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VIÖTEN FÖRÄNDRAR!
3n kan undra varför inte jorden ger upp.
n utnyttjas, plundras, misshandlas, för-

tas och körs över dag efter dag, året om.
ället för att hämnas och slå tillbaka på oss
inniskor ger den oss år efter år rika skörde-

/or. Att känna doften av mogna äpplen och
ikördade sädesfält klara dagar l septem-
' är en välsignelse. Många skräckfifmer har
)ducerats på temat "naturen slår tillbaks".

då ser vi i verkligheten hur naturen för det
'sta förlåter och anpassar sig till oss, gång
er gång.

kanhända ligger denna förlåtelsens princip
älva jordens natur, l så fall är den lik sin

apare, som i sig själv är kärlek och god-
:. Äpplet faller ju som sagt inte långt från
det. Gud är nära i det som växer och lever.

/len när vi människor faller ner iavgrunden
1 det tyckas långt till Gud. Efter en sommar
d ofattbart grymma dåd i Norge väcks
Jran om människans natur.

lur är det möjligt att gå över alla gränser
det viset? Finns samma tänkande som

iste skotten på UtÖya också nära oss?
modligen, även om det inte tar sig så dra-
tiska uttryck. Vad vi ser är inte att det är
inen som är felet, inte heller bristande be-

:ning eller för få poliser. Felet sitter i tan-
i - tanken att vi människor står på olika
?r om en linje och inte kan och inte ska
tas. Ensamhet, rädsla och misstänksam-

är ondskans grogrund.
^otmedlet är öppna möten. Möten med
ann, och möten med Gud. Som fältets va-

Jande säd möter solen och regnet har du och
jag möjligheten att möta vår Skapare i ett liv
fyllt av mottaglighet och öppenhet. öppen-
het för de goda gåvorna urjorden, öppenhet
för människan vi möter i vår vardag - också
de andra som inte delar mitt språk och min
kultur, öppenhet för skrattet och livets goda,
och öppenhet för alltings Gud. Ur dessa mö-
ten kommer förlåtelse och kärlek. och tanken

kan förändras.

När du läser detta kyrkoblad kommer du
finna många mötesplatser. De mystiska pär-
lornai"frälsarkransen"ären. Attvaratillsam-

mans i retreatens tystnad en annan möjlighet.
Högtidliga, festliga möten blir det när bi-

skop Erik gör visit den 22-23 oktober, och
när gospeln får vår kyrkor att gunga.

Jag hoppas att du finner din egen plats för
möten som förändrar, i Svenska kyrkan eller
i någon annan kyrka, för ytterst är jag över-
tygad om att det är kyrkornas herre, Jesus,
som är svaret för både människor och ska-

pelse. När han utsätts för grymhet och svek
svarar han inte med hämnd eller repressalier,
utan med förlåtelse och kärlek, precis som
skapelsen.

Med tillönskan om en välsignad höst med
många goda och förändrande möten!

Jonas hlagström,
kyrkoherde



Varje medlem i Svenska kyrkan behövs. Det är tack vare mec
som vi kan erbjuda en mångfaldig verksamhet. Anlednings
Svenska kyrkan är många. Vi listar sju av dem:

Varför vara me

Livets stora händelser

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärk-
samma högtider, l Svenska kyrkan finns lång erfa-
renhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda
tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om
vem man är och vad man tror på, att manifestera
kärleken till den man älskar och att få ta farväl när

en anhörig eller nära vän gått bort.
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för alla överallt
ifrån att alla människor är lika mycket
sexuell läggning, trosuppfattning och
ir.

ping arbetar tre diakoner med stöd till
utsatta människor. På vår diakonigérd
både lokalt och internationellt hjälp-

is också runt om i världen till stöd för

ista utlandssvenskar.

Barn- och ungdomar
l Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för
deras växande och för att ge dem trygghet. 1 50 000 barn och ung-
domar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter. Här i
Falköping finns aktiviteter för alla åldrar, från de allra minsta i den öppna
förskolan till grupper för tonåringar. Här konfirmeras också drygt 1 00
ungdomar varje år.

isik
jtveckla ditt

a i kör, spela
ert. Svenska

att och är en

er av musik-
11 olika kö-

l hela landet
n av Svenska
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Oyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid
olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta o
öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och öre
tioner arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofei
krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns s'
få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

En plats för e
Oavsett om du ser dig son
finns Svenska kyrkan för at
kring livet, döden, glädjen <
bjuder Svenska kyrkan ett;
andra och där vi får möta G

Kyrkobyggnaderna - historiska lan
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Ofta fungerar kyrkan som ett
historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. hlos
Svenska kyrkan Falköping finns 1 8 vackra kyrkor, de äldsta är frän med-
eltiden och den yngsta från 1970-talet. Som medlem bidrar du till att de
kan skötas om och fortsätta vara levande mötesplatser.



