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AV HISTORIA?
Var med och avslöja
kyrkornas hemligheter.

För Svenska kyrkai
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-ängtar till jobbet
Det roligaste med jobbet är att se medarbetarna lyckas.
st säger Jonas Hagström som i höst varit kyrkoherde i Falköpings
storat i tio år. Han ser tillbaka på ett decennium med mycket glädje
h stora förändringar inom Svenska kyrkan.

15 är ett riktigt jubileumsår för dig.
t är 25 är sedan du prästvigdes och
är sedan du blev kyrkoherde i Fal-
>ing. Ar du nöjd med ditt yrkesval?
Absolut, jag är väldigt glad över den
jag valt. Eller om det var, med ett la-
Dag Hainmarskjöld-uttryck, vägen

i valde mig. Jag vill tro det. Att arbeta
rkan är otroligt meningsfullt. Den är
positiv kraft i samhället och i män-
iors liv.

Att vara kyrkoherde är idag dock något
annat än att vara försainlingspräst. Det
tt utpräglat chefsjobb, men jag håller
prästidentiteten genom att ha en kon-
landgrupp per år, saint en del begrav-
^ar och söndagsgudstjänster.
[in viktigaste uppgift är dock att ge
larbetarna i organisationen förut-
ningar att göra sitt arbete så bra som
ligt, att se till att allas gåvor och för-
;or blir tillvaratagna. Jag trivs mycket
i kyrkoherdens och chefens roll, som
dlar om något helt annat än att själv
rampljuset.
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Med öppenheten som mål

Den nye kyrkoherden presenterades
i Kyrkobladet nr 3 2005.

Trodde du, när du tillträdde 2005, att
du skulle vara kvar i tio år?

- Ja, jag ser arbetet i cykler om sju år, där
man utvärderar och prövar både det som
varit och det som kommer ungefär vart
sjunde ir. Det är ju ett heligt tal, sjuta-
let. Man kan inte ständigt grunna på om
man är på rätt plats, då fokuserar man på
sig själv mer än på den uppgift man är
satt itt utföra. De första sju aren har galt
bra, och de andra sju är jag mitt inne i.
Det blir runt 2019 jag far ta en ny funde-
rare om framtidsvägen för min egen del.

Långt ifrån alla kyrkoherdar stannar
lika länge som du gjort.

- Många kyrkoherdar slutar idag i för-
tid. Arbetet upplevs för administrativt
och ansvarsmässigt tungt och stressigt.
Men jag känner inte så. Jag gir till arbe-

tet med glädje, och jag känner längtan
tillbaks när jag varit ledig några veckor.
Fina medarbetare, engagerade förtroen-
devalda och allas iver för uppgiften är
nyckeln. Har finns en kultur av att gärna
ta på sig arbetsuppgifter, och att avlasta
varandra när det behövs.

-På andra arbetsplatser har jag ibland
upplevt det motsatta - att var och en
försöker få så lite jobb som möjligt, och
försöker att lasta över jobb pä andra. På
sådana arbetsplatser skulle jag aldrig tri-
vas.

Nämn ett av dina starkaste minnen
från de här tio aren!

-Jag fick 2007 förmånen att vara med
och anställa och välkomna pastoratets
första kvinnliga präst, Margaretha Jo-
sefsson. Många kom att se detta som



Vad har varit svårast?

- Det svåraste kom redan på hösten
2005, när kyrkomötet beslöt införa
en särskild partnerskapsvälsignelse för
samkonade par. Som kyrkoherde hade
Jag att vägleda och stödja medarbetare
som med fog oroade sig för att behöva
bli tvingade att göra våld på sitt samvete.

I en värld som värderar
itf

fpänniskor efter duktighet
och framgång har Svenska

kyrkan att visa på.
alternativ: Du är viktig
för att du är en av Gud

älskad människa, inte för
att du är framgångsrik.

Jag tyckte själv för det första att frågan
inte var nog förberedd eftersom många
följdfrågor lämnades obesvarade, för det
andra att partnerskapsvalslgnelse var en
'halvmesyr", och för det tredje att det
var så uppbenbart att politiken styrde
teologin.

