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INTE BESÖKARE -DELTAGARE!
en moderna fysiken har alltid fas-
cinerat mig. Newtons lagar, som
tyngdlagen till exempel, gäller inte

r tillvarons allra minsta partiklar. När man
)mmer ner pi riktigt liten partikclnivå är
;t till och med så att man *

,
*, ^t.

vår Svenska kyrka ska vi vara rädda om. Den
kan bara bevaras genom engagemang - nå-
got så enkelt som att ta sitt ansvar och gå
och rösta.

Jag vill som kyrkoherde i Falköping upp-
mana dig att göra det, det är vik-

te kan betrakta något som K^-kg^gr en olats ti8t- Du kan verMigen påverka
er utan att själv vara en del
det.

Samma sak är det med guds-
insterna som firas runt om i

ra kyrkor. Ibland hör jag or-
t gudstjänstbesökare" användas. Jag mås-
säga att jag sällan träffat på några sådana.
iremot väldigt många gudstjänstdeltagare
nom åren. Det är en himmelsvid skillnad

besökare och deltagare. Är jag deltagare
ror ju kvaliteten på det som händer också
mig. Ar jag däremot besökare är det andra.
TI gör något, och jag som konsumerar.
Syrkan är en plats för deltagande. Vi gör
got fint tillsammans. Den som finns med
psalmsång eller bara med sin tysca närva-
i bänken är lika viktig som den som leder
mifrån koret.

^u när vi går til] kyrkoval gäller samma
ncip. Kyrka är vi tillsammans, och den
penhet och offentlighet som finns Idag i

för deltagande. hur kyrkan formas för framtiden.
Mer om valet läser du här i Kyr-

Vi gör något fint kobladet, men också om alla de
tillsammans, olika sätt som vi tillsammans är

kyrka på.
Bara att du har bladet i din hand just nu

betyder att du är del av det som sker. Du ser,
och du är sedd av Gud. Du är en del av Guds
verk på vår Jord, här och nu!

Guds frid!



^

Din röst spelar roll!
Söndagen den 1 5 september är det kyrkoval. Svenska kyrkan
är demokratiskt uppbyggd och alla är välkomna att vara med,
ta initiativ och dela ansvar.

I kyrkovalet väljer du de personer som
ska få förtroendet att styra kyrkan de
kommande fyra åren. Du röstar till tre
olika nivåer inom Svenska kyrkan. På
lokal nivå i Falköping röstar du till kyr-
kofullmäktige, på regionitlnivå röstar du
till stiftsfullmäktige i Skara stift och på
riksnivå röstar du till kyrkomötet.

Falköpings pastorat består i dag av fem
församlingar: Falköpings, Mössebergs,

Slöta-Karleby, Yllestads och Aslebygdens
församlingar. Från och med 2014 har de
församlingar som ingår i ett pastorat inre
något direktvalt organ. Du röstar alltså
ince till någonting mer än kyrkofullmäk-
tige på lokal nivå. Detta är en skillnad
jämfört med- tidigare kyrkoval.

Efter valet tillsätter k)'rkofullmäktige
ett kyrkoråd, som är pastoratets styrelse,
samt valnämnd.



terna, Borgerligt alternativ och Centcr-
partiet. Längre fram i tidningen kan du
läsa om deras program och värderingar.

Du har också möjligheten att lyfta fram
upp till tre personer inom den nomiae-
ringsgrupp du väljer att rösta på, genom
att sätta ett kryss före deras namn på val-
sedeln

De röstberättigade fick sitt röstkort
omkring den 28 augusti 2013. På röst-
kortet finns uppgifter om vilken vallokal
du ska rösta i och vilka val du har rätt att
rösta till.

På baksidan av den här tidningen hit-
tar du alla uppgifter om var och när du
kan rösta både på valdagen och om du vill
förtids rösta.

När vallokalerna stänger på valdagen
görs direkt en preliminär röstsamman-
räkning. Vartefter de preliminära resul-
täten blir klara presenteras de på kyrkova-
lets wcbbplats. Ansvaret for den slutliga
rösträkningen har stiften.

SÅ HÄR RÖSTAR DU!

