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Eftertankens rum
gentligen behöver vi inga kyrkor.
fHela skapelsen, universum, är en

snda kyrka, ett konstverk och en lovsång
äver kärlekens och livets Gud. Men i vår

trånga jordiska värld trängs den himmel-
ska lovsången ofta ut av ondskans och
egoismens falsktoner. Vi hör der runt
omkring oss, och ser det till vår fasa ofta
också i vare eget sätt act vara.

Därför behöver vi kyrkorummet. Ett
rum SOITL vi har kommit överens om ska

vara ett fredens och eftertankens rum,

utan vapenskrammel och lögn. Ett rum
där kärlekens ord ska få höras sant, rent

och klart. Ett rum där vi under det stim-

miga vardagsbruset kan höra Guds röst,
som är som "rösten av stora vatten (ur

Uppenbarelseboken).
Har man en gång anat denna djupa

röst vill man gärna höra mer. I detta

nummer av Kyrkobladet möter du några
människor som med sina frivilliginsatser
gör det möjligt för andra att få uppleva
frid, stillhet och ett djupt tilltal i sina liv.

Vad vore kyrkan utan sina volontärer,
sina frivilliga? Faktiskt ingenting, som
jag ser det. Kyrkan ar först och främst

en gemenskap, en världsvid sådan, av
människor som tror, och i andra hand en

byggnad.
För mig är det stort att tillhöra den ge-

menskapen. Jag kan gå in i en kyrka på
andra sidan jordklotet, och veta att här
är Jag hemma" - även om jag är långt
borta. Söker du stillhet, ett andra hem,

eller en uppgift som kan ge mening och
glädje, hör då av dig till någon kyrkvärd,
anställd eller förtroendevald. De kan visa

dig vägen in i den spännande värld och
gemenskap som kyrkan är.

Eller om du hör till dem som saknar tid

för allt du vill göra - sök dig in i kyrkan
en kort stund och hämta andan, Helig
Ande. Var sak har sin tid, men andas be-

häver vi alla. Gud välsigne din höst 2014!

Jonas Hagstromi
Kyrkoherde



Uppdraget som kyrkvärd har en tusenårig
historia inom den kristna kyrkan. Då som nu är
kyrkvärden delaktig i det allra mest centrala -
gudstjänsten - församlingens hjärta och lungor.

'Vi människor
behöver stillheten ^

För Karina Djurberg är gudstjänsten en andningspaus.
-Som kyrkvärd får jag bidra till att andra också får den där
livsviktiga pausen. Det är en stor glädje, säger hon.

et är tyst och stilla i S:c Oloi-s
kyrka. Nedanför det vackra glas-
mosaikfönscret framme vid älta-

ret står Karina Djurberg på tå.
Hon har öppnat och larmat av kyrkan

och nu tänder hon med van hand ljuset i
den lilla röda Ijuslykmn på altaret. I åtta
år nu har hon funnits med som kyrkvärd
i S: t Olofs kyrka.

- Det är en förmån att få verka i en så

vacker kyrka med en så lång historia, säger
hon medan hon plockar undan tändstick-
orna. Tänk att människor kommit hit till

gudstjänst i 1000 år, det är nästan svårt
att grepp a.

Själv har hon gått i kyrkan regelbundet
sedan konfirmationstiden och tanken på
att engagera sig lite mer i gudstjänstlivet
har funnits länge. Hon hade dock trott
att det skulle bli av först när hon pensio-
nerat sig. Men hon har inte ångrar art hon
tackade ja till uppdraget några år i förtid.

- Det är en viktig och rolig uppgift.
Idag förväntas det av oss att vi ska vara så
väldigt effektiva i alla sammanhang. Allt
ska maximeras och ingen tid får gå till
spillo. Men vi människor behöver också
ro och stillhet. Vi behöver tid för efter"

tanke och påfyllnad, säger Karina.
- Som kyrkvärd är det stor glädje att få
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- Idag förväntas det av oss att vi ska vara sä väldigt
effektiva i alla sammanhang. Allt ska maximeras och
ingen tid far ga till spillo. Men vi människor behöver
också ro och stillhet, 'säger Karina Djurberg.

församlingarna i det kristnade Rom.
Inom Svenska kyrkan har uppdraget

som kyrkvärd alltid varit ett hedersupp-
drag och setts som det finaste av alla de
uppdrag en lekman ka ha. i kyrkan.