- När jag förklarade mina Tveksam-
heter i media blev Jag snabbt utsedd till
motståndare , vilket var en otäck upp-

levelse. Jag kände mig ju tvärtom rätt

öppen i själva sakfrågan och egentligen
mer hemma på föresp råkars idan än. på
motståndarsidan, även om Jag tyckte att
det fanns Invändningar som behövde re-
das ut bättre innan beslut togs. När så
riktig vigsel av samkönade några år se-
nare kom på förslag ställde jag mig med
glädje bakom det.

Vilken är den största förändringen
som skett under de tio aren?

- Kyrkan har gått från att vara en stat-
lig myndighet till att bli en frivilligorga-
nisation. Ingen lätt resa. En del av den
gamla myndighetsscrukcuren lever kvar,
och vi behöver ständigt påminna oss och
andra om att vi inte längre är kungens
förlängda arm ut i bygderna. An idag sit-
ter på sina håll en värja inom räckhåll
för prästen i predikstolen. Det är en på-
minnelse och en symbol för den makt
som kyrka och präster för inte så länge
sedan hade och som har påverkat hur
gudstjänst och församlingsliv utfomiats.

- Den makten har kyrkan helt lämnat
ifrån sig, men formerna och förvänt-
nmgarna består, och synen på präsren
som en statlig kontrollant är svår att

skaka av sig. Just nu sker en också stor
förändring i kyrkan, när resurserna inte
längre räcker till för att både aga och
hålla uppe alla byggnader på ställen där
människor en gång har bott, och samti-
digt bedriva den lagstadgade verksam-
heten där människor [dag faktiskt bor
och verkar.

- En annan stor förändring är att Fal-
köping numera är en mångkulturell och
internationell stad. En välsignelse som.
jag ser det, som bevarar oss från inkrökt-
het och inskränkthet. Men också en



utmaning som tvingar oss att hitta nya
former för a. rc vara kyrka för alla. De
nya svenskarnas ankomst tvingar oss att
tänka om och tänka nvtt. Och det är bara

bra. Det vitaljserar kyrkan.

När du tillträdde fick du frågan om
din vision för pastoratet. Du svarade
bland annat att du ville få människor
att tydligt se vad kyrkan är. Att ingen
ska tveka om vad kyrkan står för: "de
som försvarar den lilla människan och

människovärdet". Har vi nått närmare
den visionen?

-Jag hoppas verkligen der. Vårt hjälp-
och stödarbece är stort, och har inte

minskat med åren, trots att våra resurser

krympt. Jag tror också att det är lägre
trösklar til! gudstjänst och verksainhet i
kyrkan idag. Ingen har väl heller missat
att kyrkan i Falköping tagit upp kampen
moc rasism och fi-ämlingsfienrligher pä
ett tydligt sätt.

För tio år sedan såg du som en av de
största utmaningarna att få fler män-
niskor att känna sig delaktiga i kyr-
kan. Har vi lyckats?

-Nej, Jag tror inte att vi har lyckats
med det. Vi lever i en så splittrad tillvaro
med så många borde och masten, särskilt
för barnfamiljer. Idag arbetar vi nästan
80 timmar i snitt per familj nior bara 50
under femtiotalet. Samddigt ska barnen
föl)as på aktiviteter och idroct. Föräldrar
förväntas ta större ansvar för barnens

skolarbete och ska dessutom lägga cid på
att hålla sin egen kropp i trini.

Tiden för engagemang i kyrka, för-
eningsliv, fack och politik har minskat
rejält. För att utföra vår grundläggande
uppgift som kyrka kommer vi också i

framtiden att vara beroende av anställda

i hög grad. Faktiskt mer än vad vi är be-
roende av våra lokaler. Berätta om Jesus
i ord och handling kan vi göra rätt obe-
roende av vilken sorts lokal vi befinner

OSS l.

Varför behövs kyrkan?
-Berättelserna om Jesus, och for-

merna för att hålla deni levande - guds-
tjänst, samtal, musik, undervisning och
hjälparbete - betyder oerhcjrc mycket
för många enskilda människor, och för
samhällets utveckling i stort. Berättel-
serna om Jesus har format vårt sajnhäl-
les värderingar och handlingar. Det är
Jesu ord som lär oss se de små och ut-
satta, och prioritera med kärleken som
utgångspunkt,

-.1 en värld som värderar männis-

kor efter duktighec och framgång, och
verksamheter efter vinst och profit, har
Svenska kyrkan art visa på alternativ: Du
är viktig för att du är en av Gud älskad
människa, inte för att du är framgångs-
rik.