PÄ VALDAGEN ELLER l FÖRTID

På valdagen röstar du i din vallokal. Innan
valdagen kan du förtidsrösta på var försam-
lingssexpedition, i vår valbil eller genom att
brevrösta. Du hittar alla tider och platser på
tidningens baksida!

Om du är folkbokförd i något annat pas-
torat än Falköpings kan du förtidsrösta hos
oss fram till den l l september.

TRE KUVERT

I vallokalen möts du av personal som visar
dig var valsedlarna finns. Du får tre kuvert
och väljer valsedlar för den eller de nomine-
ringsgrupper som du vill rösta på.

Bakom en skärm lägger du sedan valsed-
lama i respektive kuvert. Sedan lämnar du
kuverten till personalen, som kontrollerar
att du finns i röstlängden (d.v. s. att du är
röstberättigad) och lägger dina kuvert i
valurnorna.

ATT BREVRÖSTA

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brev-
rösta. Vill du brevrösta behövs ett brevröst-

ningspaket som du kan få från församlings-
expeditionen. Där finns det du behöver för
att brevrösca. Posta din brevröst så att den är

framme hos stiftet senast den 11 september.
Du måste även skicka med ditt röstkort.

ATT ROSTA MED BUD

Budrösming går till på liknande sätt som
brevröstning. Budröstning är främst ett al-
tcrnativ för dig som tänkt rösta i vallokal
men får förhinder att rösta på valdagen.

Du behöver ett brevrÖstningspaket även
för act budrösta. Röstkortet är nödvändigt
om budet lämnar rösten i någon annan lo-
kal än i vallokalen på valdagen.



kyrkovalet här i Falköping? Här svarar de på fyra
frågor om kyrkan och framtiden.

SOCIALDEMOKRATERNA

"Diakonin av största b
När samhället inte tar sitt ansvar för välfärden måste kyrkans soci
Det menar Socialdemokraterna som också vill att kyrkan ska gå i t

Vilken är den viktigaste frågan för er
i kyrkovalet?
- Vi socialdemokrater i Svenska kyrkan
vill att Svenska kyrkan sätter människans
behov i centrum.

- Alla människor har ett behov av att

bearbeta de stora livsfrågorna där tre
relationer står i centrum, människans

förhållande till sig själv, förhållandet till
andra människor och förhållandet till

tillvarons villkor (skapelsen).
- Gudstjänstens form och språk är det
verktyg som måste utvecklas för att nå
den moderna människan där hon befin-

ner sig med sitt vardagsliv.

Hur ser er vision ut för livet i värt pas-
torat om fem är?

- Vår vision är att vi har väl fungerande
lokaler för kyrklig verksamhet. Vi har
samlat både pastoratets administration
och församlingsverksamhet till centrum
i Falköping.

- Vi vill helst inte stänga några kyrkor
i pastoratet utan istället se ett ökat lokalt
engagemang. Vi ser gärna att de tidigare

församlingarna återuppstår l samarbete
med sockenråd och dylikt. Vi har ökat
antalet dop.

Vad är viktigast att prioritera när de
ekonomiska resurserna minskar s

- Barn och ungdom inklusive konfirma- a
tion har högsta prioritet. Hög kvalitet vid ;
våra gudstjänster.



i till för alla människor och vara en kraft för ökad integration och tolerans,
;å fram kyrkobyggnaderna som ett relationsskapande hjälpmedel.

i det kristna budskapet'

-^^SSf'*^.
Bengt Lennartsson, Bengt Oskarsson, Torbjörn Larsson. Anne-Marie Kördel, Bengt Kullander, Roland
Andersson, Sven-Erik Antonsson. Barbro Gustavsson, Gösta Klöverlid, Sven-Erik Eriksson, Monica
Andersson, Ann-Britt Larsson, Åke Abrahamsson, Barbro Westergren och Kristina Johansson,

ten att bedriva gudstjänst, undervisning
och utöva diakoni och mission. Detta i

en bra balans mellan stad och landsbygd.
- Vi skall vara föregångare med en

jämställd och bra arbetsmiljö samt också
i miljö- och klimatarbetet, där vi jobbar
vidare i miljödiplomeringen. Fler former
för nytänkande samverkan i administra-
tiva och andra uppgifter.