- Kyrkvärdarna behövs verkligen, kon-
staterar Karina.

- Vaktmästare, musiker och präst kan
inte hinna allt och jag tror att det är bra
att det är en mix av anställda och frivilliga.
som jobbar nied gudstjänsten.

OM KARINA

Namn: Karina Djurberg
Bor: Falköping
Familj: Man, två vuxna barn,
ett barnbarn, hund och katt.

Arbete: Enhetschef på opera-
tionsavdelningen, Skaraborgs
sjukhus, Skövde.
Engagemang: Kyrkvärd i S:t
Olofs kyrka sedan åtta är.



LISA GERENMARK. KYRKVÄRD l MÖSSEBERGS KYRKA:

"Jag vill ge något tillbaka
))

Varför vill du vara kyrkvärd?
- Art vara kyrkvärd är ett sätt art engagera
mig i min församling, ge något tillbaka.
Jag firar ju ändå gudstjänst varje söndag,
visserligen inte alltid hemma i Möss-
seberg, men Jag tänker att Jag lika gärna
kan hjälpa till när jag ändå är där.

Vad ger uppdraget dig personligen?
- Jag får ta del av gudstjänsten och för-
samlingens liv på ett annat sätt än som
bara besökare. Jag arbetade i försam-

lingen tidigare och det är skönt att kunna
fortsätta det engagemanget även oni jag
jobbar i en annan försaniling idag.

Vad betyder gudstjänsten för dig?
- Gudstjänsten är den placs där bibelns
ord blir levande för mig. Jag får ta del av
hela det kristna spektrumet, inte bara de
bibelställen som är mina personliga favo-
riter och som jag bygger mitt liv på.
I gudstjänsten påminns jag oin Guds nar-
varo i varje liten del av våra liv.
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ed lång|tradition^)e
Forsa kyrka i Hälsingland som, ;. trps
vara frän 1100-talet. Även i Wdre,
Västgötalagen från 1 200-taleffinns ,
kyrkvärdar omnämnda.

Kyrkvärdarna är delaktiga i det
som är kyrkans kärnverksamhet -
gudstjänsten och uppdraget är, och j.
har alltid varit, ~ett verkligt heders- l
uppdrag i församlingen.

VÄRD l SKÖRSTORPS KYRKA:

n ger mig kraft
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SyehsJ^a kyrkan Falköping vill i all sin
verksamhet och i alla beslut främja
väl fungerande kretslopp, biologisk
mångfald samt en god hushållning
med naturresurser och energi, i

ur pastoratets mitjöpolicy

UNDER HÖSTEN kommer personalen
från Sveiiska kyrkan i Fristad till oss

på studiebesök för ärr få inspiratiun
till sitt eget miljöarbcce. Sådana mö-
ten är mycket utvecklande. Genom
att beskriva det vi håller på med blir j u
miljöarbetet kritiskt granskar av både
dem och oss och det tjänar definitivt
miljöarbetet på!

HAR DU GRÖNA FINGj

Är du intresserad av odling och^ftti
göra en insats genom att odla"al-
tarblommar? Kontakta miljösam-
ordnare Kent Mossby så får du veta
mer om hur du blir volontär hos oss!

SVENSKA KYRKAN FALKÖPING är ju
idag miljödiplomerad enligt Svenska
kyrkans miljödiplomering fa,s 2. Just
nu ligger fukus på att förankra mll-
jöarberet ordenligt hos både persona
och förtroendevalda.

Miljöarbetet måste ju onifatta alia,
inte bara personal och våra förtroeJi-
dcvalda., utan även du, kära läsare.

Miljön är ju allas angelägenhet, både
din och min!

Miljösamordnare Kent Mossby
Telefon: 77 63 10
E-post: kent.mossby@svenskakyrkan.se



KALENDARIUM FÖR GUDSTJÄNSTER

Här hittar du höstens gudstjänster och musik. Några uppgifter k,
Följ vår annonsering i FT, besök vår hemsida eller gilla oss på faa
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SÖNDAG 7 SEPTEMBER

10.00 S;t Olofs kyrka
Mässa, Flensén

10. 00 Mössebergs kyrka

Gudstjänst med
konfirmandinskrivning,
Johansson

10.00 Släta kyrka
Mässa, Lundin

11. 30Äslekyrka
Gudstjänst, Lundin

17. 00 Märka kyrka
Mässa, Flensén

19.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin

LÖRDAG 13 SEPTEMBER

10.00-13.00 i och kring
S:t Olofs kyrka
Kyrkans dag. Dagen börjar
med mässa kl 10, 00 och

därefter fullt av aktiviteter

för alla åldrar! Läs mer pä
sidan 12!