- Jag är stolt Över att Svenska kyrkan
öppet och aktivt tar parti för ucsatra och
diskriminerade grupper av människor i
samhället, syns på prideparader och på
barrikaderna för tiggande romers rättig-
heter. Det behövs! Svenska kyrkan bär på
ett unikt arv, och Jag är mycket glad över
att få vara en del av den rörelsen. Just nu
som kyrkoherde l Falköping, men i det
mest grundläggande som döpt och för-

samlingsbo i kyrkan. Det ar egentligen
stort nog.

- Därför är det med stor tacksamhet

och glädje jag ser tillbaks på de tio första
år som gått av min tjänstgöring här.



Tiäste prioritera om"
ett bättre arbetssätt. Det är vad Jonas Hagström vill se om tio år.
;yrkans stora framtidsutmaning om att våga prioritera bort.
i kyrkbänken.

Dopet, konfirmationen, gudstjänsten och diakonin ska prioriteras när ekonomin krympe7

ter och elakheter begås i religionens eller
livsåskådningens namn.

Vilka förändringar tror du kyrkan har
gatt igenom om tio er?

- Då har vi lärt oss att fira gudstjänst
tillsammans med människor i grann-
församlingen, och med andra kulturer.
Kyrkan kommer att kännas ännu mer

öppen, enkel och välkomnande än idag,
för det ii enda vägen att gå.

- Jag hoppas att all gammal statskyr-

kostelhct är borttvättad ur kyrkans liv
och verksamhet. Du ska kunna komma
som du är, sätta dig i kyrkbänken klädd
som du vill, och känna att "här är jag
hemma". Som barn i huset, utan att vara
rädd för att göra fel eller inte passa in.

- Rädsla hör inte ihop med kärleken"
står det i skriften, men jag tror att många
än idag kan känna en liten rädsla för att
till exempel stå och sitta vid "fel" tillfäl-
len. Stå eller sitt som du vill, är min me-
lodi, och ofta gör jag själv tvärtemot vad



konventionerna säger bara for att bana
väg för andra.

- Pippi och Jesus ar bra förebilder i
der där, bada två. Lämna din oro och

slappna av. Vi är här för att trivas och
bli uppbyggda. Så har vi der l mycket
redan idag, nien jag eror vi kan komma
ännu längre, och framför allt att fler
upptäcker vilka förändringar som redan
har skett.

- När människor kritiserar kyrkan hör

jag att det ofta gäller hur kyrkan var för
30-40 år sedan, och det är svårt att gå i
försvar för det idag. Resurserna om tio
år kommer visserligen att vara mindre,
men vi kommer att hitta bättre sätt att

arbeta så att kärnverksamheten består.

Nauurligrvis kommer vi atr fa se förand-
ringar av organisation och yttre former.
Men alla kommer att känna igen sig l
kyrkans liv och verksamhet, der är Jag
övertygad om.

r\ -^ ^.-rS

Medlemmarna
gör verksamheten
SÄ FINANSIERAS SVENSKA KYRKANS VERKSAMHET

Den kyrkliga verksamheten bekostas av medlemsavgiften, som
också kallas kyrkoavgift. Den betalas av alla som är medlemmar i
Svenska kyrkan som betalar inkomstskatt.
Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften
som är obligatorisk och betalas av alla som betalar inkomstskatt.
Svenska kyrkan Falköping har en kyrkoavgift på 1, 1 7 procent och
begravningsavgift på 0/36 procent.

MEDLEMMARNA GÖR VERKSAMHETEN MÖJLIG

Det är de cirka 14 000 medlemmarna i Svenska kyrkan Falköping
som gör den kyrkliga verksamhet möjlig. Kyrkoavgiften bekostar
hjälpverksamheten, musiklivet, kyrkorna, gudstjänsterna och
mötesplatserna i vardag och helg för människor i alla åldrar.

FÄRRE MEDLEMMAR -EN UTMANING FÖR FRAMTIDEN

Idag är knappt 70 procent av de boende i pastoratet medlemmar
i Svenska kyrkan. Den siffran förväntas sjunka de kommande åren
och nu vidtas åtgärder för att möta den förändringen.

Försäljning av fastigheter, sammanslagning av församlingar,
att ha färre kyrkor i bruk. förändrad verksamhet och minskad
personalstyrka genom pensionsavgångar är exempel på åtgärder
som diskuteras.

a



}RDAG 19 SEPTEMBER

l .00 S:t Olofs kyrka
usik i centrum.
.SONGSPREMIÄR!

i.OO Skörstorps kyrka
. Igsmålsbön, Flensén.

