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ENSAM ÄR INTE LÄTT ATT LEVA
Ensam är inte lätt att leva. Tillsammans är

et också svårt. Hur ska man lära sig bekäm-
a sitt envisa jag... ? Monica Zetterlunds
crsion av den brasilianska sången "Triste'
^mmer en djupt mänsklig erfarenhet: Detta
led relationer är knepi gt. Vi matas redan

3m barn med sagorna oin hur prinsen får
.n prinsessa och hur de sedan lever lyckliga
alla sina dagar.
Men så enkel är inte tillvaron, även det på

tt outtalat sätt förväntas vara det. Det ska

ära fungera - kärleken övervinner ju alle, sä-
er vi ju. Men när våra. idealbilder av vad som
r att leva lyckligt inte stämmer överens blir
et fnurror på tråden. Det gäller i äktenskap,
familjen, mellan syskon, arbetskamrater, i
)rsamlingen, ja, överallt där människor le-
sr nära varandra. Ofta är det själva idealbil-
en som är bekymret. Den hindrar oss att se
srkligheten som den är, och gör det svårt för
ss att acceptera varann som vi ar.

Sinnesrobönen hjälper oss att finna en har-
loni mitt i en oharmonisk värld: " Gud, ge
lig sinnesro att acceptera det jag inte kan
irändra, mod att förändra det jag kan, och
irstånd att inse skillnaden." Vid söndags-

kvällarnas sinnesrogudstjänster i Fredriks-
bergskyrkan står denna bön i centrum. Tan-
ken finns med på de relaiionskurser för par
som Svenska kyrkan anordnar under namnet
PREP-kurser". Fungerande familjer är en

av tillvarons goda krafter och därför vill Jag
uppmuntra till att ta vara på denna möjlig-
het.

Hösten innebär uppstart för en mängd
aktiviteter och verksamheter. Glöm då inte l

allt detta att se och uppmuntra din medmän-
niska. Själv är du sedd och älskad av Gud,
vart du än går.

Guds f rid!

2013
0915

Kyrkoval

2013 är det kyrkoval.
Då har du din chans att

påverka kyrkans framtid!



Huset målas om med jämna mellanrum och bilen får
service för att inte rasa ihop. Men när gav du ditt
förhållande underhåll senast? Läs om kursen som

kan ge dig och din partner en fördjupad relation.
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- Jag tror att de flesta går in i en rela-
^ tion med intentionen att den ska hålla.

länge. Men det är lätt att tappa bort
varandra på vägen och glömma varför
man valde varandra. Det går att hitta
tillbaka om man tillsammans bestäm-

mer sig för att man vill hålla ihop. Men
det går Inte av sig självt, det kräver ar-
bete.

Det säger Ann Blomqvist, diakon hos
Svenska kyrkan Falköping. Hon är en
av de ansvariga för de kurser i relations-
vård, PREP-kurser, som arrangeras av
kyrkan tillsammans med Falköpings



litaminkick för
fet bästa var att vi

e allt positivt vi har
vi ibland glömmer

E lPREP-KURS

?r hör ihop, säger Anne som är utbildad
e, PREP-ledare och håller i kursen tillsam-

mans med Falköpings kommuns famil-
la jerådgivare Lisa Magnusson och Erika
en Erlén som är församlingspedagog i Floby
'l- pastorat.
et Kursen är uppdelad på två tillfällen.
er Först möts gruppen för en introduk-
m tionsträff i Falköping och därefter un-

FAKTA

VANLIGA FRÅGOR

HUR GAR EN PREP-KURS TILL?
Genom korta föredrag, parsamtal
och övningar är målet att paret ska
utveckla sin medvetenhet om po-
sitiva och negativa processer i den
egna relationen. Kursen tar totalt
ca 1 5 timmar (plus hemuppgifter
för deltagarna).

SAMARBETAR MAN l GRUPPEN?
Man övar inte med någon annan än
sin egen partner.

ÄR PREP NÅGOT RELIGIÖST?
PREP är politiskt och religiöst neu-
tralt och metoden kan tillämpas i
alla parförhållanden.

