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Ett genomgående tema under sommarmånaderna för 
Kyrkobladets större kollega, Falköpings Tidning, tycks 
vara veteranbilar. Överallt ställs de ut, visas upp, poleras 

och beundras. Kanske hör du till dem som sett dem i verklig-
heten, på gatan eller vid någon hembygdsgård. 

Det är lätt att glömma hur mycket möda och hur många tim-
mars slit som ligger bakom det vi ser. Den lätta sommarbrisen 
i håret på förare och passagerare är det kortvariga resultatet 
oändligt skruvande och filande i trånga, vintermörka garage. 
Bara att starta upp en gammal skönhet på våren kan vara ett 
stort företag. Det är så mycket som måste stämma och så 
många detaljer som måste fungera på en gång. 

På ett sätt är vår kyrka rätt lik dessa rariteter. På sommaren 
visar vi gärna upp våra kyrkor för släkt och vänner. Sångguds-
tjänster i sommarnatten ger oss den rätta stämningen och 
kanske har det vi upplevt fått fönstret mot himlen att ställa sig 
på glänt. Konfirmationer, dop och vigslar avlöser varandra och 
finklädda sällskap upplever livets största ögonblick i kyrkans 
hägn. Vinden blåser oss i håret.

Men det ligger mycket arbete bakom. Kyrkorna ska putsas och 
fejas, både inne och ute. Körer ska övas och konfirmander ska 
undervisas om livet och tron, innan den stora dagen är inne då 
de högtidligt går fram i kyrkan. När nu hösten närmar sig går 
vi in i arbetsfasen igen – inte med suckar och tunga steg, utan 

JoNaS HagSTrÖM, 
kyrkoherde, Svenska kyrkan Falköping

kyrkoherden

Var med i kyrkans verkstad!

med glädjen över att få satsa på nytt. Vi sätter nya mål, ser nya 
möjligheter och får ny arbetsglädje. ”Kraft till tjänst är tjänstens 
lön”, står det så sant i psalmen. Under alltsammans finns natur-
ligtvis en härlig gemenskap av människor som ser, lyfter, bär, gläds 
och gråter med varandra. Vi har olika uppgifter i vår kyrka, frivil-
liga, volontärer och anställda, men målet är ett och detsamma: 
att gå en ny vår och sommar till mötes, en sommar som aldrig 
förgår.  

Så var med du också, i kyrkans verkstad! Medmänniskan behöver 
dig, och det finns en uppgift just för dig. guds välsignelse önskar 
jag er alla!

Rätt svar på sommarnumrets tävling Kyrkrally:
1. Fredriksbergs kyrka g, 2. Friggeråkers kyrka r, 3. Karleby kyrka L, 4. Kälvene kyrka a, 5. Luttra kyrka J, 6. Marka kyrka S, 
7. Mularps kyrka P, 8. Mössebergs kyrka N, 9. Näs kyrka K, 10. S:t olofs kyrka I, 11. Skörstorps kyrka F, 12. Slöta kyrka C, 
13. Tiarps kyrka D,  14. Torbjörntorps kyrka M, 15. Vartofta-Åsaka kyrka o, 16. Vistorps kyrka B, 17. Yllestads kyrka H och 
18. Åsle kyrka E

Vinnare av bokpaketet är Elvy Bjerke, Falköping. 
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Det har varit en sommarungdomskör även i år. Det var 26 deltagare fast alla var inte med 
riktigt hela tiden. Erik Johansson och Madeleine Kvick ledde kören. De hade sammanlagt 16 
olika framträdanden varav två i respektive grannpastorat. Kören hade även en utflyktsdag 
som denna gången bar iväg till Töreboda och cykling utmed göta kanal. Så klart att en 
körmedlem hamnade i kanalen och att det blev punktering osv.

Kören hade final enligt tradition med en i stort sett fullsatt Slöta kyrka den 4 juli. Tyvärr 
kunde inte Erik vara med då han var i Italien med trumkåren. Madeleine skötte ledarskapet 
med den äran och blev sedvanligt hissad av kören utanför kyrkan. Här följer några glimtar 
från de tre körveckorna och några synpunkter från två deltagare.

Jag tyckte att det var kul att vara med i sommarungdomskören. Man träffade många nya 
personer som man aldrig pratat med förut och vi hade roligt ihop. Jag lärde mig mycket mer 
än vad jag trodde att jag skulle göra när det gäller att sjunga i stämmor och sånt. 
/Felicia

Sommarkören har varit kanon, under de 3 veckorna har man utvecklat sina musikkunskaper 
tack vare två fantastiska lärare. Man har fått träffa nya vänner samt glädja gamla som små 
med körens sång. Att vi har fått vara på många ställen och att så många har kommit och 
kollat har varit jätte trevligt. Så sommaren har varit lyckad!
/Mattias
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Djupt inne i de småländska 
skogarna, strax utanför Skil-
lingaryd, ligger Tallnäs, en 
av stiftsgårdarna i Växjö stift. 

I mitten av juni åkte 56 ungdomar från 
Falköping iväg på ett tio dagar långt kon-
firmationsläger på den natursköna gården 
bredvid Linnesjön.  