SÖNDAG 14 SEPTEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning. Diakonins
söndag. Predikan av diakon
Tina Redin.

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Elbornsson

17. 00 Friggeråkers kyrka

Gudstjänst, Svenning

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin

17.00 Kälvene kyrka
Temagudstjänst "Stiftet
1000 är", Hagström.
Kyrkkaffe med föredrag.

19. 00 Luttra kyrka

Gudstjänst, Hagström

19. 00 Tiarps kyrka
Mässa, Elbornsson

LÖRDAG 20 SEPTEMBER

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

Säsongsstart!

15.00Bergsliden7
Café Bergsliden

SÖNDAG 21 SEPTEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström

10. 00 Mössebergs kyrka

Gudstjänst, Johansson

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, hlagström

17.00 Torbjörntorp
Mässa, Johansson

17. 00Skörstorpsk

Temagudstjänst "Sti
1000 år", Lundin. K'

med föredrag.

19. 00 Vilostads kyr
Mässa, Lundin

LÖRDAG 27 SEPTEI
11. 00S:tOlofskyr
Musik i centrum

Emanuel Andersson

Anders Stenholm

SÖNDAG 28 SEPTE

10.00 S:t Olofs kyr
Gudstjänst, Flensén

lO.OOMössebergsl
Mässa, Svenning

IQ. OOMularpskyrk

Gudstjänst, Löwing

11.30Vartofta-As<

Gudstjänst, Elborns;

17.00 Fredriksberg:
Mässa, Flensén

17.00 Märka kyrka
Gudstjänst, Svennin

17.00 Släta kyrka
Temagudstjänst "Sti-
1000år", Elbornsso
Allebergs kyrkokör.
Kyrkkaffe med förec



OR GUDSTJÄNSTER HÖSTEN 2014'

00 Torbjörntorps kyrka
liljegudstjänst, Svenning

00 Yllestads kyrka

Jstjänst, Elbornsson
kkaffe

00 Fredriksbergs kyrka
ssa, Askolin

00 Tiarps kyrka

liljegudstjänst, Löwing
obygdens barnkör.
nens bibel. Invigning
' Kyrktorget". Kaffe.

00 Släta kyrka

jstjänst, Elbornsson

<DAG 18 OKTOBER

00 S:t Olofs kyrka
sik i centrum

NDAG 19 OKTOBER

00 S:t Olofs kyrka

ssa, Hagström

00 Mössebergs kyrka
Jstjänst, Johansson

00 Släta kyrka

Jstjänst, Lundin

30 Vistorps kyrka
ssa, Flensén

00 Fredriksbergs kyrka
dstjänst, Flensén

00 Skörstorps kyrka
jstjänst, Lundin

00 Märka kyrka
ssa, Johansson

LÖRDAG 25 OKTOBER

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SÖNDAG 26 OKTOBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Askolin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning

10. 00 Mularps kyrka

Mässa, Löwlng

11.30Karlebykyrka
Gudstjänst, Elbornsson

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Askolin

17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning

19.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst,

19. 00 Luttra kyrka

Församlingsafton.
Aftonbön, Askolin

LÖRDAG 1 NOVEMBER

ALLA HELGONS DAG

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén

10.00 Märka kyrka
Mässa. Johansson

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

16.30 As le kyrka
Minnes- och musik-

gudstjänst, Allebergs
kyrkokör. Löwing.

17. 00 Torbjörntorps kyrka

Minnesgudstjänst, Svenning

17. 00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst, Lundin

19. 00 Karleby kyrka
Minnes- och musik-

gudstjänst, Allebergs
kyrkokör. Lundin.