- Vi skall prioritera våra kyrkobyggna-
der och satsa på ett effektivt lokalutnytt-
jande. Kyrkobyggnaderna är viktiga. De
hjälper människor att söka andlighet och
ana sin egen tro. Kyrkobyggnaderna är
ett av våra bästa relatlonsskapande hjälp-
medel.

Vilken är kyrkans viktigaste roll i sam-
hället?

-Att vi är en öppen demokratisk folkkyrka
som för ut det kristna budskapet och tydlig-
gör att alla människor har samma, värde. En
kyrka som tror på varje människas förmåga
atc ta ansvar för sig själv och för andra.

- Vi skall finnas till haiids för alla åld-

rar och stödja den utsatta människan och
vara en kraft för ölcad integration, förståelse
och tolerans. Barns och ungas idéer ska ges
inera plats.

- Genom att på detta sätt inrikta diako-
nin, kyrkans sociala arbete, och arbetet i öv-
rigt fortsätter kyrkan att vara en betydande
faktor och samverkanspartner i samhället.



Camilla Bergman, Carl-Magnus Andersson, Maj-Britt Svensson, Rosita Hvalstedt-Källeskog, Gun-E
Roland Svensson, Sture Karsåker, Christina Jormeus, Dag Hägrefl och Jesper Linder

BORGERLIGT ALTERNATIV

"Kristen tro är inget ^
Att få fler att känna sig delaktiga i Svenska kyrkan och locka männ
Det är två av de viktigaste framtidsfrågorna för nomineringsgrup

Vilken är den viktigaste frågan för er
i kyrkovalet?

- Visa och berätta att kristen tro är

inget konstigt, utan en trygghet. Visa vad
vi får för kyrkoavgiften, för att minska
utträden. Få fler att känna delaktighet,
genom ett nytänkande och en anpass"
ning av gudstjänstlivet, som även lockar
yngre.

- Att alla kyrkobyggnader är hela
svenska folkets kulturarv, och därmed

måste få tillräckliga ekonomiska medel
för att bevaras.

Hur ser er vision ut för livet i pastora-
tet om fem år?

- Vi har nått ut med att kyrkan har en

glad och levande gemenskap, som gjort
att Her upplevt tro, och finner kyrkan
som en tillgång. Det har ökat besökar-
antalet) liksom dopen och konfirmatio-
nerna. Musiken blomstrar!

- Det är lika naturligt att gå till kyrkan
som till affären! Diakoniverksamheten

har en hög nivå, då vi fått många frivilli-
ga att hjälpa utsatta, sjuka. och ensamma
människor.

- Det ekumeniska arbetet har hjälpt
till att överbrygga motsättningar i sam-
hället. Pastoratet har en stabil ekonomi,

som gör att alla kyrkor är öppna och firar
gudstjänst.



10 Karleby kyrka
igudstjänst: "Mirakler,
nar och dop", Hagström

)0 Friggeråkers kyrka
;a Johansson

10 Luttra kyrka
.tjänst, Askolin

10 Vartofta-Asaka
:a

.tjänst, Hagström

DAG 21/9

)0 S:t Olofs kyrka
k i centrum

DAG 22/9

)0 S:t Olofs kyrka
.tjänst, h^agström

)0 Mössebergs kyrka
>a, Johansson

)0 Släta kyrka
;a, Lundin. Kören Knut

nings

)0 Skörstorps kyrka
igudstjänst: "Mirakler,
nar och dop", Lundin

)0 Torbjörntorps kyrka
.tjänst, Johansson

)0 Fredriksbergs kyrka
ssrogudstjänst, Hagström

)0 Vilostads kyrka
?a, Lundin

DAG 28/9

)0 S:t Olofs kyrka
k i centrum; Novah

. el från Bromölla med

. lof Gospel

SÖNDAG 29/9

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin

11:30Asle kyrka
Mässa, LÖwing

15. 00 Släta kyrka
Familjegudstjänst, Elbornsson

17. 00 Näs kyrka
Temagudstjänst: "Mirakler,
brunnar och dop", Elbomsson

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin

18.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Svenning.
Efteråt mingel på "Barnens
konstutställning och invigning
av väggmålning.