– Det blir en bättre gemenskap när man 
åker iväg på läger, säger Kristina Askolin, 
präst i Falköpings församling och en av le-
darna för lägret. Vi hinner med mer, bland 
annat har vi enskilda samtal med alla kon-
firmander, vilket vi inte hade hunnit med 
i samma omfattning hemma. Vi erbjuder 
samtal för att man ska få känna på hur 
det är och att ungdomarna inte känner 
sig främmande för att kontakta oss  efter 
att de har kommit hem. I sådana här stora 
grupper är det viktigt att alla blir sedda 

och det blir man, när man åker iväg på 
läger.

I tio dagar var konfirmanderna på läg-
ret och på dessa dagar varvas lektioner 
med lek, bad och kvällsaktiviteter. 

– Vi börjar dagarna med frukost och 
därefter blir det morgonbön i kapellet på 
stiftsgården, fortsätter Kristina. Efter det 
har vi två lektionspass där konfirman-
derna är uppdelade i fyra olika grupper 
och där varje dag har ett särskilt tema. 
Efter lunchen är det fritid och då brukar 
ungdomarna gå iväg och bada eller spela 
fotboll innan det är lektionstid igen. På 
kvällarna har vi lekar, lägerbål och afton-
bön innan vi går och lägger oss. 

Emmy Johansson och Klara Gustavsson 
är båda 19 år och har precis tagit studen-
ten. Under lägret arbetar de som hjälp-

ledare.
– Jag har varit med i ungdomsgruppen 

i Fredriksbergs kyrka i ett par år och fick 
frågan om jag ville jobba som hjälpledare 
på olika läger och det ville jag, berättar 
Klara. Det behövdes fler ledare och då 
frågade jag Emmy. 

– Och jag sa ja på en gång, säger 
Emmy.

Emmy och Klara tycker att det är roligt 
att jobba med ungdomar, bland annat för 
att det blir en god gemenskap och att hela 
gruppen sammansvetsas. 

– Det är också mysigt med lägerbålen 
och morgon- och kvällsbönen som vi har 
varje dag. Jag kan tänka mig att göra det 
här igen, säger Emmy.

Vad gör att två 19-åriga ungdomar vill 
göra detta?

– Det var min egen konfirmation som 
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Det är allt färre som vill konfirmeras i Sverige, så också i Falköping även om statistiken visar att intresset 
för konfirmation är fortfarande något större än i övriga riket. I Falköping har man på senare år satsat på 
konfirmationsläger, en form som har visat sig vara väldigt uppskattad bland konfirmanderna. 

På väg mot konfirmation

För Elin Ahlrik och 
Ida Adolfsson var det 
självklart att de skulle 
konfirmeras.



gjorde att jag gick med i ungdomsgrup-
pen, berättar Klara. Jag har själv starka och 
positiva minnen från min konfirmations-
tid och det är roligt att vara med här.
 
Pontus Johansson är präst i Mössebergs 
församling och tycker att konfirmatio-
nen kan vara ett bra tillfälle att stanna 
upp mitt i allt vad det innebär att vara 
tonåring och göra något helt annat.

– Det är bra att sätta av tid av sitt liv 
för att tänka på andra frågor som man 
kanske vanligtvis inte diskuterar, som 
tro, människosyn, etik och moral. Andra 
frågor kan handla om insidan och att lära 
känna sig själv. 

Drygt 30% av landets 15-åringar väljer 
att konfirmera sig varje år. I Falköping är 
det ungefär varannan tonåring som väljer 
att konfirmeras. 

– Jag tror att det finns en stark kyrk-
lig tradition i Falköping, menar Pontus. 
Dessutom tror jag att vi har ett bra kon-
firmationsarbete. Lägerarbetet är top-
pen! För de flesta blir det ett minne för 
livet. Det är inte enbart lektioner, utan så 
mycket mer. Vi visar att det inte handlar 
enbart om teoretisk kunskap om hur det 
är att vara kristen utan att man också kan 
använda sin tro praktiskt i livet. Det finns 
inga krav på att man måste vara kristen 
för att konfirmeras. Tron kan vara svag 
men det är under konfirmationstiden 
man upptäcker och tar ställning för eller 
emot den kristna tron, vilket är oändligt 
värdefullt. 

Ida Adolfsson och Elin Ahlrik är två av 
konfirmanderna på lägret och berättar 
varför de valde att konfirmeras. 

– Det var ganska självklart att jag skul-
le konfirmera mig, säger Ida. Jag kände 
många som har gjort det och det verkade 
intressant och roligt. Man visste inte så 
mycket om kristen tro innan, men vi lär 
oss mycket under tiden. Och det är väl-
digt roligt med läger. 

Elin är inne på samma linje. 
– Det verkade roligt, säger Elin. Jag 

har kompisar som också är med här på 
lägret, men man lär också känna många 
nya vänner.