PREP-KURS2012

Onsdag 3/10 kl. 19.00-21.00
Plats: Fredriksbergs kyrka, Falköping

Lördag 20 ,10 kl 9.00-
söndag 21 , 10 kl 15.00
Plats: Kyrkekvarn i Sandhem.

Kursavgift: 800:- per par inklusive
kursmaterial, kost och logi.

Anmälan

Senast 28/9 med namn, adress och
telefon till: 0706-38 67 54 eller

anne. blomqvist@svenskakyrkan. se

Paren förutsätts delta vid samtliga
tillfallen utan barn. Antalet platser
or begränsat.



der två dagar på Kyrkekvarn Sörgården
i Sandhem. Genom korta föredrag, par-
samtal och övningar får paren utveckla
sin medvetenhet om positiva och nega-
riva processer i den egna reladonen.

- Man kan säga att kursen ger paren
en verktygslåda och en möjlighet att öva
med verktygen. Men arbetet fortsätter
också hemma, säger Anne.

MEN HON POÄNGTERAR också hur

viktiga själva kursdagarna är. Inte bara
för de kunskaper som förmedlas utan
också för möjligheten att få en avsatt
tid och plats där relationen sätts i fokus
och får ta plats utanför vardagen. De
förutsättningarna ger en möjlighet att se
på varandra igen och ge varandra tid att
hitta och titta tillbaka.

- I varje relation får vi ju olika roller
och det skapas mönster som är svåra att
bryta på egen hand. Nian behöver hjälp
av någon annan, förklarar Aiine.

- Jag skulle vilja uppmana alla par
att ge sig själva den här tiden, det är en
investering för framliden! Det är också
tydligt när man tittar på utvärderingarna
från tidigare kurser att just det att man
tagit sig tid är det som paren uppskattat
mest.

FYRA RAD FÖR i
BÄTTRE RELATIC

SE VARANDRA!

Bekräfta varandra och glöi
Allt det härliga ni gör tillsarr
plocka fram för att hitta tillb

PRATA MED VARANDRA
Allt som vi inte tar tag i finns
ar på varandra som vi inte u

GÖR ÖVERENSKOMMEL
Gör upp om hur ert liv tills
överenskommelserna medj

DELA PÄ ANSVARET!
Inte bara för det praktiska i
ni båda tar ansvar för att re

Det mest givande var
^y

att få tid att prata
om viktiga saker.

DELTAGARE l PREP-KURS

WVflHf-

LÄS MER OM REL



Anna vikarierar som komminister under ett år framöver.

Hon är 29 år gammal och prästvigdes i Uppsala domkyrka 2011. Nu är hon nybliven Sköv-
debo där hon bor tillsammans med sin fästmö Johanna. Anna gillar att läsa, motionera,
lyssna på opera och hon älskar att resa. Trots att hon inte tycker om att flyga.

- Kanske beror det på att jag flög för första gången som mycket liten. Jag var bara sju
månader när jag lämnade Indien och kom till Sverige för att möta min adoptivfamilj på
Arlanda, berättar hon.

Första tiden i Falköpings pastorat har varit en positiv upplevelse för Anna.
- Hittills så har jag mötts av otroligt många varma och positiva människor. Tack, alla ni

som tagit emot mig med sådan värme och öppenhet!

l början av september började Sandra sin tjänst som pastorsadjunkt.
Pastorsadjunkt är den första tjänst en nyvigd präst får. Under denna tid har prästen handled-
ning av en mer erfaren kollega. Sandra prästvigdes i Skara domkyrkan i juni och gör nu sitt
försca år som präst i Falköpings pastorat. Hon är 28 år gammal och kommer ursprungligen
från Vinnings. Inom kort flyttar hon till Falköping. Förutom teologi har Sandra också en
tvåårig teaterpedagogutblldning i bagaget.
-Jag har alltid haft ett intresse för teater och vill använda det i kyrkan. Det känns förvan-
tansfullt att äntligen få börja arbeta och göra det Jag rustats för, säger hon.