EN KURS FÖR DIG SOM VILL LÄRA KÄNNA KRISTEN
TROOCHLÄNGTAREFTERENANDLIGHETI VARDAGEN.

äg och Gud?
Vi möter livets frågor

genom pärlorna i Martin
Lönnebosfrälsarkrans.

En möjlighet också för

dig som är intresserad av
vuxenkonfirmation.

Vi möts sju söndagar under september 2011 - februari 2012.
Höstens träffar: 11,9 Mössebergs kyrka kl 1 5-1 8, 25/9 Fredriksbergs
kyrka kl 1 5-1 9, 6/11 Fredriksbergs kyrka kl 1 5-19, 4/12 Fredriksbergs
kyrka kl 15-1 9 18/12 Fredriksbergs kyrka kl 15-19.

Alla intresserade mellan 20 och 60 år är välkomna. Vi bjuder på soppa
och bröd vid träffarna. Anmälan senast den 2/9 till församlingsexpeditio-
nen på 051 5-77 63 00. Frågor? Kontakta Tina Redin på 070-221 2418
eller Margaretha Josefsson på 070-509 39 28.

Körsångare se hit!
Vi behöver extra sångare till
ELVIS-GOSPEL

lördagen den 19 november kl. 20.00

Tjejer men framförallt killar med körvana!
Kom och var me"! Ring för mer info:
Ellinor Norberg, 070-5910654
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Välkommen till Svenska kyrl
Här hittar du gudstjänsterna hos Svenska kyrkan Falköping i h(
komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besö
missa något. Varmt välkommen till oss!

LÖRDAG 3/9

10. 00-13. 00 S:t Olofs kyrka
Kyrkans dag i och kring kyrkan
(Läs mer på sista sidan!)

18. 00 Yllestads kyrka
Konsert med Py Backman och
Rune Broberg. Inträde.
(Läs mer om Py på sidan 14!)

SÖNDAG 4/9
11 :e söndagen efter trefaldighet

9. 30 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

10.00 Asle kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing
KyrkrallylO-15.

11.00 Karleby kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

11.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst med
konfirmandinsknvning, Pontus
Johansson

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin
Fredriksbergskören

19.00 Näs kyrka
Mässa, Suzanne Byström

SÖNDAG 11,9
12;e söndagen efter trefaldighet

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11. 00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

14.00 Mularps kyrka
Familjegudstjänst,
Mats Löwing. Start för
söndagsskolan, utdelning
av barnens bibel och

konfirmandinskrivning.

14.00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst,
Knut Svenning

15.00 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst,
Björn Lundin. Upptakt med
konfirmandinskrivning. S:t
Olof Gospef medverkar.

18.00 Luttra kyrka
Taizémässa, Jonas Hagström

18.00 Släta kyrka
Temagudstjänst; Krig 0(
fred... var står kyrkan,
Suzanne Byström
Kyrkkaffe med föredrac

SÖNDAG 18/9
1 3:e efter trefaldighet

9. 30 Märka kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagst

11.00 S:t Olofs kyrkc
Gudstjänst, Jonas Hagst

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Kristina Aski

1 t.OOMössebergskyrk
Mässa, Pontus Johanssc

18.00 TIarps kyrka
Temagudstjänst; Krig oc
fred... var står kyrkan, /\/
Löwing. Kyrkkaffe med
föredrag.

18.00Fredriksbergsl
Taizémässa, Kristina Ash

18.00 Friggeråkers k;
Mässa. Pontus Johanssc

19. 00 Yllestads kyrk;
Mässa, Jonas Hagström



) Luttra kyrka
jänst. Björn Lundin
ning Meckelsmäss

3 Friggeråkers kyrka
gudstjänst,
>venning

3 Fredriksbergs kyrka
jänst, Jonas HagstrÖm

ÄG 8 OKTOBER

3 Fredriksbergs kyrka
;lkonsert med Anki och

us Spångberg med band
200 sångare från Skara

IAG9/10
igeisedagen

3 S:t Olofs kyrka
jänst, Bjöm Lundin

3 Mössebergs kyrka
a, Pontus Johansson

O Mularps kyrka
e- och familje-
jänst, Mats Löwing

O Torbjörntorps kyrka
egudstjänst, Pontus
sson

D Fredriksbergs kyrka

emässa, Kristina Askolin

ksbergs barnkör



14. 00 Yllestads kyrka
Skördegudstjänst,
Margaretha Josefsson
Utdelning av barnens bibel
samtskördeauktion.