)NDAG 20 SEPTEMBER

1.00 S:t Olofs kyrka
3ssa. Flensén.

.00 Mössebergs kyrka
niljegudstjänst, Johansson.
.nkören och Diskantkören.

.00 Släta kyrka
ssa, Carlsson

. 00 Friggeråkers kyrka
ssa, Svenning.

. 00 Tiarps kyrka
^agudstjänst, Guld och
na skogar", Carlsson.
Rosvall berättar om Per

he d.y.

00 Fredriksbergs kyrka
Istjänst, Flensén.

»DAG 26 SEPTEMBER

00 S:t Olofs kyrka
>ik i centrum. "Einar
3rg i ord och ton"
Eclund, sång och Rolf

snsson, pi ano

00 S:t Olofs kyrka
ikgudstjänst. Hägerstens
domskör under ledning av
tin Börjesson

30 Kälvene kyrka
smålsbön, Lundin.
^. hlund och Gustav
. nhammar

IDAG 27 SEPTEMBER

10 S:t Olofs kyrka
,a, Hagström.

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Hagström,
11.00 Asle kyrka
Mässa, Lundin.

17.00 Märka kyrka
Mässa, Hagström.

17. 00 Släta kyrka
Temagudstjänst, "Guld och
gröna skogar", Löwing.

19.00 Fredriksbergs kyrka
Välgörenhetskonsert för
Cancerfonden. Falköpings
sångsällskap och Jonas
Hagström. Entré.

LÖRDAG 3 OKTOBER

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

SÖNDAG 4 OKTOBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, FIensén. Bokens
barn och S:t Olofs kyrkokör.

10.30 Karleby kyrka
Mässa. Carlsson.

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

15.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Askolin.
Församlingsafton.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Flensén. Kyrkblåset.

17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning,

17.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

19.00 ̂ Aula^ps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

LÖRDAG 10 OKTOBER

11.00 S:t Olofs kyrka
MusikicenUum.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gospelkonsert
200 sångare från stiftet
under ledning av Anki och
Magnus Spångberg. Gästsolist:
Samuel Ljungblad. Biljetter
pä ICA Supermarket eller
pastorsexpeditionen.

SÖNDAG 11 OKTOBER

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin,

10.30 Slöta kyrka
Skördegudstjänst, Lundin
Skördealster. Enkelt kaffe
kyrkan från kl 10.00.
11. 00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Svenning.

14.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Svenning.
Körskoj och Barnkören och
medverkar.

15. 00Yllestadskyrka
Gudstjänst med utdelning av
Barnens bibel, Carlsson.

17.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

IORDAG 17 OKTOBER

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

18.00 Släta kyrka
Helgsmålsbön, Hagstrom

SÖNDAG 18 OKTOBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 Skörstorps kyrka
Mässa, Lundin.

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, HagstrÖm

17.00 Märka kyrka
Mässa, Hagström, Diskantkören.



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

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Knut
Svennings.

19.00 Vartofta-Asaka k:a
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Luttra kyrka
Mässa, Flensén.

LÖRDAG 24 OKTOBER

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

18.00 Mularps kyrka
Helgmålsbön, Löwing

SÖNDAG 25 OKTOBER

10. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Askoiin.
Försängare

10. 30 Näs kyrka
Mässa, Lundin.

17. 00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst,
Svenning.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst på FN-
dagen, Askolin.

17. 00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Svenning.

19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

LÖRDAG 31 OKTOBER
ALLA HELGONS DAG

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa. Johansson.

15.30och17.00
Uppståndelsens kapell
"Musikiallhelgonatid"
Bergaton, Fiensén,

16. 30 Asle kyrka
Minnesgudstjänst, Löwing.

17. 00 Yllestads kyrka
Minnesgudstjänst, Carlsson.

17. 00 Friggeräkers kyrka
Minnesgudstjänst, Svenning.

19. 00 Släta kyrka
Minnesgudstjanst, Carlsson.

SÖNDAG 1 NOVEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Carlsson.

Larvs kyrkokör och
S:t Olofs kyrkokör.
15. 00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Invigning
av asklund.