Ing-Marie har fått en ny tjänst som församlingspedagog med inriktning dia-
koni och ungdomar i Fredriksbergs kyrka.
- Jag hade egentligen inte alls tänkt byta jobb nu, men den här tjänsten kändes som gjord
för mig. Jag älskar att arbeta med ungdomar, säger hon.
Ing-Marie är 50 år och bosatt i Lidköping. Hon har jobbat med barn och unga inom
Svenska kyrkan sedan 1984 och har också jobbat med utvecklingsprojekt hos stiftkansliet
i Skara. Hon beskriver sig som en friluftsmänniska men älskar också skapande verksamhet
som musik, teater och dans.

RBETARE...

iom diakoniassistent i

ad socionom och bor i Skara.

för verksaniheten i Falköpings
rekryteringen till en nyinrättad

HELENA LARSSON gör praktik i tre månader som
kantor i Falköpings församling.
Helena har gått på musikhögskolan i Örebro och är nu utbildad
kantor och musiklärare.

- Det ska bli jättespännande och roligt att lära känna nya niän-



KALENDARIUM

Välkommen till Svenska kyrl<
Här hittar du gudstjänster och musik hos Svenska kyrkan Falköping i
komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besök gärna v
se/falkoping, för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!

SÖNDAG 9/9

9. 30 Vartofta-Asaka kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa Sandra Flensén

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

14.00 Tiarps kyrka
Familjegudstjänst med dop,
Mats Löwing. Barnens Bibel
och start för barngrupperna

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

LÖRDAG 15/9

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

15.00 Torbjörntorps
församlingshem
Musikcafé

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gospelkonsert med Anki och
Magnus Spångberg och 200
sångare från Skara stift. Präst
Sii7flnnp Rvstmm.

SÖNDAG 16/9

9. 30 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11. 00 Mularps kyrka
Mässa, Anna Hagman

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa. Pontus Johansson

14. 00 Släta kyrka
Familj eg ud stjänst, Suzanne
Byström. Barnens bibel och
start för konfirmandgruppen

18.00 Märka kyrka
Musikgudstjänst,
Pontus Johansson

18.00 Yllestads kyrka
Temagudstjanst, Jonas
Hagström. Efteråt samkväm
med temat kyrkomusik och
film. Denna gång Så som i
himmeten.

18. 00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Anna Hagman

LÖRDAG 22/9

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SÖNDAG 23/9

9. 30 Friggeråkers kyi
Familjegudstjänst, Knut
Svenning. Bamgrupper.

11. 00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne By

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa,J

11.00 Mössebergs k^
Mässa, Knut Svenning

n.OOKälvenekyrka
Gudstjänst, Kristina Ask

18. 00 Fredriksbergs
Gudstjänst, Kristina Ask

18. 00 Skörstorps kyl
Temagudstjänst, Mats L
Efteråt samkväm med t

kyrkomusik och film. De
gång Bröderna Lejonhjä

18.00 Torbjörntorps
Musikgudstjänst, Knut Sv

LÖRDAG 29/9

11.00S:tOlofskyrk,
Musik i centrum

15.00CaféBergslide
Sara Strömberg berätta
sin resa till Mellanösterr



[DAG 13/10

O S:t Olofs kyrka
; i centrum

>IDAG14/10

O S:t Olofs kyrka
a, Jonas Hagström

O Mössebergs kyrka
a, Anna Hagman

O Mularps kyrka
egudstjänst,
Löwing

O Torbjörntorps kyrka
egudstjänst,
svenning

O Vilostads kyrka
egudstjänst,
ine Byström
affe med skördeauktion

O Fredriksbergs kyrka
^rogudstjänst,
Hagström. Kaffe

D Släta kyrka
gudstjänst,
ne Byström

3 Märka kyrka
janst, Anna hiagman

DAG 20, 10

3 S:t Olofs kyrka
centrum

3 Torbjörntorps
mlingshem
café. Labbåsdraget
håller med dragspel

SÖNDAG 21, 10

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Anna Hagman

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00Vartofta-

Asaka kyrka
Gudstjänst, Sandra Flensén

11.00 Asle kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Technomässa, Jonas

Hagström, Kristina Askolin,
Björn Lundin, Sandra Flensén
och Mats Löwing.

