkafte

11. 00Karlebykyrka
Gudstjänst, Suzanne
B^'ström

11. 00Kälvenekyrka
Gudstjänst, Pontus
Johansson

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mössebergsmässan, Pontus
Johansson

18.00 Mössebergs kyrka
SinnesrogudstJänst, Jonas
I-Iagström

18. 00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefs son

Lördag. 31/10
Alla helgons dag

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässajonas Hagström

15. 00och16. 30

Uppståndelsens kapell
MusikgudstJänst Jonas
Hagström

16. 00 Friggerékers kyrka
Minne sguds tjänst, Knut
Svcnning

16. 30 Aste kyrka
Minnesgudstjänst, Mats
Löwing

17. 00 Yllestads kyrka
Minnesgud s tjänst, Olof
Abrahamson

18. 00 Torbjörntorps kyrka
J\Gnnesgudstjänst, Knut
Svciining

19. 00 Släta kyrka
Minnes- och

musikgiidstjänst, Suzanne
Byström. ÅUebergskören

Söndag 1/11
Söndag efter alla
helgons dag

11.00 Fredriksbergs kyrka
Minnesgudstjänst med EFS,
Olof Abmhamson, Björn
Lundin

11. 00Tiarps kyrka
Gudstjänst, Suzanne
B^[ström

11. 00 Mularps kyrka
Friluftsgudstjänst på
berget, Martiii Sandström.
Kyrkkaffe

16. 00 Märka kyrka
Minnesgud s tjänst, Knut
Svenning

18.00 Luttra kyrka
MinnesgLidstjänst, Björn
Lundin

18. 00 Mössebergs kyrka
Musik till tröst, Knut
Svenning

IS.OOVartofta-Asaka
kyrka

Minn esgud s tjänst, Olof
Abrahamson

19. 00 Karleby kyrka
MinneygudstjänsE, Suzanne
Byström

Lördag 7/11

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Brassmuslk
Elever från Musikskolan
medverkar

Fortsättning på nästa sida!



Lördag 14/11

18. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

"\Vachetauf"J. S. Bach
Stöta kyrkokör, Bergäton och
S:t Olofs kyrkokör, orkester
och solister under ledning
av Ted RosvaU och Annika

Lagerquist

Söndag 15/11
Sönd. f.
Domssöndagen

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

10. 00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11. 00 S:t Olofs kyrka

Familj egudst j änst,
Margaretha Josefsson

11.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00Vistorpskyrka
Gudstjänst, Suzanne
Byström

18.00 Mössebergs kyrka
Temamässa,

Pontus Johansson.
Ungdomsgruppen

18. 00 Kälvene kyrka

Gudstjänst, Björn I.undin

19. 00 Släta kyrka

Gudstjänst, Su?:£inne
Byström

Lördag 21/11

11. 00 S:t Olofs kyrka

Musik i centrum

r-,

CF

.
(.1

Söndag. 22/11
Domssöndagen

09.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne
Byström

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 S :t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström.
Kyrkkaffe

11. 00 Aste kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11. 00Vartofta-Åsaka
kyrka
Gudstjänst, Olof
Abrahamson.

18.00 Fredrlksbergs kyrka
Sinnesrogudsqänst, Jonas
Hagscröm

18. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenaing

(^^ ^
Bilder: PMB Media & Design

t -^».
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PÅ GÅNG l MÖSSEBERGS ARBETSOMRÅDE
Märka, Friggeråkers och Torbjörntorps församlingar samt västra delen av Falköpings församling
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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
Tina Svanberg, diakon 070-221 24 18

Magdalena Johansson, församlingspedagog 77 63 30
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66

Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Verksamheten hösten 2009

Mössebergs kyrka
Måndag:

9. 00- 11. 30
18. 30-20. 30

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:

16. 00- 17. 30
17. 00- 17. 45
18. 00- 19. 30

19. 30

9. 00- 11. 30
15. 30- 17. 00
16. 00- 17. 00
17. 30- 19. 00
18. 30- 20. 30

13. 30-16. 00
18. 30

Öppna förskolan
Lovsångskören

Juniorer

Bamkör

Ungdomsgrupp
(ojämna veckor)
Kvällsmässa

Öppna förskolan
Miniorer

Tweenies Choir

Ungdomskör
Kyrkokören
(Mösseberg och Tor-
bjöm torp)

Källar'n

Alphakurs (nybörjar-
kurs i kristen tro) Start
24/9

Torbjörntorps församlingshem
Måndag:

15.30-17.00 Miniorer
17.30-19.00 Juniorer

Onsdag:
18. 30- 20. 30 Kyrkokören

(Mösseberg och Tor-
bjömtorp)

Gudstjänster i Märka, Mösseberg, Friggeråker, och
Torbjörntorp - Se predikoturen i FT, anslag vid resp.
kyrka eller www. svenskakyrkan, se/falkop[ng

Välkommen att vara med i vår verksamhet.

Kontakta resp. ledare eller ring Pontus Johansson
0515-10003

. Tisdag .

. 19, 30 Mössebergs kyrka .
, Kvällsmässa »

. .

Torsdag:
* 9.00 Bergsliden 7
* Mässa m. servering
. .

* Varmt välkommen!

Ny församlingspedagog i Mösseberg

Under Maria Håkanssons tjänstledighet går
* Magdalena Johansson in som vikarie under
. drygt ett år. Magdalena bor i Vättak, men är
. uppvuxen i Kymbo och har arbetat som musik-
. lärare i tio år, senast i Ulricehannn.

.

, Hon kommer att leda de olika barngmpperna i
kyrkan, som juniorer, miniorer och konfirmander.
- Det ska bli kul och det känns väldigt spän-
nande, säger Magdalena.

Magdalena har inte arbetat inom Svenska kyr-
* kan tidigare, men är ändå inte helt obekant med
. kyrkan då hon har spelat vid musikgudstjänster.
.

. Vi hälsar Magdalena välkommen och hoppas att

. hon ska trivas hos oss i Mösseberg!

Ungdomsgruppen i Krakow.

Den 12-16/8 var 1 5 ungdomar från Mösseberg med 4 ledare i Polen. Huvudmålet var
en dag på koncentrationslägret Aschwitz-Birkenau, vilket blev en viktig och omtumlande
upplevelse. Med hjälp av svensktalande guide fick vi också en innehållsrik dag i Krakow, då vi
bland annat såg den gamla judiska stadsdelen Kazimierz.

En dag åkte vi till den 700årgamlasaltgruvaniWielic2kadärvi 120 meter ner i underjorden
fick ta del av kamrar och kapell, med skulpturer och ljuskronor helt l salt.

På hemvägen besökte vi katedralen i Czestochowa med den kända ikonen av Maria och
Jesusbamet, Svarta Madonnan.

Varje dag fanns fri tid att gå på stan, shoppa och prova på restaurang- och cafélivet. Dagarna
ramades in av morgon- och aftonbön.

Vid några tillfällen i höst kommer ungdomarna att berätta om resan i våra församlingar. Här,
redan nu, några spontana omdömen från gruppen:
* Spännande att få gå in i en
synagoga och lära sig mer om det
judiska sammanhanget!
* Auschwitz var inte roligt förstås,
men intressant!

* Birkenau var en stark upplevelse!
Man får perspektiv på sitt eget,
värderar allting i livet på ett nytt
sätt, ser det vardefuilal
* Det har varit en lärorik resa,

mycket information, otroligt
många olika upplevelser på kort
tid!