17.00 Kälvene kyrka
Musiksgudstjänst, Carlsson.

19.00 Mössebergs kyrka
Spirituals med Falköping
gospel, Carlsson.

19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.

LÖRDAG 7 NOVEMBER

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. Ulf

Samuelsson, orgel

18. 00 Vistorps kyrka
Helgmålsbön, Lundin.

SÖNDAGS NOVEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.30 Karleby kyrka
Mässa, Lundin

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

17.00 Märka kyrka
Gudstjänst, Johansson.

17.00 Fredriksbergs
Gudstjänst med tema
kristallnatten, Hagströr
Försångare.

19.00 Skörstorps ky
Gudstjänst, Lundin.

LÖRDAG 14 NOVEM

11.00S:tOlofskyrk
Musik i centrum.
"Triss i klaver". Gustav

Gyllenhammar, Annika (
Mattias Lagerquist, org
piano och cembalo

SÖNDAG 15 NOVEM

10. 00 S:t Olofs kyrk
Gudstjänst, Flensén.

10. 30 Mularps kyrka
Mässa, Löwing.

17.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin

17.00 Friggeråkers k
Temamässa med små o'

stora, Svenning. Körsko
Barnkören och Diskantl<

medverkar. Sammanlys
Mössebergs församling

18. 00 S:t Olofs kyrk,
'Requiem av Rheinbergi
Falbygdens oratoriekör
Solister och instrument

19.00 Vartofta-Asal.
Gudstjänst, Carlsson.

LÖRDAG 21 NOVEMI

11.00 S:t Olofs kyrk,
Musik i centrum.

SÖNDAG 22 NOVEM

10. 00 S:t Olofs kyrk,
Mässa, h4agström. Kyrkl



15, Björn Lundin, 0515-77 63 25, Emanuel Carlsson, 051 5-77 63 61 MUSIKER: Birgitta Lindh, 051 5-77
Markus Karlsson, 051 5-77 63 62, Sonja Svensson, 0515-77 63 65 VAKTMÄSTARE INRE TJÄNST: Katarina
:entSträngby, Vistorps och Vartofta-Äsaka kyrkor 0515-76 50 10, Magnus Uddenstig, övriga kyrkor, 0515-77
9, 0515-7763 73, Lennart Oskarsson, 051 5-77 63 72

or sin sockenkyrka
niddagar tillbringar jag i Brunnsgården, Skörstorp. Jag träffar Conny
tt av hans stora intressen - rundkyrkorna och deras historia.

^y»
?*riai?-Rfc«Lt»St;<;

goda skäl att anta att formen från början
även hade ett annat syfte.

Så vitt Conny vet finns det omkring 200
rundkyrkor i Europa varav han har besökt
ett feinriotal. De flesta av dem är byggda vid
tiden för korstågen till Det heliga landet och
efter Jerusalems erövring 1099. Där renove-
rade nian den Heliga. Gravens rotunda och
de återvändande korsriddarna kan då på
goda grunder länkas ha haft den som före-
bild när de på hemmaplan skulle bygga sina
sockenkyrkor.

- Det här sambandet framförde antikva-

rlen Hugo Frölén för övrigc redan 1911 i
sitt verk "Nordens befästa rundkyrkor , sä-
ger Conny och man kan inre ta miste på det
brinnande intresset.

- Vem vet, kanske hade vi en "Arn" från

Skörstorp, tillägger han.
I sominar har han tagit upp måleriet igen.

- Jag ville försöka visualisera och levande-
göra de försvunna rundkyrkorna, säger han
och visar rvå målningar som föreställer Dim-
bo gamla kyrka (riven l början av 1800-ta-
let) och Agnestads kyrka (ruin troligen sedan
1500-talet).

Vad gäller Agnestads kyrka så är det för-
stås en teori om hur den kan ha sett ut, men

släktskapet mellan våra rundkyrkor här och
de som finns på kontinenten är odiskutabelt.
Världen därute kommer nära, precis som
idag och samhörigheten folken emellan är
tydlig redan i tidig medeltid.

Emanuel Carlsson



II

Guld och gröna skogar II

Braheätten är temat för

gudstjänster och resa i höst
13 SEPTEMBER 17.00 l NÄS KYRKA

Temagudstjänst. Robin Gullbrandsson,
antikvarie på Jönköpings läns museum,
berättar om altarskåpet i Näs kyrka, hel-
gonbilder och helgondyrkan i Visings-
borgs grevskap.
20 SEPTEMBER 17.00 l TIARPS KYRKA

Temagudstjänst. Ted Rosvall berättar
om Per Brahe d.y. - riksdrots, generalgu-
vernör, stadsgrundare och byggmästare
(med anknytning till våra bygder).