LÖRDAG 5/10

10.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gospelkonsert med Anki och
Magnus Spångberg och 200
körsångare från Skara stift.
10-års jubileum!

SÖNDAG 6/10

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson

10. 00 Vistorps kyrka
Mässa, Lundin

11. 30Karlebykyrka
Gudstjänst, Lundin

17.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Josefsson

19.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing

19. 00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst, Hela kyrkan
sjunger. Evangeliegruppen Falan
medverkar. Johansson

LÖRDAG 12/10

10.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SÖNDAG 13/10

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Askolin

15.00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst med
skördeauktion, Svenning.

15.00 Yllestads kyrka
Skörde- och familjegudstjänst
med utdelning av Barnens bibel,
Elbomsson

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Askolin

17.00 Tiarps kyrka
Familjegudstjänst, Löwing

19. 00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Svenning

19.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Elbomsson.
Avtackning av syförening.

LÖRDAG 19/10

10.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum



SÖNDAG 20/10

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
Gudstjänst för stora och små.

10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson

10.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Lundin. Kören Knut

Svennings

17.00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Johansson

17.00Kälvenekyrka
Gudstjänst, Lundin

19.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin

LÖRDAG 26/10

10. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SÖNDAG 27/10

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson

11.30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst:
Nicaraguanska bondemässan
med Fredriksbergskören
och Torbjömtorps kyrkokör.
Hagström

17.00 Karleby kyrka
Mässa, Elbornsson

19.00Vartofta-Äsaka
kyrka
Gudstjänst, Elbornsson

LÖRDAG 2/11
ALLA HELGONS DAG

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin

15. 30 och 17.00

Uppståndelsens kapell
Musikgudstjänst, Lundin

16.30 Asle kyrka
Minnes- och musikgudstjänst,
Löwing

17.00 Torbjörntorps kyrka
Minnesgudstjänst, Johansson

17.00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst, Elbornsson

19.00 Släta kyrka
Minnes- och musikgudstjanst,
Elbornsson

SÖNDAG 3/11

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén

10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson

10.00 Tiarps kyrka
Mässa, Hagström

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén

17.00 Friggeräkers kyrka
Musik till tröst,
Gustav Gyllenhammar och
Björn Akerhage,
Präst Pontus Johansson

17. 00 Karleby kyrka
Minnesgudstjänst, Elbomsson

119. 00 Näs kyrka
Minnesgudstjänst, Elbornsson

LÖRDAG 9/11

10. 00 S:t Olofs kyrl
Musik i centrum

SÖNDAG 10/11

10.00 S:t Olofs kyrl
Gudstjänst, Askolin

10.00 Mössebergs t
Mässa, Svenning

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Flensén

11.30 Vistorpskyrk
Gudstjänst, Flensén

17.00Fredriksberg<
Taizémässa, Askolin

17. 00 Friggeråkers l
Mässa, Svenning

19. 00Skörstorpski
Gudstjänst, Flensén

LÖRDAG 16/11

10. 00 S:t Olofs kyrt
Musik i centrum

SÖNDAG 17/11

lO.OOMössebergsk
Familjegudstjänst, Johc

IQ.OOFredriksbergs
Mässa, Hagström. Köre
Svennings medverkar,

10.00 Asle kyrka
Gudstjänst, Löwing

11.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Hagström

17.00 S:t Olofs kyrk
Musikgudstjänst. Falby
Oratoriekör framför Re
a\/ f^ahnal Fsi ira N^nc-l-



5-776361. Mats Löwlng, 0502-197 45. KYRKOMUSIKER: Birgitta Lindh, 051 5-776363, Ted Rosvall,
0515-776362, Sonja Svensson, 0515-776365 VAKTMÄSTARE INRE TJÄNST: Katarina Lundqvist,

trängby, Vistorps och Vartofta-Åsaka kyrkor 051 5-76 50 1 0, Magnus Uddenstig, övriga kyrkor, 051 5-
is Ärlig, 051 5-776373, Lennart Oskarsson, 051 5-776372.

akler, brunnar och dop
lagudstjänster
gs distrikt!