Det härliga lägerlivet forsätter i några da-
gar till. I början av juli ska alla 56 ungdo-
marna konfirmeras i Mössebergs kyrka, 
men under dessa första soliga veckorna 
av sommarlovet kan det vara tio sköna 
dagar hemifrån med undervisning, sol 
och bad. 
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Emmy Johansson och Klara Gustavsson har varit hjälpledare under lägret. 

Det är inte enbart lektioner. De hinns med att spela 
fotboll också.

reportage



Friluftsgudstjänsternas månad
Friluftsgudstjänster är ett mycket trevligt fenomen på sommar-
halvåret. Jag hann avverka sex stycken innan min semester. Det 
roliga med friluftsgudstjänster är att inte allting är förutsägbart. 
om man börjar med vädret... Tänk vad många bryderier om var 
gudstjänsten ska vara - ska den vara ute eller i kyrkan? I år har det 
inte varit några som helst tveksamheter vad gäller vädret. Det har 
bara varit att tuta och köra. Tänk vad människor jobbar för att få till 
stånd dessa gudstjänster. Dels så fejas det. gräset klipps/slås med 
lie eller trimmas nu för tiden. Stolar bärs ut, psalmböcker kånkas. 
I vissa fall bakas det så det står härliga till - allt för friluftsguds-
tjänsten. Kantorn släpar piano, stativ, notställ och koralbok - allt 
för dessa...  

Under gudstjänsten på gamla kyrkplatsen i Vistorp höll jag på att 
få en stor pinne i huvudet. Koralboken föll ner på tangenterna och 
startade igång de förinställda melodierna på synthen. 

-Kan vi ta en liten paus i gudstjänsten för jag behöver byta bat-
terier... på synthen.  Detta hände i agnestads kyrkoruin. Det finns 
otaliga berättelser om vad som kan hända och vad som faktiskt 
händer. alla verkar dock vara på gott humör och har stort överse-
ende med oförutsägbara händelser. Efter denna härligt speciella 
gudstjänst plockar man fram fikakorgen eller sätter sig vid dukade 
fikabord. Jag älskar friluftsgudstjänster! 

Ellinor Norberg, kyrkomusiker

KYRKANS DAG
Varmt välkommen till Kyrkans dag den 11 september kl 10-13

Kaffeservering

Korvgrillning

Hoppborg

Fotoutställning

Information om kyrkans verksamhet

Musikprogram i kyrkan:
10.20 ”Collegium”, sång
11.00 gustavi stämmor
11.40 Knut Svennings
12.20 Ungdomskören/Lovsångskören



Välkommen till Svenska kyrkan i höst!
Här hittar du gudstjänsterna 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! 
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Fortsättning på nästa sida!

LöRDAG 28/8

19.00 Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll.
”När solen värmer jorden”
Åsa och anders Brolin. 
Kaffe i kyrkan. Folke Elbornsson

SöNDAG 29/8
13 sön e trefaldighet

09.30 Torbjörntorps kyrka
gudstjänst, Knut Svenning

09.30 Karleby kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Birgitta Nyman. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Mats Löwing

11.00 Kälvene kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, 
olof abrahamson

18.00 Marka kyrka
Mässa, Björn Lundin

LöRDAG 4/9

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SöNDAG 5/9 
14 sön e trefaldighet

09.30 Luttra kyrka
gudstjänst, Knut Svenning

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

11.00 Mössebergs kyrka
gudstjänst, Pontus 
Johansson, Kristina askolin. 
Konfirmandinskrivning

11.00 Vistorps kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 Åsle kyrka
Mässa, Mats Löwing. 
Konfirmandjubileum

15.00 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst, Kristina 
askolin, Björn Lundin. 
Upptakt för barn- och 
ungdomsgrupperna. 
Välkomnande av konfirmander

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, 
Jonas Hagström. Ensemble 
gemma. Se sidan 12

14.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne 
Byström. Start för scouter. 
Utdelning av Barnens bibel. 
Fika i kyrkan

18.00 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, Kristina askolin

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson
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18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Slöta kyrka
gudstjänst, Suzanne Byström. 
Konfirmandinskrivning

LöRDAG 11/9

11.00 Kyrkparken vid S:t 
Olofs kyrka
Kyrkans dag. Se ruta på sidan 6

SöNDAG 12/9
15 sön e trefaldighet

09.30 Marka kyrka
gudstjänst, Pontus Johansson

09.30 Slöta kyrka
gudstjänst, Kristina askolin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina askolin. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Mularps kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne 
Byström. Start för 
söndagsskolan. Utdelning av 
Barnens bibel
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Mässa, Björn Lundin

LöRDAG 25/9

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SöNDAG 26/9
17 sön e trefaldighet

09.30 Luttra kyrka
gudstjänst, Pontus Johansson

09.30 Torbjörntorps kyrka
gudstjänst, Knut Svenning

09.30 Skörstorps kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin. Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Slöta kyrka
gudstjänst, Suzanne Byström

14.00 Åsle kyrka
gudstjänst, Mats Löwing. 
Konfirmander medverkar
 
18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Björn 
Lundin

18.00 Marka kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Yllestads kyrka
Temagudstjänst, Suzanne 
Byström. ”1910 - Moder 
Theresa”. Kvällsmat i Yllestads 
församlingsgård