SÖNDAG 2 NOVEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin

lO. OOTiarps kyrka

Mässa, Svenning

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson

10. 00 Fredriksbergs kyrka

Gudstjänst, Flensén

17.00 Friggeråkers kyrka
Musikgudstjänst. "l den
stad du vandrar mot", Björn
Akerhage mfl., Svenning.

17.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Johansson

19.00 Vartofta-Asaka kyrka
Minnesgudstjänst, Lundin

19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén



Se också annonsering i FT, svenskakyrkan. se/falkoping och faceboi

LÖRDAGS NOVEMBER

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Ungdomskören Rejoice

SÖNDAG 9 NOVEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning

10.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst,

11.30 Släta kyrka
Mässa,

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin

17.00 Märka kyrka
Gudstjänst, Svenning

19.00 Näs kyrka
Gudstjänst,

LÖRDAG 15 NOVEMBER

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

SÖNDAG 16 NOVEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, hlagström

10. 00 Mössebergs kyrka

Familjegudstjänst,
Johansson

10. 00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Lundin

11. 30 Mularps kyrka

Familjegudstjänst, Lo
Aslebygdens barnkör

17.00 Fredriksbergs
Gudstjänst, Hagströn

17.00 Friggeråkers k
Mässa, Johansson

18.00 S:t Olofs kyrk,
Musikgudstjänst, "Ac
tragicus"avJ. S Bach.
Bergaton, barockorke
och solister.

19.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin

LÖRDAG 22 NOVEM

11. 00 S:t Olofs kyrk,
Musik i centrum

SVENSKA KYRKAN KÄMP^

RÄTTVIS VÄRLD TILLSAM
MÄNNISKOR ÖVER HELA

SMS:a ordet HOPP till 72905
l

50 kr till det internationella a



'45, Björn Lundin, 051 5-776325, Folke Elbornsson, 0702-1 54546 MUSIKER: Birgitta Lindh, 051 5-
lER: Markus Karlsson, 051 5-77 63 62, Sonja Svensson, 051 5-77 6365 VAKTMÄSTARE INRE TJÄNST:
i-776367, Kent Strängby, Vistorps och Vartofta-Asaka kyrkor 051 5-76 50 10, Magnus Uddenstig. övriga
ÄNST: Mareus Ärlig, 051 5-776373, Lennart Oskarsson, 0515-77 63 72.

it ansikte i Yllestad
. 0 år ett känt ansikte i Yllestads församling, där hon arbetat med såväl barn och

aholm, men växte upp
; nian, kyrkomusikern
Lipp till Norrland, först
sele och sedan till Lu-

. de kom att bo i sani-

;t 10 är.
återvände familjen till
ien och bosatte sig i Yl-
där de fortfarande bor.

l och Henry delade på
ist, Henry var kantor
16 år byggde Gunnel

iamhet kring barnrim-

påbörjade hon tillsam-
llig väg en verksamhet
lar de båda organiserat
ch de mycket uppskat-
tiv till och sköter hem-

varje år uppvaktas med
:iv medlem avYllestads

roratet.

På senare år har Gunnel nied tungt hjärta kunnat iaktta det vikande
intresset för kyrkan och kyrkliga aktiviteter, något soni kanske delvis
kan förklaras med den flera decennier långa instabiliteten kring den
prästerliga bemanningen l Yllesrad.

Om der är något hon önskar inför franitiden, så är det att det på
nytt skall bli möjligt att engagera unga människor, inte niinst då
barnfamiljer, i den kyrkliga verksamheten.

Ted Rosvall

>STENS FÖRSAMLINGSRESA...
imlingsresan i höst går till verkligt historisk kyrklig mark. Den 3 oktober åker vi till Husaby
i i Götene kommun, k}rrkan där Sankt Sigfrid döpte Olof Sköckonung, som därigenom blev
ges förste kristne kung.
er besöket i Husaby där Mats Löwing, Folke Elbornsson och Markus Karlsson guidar blir det
i på Kinnekullegården. Efter lunchen åker vi vidare motVarnhems klosterkyrka som blir vårt
stopp för dagen. För mer information om dagen kontakta Markus Karlsson på telefon 0515-77
2. Anmälan till fursamlingsexpeditionen på telefon 0515-77 63 00 senast 22 september.



Himlaspelet" med Rune
indström visas 1 4/11 .

Filmkvällari höst
Nu är det dags igen för de uppskattade film-
kvällarna. Välkommen in i biomörkret!

Vad kan var mysigare än att få se
på gamla långfilmer tillsammans
med andra nu när höstkvällarna

kommer? Filmer med ett kristet

budskap som verkligen berör och
har något att säga!