18.00 Friggeråkers kyrka
Musikvesper,
Pontus Johansson

18.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

LÖRDAG 27/10

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

15.00 Café Bergsliden 7
Lena Arvidsson underhåller
och kåserar

SÖNDAG 28/10

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa. Pontus Johansson

15.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

16. 00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst; S:t Olof
Gospels 20-årsjubileum.
Gospelkonsert med sång-
kavalkad övertiden.

Präst Jonas Hagströnn

18.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson.

LÖRDAG 3, 11
ALLA HELGONS DAG

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

15. 30och17. 00
Uppståndelsens kapell
Musik i allhelgonatid,

16. 30Aslekyrka
Minnes- och musikgudstjänst,
Mats Löwing

17. 00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst,
Suzanne Byström

17.00 Friggeräkers kyrka
Minnesgudstjänst,
Knut Svenning

19.00 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjanst,
Knut Svenning

19.00 Släta kyrka
Minnes- och musikgudstjänst,
Suzanne Byström



SÖNDAG 4/11

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Anna Hagman

n. OOTiarpskyrka
Gudstjänst, Sandra Flensén

11. 00 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

17. 00 Karleby kyrka
Minnesgudstjänst,
Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Anna hlagman

18.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, "Musik till
tröst". Präst Knut Svenning

19.00 Näs kyrka
Minnesgudstjänst,
Suzanne Byström

19. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Anna Hagman

LÖRDAG 10/11

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SÖNDAG 11/11

9. 30 Släta kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa. Pontus Johansson

11.00Mularpskyrka
Gudstjänst, Mats Löwinq

18. 00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst; Actus
tragicus Bergaton sjunger
Bach Solister och orkester

Annika Lagerquist, dir
Präst Jonas h^agström

19. 00 Vartofta-Asaka

Gudstjänst, Pontus Johansson

LÖRDAG 17/11

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

15. 00 Torbjörntorps
församlingshem
Musikcafé. Ulf Söderhielm,
musikunderhållning med
frågesport.

SÖNDAG 18/11

9. 30 Märka kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

11.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Pontus
Johansson

11. 00 SkÖrstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

18.00 Vistorps kyrka
Temagudstjanst, Suzanne
Byström, Psalmsång och
musik ur psalmboken

18. 00 Torbjörntorps
Mässa,

Björn Lundin

18. 00Fredriksbergs
Taizémässa,
Kristina Askolin

LÖRDAG 24, 11

11.00 S:t Olofs kyrki
Musik i centrum

Kören Knut Svennfngs

15. 00CaféBergslide
Sören Eklund visar film c
underhåller.

SÖNDAG 25/1 .

9. 30 Friggeråkers kyi
Gudstjänst, Jonas Hagsl

9. 30 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Suzanne By

11. 00 S:t Olofs kyrk.
Mässa, Jonas Hagström

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne By

11.00 Mössebergs k)
Mässa, Sandra Flensén

IS. OOFredriksbergsl
Musikgudstjänst: Mozai
Requiem med Falbygder
oratoriekör och Falköpir
orkesterförening Entré.
(ingår i orkesterföreninc
abonnemang)
Präst Jonas Hagström

18. 00 Tiarps kyrka
^/llil-<--l C^n^lr-i Clnni-nn



ER
-KÖPING HÖSTEN 2012

MUSIK-
GUDSTJÄNSTER

IDEN 7

3ppet hus,
:1 14.00-16.00
r samvaro och fika.

apsgrupp
113. 30-15. 30,

kor. Samling,
p, fika och en
]kt.

jsliden
månaden, kl

emenskap, andakt,
ling och gott hem-
Höstens datum:

. 10&24/11

lassa

kl 9. 00
;a delar vi en

3st tillsammans.

ISET
. . .

vardagen
mmet, lila huset,
kl13

S:T OLOFS KYRKA

Pilgrimsmässa
Onsdagar kl 8. 30
Efter mässan fikarvi

tillsammans.