SöNDAG 10/10
Tacksägelsedagen

09.30 Marka kyrka
gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina askolin. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Åsle kyrka
”Löwing-dag”. gudstjänst, 
Mats Löwing

14.00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst, Knut 
Svenning. Försäljning. 
Kyrkkaffe

14.00 Karleby kyrka
Famlijegudstjänst och 
skördefest, Suzanne Byström. 
Utdelning av Barnens bibel

15.00 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst, Kristina 
askolin

16.00 Yllestads kyrka
Skörde- och familjegudstjänst, 
Suzanne Byström. 
Skördeauktion, scouter, 
centern bjuder på kaffe

LöRDAG 16/10
 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst. gospel

�

LöRDAG 2/10

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SöNDAG 3/10 
Den helige Mikaels 
dag

09.30 Mularps kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 S:t Olofs kyrka
Familjemässa, Björn Lundin. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Kälvene kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, Björn Lundin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Slöta kyrka
Temagudstjänst med 
skördefest, Jonas Hagström. 
”1910 - Planeten och 
kometen”. Kör. Kyrkkaffe i 
Slötagården

LöRDAG 9/10 
 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum 
 

LöRDAG 18/9

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SöNDAG 19/9
16 sön e trefaldighet

09.30 Friggeråkers kyrka
gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina askolin. Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Karleby kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18.00 Tiarps kyrka
Temagudstjänst, Mats 
Löwing. ”1910 - Kyrka och 
socken”. Kyrkkaffe i Tiarps 
hembygdsgård



SöNDAG 17/10
20 sön e trefaldighet

09.30 Luttra kyrka
Mässa, Jonas Hagström

09.30 Friggeråkers kyrka
gudstjänst, Knut Svenning. 
Kör

09.30 Tiarps kyrka
gudstjänst, Mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Slöta kyrka
gudstjänst, Kristina askolin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Kristina askolin
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19.00 Vistorps kyrka
gudstjänst, Jonas Hagström. 
Kyrkfika

LöRDAG 23/10 

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SöNDAG 24/10
21 sön e trefaldighet

09.30 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin. Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Mats Löwing

11.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Fredsgudstjänst, Suzanne 
Byström. Sopplunch

18.00 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Marka kyrka
Mässa, Pontus Johansson. Kör

19.00 Karleby kyrka
Musikgudstjänst, Suzanne 
Byström

LöRDAG 30/10

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

15.00 Fredriksbergs kyrka
Musikcafé med 
Fredriksbergskören

SöNDAG 31/10 
22 sön e trefaldighet 

09.30 Slöta kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina askolin. 
Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Näs kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Kristina 
askolin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

19.00 Mularps kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

ALLA HELGONS 
DAG 6/11

11.00 S:t Olofs kyrka
gudstjänst, Pontus Johansson

15.00 och 16.30 
Uppståndelsens kapell
Musikgudstjänst, Pontus 
Johansson

16.00 Friggeråkers kyrka
Minnesgudstjänst, 
Knut Svenning

Fortsättning på nästa sida!
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11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin. Kyrkfika

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Åsle kyrka 
Mässa, Kristina askolin

14.30 Elvagården
gudstjänst, Knut Svenning. 
Sånggrupp

18.00 Missionskyrkan
Ekumenisk gudstjänst, Björn 
Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, 
Kristina askolin

LöRDAG 13/11

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SöNDAG 14/11
Sön f. Domsöndagen

09.30 Torbjörntorps kyrka
gudstjänst, Pontus Johansson

09.30 Mularps kyrka
gudstjänst, Mats Löwing

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

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Slöta kyrka
gudstjänst, Björn Lundi99n

11.00 Vartofta-Åsaka 
kyrka
Mässa, Suzanne Byström

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst. requiem av 
Maurice Duruflé och Messe 
Solennelle av Louis Vierna. 
Falbygdens oratoriekör, 
Johannes Landgren, organist, 
NN och NN, solosång

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa med konfirmander, 
Kristina askolin, Björn Lundin, 
Pontus Johansson, Jonas 
Hagström

19.00 Skörstorps kyrka
gudstjänst, Suzanne Byström. 
Konfirmander medverkar

16.30 Åsle kyrka
Minnesgudstjänst, 
Mats Löwing

17.00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst, 
Suzanne Byström

18.00 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjänst, 
Knut Svenning

19.00 Slöta kyrka
Minnesgudstjänst, 
Suzanne Byström. Kör

SöNDAG 7/11 
Sön e alla helgons 
dag

09.30 Marka kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin. Kyrkfika

11.00 Tiarps kyrka
Mässa, Pontus Johansson

17.00 Karleby kyrka
Minnesgudstjänst, Suzanne 
Bystörm

18.00 Fredriksbergs kyrka
gudstjänst, Björn Lundin. Kör

18.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Knut 
Svenning

19.00 Kälvene kyrka
Minnesgudstjänst, Suzanne 
Byström

19.30 Luttra kyrka
gudstjänst, Björn Lundin. Kör

LöRDAG 20/11
 
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SöNDAG 21/11
Domsöndagen

09.30 Marka kyrka
Mässa, Björn Lundin

09.30 Friggeråkers kyrka
gudstjänst, Knut Svenning

09.30 Vistorps kyrka
gudstjänst, Kristina askolin

Bilder: PMB Media & Design



 