Nedtecknat av Tina Svanberg
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Östra delen av Falköpings församling
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Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95
Margaretha Josefsson, komminister 77 63 21 / 0705-09 39 28

Björn Lundin, komminister 77 63 33 / 070-872 38 48

Annika Lagerquist, organist 77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Anne Blomqvist, diakon 77 63 25

Elisabeth Gustavsson, församlingsassistent 77 63 81

Marie Gustavsson, vik församlingspedagog 77 63 35
Förskolan Arken, föreståndare Solveig Asmus 77 63 34
Diakoni / Nya S:t Olofs gård, 77 63 25 / 77 69 81
Förskolan Bokan, föreståndare Tina Andrésen 77 63 13

Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32

Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

fterlysning Café S:t Olof

snorer och basar sökes till våra körer!

örerna över i församlingshemmet och söker främst tenorer och basar,
len enstaka alt- och sopranplatser finns också.
antakta Annika Lagerquist, organist och körledare, för mer info och
imäian.

?1: 051 5-77 63 22 eller annika. lagerquist@svenskakyrkan. se

ergaton
:t Olofs kyrkokör
albygdens oratoriekör

Onsdagar
Torsdagar
Fredagar (1/mån)

kl 19-21 ikärstugan
kl 19-21 ikörstugan
kl 18-21 i stora salen

Dnja Jonasson är ny kyrkvärd i Fredriksbergs kyrka. På bilden
ir hon nyckeln av den avgående kyrkvärden Risto Gidmyr. Foto:
örje Franzén

"edriksbergskören
nsdagarkl19. 00-20. 30i
edriksbergs kyrka. Start: 26/8.
'dåre: EISinor Norberg;
705-9) 0654

ören Knut Svennings
»rsdagar varannan vecka kl 1 9.00-
1.00 i Fredriksbergs kyrka Start: 3/9.
'dåre: Ellinor Norberg;
705-9; 0654

;t Olof Gospel
sdagar varannan vecka kl 1 9.00-
1.00 i Körstugan, Start: 25/8. Ledare:
linor Norberg: 0705-91 06 54

S:t Olofs gård har öppet som vanligt
höst. Välkomna!

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag 9.00
-1 6, 00, Då finns alltid kaffeservering,
försäljning av skorpor och hantverk och
möjlighet att läsa tidningar. Kontakt:
Elisabeth Gustafsson; 0702-2) 25 18

Måndagar
8, 30 Handarbetsgrupper, 1 2, 00
Middagsbön, 1 2.00-1 3. 30 Sopplunch,
8-18 Klädinsamling

Onsdag
12,OOMiddagsbön,
12. 00-13. 30Sopplunch

Torsdag
1 0.00 Rörelsegympa, 11 .00
RÖrelsegympa, 12.00 Middagsbön,
12.00-13.30
Sopplunch

Välkommen till Cafe S:t Olof
Falköpings församlingshem.

Onsdag 23/9 kl 15. 00
Birgitta Lindh sjunger och spelar
för oss

Onsdag 30/9 kl 15. 00
Barn från Arkens förskola sjunger
för oss

Onsdag 7/10 kl 15. 00
Båsse Johansson kåserar om

journalistlivet

Onsdag 21, 10 kl 15. 00
"Vem tror du att du är?" med Ted
Rosvall

Onsdag 28/10 kl 18. 00
OBS! Tiden. Ingrid och Per
Stridh berättar senaste nytt från
Rumänien. Konstlotteri till förmån

för Slättmissionens hjälpande
hand

Onsdag 4/11 kl 15. 00
Ej fastställt program

Onsdag 11/11 kl 15. 00
"Fattiga barns chans till livet
Indien", Inga och Bo Ekström

Barn och ungdom

Nu startar vår barn- och
ungdomsverksamhet sin
hösttermin. Både gamla och nya
deltagare hälsas välkomna.
Kontakt: Marie Gustavsson tel
736335

Miniorer (årskurs 0-3)
Torsdagar 15.30-17.00
med start 3/9

Juniorer (årskurs 4-6)
Mandagarkl16. 00-17. 30
med start 31,8

Ungdomsgrupp
(konfirmerade ungdomar)
Onsdagar18.30-20.30
ojämna vecka med start 9/9
Kontaktperson: Åsa Jockisch 0706-
28 23 26

Församlingskåren
Alla intresserade hälsas varmt
välkomna till Falköpings
församlingskårs arrangemang
i Fredriksbergs kyrka under
hösten!