Rörelse och stillhet
Onsdagar kl 9. 15.
Rörelsegympa med
meditation till musik.

FREDRIKSBERGS
KYRKA

Mässa, mat och lite prat
Torsdagar kl 18.00-20.00
Mässa, gemenskap och enkel
kvällsmat.

YLLESTADS
FÖRSAMLINGSGÅRD

Pensionärsträffar

Höstens datum: 27/9,
25/10, 22/11 & 14/12.

r tillsammans med förälder eller annan vuxen.

gar och onsdagar 9. 00 -11.30

agar 14. 00-16. 00 och torsdagar 9. 30-11. 30.
3-11.30.

Lördag 15/9 kl 18.00
Fredriksbergs kyrka
GOSPELKONSERT
200 sångare från Skara stift under
ledning av Anki och Magnus Spångberg

Söndag 30/9 kl 18.00
S:t Olofs kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST
Frälsningsarméns musikkår från Nässjö

Söndag 7/10 kl 16. 00
Fredriksbergs kyrka
KÖRJUBILEUM
Frednksbergskören firar 30 år med
folkdansmässan "Träd in i dansen"

tillsammans med Våga sjunga-
kören från Härlanda, Anna Dahlgren
riksspelman, Jon Siren riksspelman och
Håkan Olofsson samt dansare.

Söndag 28/10 kl 16. 00
S:t Olofs kyrka
GOSPEUUBILEUM
S:t Olof Gospe! firar 20 år med
sångkavalkad över tiden. Solister och
musikerna Henrik Engström, piano,
Anders Granström, bas och Jonas

Lönnmyr, trummor.

Söndag 11/11 kl 18.00
S:t Olofs kyrka
ACTUS TRAGICUS
Bergaton sjunger Bach
Solister och orkester

Annika Lagerquist, dir

Söndag 25/11 kl 18.00
Fredriksbergs kyrka
MOZARTS REQUIEM
Falbygdens oratoriekör och Fal-
köpings orkesterförening. Entré !
(ingår s orkesterförensngens abonnemang)



PÄ GÄNG l SLÖTA-KARLEBY, YLLES
ÄSLEBYGDENS FÖRSAMLINGAR

^

^
l

PRÄSTER: Suzanne Byström, 0705-76 81 91, Mats Löwing, 0709-50 83 86. KYRKOMU!
Rosvall, 0705-30 09 94. PEDAGOGER: Sara Strömberg, 0702-10 70 95, Sonja Svenss
TJÄNST: Gun-Britt Gunnarsson, Släta kyrka 0705-239532, Sebastian Streith, Karleby k
torps och Vartofta-Äsaka kyrkor 76 50 1 0, Magnus Uddenstig, övriga kyrkor, 0702-02 05 7
Ärlig, 0703-91 05 65, Lennart Oskarsson, 0703-91 05 64, Församllngsexp. /växel l Falköp

Höstens tema

l kyrkomusikens och filmens värld
Teniagudstjänster och resa i höst.
Fredag den 5 oktober ordnas en församlingsresa där vi ska
besöka Kölingareds k^rka och Orgelmuséet l Llared.
Vi besöker också St Stegerhult, Liared och njuter vår lunch
i Ulricehamn. Inför resan bjuder vi in till temagudstJänsrer
med efterföljande samkväm för att fördjupa oss l ämnet
kyrkomusik och film.
16/9 kl 18 iYllestads kyrka; Så som i himmelen
23/9 kl 18 i Skörstorps kyrka; Bröderna Lejonhjärta
30/9 kl 18 i Släta kyrka; Utvandrarna

Till bland annat

Kölingareds kyrka i
Redvägs församling
i Ulricehamn kom-

mun går höstens
församlingsresa.

Vardagsgudstjänster

En stilla stund i vardagen
Välkomna till veckoguds tjänster. En stund att stanna upp i
vardagen och få en gemenskap i kyrkan.