PÅ GÅNG I MöSSEBERGS FöRSAMLING
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T Pontus Johansson, komminister 100 03 / 070-20� 25 �3
Knut Svenning, komminister 070- 6�9 �2 25
Gry Graaf, kantor 77 63 23 
Julia Ljungström, vik kantor 77 63 26
Tina Svanberg, diakon 070-221 24 1�

Maria Håkansson, församlingspedagog  77 63 30/ 070-2�� 67 65
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00
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Den 29 augusti är det Diakonins söndag. 
Det uppmärksammar vi genom att bjuda in till Mässa, kyrklunch och en sam-
ling kring situationen i Israel-Palestina. 

Platsen för detta är Mössebergs kyrka och Mässan börjar kl. 11.00.

genom Kyrkornas Världsråd finns det s.k. ekumeniska följeslagare i det kon-
fliktdrabbade området Israel-Palestina. Det är kristna från olika samfund och 
länder, som tillsammans i små enheter, under några månaders tid, möter, 
samtalar och lever med människorna där, både israeler och palestinier. Följe-
slagarna uppgift är att vara fredsbevarare och fredsbefrämjare, att motverka 
våld och maktmissbruk genom sin närvaro, sina möten med enskilda män-
niskor och genom att vara observatörer på plats. 

Jan Boström från alingsås har nyligen varit ekumenisk följeslagare och kom-
mer och berättar om sina erfarenheter och om den nuvarande situationen i 
detta sargade område av vår värld. Det kommer att bli en värdefull stund av 
information, samtal och reflektion! 

Samlingen kring Israel-Palestina börjar kl. 13.45. 

Kom med du också! 

Internationella gruppen i Falköpings pastorat.

Söndagsskola i Mössebergs kyrka till hösten!
Vill du vara med som frivilligledare?

Vi vill att barnen också ska få plats och kunna hjälpa till med olika saker i sön-
dagens mässa. Men en liten stund, bl a när prästen predikar, får barnen en 
egen samling nere i församlingsvåningen, ungefär 25 minuter. Vi hoppas på 
ett litet gäng av ledare i olika åldrar som vill hjälpas åt med detta. Vi erbjuder 
handledning, material och arbetsgemenskap. Du arbetar aldrig ensam med 
barnen. Varmt välkommen att höra av dig!

Frågor och intresseanmälan till
Pontus Johansson, präst, mobil 0702-0�2 5�3
e-post: pontus.johansson@svenskakyrkan.se

Detta händer i höst i Mössebergs församling.

I år är det femtio år sedan Mössebergs kyrka byggdes. Många har tjänat i kyrkan 
under dessa år och vi hoppas att hösten skall bli något av en hemvändartid då 
vi kan samla ihop minnen och människor som har funnits i Mössebergs kyrka 
längre eller kortare tid under dessa femtio år.  Även någon som rentav var 
med  vid själva bygget. 
Den tredje söndagen i advent skall vi fira de femtio åren med en stor festmässa. 
Välkomna då.
Vår nya församling har funnits ett drygt halvår och riktmärket för våra fyra 
kyrkor är att  vi firar gudstjänst  varje söndag i Mössebergs kyrka och varannan 
söndag i våra andra kyrkor; Torbjörntorp, Friggeråker och Marka. Man kan fira 
mässa i någon av församlingens kyrkor varje söndag.  

Mycket annat händer i församlingen, till exempel:
- Morgonbön i Mössebergs kyrka måndag-onsdag- fredag klockan 0�.30, 
från och med vecka 34
- Veckomässa i Mössebergs kyrka tisdagar klockan 1�.00 från och med den 
24  augusti och i Bergsliden 7, torsdagar klockan 09.00 från och med den 5 
augusti. 
- Vår drop in-verksamhet ”Källarn” i Mössebergskyrkan är öppen torsdagar 
13.30 – 16.00 från och med den 26 augusti
- ”andakt i vardagen” är rubriken på våra samlingar i Sjukhuskyrkan. Varje 
måndag klockan 13.00 från och med den 30 augusti kan man delta i denna 
andaktstund.
- Café Bergsliden startar lördagen den 29 september. Varje gång med nytt 
program, härlig gemenskap och en skön fikastund.

I övrigt hänvisar vi till annonser i Falköpings tidning.
 
Välkomna till församlingens gudstjänster och aktiviteter
Åke abrahamsson



 

 
PÅ GÅNG I FALKöPINGS FöRSAMLING

Kristina Askolin, komminister 77 63 21 / 070-391 07 44
Björn Lundin, komminister 77 63 25 / 070-�72 3� 4�
Gustav Gyllenhammar, vik organist 77 63 22
Ellinor Norberg, kantor 77 63 35
Anne Blomqvist, diakon 77 63 33

Diakoni / Nya S:t Olofs gård, 77 63 �1
Förskolan Arken, föreståndare Solveig asmús 77 63 34
Förskolan Boken, föreståndare Tina andrésen 77 63 13
Lilian Elfström, vaktmästare 77 63 32
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00 
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”Själens törst”
Flerstämmig sakral musik från medeltidens 
Frankrike, Spanien och Italien.