Måndag 21, 9 kl 18. 00
Prosten Uno Mårtensson - Vad

är sanning?
Bibelförklaring

Söndag 4/10 kl. 14. 00
Falköpings församlingskår firar
80-årsjubileum. Vi samlas kl
14.00 och firar högmässa. Efter
högmässa inbjuds till trevlig
samvaro i församlingsvåningen
där vi intar en enkel måltid och
avrundar med kaffe och kaka.
O.s.a. till Karin Irvefors 051 5-
1 61 29, senast 28 september

Måndag 19/10
Församlingshemmet kl.
18.00
Odla i kyrkans trädgård, Anne
Blomqvist

Måndag 2/11 kl. 18. 00
Rune Hjelm - Frimodig tro i en
sekulariserad tid

Måndag 16/11 kl. 18. 00
Ted Rosvall - Kyrkan mitt i byn.
Ett kåseri om helg och socken
gamla tider

Mändag 30/11 kl 18.00
Mats Löwing medverkar

Måndag 14/12 kl 15. 00
Luciasamkväm
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Suzanne Byström, komminister 300 00 / 0705-76 81 91
Mats Löwing, komminister 361 91 /0709-50 83 86
Olof Abrahamson, vik. på komministertjänst 0706-19 90 40
Birgitta Lindh, kantor 0701-89 20 07
Ted Rosvall, kantor 371 05, 0705-30 09 94
Sara Strömberg, församlingspedagog 300 00 ,0702-10 70 95
Sonja Svensson, församiingspedagog, 0702-51 89 27
Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare inre tjänst
0705-23 95 32

Magnus Uddenstig, vaktmästare 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 6'
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00
Slötagården 301 88 ,300 00
Tiarps hembygdsgård 361 01

Yllestad församlingsgard 76 30 02

Verksamheten hösten 2009

SLÖTAGÄRDEN
Kontaktperson:
5aro Strömberg:
0702-707095

Öppna förskolan
0-5 år tillsammans med

vuxen. Onsdagar
9.30-11.30

Miniorer/Juniorer
(årskurs 1-4)
Tisdagar jämna veckor
16.30-18.30

TIARPS
HEMBYGDSGÅRD
Kontaktperson:
5oro Strömberg:
0702-107095

Juniorer (årskurs 3-5)
Torsdagarjämna veckor
17, 00-18. 30

Seniorer (årskurs 6-8)
Torsdagar ojämna veckor
18. 00-20.00

Ungdomsgrupp
Torsdagar jämna veckor
19.00-21,00

Söndagsskola
För barn från 4 år. Söndagar varannan
vecka kl 10,00-1 1.00. Start på
familjegudstjänsten i Skörstorps kyrka
den 20/9 kl 16.00

YLLESTADS
FÖRSAMLINGSGÄRD
Kontaktperson'
Sonja Svensson:
0702-5; 8927

Stor och liten (Öppen förskola)
Onsdagar9.30-11.30

UV-scouter i Vartofta-Asaka

hembygdsgård
Torsdagar 17. 30-19. 00

KÖRER
Kontaktperson:
Ted Rosvai!,

0705-300994

Ållebergs kyrkokör
Tisdagar kl 19.00;
Slötagården

Aslebygdens barnkör
Onsdagarkl12. 40-13. 10i
Asle skoia

en

SAGOLIK
NATT

"En sagolik natt"
- NATTkAMP
2009

Under helgen 26-27 sep-
tember kommer det vara

liv och rörelse i skogarna på
Hunneberg, Då går Svenska
Kyrkans Ungas arrangemang
Nattkampen av stapeln.
En 10 km lång vandring
under natten, stationer

med tävlingsmoment under
vägen.