18.00 Karleby kyrka
Skördegudstjänst,
Margaretha Josefsson.
Kyrkfika

LÖRDAG 15/10

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst; Kören Knut
Svennings firar 20 år!
Kyrkoåret runt-kavatkad
med sång och musik, Kristina
Qvicklund, Ulf Lindström och
Ellinor Norberg.

SÖNDAG 16/10
1 7:e söndagen efter trefaldighet

9. 30 Tiarps kyrka
Mässa, Kristina Askoirn

9. 30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Släta kyrka
Mässa, Knut Svenning

11. 00 Näs kyrka
Gudstjänst,
Kristina Askolin

18. 00 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Fredriks bergs kyrka
Gudstjänst.
Kristina Askolin

LÖRDAG 22/10

18.00 Torbjörntorps
kyrka
Musikgudstjänst,
Knut Svenning

SÖNDAG 23/10

18:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Fredriksbergs kyrka
Visitationshögmässa,
Skara stifts biskop Erik
Aurelius samt alla präster
pastoratet.

S:t Olofs och Fredriksbergs
kyrkokörer medverkar.

18.00 Märka kyrka
Musikgudstjänst,
Pontus Johansson

19.30 Asle kyrka
Mässa, Mats Löwing

LÖRDAG 29/10

18.00 Mössebergs ky
Musikgudstjänst med
gospelmusik. Aterträff ^i
deltagare i en gospelres;
till Chicago. Gospelsång;
från hela Sverige deltar i
gudstjänsten.
Präst: Suzanne Byström.

SÖNDAG 30/10
19;e söndagen efter trefali

9. 30 Skörstorps kyrk.
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 Friggeråkers k-
Mässa, Knut Svenning

14.30Elvagården
Gudstjänst, Suzanne Bys



3 Vartofta-Asaka kyrka
isgudstjänst,
ine Byström

O Luttra kyrka
:jänst, Kristina Askolin

IAG 13/11
)en före domsöndagen

Tiarps kyrka
:jänst. Mats Löwing

Friggeråkers kyrka
:Jänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11-OOKälvenekyrka
Mässa, Knut Svenning

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, Björn Lundin
Mozart Requiem

18.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

LÖRDAG 19/11

20.00 Fredriksbergs kyrka
Such a night
Charlie Granehed med stor
Gospetkör sjunger ELVIS
Medarrangör Falköping/
Allebergs Rotary och
föreningen "Alleberg hjälper".

SÖNDAG 20, 11
Domsöndagen

9. 30 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst,
Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

11. 00 Karleby kyrka
Mässa

11. 00 Näs kyrka
Gudstjänst,
Suzanne Byström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Märka kyrka
Gudstjänst,
Björn Lundin

18.00 Asle kyrka
Mässa, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst,
Jonas Hagström

FOTON: PBM MEDIA&DESIGN
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Suzanne Byström, komminister 300 00 / 0705-76 81 91, Mats Löwing, komminister 361 i
0701 -89 20 07, Ted Rosvall, kantor 371 05, 0705-30 09 94, Sara Strömberg, församlinc
Svensson, församlingspedagog 0702-51 89 27, Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare inre tjän
Steiner, vaktmästare inre tjänst, Karleby kyrka 070-95 2763, Kent Strängby, vaktmästare in
76 50 10, Magnus Uddenstig, vaktmästare inre tjänst, övriga kyrkor, 76 30 02 ,0702-02 0:
0703-91 05 65, Lennart Oskarsson, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 64, Slötagärdei
361 01, Yllestad församllngsgärd 76 30 02.

Höstens temagudstjänster och församlingsresa har temat "Krig och
fred... var står kyrkan?"

Församlingsresan går av stapeln fredagen den 30 september. Vi reser med buss
till Skövde och besöker där Ryttmästarbostället.

Här berättar Major Bernhard Englund inlevelsefullt om våra gamla knektar och
deras befäl. Vi får höra om hur vårt Sverige byggdes upp och blev en stormakt i
Europa pä en mansålder. Vi får höra om slit och släp hemma på torpen. Om stora
bamkullar, där bara de starkaste överlevde. Vi tittar in i ryttartorp från 1600-
och 1800-talen. Vi får inte bara höra om Erik Dahlbergs boställe, vi får uppleva
det också. Pä Ryttmästarbostället äter vi en gammaldags buffé. Vi besöker ocksä
Våmbs kyrka där vi firar en andakt tillsammans.