Söndag den 5 september får S:t olofs 
kyrka besök av ensemble gemma, som är 
en ensemble specialiserad på medeltida 
vokalmusik vilken tar sin utgångspunkt i 
gregoriansk sång ur skandinaviska källor. Till 
denna repertoar knyts flerstämmig musik 
ur den medeltida europeiska musikskatten i 
varierade och smakfulla konsertprogram.

gemmas medlemmar är specialiserade 
på tidig musik genom studier i Frankrike, 
Nederländerna, England, Danmark och 
Sverige. De samarbetar även med andra 
tidig musikensembler såsom exempelvis 
Diabolus in Musica, Dialogos, Falsobordone, 
Laude Novella och har framträtt i ett flertal 
europeiska länder.

Programmet ”Själens törst” bjuder på 
musik ur några av de mest representativa 
sångtraditionerna från medeltidens Sydeuropa 
i en smakfull blandning: spansk pilgrimssång, 
italienska lovsånger med folkliga förtecken, 
slingrande trestämmighet, svängiga 
processionssånger till aposteln Jakobs lov. 
 
Missa inte detta tillfälle att höra musik som skrevs samtidigt som 
S:t olofs kyrka byggdes!

Förskolan Arken har platser kvar...
Ett par platser finns på förskolan arken. Kontakta Solveig asmús för mer information. 

Musik i Fredriksbergs kyrka i höst
Musikgudstjänst till Jerker Leijons minne, 
söndagen den 3 oktober kl. 1�.00 i Fredriksbergs kyrka
Medverkan av atle Burman och kören Knut Svennings 
Musikcafé i Fredriksbergs kyrka, lördagen den 30 oktober kl. 15.00 med 
Fredriksbergskören

Duruflés Requiem
Söndag 14/11 klockan 1�:00 framförs requiem av Maurice Duruflé och Messe 
Solennelle av Louis Vierne i S:t olofs kyrka. Falbygdens oratoriekör under ledning av 
gustav gyllenhammar. organist: Johannes Landgren. Sångsolister

Församlingskåren
Måndagen den 13/9 i S:t olofs kyrka kl 15.00 
Mässa, Kristina askolin. Samkväm

Måndagen den 27/9 i Fredriksbergs kyrka kl 15.00
Börje och Siv gustavsson visar bilder

Måndagen den 11/10 i Fredriksbergs kyrka kl 15.00
Bengt-Åke Öhgren - Skapelsens skönhet och mångfald

Måndagen den 25/10 i Fredriksbergs kyrka kl 15.00
Birgitta Lindh och Sara Strömberg - ”Sång till kvinnorna” - en vandring bland kvinnorna 
i musiken

Måndagen den �/11 i Fredriksbergs kyrka kl 15.00 

Per ringby - Bildspel från Falbygden, Vänern, Västkusten och Nordnorge. 

Måndagen den 22/11 i Fredriksbergs kyrka kl 15.00
Ted rosvall - Den gamla och nya dynastin

Måndagen den 13/12 i Fredriksbergs kyrka kl 15.00
Luciasamkväm. Birgitta Lindh medverkar och vi sjunger advents- och julpsalmer



 

 
PÅ GÅNG I SLöTA-KARLEBY, YLLESTAD OCH 
ÅSLEBYGDENS FöRSAMLINGAR
Suzanne Byström, komminister  300 00 / 0705-76 �1 91
Mats Löwing, komminister 361 91 /0709-50 �3 �6
Birgitta Lindh, kantor 0701-�9 20 07
Ted Rosvall, kantor 371 05/ 0705-30 09 94
Sara Strömberg, församlingspedagog 300 00 /0702-10 70 95
Sonja Svensson, församlingspedagog 0702-51 �9 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 64
Församlingsexpedition /växel i Falköping 77 63 00 
Slötagården 301 �� /300 00
Tiarps hembygdsgård 361 01
Yllestad församlingsgård 76 30 02 K

O
N

T
A

K
T

Gruppstarter hösten 2010

Juniorer (åk 3-5)
2 september kl. 1�-20 i Tiarps hembygdsgård

Konfirmander
5 september kl. 1� i Slöta kyrka 

Miniorer (åk 1-3)
7 september kl. 16.30-1�.30 i Slötagården

Öppna förskolan (föräldra-barngrupp)
� september kl. 9-11.30 i Slötagården

Seniorer (åk 6-�)
9 september kl. 1�-20 i Tiarps hembygdsgård

Söndagsskolan
12 september kl. 11 i Mularps kyrka

Juniorer (åk 4-6) 
14 september kl. 16.30-1�.30 i Slötagården 

Öppna förskolan, Stor och liten
1 september kl 9.30-11.30 i Yllestads försam-
lingsgård

Mini-UV-scouter
12 september kl 11.00 på famlijegudstjänsten 
i Vartofta-Åsaka kyrka. Fika och tipspromenad 
i kyrkan. Därefter träffas mini-UV-scouterna 
onsdagen den 15 september kl 16.00-17.00 i 
Yllestads församlingsgård

UV-scouter
12 september kl 11.00 på famlijegudstjänsten 
i Vartofta-Åsaka kyrka. Fika och tipspromenad 
i kyrkan. Därefter träffas mini-UV-scouterna 
torsdagen den 16 september kl 17.30-19.00 
i Vartofta-Åsaka hembygdsgård

Temagudstjänster och församlingsresa
Kom till gudstjänst, resa och få en inblick i vad som hände 1910 – både nära och långt bort. 