Falköpings Pastorat står
för en av stationerna under

denna natt och vår utmaning
till er är nu: finns det någon/
några som skulle tycka det vore roligt att möta alla ungdomar och deras ledare i skogen
under natten och leda dem i tävlingsmomentet på vår station? Då är du välkommen att höra
av dig till Sara Strömberg.
Tfn:. 0702-10 70 95 eller sära, stromberg@svenskakyrkan. se

Vackra murar

Mularps och Asle kyrkogår-
dar har under en längre tid

* varit föremål för renove-

. ringsarbete. Det är kyrko-

. gårdsmurarna kring de två

. grannkyrkoma som repare-

. råts och ställts i ordning av
, Thomas Bowenius, Suntak.

När det gäller medeltida
kyrkogårdar så talar man
egentligen om sk bogårds-
mur, som bl a karaktärise-

ras av att det saknas skarpa hörn. Den skall vara rundad och följsam. Mularp är ett tydligt
. exempel på en medeltida bogårdsmur.
.

. Vid en av sommarens gudstjänster uppmärksammades det sköna resultatet av renovering-

. en, och tack framfördes vid det efterföljande kyrkkaffet vid muren till den skicklige hantver-
, karen Bowenius. Dagen till ära hade medlemmar ur MHF-avdelningen i Ulricehamn mött upp

och kunde tillsammans med församlingsbor beundra den ny-gamia muren.
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Samlingslistan för Aslebygdens
församling bestar av

Conny Johansson
Lena Sjölin
Inge Moberg

1

2.
3.
4. Raimo Kokko

5. Christina Andersson

6, Ingemar Oskarsson
7. Barbro Westergren
8. Kurt Ossiansson

9. Berit Mannesson

10. Bertil Johansson

11. Kristina Westergren
12. Per-ErikTidén
1 3. Birgitta Einarsson
14. Sven-Erik Antonsson

1 5. Irene Löwing
16. Tore Svensson

Pä rätt väg

Som vi skrev på sidan 3 kommer det att bli nya för-
samlingsindelningar från och med 1 /1 2010. l och
med det blir det nya kyrkoråd som ska besluta över
ett större område och fler kyrkor än tidigare. De
listor som ville fick skriva ned vad man tänker arbeta

med nästa mandatperiod och på sidorna 17-20 kan
du läsa mer.

På denna och övriga sidor kan du också läsa vilka
listor och vilka personer du kan rösta på.

}c

Socialdemokraternas lista för

Falköpings församling består av

I. BoelLindh

2. Göran Helnnersson

3. Ulla-Lisa Karlberg
4. Henry Johansson
5. Elisabeth Karlsson

6. Ingegerd Darius Reinholdsson
7. Anita Renkvist
8. Arme Gunnarsson

9. Anita Karlström

10. Stig Fahlgren

. <n^ ..-1-.-».

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkans
lista för Falköpings församling består av

1. Börje Franzén, kyrkvärd
2. Irene Andersson, friviiligarbetare
3. Martin Sandström, prost
4. Anne-Marie Kördel, anhörigsamordnare
5. Kerstin Hjertquist, adjunkt
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Bakre raden frän vänster: Tord Hallq»ist, Kent Strängby, Christer Eliasson, _Ellnor Gustafson Monica Anderss°n_°chcarl;M^"^Ander^80^
^a'mre°raden'f°rän;änster:'K'ristina'Johans50n^ BlrgTttaPrysander, Walter Bertilsson, Inga-MaJ Skog, Laila Rubenson, Gerd Sandberg och Sär,
Strömberg

Framtidens kyrka i YIIestacls församling
har som målsättning att skapa en ljus och
öppen kyrka och att öka antalet besökare l
vara gudstjänster. Detta genom att förnya
gudstjänsterna och satsa extra på familje-
och musikgudstjänsterna.