Dagsschema: 09. 30; Buss avgår från affären, Vartofta via Siötagården, Kar-
leby kyrka, 10.00; Bussen avgår frän Äsle Ta, 1 1.00; Ryttmästarbostället vid
Simsjön, 1 2.00; Lunchbuffé, 1 4. 30; Avresa mot Vämbs kyrka, 15.00; Andakt
Våmbs kyrka, 17. 00 ca; Hemma på Falbygden

Kostnad: 200 kr/person (betalas i bussen) / priset- ingår buss, mat och gusdning.
Anmälan: senast 19 september till Pastorsexp pä tfn 0515-77 63 00 ange pö-
stigningsptots och ev specioikost.

Välkommen till höstens tre temagudstjanster] Efter gudstjänsterna
blir det kyrkkaffe med föredrag på temat.
11,9 Släta kyrka kl 18 00, Suzanne Bystrém, 18/9 Tiarps kyrka kl 18. 00,
Mats Löwing, 25/9 Vartofta-Asaka kyrka kl 18. 00. Kristina Askolin.

Häng i
Söndagen dei
dags för kyrl
Åslebygdens
Rallyt pågår m'
och 15,00. Gu
kyrka kl 10.00

Start och rr

där startkort

där det finns
äta en bit mat

der depåstopp
är bemannade.

VARMT VÄL

Församlings
Spännande proc
Datumen för hös1

kl. 14-16. Menn

Pensionärsti

Torsdagar kl 14
Datum: 29/9, 27

Kyrkliga syft
Varannan onsdai

Datum: 7/9-1 6,'



SSEBERGS FÖRSAMLING

'070-208 25 83, Knut Svenning, komminister 070- 689 82 25. Gry Graaf, kantor 070-753 46 41,
Fina Redin, diakon 070-221 24 18. Lisa Gerenmark, församlingspedagog 77 63 30/070-288 67 65.
ent 77 63 30. Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66, Mattias Olofsson, vaktmästare

'växel i Falköping 77 63 00

Retreatdag i Mössebergs kyrka
Unna dig en dag i stillhet och vila - en skapande paus
Lördagen den 24 september kl 9.00-18.00

össeberg
dagar till torsdagar från
?t just på torsdagar, och
gar udda veckor är det
' mässan. Första mässan

10 och samtalskvällarna
irmt välkommen!

i kyrka!
>om vill prova
rkakl 13-16
i sångare och
itt medverka

ivar på under
541.

T den slår vi oss ner vid

på tisdagar kl 13. 30-
nervad vi gör. Ofta läser
. ammans och småpratar,

15.00. Eftermiddagen
'erhåller. Fika bjuds med
17/9: Sune Harrysson

. 15/10:UlfSöderhielm
i Nostalgika spelar och
oss.

m fl

Att vara tillsammans i tystnad är något
helt annat än att vara ensam i tystnad.
l tystnaden blir vi ännu mer lika då våra
mänskliga behov blir så mycket tydligare;
vila-äta-lyssna.

Den ordlösa gemenskapen blir en ge-
menskap på djupet. Ibland kan vi längta
efter vila, stillhet och tystad. Vi behö-
ver hitta en lugn och trygg plats, fri från
stress och brus. Retreaten är en sådan

plats, l tystnaden kan vi lyssna till Gud.
Här finns också tid för enskilda samtal.

Så här ser dagen ut:
Vi börjar med frukost kl. 09.00. Egen tid
varvas med korta meditationer och mål-

tider. Efter frukosten går vi in i tystna-
den, som får vägleda oss under dagen.
Under måltiderna spelas musik. Mässan
kl. 17. 00 bryter tystnaden och efter den
serveras en kvällsmacka.

Anmälan görs tili diakon Tsna Redin senast den 16/9 på tel. 070221 2418.