För tredje året i rad visar vi nu
sådana filmer i Allebergsområdets
församlingsgårdar fyra frcdags-
kväller under höscen. Liksom ti-

digare år blir det paus i filmerna
då vi får umgås och äta något gott
tillsammans. Efter filmens slut konimer Folke Elbornsson att

hålla en betraktelse. Filmerna är cirka 1.45 långa och börjar
kl l 8. 30. Beräknat avslut cirka kl 21. 30.

19/9 Slötagården: "Den förlorade"
Storslagen amerikansk långfilm i färg från 1955 efter Jesu
liknelse om den förlorade sonen.

17/10 YllestadsfÖrsamlingsgård: "På dessa skuldror"
Svensk långfilm från 1948 efter Sven Evdin Saljes dramatiska
bygderoman om familjen Löväng.
31/10 Yllestadsförsamlingsgård: "Människors rike"
Efterföljare till filmen "På dessa-skuldror".
14/11 Tiarps lägergård: "Himlaspelet"

Svensk ]ångfilm från 1942 efter Rune Lindströms klassiska
pjäs om ynglingen Mats Ersson som tänker gå till himlen för
att be Gud skipa rättvisa efter en dramatisk händelse.

... OCH TEMAGUDSTJÄNSTER
Höstens temagudstjänster i AJlebergsområdet har rubriken
'Stiftet 1000 år" och ska på olika sätt handla om kyrkans dåtid,
nutid och framtid. Som tidigare blir det kyrkkaffe med föredrag
kring ämnet efter gudstjänsten. Varmt välkommen!
14/9 Kälvene kyrka kl 17.00: Dåtid - Ynge Pettersson.
21/9 Skörstorps kyrka kl 1 7. 00: Nutid - Program ej klart.
28/9 Släta kyrka kl 17.00: Framtid - Mats Löwing,

VARD^
ÅLLEBI

BARN OCI-
Terminsstart

SLÖTAGÄRDI

Öppna förski
Miniorer(åk

Juniorer (åk

Torsdagar ojä
lingsgård kl l
Ungdomsgru
OBS; Termin

TIARPS FÖR1

Miniorer(åk

Juniorer(åk'

Torsdagar jan
kl 18. 00-20.C

Söndagsskol

YLLESTADS
Miniorer(åk

VARTOFTA-
Juniorer (åk

FÖRSAMLI
HÖsrens forsa.

församlingar. ~.
26/9 Slötagä
24/IOSkörsl
från arkcis Be

28/11 Slötag
12/12Tiarps

PENSION/

Torsdagar kl
Höstens datu

11/12Gröti

SYMOTEN
Yllestads förs
kl14.30unc

Ta/1 Dncri^all A<-k AA.



-77 63 32, Sandra Flensén 051 5-77 63 26 MUSIKER: Annika Lagerquist, 0515-77 63 22
rika Erlén 051 5-77 63 36 PEDAGOGER Linde Lundqvist, 051 5-77 63 81, Molly Svensson, 0515-184 38.
re 77 63 13, VAKTMÄSTARE: Kent Mossby 051 5-77 63 10, Församlingsexp. /växel: 051 5-77 63 00

i för

dag!
Olofs kyrka.

;ter och underhållning
'mber. Temat för dagen
inilas det in pengar till
i Bangladesh.
Olofs kyrka och däref-
i aktiviteter ute i kyrk-

nen från förskolan Bo-

)et blir också modevis-
.uppens kläder.
irken och utställningar
l kyrkan. För alla barn
dessutom bjuds det på
kommen att vara med!

EN LINDE!
[vise är ny för-
gog i Fredriks-
Linde kommer

3rg men har de
.
rberar i Lödöse

Göteborgs stift.
n blivic Falkö-

;ammans med

<us och 6-årige
/ri önskar henne

imen!

..»' TACK ELLINOR!

Efter många år som kantor i Fredriksberg
kyrka har det blivit dags för Ellinor Norberg
att möta nya utmaningar som kantor i Vikens
församling.

Tack känns som ett oerhört litet ord, men de

fyra bokstäverna får rymma mycket: All den
glädje vi fått genom att sjunga tillsammans i
gudstjänstens psalmer eller körsånger.

Allt vi fått dela i arbetslaget och all omsorg om
församlingsbor och kollegor. Vi önskar Ellinor
Guds rika välsignelse i den nya tjänsten i Skåne!



Vårda
kärleken
l oktober finns en ny chans att gå den uppskat-
tade relationskursen PREP för alla par som vill
förbättra sin kommunikation.