" - Vid kyrkkaffet
r från vallfartsorten

im den enkla bond-

med Jungfru Maria
ssulterat i att Lour-

dens katoliker, med

ande bad i välsignat
ikler.

. IDSHOPP" - Vid

.hav, Knivsta, Upp-
igårig internationell
tcnprojekt. Han är
»etat för Lutherhjäl-
velser av hur vatten

;t är en fundamental

)tagna i Kristi kyrka.
on den helige Sankt
^s dop i Husaby källa.

»

Lourdes i södra Frankrike är en helig plats för världens katoliker.

IIIHI!
15

Tappkranama vid Odens källa vid kurorten i Lundsbrunn.

NGSRESA TILL LUNDSBRUNN FREDAG 4 OKTOBER!

artofra affär via Släta-

a.
mdsbrunn. Lunchbön

icurorr

lä m. m.

1 5.00 Tågresa tillbaka till Skara, Ca 1 7.00 Äter pä Falbygden
Kostnad: 250 kr (buss, tåg och lunch ingår). Anmälan till 0515-
77 63 00 senast 20/9. Ange pisugningsplats och ev specialkost.

Frågor? Ring Sara Strömberg 051 5-776362



Filmkvällari höst
Filmkvällarna i Släta och Yllestad återkommer
i höst. l Yllestad finns nu filmduk och projektor
för en riktigt biokänsla!

Den 30/9 visas "Öster om Eden" med bland andra James Dean i Släta.

Liksom tidigare är det äldre långfilmer med kristet budskap
som visas. Filmerna börjar kl 18.30 och är cirka 1.45 långa.
Det blir paus i filmen med förtäring och samtal efter filmen.
Beräknat avslut cirka M 21. 30.

Slötagérden, måndag 30/9 kl 1 8. 30. Öster om Eden.
Amerikansk film från 1954 med James Dean. Om en far som
favoriserar den ene sonen framför den andre, vilket får konse-
kvenser.

Yllestads församlingsgård, fredag 25/10 kl 18.30.
Himlaspelet.

Klassisk pjäs som filmatiserades år 1942. Om ynglingen Mats
Ersson som tänker "gå" till himlen för att ställa Gud till svars
för att han inte ingrep då hans trolovade blev avrättad.

Yllestads församlingsgård, fredag 22/11 kl 18. 30.
Driver dagg, faller regn.
Svensk film från 1946. Bygderomantik som utspelar sig pä
1800-talet. Om den föraktade ynglingen Spelmans-Jon och byns
präst som tror att Jons fiolspelande leder honom till helvetet.

Det
BARN OCI

Tiarps försai

Grupperna s
tjänst l Mula.
till församlini

Söndagsskol
Miniorer (åk

Juniorer (åk

Slötagården
Öppna försfc
vecka kl. 9-11

MlniMiniorf

18. 30 med st;
Mlniorer (åk
med start den

Yllestads för
Miniorer Trä

Vartofta-As.

Juniorer Ons

FORSAMLI

Välkommen t.

och Aslebygd
20/9 U 14-
18/10 U 14-1
15/11 kl 14-1
13/12 kl 14-1

PENSIONÄ
Yllestads forsa

19/9 kl 14. 3C
14/11 kl 14.3

SYMÖTEN
Yllestads forsa

rill och med d



776332, Björn Lundin, 051 5-77 63 25, MUSIKER: Annika Lagerquist, 051 5-77 63 22, Ellinor Norberg,
>1 5-77 63 33, Erika Erlén 051 5-77 63 36, Falköpings församlingshem: 051 5-77 63 81, PEDAGOG Ing-
CEN: Elin Rödstrom, föreståndare 77 63 13, VAKTMÄSTARE Fredriksberg: Petronella Steiner, 051 5-77 63

iakonins månad
nas att leva evangeliet.

musik- och bildverksamhet, självhjälps-
grupper och samtal.

Varje tisdag och torsdag är Fredriks-
bergs kyrka öppen kl 14 - 17 med öp-
pen förskola dit alla åldrar är välkomna!
Torsdagar delar vi bröd och soppa efter
kvällsmässan som börjar kl 18.00.