3 , 10 kl 18. 30 i Karleby kyrka
24/10 kl 18. 30 iVistorps kyrka
21/11 kl 18.30 i Mularps kyrka

Filmkvällar

Filmkvällari

Under hösten visas g
församlingsgårdar m
blir förtäring i pause

28/9 Slötagården; l
i kyrklig och lantlig i
26/10 Skörstorps l
med stora motsättni

från frikyrkan förr i i
23/llYllestadsförs
En förtalad lärarinna

historia.

Körer och träffar

Körernas övni

lens barnk<

Yllestads kyrl
Yllestads kyrkliga sy
onsdagar kl 14.30,

Höstens pensi
Höstens pensionärs
25/10, 22/11, 14/1:

Församlingstr
FörsamlingscräflFar i ^
1/9 kl 14. 00 i Skör.
19/10 U 14. 00 i Tii
16/11 kl 14.00 i Sk



SSEBERGS FÖRSAMLING

170-208 25 83, Knut Svenning, 070- 689 82 25. MUSIKER: Björn Äkerhage, 070- 572 17 01, Gustav
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Maria Håkansson är tillbaka
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Försanillngspedogog Maria
Håkansson är tillbaka efter

sin föräldraledighet.
- Det känns jättekul att vara.
här igen och jag ser verkligen
fram emot höstterminens ar-

bete, säger Maria.
Lisa Gerenmark, soni vi-

karierat för Maria, påbörjar l
höst sin utbildning till diakon.
Vi säger tack och lycka till till
Lisa och ett varmt välkommen

tillbaka till Maria!

En hälsning från Tina Redin...
Under läsåret som nu börjat har jag tjänstledigt från mitt arbete
soni diakon i Mössebergs församling.

Jag komnier att bo och arbeta på Liagård, en retreatgård i
Norge, 8 km utanför samhället Koppang i Hedmarken. Jag ska
vara en del av husfolket där och niest arbeta praktiskt, i köket.
Samtidigt kommer jag att delta i det inre livet på gården, nied
regelbundet andaktsllv och gudstjänster. Det blir ett annorlunda
är pä många satt.

I det annorlunda ligger en vila och ryms ett sätt att få perspektiv,
ett sätt att hämta ny kraft och ta ut/förnya kompass riktningen i
livet. Jag tror det är viktigt att göra det emellanåt och nu är det
hela sex år sedan jag började här som diakon, så det här får bli niitt
sjunde år, det bibliska sjunde året . Den sjunde dagen är vilodag,
det sjunde året, året för vila och förnyelse.
Jag Önskar er alla Ett Gott Välsignat Är och säger Väl Mött igen!

Tina Redin
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PÄ GÄNG l FALKÖPINGS FORSAM

h- PRASTER:KristinaAskolin. 070-391 0744, BjörnLundin, 7763 25/070-872 3848, AnnaHagm,
^ Lagerquist, 77 63 22, Ellinor Norberg, 77 63 35, DIAKON: Anne Blomqvlst, diakon 77 63 33, PEDA
z 0515-776335, lngmarieLeijon, 0515-776300, Falköpings församlingshem; 0515-77 63 81,
S 63 1 3, VAKTMÄSTARE: Petronella Steiner, 070-95 27 63, Färsamlingsexp. /växel 7 63 00

Förskolan . ''""

»ter,

l

Nu har förskolan Boken invigt sin nya sniåbarnshall och sovpa-
vlljong. Förbättringar som ger plats för fler barn under hösten.

Barn, föräldrar och hantverkare var inbjudna till den festliga Invigning-
en som firades med fika och glass efter att de blågula banden klippt s.

I sovpaviljongen kommer de minsta barnen att sova middag i sina
vagnar, vilket innebär are lokalerna inonihus kan utnyttjas bättre. Se-
parara ingångar för små och stora barn är också en klar förbättring.

Förskolan Arken lade ser sin verksamhet i juni och mycket av
deras material har Boken tagit över, och två av Arkens personal har
också börjat arbeta på Boken. Tack vare kyrkonämndens beslut att
satsa-, så kommer förskolan att ta in ca 10 nya barn under hösten
och personalen ser nu fram emot att få starta upp verksamheten i
de nygamla lokalerna.