Höstens l<Lirstider: Onsdag 15 oktober kl 19. 00-
21. 00 l Fredriksbergs kyrka same lördag 25 oktober
kl 9.00 - söndag 26 oktober kl 15.00 i Kyrkekvarn
Sörgården i Sandhem. Kursavgift 800:- per par in-
klusive kursmaterial, kost och logi. Kursledare: Lisa
Magnusson, familjerådgivare samt Anne Blomqvist
och Erika Erlén, diakoner. Anmälan senast 1/10.

Vill du hjälpa till?
Tycker du om att möta människor och vill göra
en insats på hemmaplan? Varmt välkommen som
volontär. Du behövs!

Många söker sig till vår öppna verksamhet i Fredriks-
bergs kyrka för att få hjälp och stöd. Det finns också
många som har svårt att ta sig till kyrkan som garna
vill ha besök i hemmet. Vi vill gärna vara fler som
hjälps åt att hjälpa!

Har du möjlighet att ge av din tid för att göra en
insars på hemmaplan? Eller vill du själv ha. besök eller
samtal? Kontakm någon avvara diakoner!.

VIU51K
^

Förklädd Gud ^'v
Falköpings stadsteater
Söndagen den 19/10 kl 17. 00
Falbygdens oratoriekör
Ulrika Ahlén-Axberg, sopran "
Karl Peter Eriksson, baryton l
Kerstin Widgren, recitatör /-'
Falköpings orkesterförening

VAKU/MaSV CKIM

FALKÖPINGS FC

S:T OLOFS KYRKA

Pilgrimsmässa, onsdagar kl 8.3

FREDRIKSBERGS KYRKA
MÅNDAGAR

Rörelsegymnastik, kl 10. 30-11
Skaparkvällar NYTT!, första må
Aterbruk och pyssel. Start den 6/

TISDAGAR

Öppen mötesplats, gemenskap,
Spräkcafékl 16. 00-18. 00. Starr

ONSDAGAR

Stavgångsgrupp, kll0. 30. dai
Stilla rum, enkel andakt vid lju(
Sopplunch U 12. 00 - 13. 00. St,

TORSDAGAR:

Öppen mötesplats, gemenskap.
Mässa, mat och lite prat kl 18.

Internationella sygruppen trä

Alla syintresserade är välkomna!

BARN OCH UNGA
Ungdomsgrupp (15-18 år), o
ICHTHYS (1 5ér-) NYTT!; ungi
Övriga barngrupper i Fredriksb
måndagar och onsdagar. Ansvari

VÄLKOMMEN TILL VARA K

Bergaton: Onsdagar kl 19 i Fk
S:t Olofs kyrkokör: Torsdagar k
Falbygdens Oratoriekör: (Pro
S:t Olof Gospel: Övar med Lo
Kören Knut Svennings: Torsda
l Fredriksbergs kyrka. Ingela M
Fredriksbergskören: Övar me

EKUMENISKA GEMENSKA

Fredriksbergs kyrka, torsdag
1 8/9: Änne-Marie Hedenberg
16/10: Ekumenisk storcräff m
20/11: AIlsång med Glädjekö
1 8/1 2: Massa, mar och lire or;



5- 776327, Knut Svenning, 051 5-776328. Anna Lena Törnblom, 0703-9184 95. MUSIKER: Björn Åker-
515-776324, DIAKONI: Tina Redin 0515-776329, PEDAGOGER: Ing-Marie Leijon, 0515-77 63 34.
IASTARE: Marianne Hesselmark, 051 5- 776368, Jessie Ivarsson, 051 5- 776300, Mattias Olofsson,

i öppen under Konstnatten
kaffeservering i kyrkan 26 - 27 september

PROGRAM UNDER HELGEN:

FREDAG 26/9: Kyrkan öppen kl 16. 00-21. 00. LÖRDAG 27/9: Kyrkan öppen kl 16. 00-01. 00.

Program: 16.00-18.00: Barnens ikonutställning och aktiviteter för barnen. 22.00: Torbjörntorps
kyrkokor sjunger. 24. 00: Gustavi stämmor sjunger. SÖNDAG 28/9: Kl 1 7. 00 Gudstjänst. Svenning.