Har Du frägor ring Anne på 77 63 33.
Varmt välkomna till oss Du också!

KYRKANS DAG 201 3
Utforska S:t Olofs kyrkas torn!
Lördag 7 september kl 10-13.
Vi marscherar från hästbacken kl

10.00. Efter pilgrimsmässa i S:t Olofs
kyrka blir det fullt av aktiviteter i kyrk-
parken. Upptäck våra verksamheter,
fika, gå på guidning i kyrktornet, se en
utställning om kyrksilver och mycket
mera. Kom och var med!

^ 1111

Karl-Peter
|Eriksso|

pran och Karl Peter Eriksson, bas.
Vid orgeln kommer diplomorganist

Anders Börjesson att sitta.
Själv längtar jag redan nu efter den

överjordiskt vackra satsen "In paradis-
um" - så nära himlen man kan komma.

Hälsningar Annika Lagerquist, dirigent

ken. Viktiga instrument är trummor, gi-
tarr, fiol, flöjt och dragspel.

Entrén är fri men vi tar upp kollekt till ti
Svenska kyrkans internationella arbete i '^
Centralamerika. I samband med musik-

gudstjänsten säljs också rätrvisemärkta
produkter.

, Viktoria Unosson, li-

. dlgare informatör ho;

. Svenska kyrkan Falkö-

. Novah Gospel till Mu-

den 28/9 kl 11.00
. S:t Olofs kyrka.



Nu är Erika på plats
": '^^'. ?x

Erika Erlén från Ulricehamn började
tjänstgöra den 5 augusti på en nyinrättad
diakontjänst i Falköping församling med
inriktning mot uppsökande verksamhet
inom bland annat äldrediakoni samt re-

krytering och handledning av volontärer
i det diakonala arbetet.

Ar du intresserad av att vara med

och starta en ny besöksgrupp el-
ler vill du själv ha besök av en med-
människa så hör gärna av dig till
Erika på telefon 0515-77 63 36.

Marie byter tjänst

Under hösten börjar Marie Gustavsson
arbeta på kyrkogårdsförvaltningen. Där-
med slutar hon som församlingsassistent
i Fredriksbergs kyrka.
- Jag vill lacka alla barn och ungdomar
för roliga upplevelser och fina minnen,
säser Marie.

Det händer i Falt
BIBELSTUDIEGRUPP

Ojämna fredagar i Falköpings forsar
lingshem, kl 10-12 med start 30/9. A:
mälan till Björn Lundin.

BETAGRUPPEN

Tisdagar kl 13-15 i Falköpings försan
lingshem, stare den 10/9. Anmälan t
Björn Lundin.

BIBELSTUDIEGRUPP

Ojämna torsdagar H 15 i Falköpin;
församlingshem. Anmälan till Marti
Sandström

LEVA-VIDARE-GRUPP

Torsdagar, fyra Jämna veckor i oktobe
Skriftlig inbjudan skickas ut.

EFTERKONFIRMATION

För dig som inte blev konfirmerad soi
15-åring. Start i oktober. Anmälan ri
Björn Lundin.

VÄLKOMMEN TILL VARA KÖRER!

l FÖRSAMLINGSHEMMET:

Bergaton: Onsdagar kl 19.
Stan 28/8. Annika Lagerquist
S:t Olofs kyrkokör: Torsdagar kl 19.
Start 29/8. Annika Lagerqi iist

Falbygdens Oratoriekör:
(Provsjungning) Aiinika Lagerquist.
S:t Olof Gospel: Tisdagar jämn vecka l
19. Ellinor Norberg;
l FREDRIKSBERGS KYRKA:

Fredriksbergskören: Onsdagar
kl 18. 30. Ellinor Norberg
Kören Knut Svennings: Torsdags
ojämn vecka kl 18. 45. Start 22/8. Elli
nor Norberg.