27 SEPTEMBER 17. 00 l SLÖTA KYRKA

Temagudstjänst. Program ej klart.

FORSAMLINGSRESA TILL VISINGSÖ FREDAG 2 OKTOBER

Vi får en guidning runt ön, äter god mar och tittar på Brahekyrkan och Visingsborgs
slott. Innan vi far hemåt stannar vi till i Gränna där vi kan fa se Grännanuiseet och
Andréutsiällningen om expeditionen til] Arktis.

Anmälning sker till expeditionen 0515-77 63 00. Avfärd kl 08.30 från Åsle Ta,
08. 55 Varrofta, gamla affären och 09:20 Yllesiads kyrka. Vi är hemma runt kl 16. 30

Dags igen för filmkvällar
Det blir två filmkvällar i Vilostads församlingshem under hösten. Liksom tidigare
blir det paus med förtäring samt betraktelse av Emanuel Carlsson efter filmen.
FREDAG 9 OKTOBER KL 18.30

"Tänk om jag gifter mig med prästen".
Svenska klassiker från 1942 med Viveca

Lindfors och Georg Rydeberg. Ett starkt
drama mellan byns lärarinna, präst och
frikyrkopredikant.

FREDAG 6 NOVEMBER KL 18.30
"Jakobs stege".
Svensk långfilm från 1942 med Sture La-
gerwall och Birgit Tengroth. Om en ung
mans hämndbegär och starka vilja att få
klättra på karriärstegen.



laggan Plumppu, 051 5- 77 63 35, DIAKONER: Erika Erlén, 051 5-77 63 36 PEDAGOGER: Molly
:N: Elin Rödström. föreståndare 77 63 13. VAKTMÄSTARE: Kent Mossby, 051 5-77 63 10, Caro-
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KSBERGS KYRKA hösten 201 5

i FREDRIKA!

3RIKA(FRÅNV38)
Fredrika-våfflan med

)ch grädde 30:-

ring kaffeborden. Ser-
självkostnadspris som

: ansluter från kl 16. 00

REDRIKA (FRÄN 38 )

:affeborden (kaffe och
conin).

- våld i nära relationer.

vinnojouren har öppet
L 14. 00-17.00 för tele-
515-18438.

.len. Start den 15 sep-
^iniskor från hela värl-

nar så länge du har tid
15-7763 10.

EKUMENISKA GEMENSKAPSTRAFFAR
TORSDAGAR l FREDRIKSBERGS KYRKA KL 15. 00-17.00

17/9 "RAOUL WALLENBERGS LIV OCH ÖDE" . Föredrag av Elver
Jonsson från Alingsås. Svenska kyrkan tillsamman med RPG
hälsar alla varmt välkomna. Möjliget att ställa frågor efteråt.

Musik med Maggan Plumppu och andakt, Martin Sandström.
15/10 "NÄR MÅNEN VANDRAR PÅ FÄSTET BLÅ". Folklig musikmed
gamla rötter med Helena Ek och Peter Janson. Vackra och älskade
folkvisor varvas med spirituals, polskor och medeltida ballader.

12/11 ALLSÅNGSCAFÉ med västgötahistorier. Maggan Plumppu
och Emanuel Carlsson. Dragspel, saxofon, nyckelharpa och sång.

10/12 TORBJÖRN POSTH från Moholm var under tre månader hös-
ten 2014 i Svenska kyrkans systerkyrka i Tanzania. Där deltog
han i församlingslivet och fick uppleva hur det är att vara kyrka
i ett annat land långt borta från Sverige.

FÖR BARN OCH UNGA
Det händer mycket for barn och ungdomar i Fredriksbergs
kyrka i höst. Välkommen att kontakta Molly Svensson 0515-77
63 37 för mer information och anmälan.
SÅNG- OCH DANSVERKSAMHET MÅNDAG KL l6. 00-l8. 00

BARNVERKSAMHET (7-1 2 är) TISDAG OCH TORSDAG KL 15. 00-17.00.