Falköpings församlingshem

Det händer i Falköpings församlingshem
Vecka 37 drar verksaniheten igång i församllngsheniniet.

MÅNDAG: 12.00; Sopplunch. 13.00 - 18.00: KIädinsamling
ONSDAG: 11.00: Stavgång. Sista onsdagen i varje månad kl
13-17: Församlingshemmet öppet för hjälp- och stödverksamhet
med bland annat Uädutlämning. Start 26/9.
TORSDAG: 12.00: Sopplunch. 10.00 &11.00 Rörelsegymnasuk.

Fredriksbergs kyrk

Öppen förskc
Vecka 37 startar värd

Öppen förskola är en

Svenska lärkans ung

Svenska lärkans ung
Vi spelar spel, lagar m;
Fredrlksbergs barnkö

Mässa, mat och lite p
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Öppen förskola, tisd;
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Musik

Körer i Falköpin

S:T OLOF GOSPEL

järana veckor, 19-21. L

FREDRIKSBERGSKÖ
18. 30-20. Ledare: Ellir

KÖREN KNUT SVENI

ojämna veckor, 18.45-

BERGATON (bas- och
gan. Ledare: Annika La

S:T OLOFS KYRKOKl
Atinika Lagerquist.

FALBYGDENS ORA1

sjungning). Ledare: An
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jt. Kan man verkligen lova det? Varför envisas kyrkan

bra samlevnadsform trots alla skilsmässor? Prästen
larar.
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Varför är det viktigt att gifta sig?
Kan man inte bara leva tillsammans

ändå?

- Det kan man ju visserligen. Det ar
absolut inte någon moralisk fråga. Men
som kristna är vi ju barnsliga nog att tro
att Gud är på riktigt. Om vi ber honom
art vara med oss i vår relation så är han

verkligen där och håller sin hand över
oss.

Det innebär att allt inte bara hänger
på oss själva. Det finns en kraft som kan
bära oss också de dagar när känslorna
kanske inre räcker till.

Vad innebär egentligen äktenskapet
hur ett kristet perspektiv?
- Det står ganska lite i Bibeln om äkten-
skåpet. Men i de beskrivningar som finns
är det tydligt att äktenskapet är ett heligt
förbund instiftat av Gud för att bevara

och skydda det han skapat. Att det är en
gåva till oss. Att Gud är kärlek och att
äktenskapets mening är att ge den kär-
leken vidare.

- Äktenskapet lär oss att leva tlllsam-
mans. Att leva som gifta är att leva i en
alldeles särskild närhet och i ett alldeles

särskilt förtroende. Precis som vi får leva

i en relation till Gud.

-Vi tror ju på treenigheten; att Gud är
både Fadern, Sonen och Den helige ande
och på det sättet kan man säga att Gud är
relation. Relationen med stort R.

Vad händer vid en kyrklig vigsel?
- Paret lovar varandra inför Gud att als-

ka varandra och vara varandra trogna l
nöd och lust tills döden skiljer dem åt.
Det är en oerhörd kraft i der löftet! Det

löftet innebär att de rvå nu blivit någon-
ting som de inte var innan. De har lovat
varandra- någonting som de inte lovat nå-
gon annan. De har blivit ett. Men de har
också blivit tre eftersoni Gud finns med

1 äktenskapet.
-Vigselakten handlar om längtan, vilja

och överlåtelse, till varandra och till Gud.

Ärr våga säga Ja ull dec man faktiskt inte
vet någonting om; hur livet tillsammans
ter sig om fem år eller om femton.

FAKTA VIGSEL HOS SVENSKA KYRKAN

FORMELLA KRAV. För att gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning krävs att minst
måste inte vara konfirmerad. Man måste ha ansökt om hindersprövning hos Skattev'

KOSTNAD. Att vigas är gratis om en av parterna tillhör Svenska kyrkan, oavsett o
inte. Präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar ingenting. Det som kan kosta är o
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[RNATIONELLA GRUPP BJUDER
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ALLT ME D SMAK AV AFRIKA!
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