S:T OLOFS KYRKA

Pilgrimsmässa, onsdagar kl 8. 30
Rörelse och stillhet, onsdagar kl 9. 1;
R^^lr, >/1:. ^,



- 776327, KnutSvenning, 051 5-776328. MUSIKER: BjörnÄkerhage, 051 5-776323, Gustav Gyllenham-
776316. PEDAGOGER: Maria Håkansson, 051 5-77 63 31, Britt-Marie Bendefors. 051 5-77 63 30,
6368, Mattias Olofsson, 051 5-776371, Församlingsexp. /vaxel 0515-77 63 00

ätter i Märka
om kyrkans historia.

med sina målningar på triumfbågen, blev
färdigt strax Innan sommaruppehållet och
därefter vidtar det omfattande arbetet med

att konservera korets bildvärld.

Under resans gång visade det sig att även
vapenhuset krävde betydande åtgärder för
att säkerställa även denna del av kyrkan för
framtiden vilket l sin tur gav nya kunskaper
om kyrkans historia, inre minst om vilket ut-
seende vapenhuset hade innan l 750 när der
nuvarande byggdes.

Framåt senhösten hoppas vi att kyrkan
skall stå klar att på nytt invigas till att tjäna
för lång tid framöver så som den har stått där
på sin kulle och kallat sina församlingsbor i
livets alla skiften under snart niohundra år.

ÄkeAbrahamsson

Bilden visar en ängel som väger själarna på en
balansvåg. Från höger - delvis dold av muren - ser
man djävulen försöka tynga ner vågen med en klyka.

ia Hagman tackar för sig
alköping har varit otroligt spännande! Jag har fått prova på många olika delar av församlmgs-
änniskorna som Jag har mött har varit öppna och positiva och gett mig så mycket
-gs församling har jag haft diakonala uppgifter och det är ett så viktigt arbete. Mötet med sörjande
i mor dåligt öv ofAo skål år speciellt för oss som kyrka: vi ställer inga diagnoser, har inget krav pä att
an däremot skänka hopp genom att peka på Jesus. Många känner det fortfarande tabubelagt att tala
otion eller sjukdom och dä år det så gott att bli bemött av någon som inte utgår från sjukdomen eller
, utan för den man or som människa.

nin nya tjänst i Tibro kommer att arbeta nära det diakonala. Men min primära uppgift blir gudstjänster,
indlingar och sådant. Men ofta går de ju hand i hand med de diakonala uppgifterna. Genom arbetet
vet jag hur viktigt det är att prata liv, dela liv. Att tala om vardagliga ting som grogrund för de större
itt visa att de hör ihop, det år fantastiskt!
nan jag börjar i Tibro ska jag ha semester och i augusti gifter jag mig med min sambo Johanna!



Under sommaren har källarentrén till Mössebergs kyrka förändrats.
Nu möts vi av en pampig väggmålning som föreställer Franciskus av
Assisi. Det är Alexander Johansson som ligger bakom verket

Hur gick det till när du arbetade fram målningen?
-Jag fick lära migmer om Franciskus under resans gång. Hans liv nära dju-
ren och naturen inspirerar mig! Rådjuret på bilden är min idé. På familjens
lantställe i Småland finns många rådjur, så jag vet hur de ser ut. De är fina
djur! Så det blir det lite av min och Västergötlands "cover" på Bibeln. Ja,
något som visar att Bibeln och helgonen inte bara är något som är viktigt
långt borta för andra, utan också för oss här och nu.

Var det ett svart uppdrag?

- Jag fick nästan panik! Vilken utmaning: Jag har aldrig gjort en så stor
muralmålning förut; så mycket sprayfärg och airbrush-arbete. Allt arbete
tog nog 20 timmar. Jag fick lära mig olika tekniker under tiden jag målade
och tackla problemen från olika vinklar.

Intervjuare: Knut Svenning

Målning invigs under mekkelsmässhelgen!
Var med och fira familjcgudstjänst Mikaelidagen den 29/9 kl 18. 00
i Mössebergs kyrka! Mingla sedan vidare på Barnens konstutställ-
ning då vi också inviger väggmålningen av Franciskus! *

.

Skördeauktion på tacksägelsedagen .
Tacksägelsedagen den 13/10 firar vi familjegudstjänst kl 15.00 i .
Torbjörnrorps kyrka. Efter gudstjänsten kyrkfikar vi och auktionerar .
ut hembakta kakor och bröd, skänkta frukter från trädgårdarna mm
i församlingshemmet. Kom och var med!
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