Ytterligare en målsättning är att fortsätta
siitsa på det viktiga barn- och ungdomsar-
betet.

Framtidens kyrkas i Yllestads församlings
lista består av

1. Carl-Magnus Andersson
2. Monica Andersson
3. Walter Bertilsson
4. Maria Bruckshaw
5. Nicholas Bruckshaw
6. Christer Eliasson
7. Elinor Gustafsson
8. Tord Hallqvist
9. Anna-Karin Johansson

10. lng-Marie Johansson
11. Kristina Johansson

1 2. Sonja Johansson
13. Sven Johansson
14. Birgitta Prysander
1 5. Birgitta Rehnberg
16. Laila Rubenson
17. Gerd Sandberg
18. Inga-MajSkog
19. Margaretha Warrén Stomberg
20. Kent Strängby
21. Sa ra Strömberg
22. Sonja Svensson



lIa,"riste.r. G»unnn.°,mS:^"Sn; ̂gTO.r-A.r"°'.d8s°^LarB'A". 'd.Fred"k88°n'BengLOS<:arsson. Lennart F"SSeräker, Birgitta Lundin, Conny Fant, Bengt-
^T^"n°nMilBe;l'K^Sldlr LBa*:LS;'"d^g°LKaJLSlB "kmar^

i, Nils-ArneAndreasson, Martha Liljegren och Bo Berg - ~ "' --~'° -----'-. ''-"*-"-"..".. -"'"",

Att bryta upp urgamla församUngsgrän-
ser brukar inte gå smärtfritt. Man värnar
om sitt, om inte annat infinner sig en
rädsla att hela identiteten skall sjunka in i
anonymitetens dunkel. Så v^ir det inte när

MÖssebergs församling blev till, det sked-
de i fullt samförstånd och medvetenhet
om vad tiden kräver. Så bildades Mösse-

bergs församling av Torbjörntorps, Frig-
getåkers och Märka församlingar samt
den västra delen av Falköpings försam-
ling. Det senare en unik händelse i sig.

De olika kyrkornas skilda karaktärer

erbjuder var och en särskilda mÖJUghe-
ter; från den medeltida kyrkan i Märka

över 1800-tids kyrkan i Torbjörntorp till
de moderna kyrkorna l Friggeråker och
Mösseberg. Moderna, men ändå så olika.
Dcttfi ger oss obegränsade möjligheter
till att ha ett brett utbud av gudstjänster
och varjehanda sammankomster.

Vi vill att den nya församlingen skall
präglas av öppenhet och att alla männis-
kor ska kunna komma till oss och känna

värme och gemenskap. Jesus Kristus ska
viira tydlig och synlig i allt vad vi gör; det
får aldrig finnas någon tvekan på den
punkten.

Många människor har det svårt i en rid
som väl aldrig varit sä suddig och kontur-
lös som den vi lever i nu. Vi måste hela
tiden vara beredda att finnas till stöd när

någon ropar på hjälp.
Kyrkan har allrid haft en säker frivil-

Uggrund, inte minst i syföreningarna och
i insatser Inom diakonin. Av detta finns

inte mycket kvar i nutiden. Tiderna för-
ändras. Till detta kommer att vi i Svenska
kyrkan inte har samma tradldoner att falla
tillbaka på som man har inom andra kyr-
kor och samfund. Vi är emellertid övcr-

tygade om att behovet av frivilUginsatscr
kommer att öka för att möta de behov
som finns och som hela tiden växer. Dia-

kanin är en av våra viktigaste vcrksam-
heter som vi anser måste få mycket hög
prioritet. Man kan dessutom konstatera
att JMössebcrgs församling hfir väldigt
många äldreboenden och sjukhus med
sina särskilda behov och möjligheter.