Barn- och ungdomar

öppna förskolan startar vecka 3 5 och håller öppet måndagar och onsdagar
9. 00-11. 30. Kontaktperson: Britt-Marie Bendefors 051 5-77 63 30

Övriga grupper rivstartar vi vecka 36!
MinoreråkO-2: Måndagar 15.00-16.30 i Torbjömtorps församlingshem
och onsdagar 15.00-1 6.30 i Mössebergs kyrka
Juniorer ak 3-5: Onsdagar 16.30-18.00 i Mössebergs kyrka
Ungdomsgrupp från åk 9: Torsdagar jämna veckor 18. 30-20, 30 i
Mössebergs kyrka
Söndagsskola: Frän 11/9 till 16/10 kommer söndagsskola att erbjudas
under gudstjänsten i Mössebergs kyrka kl 11. 00. Kontaktperson: Lisa
Gerenmark 0702-886765

Ingen anmälan krävs och a!! verksamhet är gratis. Välkomna!



PÅ GÄNG l FALKÖPINGS FÖRSAM

^ Jonas Hagstr6m, kyrkoherde 77 63 01 / 070-314 02 95, Kristina Askolin, komminister 070-391
f 070-872 38 48, Margaretha Josefsson, komminister 77 63 21 / 0705-09 39 28, Annika Lagerquls
g 63 35, Anne Blomqvist, diakon 77 63 33, Diakoni / Nya S:t Olofs gärd; Lena Blomqvist, 0702-2
^ Asmus 77 63 34, Förskolan Boken, föreständare Tina Andrésen 77 63 13, Petronella Steiner. vak

Diakoni

Det händer på Nya S:t Olofs gård
Nya S:t Olofs gård i församlingshemmet på Warenbergsgatan, är öppen
måndagar, onsdagar och torsdagar. Ansvarig: Lena Blomqvist.

Måndagar öppet 09.00-16.00
09. 00-1 3, 00 Syföreningen Textilt skapande träffas.
1 2. 00-13. 00 Andakt och sopplunch. Pris: 20 kronor.
13.00-16.00 CaféS:t Olof är öppet

Onsdagar öppet 14.00-19.00: Mötesplats Nya S:t Olofs gärd
14. 00-18. 00 CaféS:t Olof är öppet
14. 00-1 7. 00 Utlämning av kläder till behövande.
16. 00-1 7. 00 Undervisning i svenska

Onsdagarna under hösten kommer också att bjuda på
intressanta föreläsningar. Datum och tid presenteras senare!

Torsdagar öppet 09. 00-16. 00
10. 00och11. 00 Rörelsegympa
12. 00-13. 00 Andakt och sopplunch. Pris: 20 kronor.
13.00-16.00 CaféS:t Olof är öppet

Öppen samtalsmottagning
Diakonerna i Falköpings församling har öppen samtalsmottagning
tisdagar 13. 30 - 16. 45. Diakonerna har tystnadsplikt,

Hjälpverksamhet/ Klädinsamling
Pä Nya S;t Olofs gärd samlas kläder in bäde till Rumänien och till behövande

Falköping. Inlämningen av kläder är öppen måndagar 13.00-18. 00.
Utlämning av kläder till behövande sker onsdagar kl 14. 00-17. 00.

Vi promenerar tillsammans
Onsdagar kl 11 med startfrånförsamiingshemmet. Ta gärna med gåstavar!

Har du garn du inte behöver?
Har du garn liggande hemma som du inte har användning för? Nya S:t Olofs
gärd tar gärna emot det! Bäde hela nystan och restgarner är välkomna.

Gudstjänster

Mässa, mat ocl
Kom och dela gemenskap
Först firar vi mässa tillsarr

gemenskap kring middag;
sommaren; torsdag 25 ai
sedan varje torsdag. Alla;

Vill du börja da
Kom till St Olofs kyrka f
följs av kyrkkaffe och "Ro
Mariakapellet i Församl
morgonmässa som följs a'
massa!

Barn- och ungdoi

Höstens verksc
Höstterminen pågår från \

Måndagar
Tisdagar (ojämna vecko
Torsdagar
Torsdagar

Den 11 september har vi i
Varmt välkomna!

Församlingskåren

Måndagar kl 15 i Fl
12/9
26/9

10/10

24/10

7/11
21/11

5/12

Mässa. Jonas H.

Prosten Uno Mi

Ted Rosvall berc

Jan Gustavsson l

'Lina Sandell i vi

"Vad är dä en m

Advent och julse
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Py Backman är antagligen mest känd
för melodifestivalvinnaren Stad i ljus
och texten till Gabriellas sång, från
filmen Så som i himmelen.

Men hon har även skrivit psalmer

och är just nu på en kyrkoturné som
gästar Yllestad den 3 september.