Temagudstjänst 19 september kl. 1� i Tiarps kyrka
”1910 – Kyrka och socken”. Kyrkkaffe i Tiarps hembygdsgård 

Temagudstjänst 26 september kl. 1� Yllestads kyrka
”1910 – Moder Teresa”. Kvällsmat i Yllestad församlingsgård

Tema- och skördegudstjänst 3 oktober kl. 1� i Slöta kyrka
”1910 – Planeten och kometen”. Kyrkkaffe i Slötagården

� oktober. Församlingsresa till Ångarp.
anmälan senast 29 september till församlingsexpeditionen, 0515-77 63 00. Information om 
avresetider, kostnad m.m. kommer senare.

Varmt välkommen!
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Pastoratets yngsta kyrkvärd

Sanna olsson, snart 20 år, är pastoratets yngsta kyrkvärd och har sitt uppdrag i Kälvene kyrka. Sanna 
bor på familjegården i Kälvene och känner starkt för sin hembygd. Kyrkan är för henne en naturlig och 
självklar del av ett samhälle och därför ville hon ta sitt ansvar genom att bli kyrkvärd.

Till vardags jobbar Sanna som vaktmästare i Kyrkans hus i Tidaholm, och trivs mycket bra med både 
arbetsuppgifterna och arbetskamraterna. På fritiden tycker Sanna om att rida och att träffa sina 
kompisar.

Söndagen den 16 maj, när Sanna mottogs som kyrkvärd, blev en ljus och fin dag i Kälvene kyrka som 
firades med gudstjänst. Sanna välkomnades och välsignades i sitt nya uppdrag och dagen avslutades 
med kaffe och glad samvaro.

Sanna är en glad och härlig tjej och vi tror att alla, inte minst Kälveneborna, är stolta och glada över att 
få ha henne som kyrkvärd i sin kyrka.

Vi har inte med något foto på Sanna här men kom gärna till någon gudstjänst i Kälvene så får du möta 
henne, pastoratets yngsta kyrkvärd; Sanna olsson.

Varmt välkommen Sanna!



reportage

14

Det är söndag förmiddag och i hembygdsgården i Tiarp har nio barn samlats kring den filtklädda flanellografen till 
söndagsskola för i Tiarp har man kvar traditionen med söndagsskola, en tradition som har funnits i Sverige sedan 
frikyrkopastorn Per Palmqvist introducerade den 1�51. 

En tradition som håller i sig

Frida och Marie Lindby håller i söndagsskolan i Tiarp
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En tradition som håller i sig

Söndagsskolan har varit en populär 
verksamhet i Tiarp i många år. Ma-
rie och Frida Lindby är mor och 

dotter och håller i söndagsskolan varan-
nan söndag.

– Det brukar vara ungefär runt sju barn 
som kommer varannan söndag. De är i 
åldrarna 4-9 år och efter att de har slutat 
söndagsskolan går de ofta över till junior-
verksamheten, berättar Marie Lindby. 

Marie har funnits med i söndagsskolan 
sedan 1994 och 16-åriga dottern Frida 
har varit med i ett år och är själv en gam-
mal söndagsskolelev i Tiarp.
– De som hade söndagsskolan innan mig 
blev barnlediga och då började jag att 
hoppa in sporadiskt, säger Marie. Men 
från och med 1996 är det jag som har an-
svaret för söndagsskolan.

Först samlas hela gruppen gemensamt. 
Man sjunger, tar upp närvaro och barnens 
kollekt. Efter det börjar berättandet kring 
flanellografen, en tavla där man illustrerar 
berättelser med vyer och figurer i filt. 

– Det är viktigt att fånga barnen. Fla-
nellografen gör att berättelserna blir så le-
vande och det märks att många av barnen 
kan sin Barnens bibel. Det finns en stor 
glädje i att dela med sig av berättelserna 
och att sprida budskapet, berättar Marie. 
Berättelsernas teman följer inte kyrkoåret 
utan man tar det som passar med tillfäl-
let. Jag tycker att det är viktigt. Det här 
är en motpol till dagens kommersiella 
samhälle.

När Kyrkobladet besöker hembygdsgår-
den denna söndagsförmiddag handlar be-
rättelsen om Noa och arken. Marie berät-

tar om hur Noa fick i uppdrag av Gud att 
bygga en ark och hon illustrerar samtidigt 
med hjälp av flanellografen. Särskilt spän-
nande för barnen är att de får vara med 
och sätta upp figurerna i filt på tavlan. Det 
är Noa, arken, djuren, regnbågen och ha-
vet som ska upp och allt hamnar kanske 
inte alltid på rätt plats. Efter berättelsen 
delas gruppen upp och då knyter man an 
till berättelsen med olika pyssel och ak-
tiviteter.