Allt börjar i ungdomen och samtidigt
som vi värnar om Eilla de som finns på
våra äldreboenden är det lätt att inse att

vi måste ha en omfattande barn och ung-
domsvcrksamhet med många olika aku-
viteter. Det som byggs väl i ungdomen
står stabilt hela livet, jag själv har mina
rötter i SMU för många år sedan och vet
vad det betyder.

Till sist men absolut inte minst känner

vi för musikens betydelse i våra kyrkor.
Ett- rikt musikUv är det samma som ett
rikt gudstjänstliv och vi måste se till att
sång och musik får vara en viktig del av
våm gudstjänster och samlingar.

Åke Abrahamsson

Öppen kyrkas lista består av

1. Åke Abrahamsson, Märka

2. Gunilla Balutia, Mösseberg
3. Sören Nolberger, Torbjörntorp
4. Bengt-Arne Andersson, Mösseberg
5. Bengt Kullander, Friggeräker
6. Barbro Sandinge, Mösseberg
7. Birgit Pryssander, Torbjörntorp
8. Sven Brage, MÖsseberg
9. Lennart Elmander, Märka
10. Anne-Marie Asp, Märka
11. Lennart Friggeråker, Friggeråker
12. Martha Liljegren, Mösseberg
1 3. Bengt Oscarsson, Torbjörntorp
14. Inger Fernhed, Mösseberg
1 5. Helena Jälthammar, Friggeräker
16. Birgitta Lindh, Mösseberg
17. Ingvar Arnoldsson, Torbjomtorp
18. Inga-Lill Abrahamsson, Märka

19. Göran Einarsson, Mösseberg
20. Kajsa Bäckmarker Brage, Mösseberg
21. Bo Berg, Friggeräker
22. Georg Gunnarsson, Märka

23. Lars-Arvid Fredriksson, Torbjörntorp
24. Birgitta Lundin, Friggeråker
25, Conny Fant, Mösseberg
26. Nils-ArneAndreasson, Mösseberg
27. Bengt Lennartsson, Mösseberg
28. Gunnel Oscarsson, Torbjörntorp
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Från vänster: Suzanne Byström, komminister, Rosita Hvalstedt Källeskog, Gösta Klöverlid, Britt Gustavsson, Sture Karsåker, Sören Gustavsson, M;
Bränsvik, Fredrik Augustsson, Per Svensson, Dogland Thelander, Roland Svensson, Tage Syren, Britt-Marie Lindgren och Karin Ericson

Slöta-Karleby är beläget på den mycket
natursköna sluttningen av Ållcberg.

Det är en mycket gammal kulturbygd
och många turister och människor, som
har små rötter här, kommer hit för att

besöka vår bygd och våra gamla fina kyr-
kor.

Vi är en levande landsbygd med myck-
et jordbruk, näringsidkare, hantverk och
akdvii hembygdsföreningE ir. Vartofta

samhälle har bland annat grundskola, af-
far och äldrcbocnde.

Vi har alla åldersgrupper represente-
rade men gläds särskilt över att så många
unga barnfamiljer finns bosatta l vårt
område.

Församlingens verksamhet, som l stort
kan beskrivas i form av gLidstJänstfiran-
de, undervisning, diakoni och mission,
har sin självklara grund i evangeliet, i tron
och förtröstan på nrt Jesus Kristus finns
nära oss människor i det vardagliga Uvet,
i vardag och fest, i glädje och sorg, i liv
och död.

Sången och musiken är en styrka i vår
församling med en kör på cirka 40 mcd-
lemmar och ett omfattande barn", ung-
doms- och konfirmandarbete. Vi vill ha

öppna dörrar och låga trösklar i vår för-

samling och i våra kyrkor så att alla ska
känna sig välkomna och delaktiga, inte
minst våra barn, ungdomar och deras fa-
miljer. Vi välkonanar också självklart alla
besökare udfrån, de soin inte bor här.