Att vara med i Svenska kyrkan ser
hon som en självklarhet. Hon menar
att vi alla har ett gemensamt ansvar
för kyrkans överlevnad.
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tt Stad i ljus skulle gå hem hos
svenska folket, det hade Py
iäckinan på känn redan då

hon hängde demokassetten på skivbo-
lagsdirektören Billy Butts dörr 1987.
Han hade tjärat om att fa in Her bi-
drag cill Melodifestivalen och under en
sen kväll gjorde Py, tillsammans med
Mats Wester, slag i saken och spelade in
sången, som hon redan hade i huvudet.
- När vi var färdiga skrev vi "melodifes-
tivalvinnare på kassetten, la den i en
påse och hängde på hans dörr, säger Py
och förklarar att det var kassettband som

gällde på 80-talet.
De hade inte signerat bidraget utan

väntade på att få hörn Butts reaktion da-
gen därpå. Han var såklart överväldigad
och till slut fick Py och Mars erkänna att
det var de som hade spelat in bidraget.

HUR DET GICK, VET VI. När Tommy
Körberg ett år senare framförde sången
gick den rakt in i våra svenska hjärtan
och vidare till Europafinalen, där dec
dock inte räckte rill seger. Men sedan
2006 finns sången i alla fall med i
psalmbokstillägget Psalmer i 2000-talet,
tillsammans med ytterligare tre
psalmer som Py varit med och skrivit.
- Det gläder mig att göra musik, säger
hon.

För hennes del handlar det om att för-

söka ta vara på sina talanger, något hon
uppmuntrar alla människor att göra.
Först då tror hon att man hamnar rätt.

- När folk tar till sig mina sånger och
känner sig berörda, då blir Jag glad.

Att kyrkan är en viktig del i samhäl-
let, det har alltid varit en självklarhet för
Py. Men det blev extra tydligt när hen-

nes mamma blev äldre. Py fick på nära
håll uppleva hur kyrkan fanns till för
de ensamma, de utsatta och de äldre.

- Kyrkan var en trygghet för mamma och
jag följde ofta med henne dit.

Hon tycker att det är fel att männis-
kor lämnar kyrkan av ekonomiska skäl,
när de samtidigt använder den för till
exempel dop, vigsel och begravning.
Dessutom menar Py att det inte är så
särskilt stora summor det handlar om.

- Vi har ett gemensamt ansvar att bevara
kyrkan.

Hon påbörjade själv sin musikaliska
bana i kyrkan i Iggesund, dar hon re-
dan som treåring sjöng Marias vaggsång.
- Jag hade väl hörc mormor sjunga och
snappat upp det, förklarar Py.

Som nioåring sjöng hon i teve för för-
sta gången och under rock-emn på 80-ra-
let hade hon stora framgångar med Ra]
JVIontana Band.

MEN SEDAN FEM ÅR är hon alltså

åter tillbaka där allt startade, i kyrkan.
Tillsammans med barndomsvännen

och organisten Rune Broberg gör Py
konserter med lokala kyrkokörer, där
hon fortsätter att dra fulla hus runt om

i Sverige.
Samtidigt finns en fot kvar i den

profana världen. Nyligen släppte hon

P20Y10, ett pop-rockalbum med
hälften helt nya låtar och hälften ny-
inspelade versioner av hennes hits.
- Det är en lyxig dubbelplarra. Det känns
kul i en tid som denna, nar folk laddar

ner gratis, säger Py.

Text och foto: Johannes Nordemar



ng Lördag 3/9 kl 1 0-13 vid S;t Olofs kyrka
Svenska kyrkan ^
FALKÖPING

FALD OCH DOP

Fika och mat med Multi-kultitema

Prova på barnkör
Hoppborg
Ungdomshörna
Fotoutställning
Information om kyrkans verksamhet

r du inte döpt? Vill du bli döpt? Då finns det möjlighet för detta
nder dagen! Ring till pastorsexpeditionen tel. 051 5-77 63 00 för att
oka in dop, både denna dag och andra dagar. Präst denna dag är Kristina
skolin och kantor är Gry Graaf. Alla som inte redan är döpta kan döpas,
avsett ålder. Det är Gud själv som handlar i dopet, Gud säger sitt ja till
ss! Om du är vuxen blir även din vilja till dop ett sätt att säga ditt ja till
lUd. Genom dopet blir vi upptagna i Guds stora familj.

örra årets kyrkans dag hade tema vigsel, den dagen vigdes tre brudpar.
i säger Grattis till er ännu en gång och önskar er Guds rika välsignelse.

S. Missa inte kvällens konsert med Py Backman. Kli 8 i Yllestads kyrka!