LÄXHJÄLP TISDAGAR KL 15. 00-16. 00

UNGDOMSVERKSAMHET (1 6+) TISDAGAR 18.00-20.00
UNGDOMSVERKSAMHET (13-1 5 år) KL 16. 00-18. 00 ONSDAGAR
UNGDOMSGRUPP ICHTYS (1 5+) VARANNAN FREDAS FRÄN V 35.
CITY-KONFA (konfirmandgrupp) VARANNAN ONSDAG FRÄN v 36.

DU BEHÖVS l KYRKANS SOCIALA ARBETE!
Vi skulle vilja vara fler medarbetare i vårt diakonala teamarbete i
Fredriksbergs kyrka men också i vår besöksgrupp. Ingen uppgift
är för liten och ibland handlar det om att "bara" finnas till hands.

Välkommen att göra ett spontanbesök på TISDAGAR ELLER TORS-
DAGAR l FREDRIKSBERG 14.00-17.00 eller ring diakon Erika Erlén
för mer information.



Välkommen till Kyrkans dag!
Den 1 2 september kl 10. 00-13. 00 är det dags för Kyrkans dag.
Höstterminen i Falköpings församling
inleds som. vanligt med Kyrkans dag. I år
börjar dagen med pilgrimsmässa kl 10. 00
i kyrkan. Därefter blir det fullt av aktivi-
teter i kyrkparken med bland annat ser-
vering, ripspromenad, frälsarkransvand-
ring, förskolan Boken som presenterar
sin verksamhet, försäljning av Fairtraid-
varor, information om kyrkans verksam-
heter och uppträdande på scenen.

Under dagen samlas det också in pengar
till Svenska kyrkans arbete med stöd till
kvinnors småföretagande i Bangladesh.

HALLTIDER UNDER DAGEN:

10.00 Mässa, 10.45 Introduktion till

gravhällsutställningen och historiska bil-
der på kyrkan, 10. 45 Bokens barn upp-
rader på scenen, 11 .05 S:t Olofs kyrko-

kör sjunger från scenen, 11. 15 Trum-
mor och dans för barn 0-100 år, 11. 25

AIlsång vid scenen, 11.45 Guidning i
gravhällsutställningen, 11. 45 Modevis"
ning på scenen, 12. 15 Trummor och
dans för barn 0-100 år, 1 2.45 Dragning
lotter same vinnare i tipspromenaden
presenteras. från scenen.

-.. -''.' (! '}

Mekelsmäss i
S:t Olofs kyrka
Det är nied sror glädje som vi under
Mekelsmässhelgen får hälsa Häger-
stens Ungdoniskör välkomna till S:t
Olofs kyrka.

Kören sjunger allt mellan klassisk
körniusik, jazz och modernt och
2014 vann de första pris i en interna-
tioficll körcäviing i Portugal. Körens
ledare Kerstin Börjesson, har sina
rötter just här på Faibygden.

Vad händer i
kyrkorna?
DET HÄNDER l LUTTRA KYRKA

Informationsmöte och sockenråd

14/9 kl 19. 00 i Liittra bygclegard.
Församlingsrådet bjuder på fika och
berättar om allt som är på gång. Vad
finns för dig? Vill [Iii vara med och
hjälpa rillf

DET HÄNDER l S:T OLOFS KYRKA

Mässa 11/10U 10. 00. Kristina Asko-

lin, gudstjänstgrupp. Efter gudsrjäns-
ten inbjuds til! informarionsmöre.
Församlings råder bjuder på fika och
berättar om allt soni ar pä ̂ ång.
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Lat i Torbjörntorp
mer än 30 år och varit både söndagsskollärare, barntimmeledare,
För Birgit Pryssander är kyrkan en självklar del av livet.

kyrkokör. Hon har varit söndagsskollärare
och barntimmeledare och hon är med som

gudstjänsrvärd på andakterna på Katarina-
gården. Hon är sedan länge kyrkvärd och
förtroendevald, där hon bl. a. varit kyrko-
kassör i kyrkorådet.

Birgit visar på hur pappans engagemang
också blivit hennes och att det finns röda

trådar av värdefullt sammanhang" i detta.
I den nya organisationen sitter Birgit i
Mössebergs församlings råd och hon är
med i pastoratets Internationella grupp.