Slöta-Karleby h;ir, soni tidigare två när-
belägna församlingar, sedan långt dllbaka
1 dden, haft ett mycket gott samarbete
med varandra. Vår förhoppning är nu ätt
vi som EN stor församling ska finna st\Tr-

ka och glädje rillsammiins l uppgiften att
fortsätta att förkunna och ]ev£i det goda
och glada evangeliet i vår bygd.

Va.rmt välkomna till gudstjäiiRter och
annan samvaro i Släta-Kiirlebv försam-

Iing!

Framtidens kyrka i Släta-Karlebyförsam-
lings lista består av

1. Karin Ericson

2. Roland Svensson

3. Tage Syren
4. Britt Gustavsson

5. Sture Karsåker

6. Fredrik Augustsson
7. Rosita Hvalstedt Källeskog
8. Per Svensson

9. DoglandThelander
10. Gösta Klöverlid
11. DagHögrell
1 2. Britt-Marie Lindgren
13. Sören Gustavsson

14. Margareta Badh
1 5. Lisa Andras

1 6. Margareta Johnson
17. Anita Lindholm Wallin

1 8. Märta Bränsvik

1 9. Christer Fredricson

20. Annelie Einarsson
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Frän vänster: Ann-Britt Larsson, Sonja Henriksson, Jan-Olof Sandberg, Anne-Mari Sahlström, Roland Andersson och Hillevi Wallgren.

Centerpartisterna i Falköpings försam-
ling vill arbeta för en folkets kyrka som
är öppen och välkomnande för aik så att
var och en vet att kyrkan finns med glädje
och stöd.

Vi arbetar för en folkets kyrka som präg-
las av delaktighet och respekt för varje
människas rättigheter och unika värde.
En kyrka som är öppen och välkomnan-
de för alla så att var och en vet att kyrkan
finns med glädje och stöd från vaggan
och till graven. Kyrkan i Falköpings för-
samling ska arbeta så att den inbjuder
och uppmuntrar till friviUiginsatser i
de olika verksamheterna, vilket blir allt

viktigare i en krympande ekonomi. Med
den bakgrunden sk^ vi l gemenskap ut-
veckla gudstjänster som berör, satsa på
barn- och ungdomsverksamheten, stärka
diakonin så att man kan arbeta än mer

utåtriktat och slå vakt om vår värdefulla

musik- och kul tLir verksamhet. Vi vill

sätta dopet i centrum och medverka alt.
inbjuda till att barnen som föds i försa.m-
lingen blir döpta.

För att fullfölja ovanstående uppdrag kan
vi i Falköpings församling med dukdga
och kompetenta medarbetare och tcolo-
ger glädjas åt att kunna verka i våra tidiga
med el dd s kyrkor S:t Olof och Luttra,

likaså i den nyare Fredriksbergskyrkan
och i kapellen. Vt kan konstatera att vi är
väl rustade med funktionella kyrkor och
övriga lokaler förutom bristen på "sam-
lingsrum/kyrktorg" i anslutning till S:t
Olofs kyrka, vilket vi ser som viktig fråga.
att föra upp på dagordningen.

^

Centerpartiets lista består av

1. Roland Andersson, Flogen, Falköping
2. Sonja Henriksson, Margaretagatan,
Falköping
3. Ann-Britt Larsson, Nolgården, Luttra
4. Jan-Olof Sandberg, Krusagårdsgatan,
Falköping
5. Sven-Erik Eriksson, Synnerål,
Uddagården, Luttra
6. Hillevi Wallgren, Floravägen, Falköping
7. Anne-Mari Sahlström, S;t Olofsgatan,
Falköping
8. Inger Axelsson, Skattning, Aspelund,
Luttra

9. Majdor Segerström, Sleipnergatan,
Falköping
10. Margareta Lindström Skattning,
Kvarnegården, Luttra
11. Inga-Lill Linden, Vilhelmsro gård,
Falköping
12. Ingemar Andersson, Gategården,
Luttra

1 3, Torbjörn Larsson, Nolgården, Luttra