– Söndagsskola är kul, säger Kristoffer 
som är 6 år. Man får rita och sånt. 

– Och så lär man sig om Jesus och Gud. 
Ja, alltihop, hela Bibeln. Oj, nu tog kritan 
slut, säger Johan som är 7 år.

I gruppen för de mindre barnen ritar 
man ofta, men i den större gruppen är det 
mera pyssel, där målar man till exempel 
broscher och spelar spel. Ibland ser grup-
pen en film. Den här gången tillverkar 
barnen armband av pärlor.

– Det är roligt, säger Signe, 7 år, om 
att pyssla.

– Men roligast är att leka klisterleken, 
berättar Alma, 7 år. Man ska ta så många 
klistermärken ur burken som möjligt.

– Men det får man egentligen inte, fyl-
ler Signe i. 

Ibland åker hela gruppen iväg på ut-
flykt. Senast var de uppe på Ålleberg där 
man lekte och fikade. 

Efter uppdelningen avslutas söndags-
skolan med en samling där alla sjunger 
en sång tillsammans och till slut blir det 
klistermärkesutdelning innan barnen 
springer ut i den sköna vårsolen. 

Berättelserna illustreras med hjälp av flanellografen.

Ibland är berättelserna extra spännande.

Ofta blir det pyssel. Den här gången tillverkar de större 
barnen arrmband.



???
Vad vill du veta?
Har du alltid undrat något över vad man gör i Svenska kyrkan, men aldrig kommit dig för att fråga? Ställ dina frågor i Vad vill du 
veta?  

Skicka eller ring in din fråga till vår informationssekreterare Catarina så kanske din fråga kommer med i kommande nummer av 
tidningen.
E-post: catarina.tidstrom@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0515-77 63 19
Post: Catarina Tidström, Svenska kyrkan Falköping, Box 734, 521 22 Falköping

Vad betyder de olika prästtitlarna ?
I Svenska kyrkan jobbar ungefär 3 400 präster. För att bli präst går man en utbildning på universitetet på ungefär 5 år och efter att 
utbildningen är klar vigs man till präst av en biskop. Därefter får man börja tjänstgöra som präst. 

Den första tjänsten man har brukar vara som pastorsadjunkt. Det är en handledd utbildningstjänst där man hinner bli lite varm i 
kläderna innan man söker en komministertjänst. 

Komminister - den vanligaste prästtiteln. Titeln betyder medtjänare på latin och man är ”medhjälpare” till kyrkoherden.

Kaplan - förkortning för kapellpräst. ansvarar för gudstjänstlivet i en särskild kyrkobyggnad. 

Kyrkoherde - chef över ett område som kallas pastorat. Som kyrkoherde har man ett samordnings- och tillsynsansvar och dessutom 
arbetsledning för pastoratet. Kyrkoherden hos Svenska kyrkan Falköping heter Jonas Hagström. 

Domprost - kyrkoherde i en domkyrkoförsamling, alltså chef för personal och arbetet i en domkyrka. Vår närmaste domkyrka finns 
i Skara och där är anders alberius domprost. 

Kontraktsprost - samordnare i ett kontrakt. Svenska kyrkan Falköping ingår i Falköpings kontrakt tillsammans med pastoraten i 
Floby och Stenstorp. Kontraktsprosten är biskopens förlängda arm i kontraktet och är bland annat en viktig person när biskopen är i 
kontraktet på visitation. I Falköpings kontrakt är anita Karlén, komminister i Floby, kontraktsprost.

Prost - en hederstitel som biskopen delar ut. 

Stiftsadjunkt - komminister på stiftsnivå. arbetar på stiftet med frågor som t ex gudstjänstliv, utbildning eller barn och ungdom.

Biskop - tillsyningsperson. Svenska kyrkan är uppdelad i 13 stift och biskopen är chef över sitt stift. Biskopens främsta uppgifter 
är att se till att kyrkans lära och ordning följs i pastoraten och han/hon viger nya präster. Svenska kyrkan Falköping ingår i Skara stift 
och biskop är Erik aurelius. 

Ärkebiskop - Svenska kyrkas högste ledare. När biskoparna samlas i biskopsmötet är ärkebiskopen dess ordförande. I övrigt har 
ärkebiskopen som uppgift att viga nya biskopar, vara ordförande i Kyrkostyrelsen och att vara Svenska kyrkans främste företrädare. 
Svenska kyrkans ärkebiskop heter anders Wejryd. Ärkebiskopen har inget eget stift, men ingår i Uppsala stift och är biskop över 
Uppsala, Sigtuna och Enköpings kontrakt.

Veniat - en ej prästvigd person som av en kyrkoherde eller biskop fått venia, vilket betyder att personen har rätt att predika på 
gudstjänst i Svenska kyrkan.