ETT TYDLIGT UTTRYCK för hennes

vilja att stötta utsatta människor och
för hennes engagemang för kyrkans liv
i Torbjörntorp, är de caféer som Birgit
leder. Cirka fem gånger per år är det Café
Torbjörntorp. Där är underhållning, fika
och gemenskap. Behållningen går till det
hjälpprojekt som Mössebergs församling
stöttar, just nu behövande i Moldavien.

Birgit känner ett stort allvar Inför Svens-
ka. kyrkans situation, genom att ekonomin
blivit ansträngd på grund av alla utträden
och hon undrar hur det kommer att bli i

framtiden.

Nu är församlingshemmet i TorbjÖrn-
torp sålt. Birgit hoppas på att ombyggna-
den avTorbJörntorps kyrka, med nya möj-
ligheter till gemenskap i direkt anslutning
till kyrksalen, ska bli bra för församlingen,

för alla som bor och vistas i området.

Med allt gott som kyrkan har fått betyda
i Birgits eget liv och med insikten om vad
det kristna budskapet är och innebär av
gott för alla människor, där hon betonar de
kristna värderingarna, längtar Birgit efter
att fler människor skulle hitta till kyrkan
i framtiden.

Tina Redin



/ Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.

Klara rymder, öppna dagar:
här en strand vid nådens hav. ./

Psalm 522 vers l.

Unna dig en stilla dag
Ge dig själv en dag av stillhet den 7 november i Mösseberg.
Vi öppnar upp Mössebergs kyrka för
en dag i stillhet - Lördagen den 7/11.
Dagen börjar med morgonbön kl. 10.00
och avslutas med mässa kl. 16. 00. Om

du vill finns en kvällsmacka efter massan,
då vi brutit tystnaden.

Dagen ger möjlighet till egen tid i still-
het och ro, tid till eftertanke. Du kan t. ex.

läsa, skriva, be, ta en promenad och/eller
bara vara. Du väljer själv vad du gör av

dagen! Alla får sin egen plats att vara på.
Under lunchen spelas musik, så du kan
vara kvar i stillheten. Det finns möjlighet
till enskilt samtal med präsc eller diakon.
Vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika.
Boka in dagen redan nu!

Alla är varmt välkomna med! Eventu-

ella frågor och anmälan (senast måncta-
gen den 2, 11), till diakon Tina Redin, på
telefon. 0515-77 63 29.

Studera Gamla
testamentet
Bibelstudier om Gamla Testa-

mentets böcker i Mösssebergs
kyrka.

Cii-iippen rniHus i Mössebergs kyr-
ka torsdagar kl 19. 00 incd början
den 17/9. Inge t föi-ktin.skaper krävs,

.inmäl.m ril] Bjöni l.iiiidin, 0708 -72
38 48 eller e-post: björn. lundin@
sveiiskakyrkan. se

Café Bergsliden
hösten 201 5
Underhållning, gemenskap och
gott fika på Bergsliden 7.

19 september kl 15. 00

Säng pu gång nicd Skaträng.s!

17 oktober kl 15.00

[. iiia l^iis-son vi.s<ir bilder och berätnir

tim .sin Israel-och Palesrinure-sa. Allsäng
21 november kl 15. 00

RolaiK.1 I.iindgren sjunger, spelar och
kåserar
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ngar under väggputsen.
ra kyrkor på Falbygden?
vara med och forska.

er våra kyrkor. Det finns ett stort
vi viii ta vara på, berättar Roland
tillsammans med Åke Abrahams-

; kring kyrkorna i Vartofta-Åsaka/
:at en cirke! som ska studera den

dersson berättar att det har varit
rklarna.

;t genom att dela ut flygblad, men
p tifl maximiantalet på 1 2 deltagare

ti)!s genomförda studiecirklarna till
tsutbyte i Märka kyrka. En hel del

: skulle kunna finnas äldre målningar
?t naturligtvis är oerhört intressant,

nar man konstaterat att kyrkan kan
'rka och dels av ett fristående sten-

gts samman ti!) den långsmala kyrka
är ju på en hög kulle och tornet skulle
t en religiös funktion pä den speciella

?ssionen är tveksam till den, mest för

)el, säger Roland.
ända smätt sensationella.

inet "Falbygdens kyrkor som besöks-
n är att det ska startas cirklar kring
aret.

|rt^&&<z»f<^Ar>
Vill du starta cirkel om Din kyrka
etter vara med i en studiecirkel?
Kontakta Roland Andersson
0515-176 42 eller Åke

. Abrahamsson0515-72 6042.