Unna dig en stilla dag mitt i hösten
Mössebergs kyrka lördag 25 oktober
Vi öppnar upp Mössebergs kyrka, för en
dag i stillhet. Den börjar med morgon-
bön Id. 10. 00 och avslutas med mässa 1<1.

16. 00. Om du vill finns en kvällsmacka

efter mässan, då vi brutit tystnaden.
Dagen ger möjlighet till egen tid i still-

het, till egen tid i tystnad. Du kan läsa,
be, ta en promenad, och/eller bara vara.
Alla får sin egen plats att vara pä. Un-

der lunchen spelas musik, så du kan vara
kvar i stillheten. Det finns möjlighet till
enskilt samcal med präst eller diakon. Vi
bjuder på lunch och eftermiddagsfika.
Boka in dagen redan nu!

Varnit välkommen med! Eventuella

frågor och anmälan rill diakon Tina Re-
din. Mer information kommer på hemsi-
da och i annons i FT i början av oktober.



PERSONALNYTT

ING-MARIE LEIJON

vikarierar för församlingspedagog
Maria Håkansson som går på
föräldraledighet under hösten.

Ing-Marie har arbetet hos Svenska
kyrkan Falköping sedan 2012 som
pedagog i Fredriksbergs kyrka, Pre-
eis som Maria kommer hon att ar-

beta med juniorer, konfirmander,
ungdomsgrupp och unga ledare i
Mössebergs kyrka. R

VARDAGSVERKSAMHET l MÖSSEBERGS FÖF

MOSSEBERGS KYRKA

Morgonbön, onsdagar kl 8. 30.
Kvällsmässa, torsdagar kl 18. 30
Bönegrupp/ torsdagar efter kvällsmässan, start 11 /9.
Stillhet) bibelord och bön. Kontaktperson Tina Redin.

TORBJORNTORPS FÖRSAMLINGSHEM

Café Torbjörntorp, lördagar kl 15. Café med fika, un-
derhållning och andakt. 4/10 Ella Fredriksson, cello,
Maria Eliasson, piano, Per-Olof Fredriksson läser Jönn.
8/11 Emma och Alice Bergstrand, sång och musik.

BERGSLIDEN7

Gemenskapsgruppen, varannan tisdag kl 14. 00 med
starr 16/9. Kontaktperson Tina Redin.
Morgonmässa, torsdagar kl 9. 00. Med enkel frukost.
Källan - Öppet hus, fredagar kl 14-16. Samvaro och fika.
Café Bergsliden, en lördag i månaden, kl 15-17.
20/9: Läsarsånger och psalmer . Ett musikaliskt pro-
gram med Emanuel Andersson. 18/10: Sång och mu-
sik med Yngve Johansson, Amina Johansson och Johan
Karlsson. 22/11 :"Nya skönhetsupplevelser iArktis".
Bengc- Åke Ogren visar bilder och berättar.

SJUKHUSKYRKANS KAPELL

Andrum i vardagen, fredagar kl 13. 00

BARN OCH UNGA
Verksamheten i Mösset

Öppna förskolan, månd;
För barn 0-5 år med vux<

Miniorer (åk 0-2), onsda

Juniorer (åk 3-5), onsda}
Seniorer (åk 6-), med jul
Ungdomsgrupp (åk 9-),
Körskoj (5-7 år) Sång, lel
Föranmälan till Björn Al<
OBS! Start 919.

VÄLKOMMEN TILL '

Ungdomskören Rejoice

Mössebergs kyrka. Ledare
Gustavi stämmor Varanr

kyrka. Ledare Gustav Gy]
Lovsångskören Måndag;
Ledare Björn Akerhage. 1
Körskoj (5-7 år) Se ovan
MÖssebergs barnkör (åk
sebergs kyrka. Ledare Bjö
Diskantkören (åk 3-) Tisi

Björn Akerhage. Pröva-p;
Torbjörntorps kyrkokör
19.00-21. 00 i Torbjörnt
Gvllenhammar.



ätas
ipings största medlemsorganisation.
er, körer, barngrupper, fikabord och
Vem du än är.

låfyllnad i höst. Både vardag och helg firas
du njuta av musik i någon av våra kyrkor.

välkommen till en av de 15 körerna.

:ör barn och unga. Lek och allvar, kompisar,
na förskolorna för de allra minsta till våra

också gemenskap och stöd för dig som är
>ckså engagera dig som volontär i både lo-
.a dig mer om kristen tro eller bara komma

du behöver prata.
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