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Mössebergs kyrka byggd 1960 ntad av
arkitekt Anders Ekman.



Kyrkan mitt i byn
Vi firar MÖssebergs kyrkas 25 :e fo-
delsedag. Vi gläder oss at henne, där
hon ligger mitt i byn. Så har kyrkor
oftast legat. Undra på det! Det var ju
oftast mest praktiskt. Kring den do-
minersinde byggnaden samlades all
annan bebyggelse i de gamla byarna.
Kyrkan har givit mönster åt många
samhällen.

Men inte bara då! Också i våra da-
gar ges kyrkan en central plats. Derta
gäller L hög grad vår kyrka. på berget.
Ingen kan val undgå att lägga märke
tilfMossebergs kyrka, där Lon ligger
Inbjudande tätt intill den livligt trafi-
kerade gatan. Kyrktornet syns vida
omkring, THlfälKghet? Inte sa myc-
ket! God stadsplanering? Nej, inte i
detta fallet, ty al! närliggande bebyg-
^else fanns redan, när kyrkan bygg-
tes. Den står som ett uttryck för den

längtan många människor känt och
den kamp man fört för att få en kyrka
>å berget. Att få en byggnad i sin när-
let som bara genom sm existens på-

minner oss om att det finns en Gud,
som älskar oss. En Gud som vill ha
skt mottagningsrum för oss på jor-
den i sin närhet.

Gud vill inte vara i en undanskymd
vrå av vårt liv. Han vill vara vårt livs
centrum i söndag och vardag, l glädje
och sorg, l liv och död. På vår kyrkas
torn sitter det eu kors. Det talar till
oss om ADVENTETS KONUNG
JESUS KRISTUS, som blev en av
oss. Han, himmelens och Jordens
konung, som har den yttersta mak-
ten, söker Dig för att trösta och för-
låta, upprätta och hela.

Kristus är mitt ibland oss även
idag. Inte bara när Sveriges kyrkor
fylfs på kyrkoårets första dag utan
jämnt. Han stiger ner också l Mosse-

Mössehergs kyrkas korväggfi ck nytt liv genom
konstnären Harry W, Svenssons skulpt urer,

som skildrar Kristi återkomst eller Kristi him-

me Is färd.

bergs kyrka pä ett särskilt nära och
personligt sätt da den heliga Nattvar-
den firas, då Du får ta emot Hans
egen kropp och blod genom jordiskt
bröd och vin, beviset pä att det finns
ett hopp och en framtid för Dig, om
Du rar emot honom.

SE DIN KONUNG KOMMER
TILL DIG! Låt oss möu Honom re-
gelbundet I KYRKAN MITT I
BYN.

Nu förstår Du varför detta blad
kommer i Din brevlåda. Det är en in-
bjudan att komma med och dela glad-
jen i Jesus Kristus.

VÄLKOMMEN!
Lars Magnusson



Mössebergs kyrka 25 år
Andra söndagen i Advent 1985 firar
Mössebergs ^yrka sitt 25-arsjubi-
leum. Det är därför naturligt att med
tacksamhet påminna om hur tanken
på en kyrka förverkligades. Som vi
vet blåste det under 1950-talet anti-
kyrkliga vindar i vårt land. Skulle det
vara möjligt att bygga en ny kyrka i
Falköping? Friggeråkers kyrka var ju
nybyggd och vägen dit var Inte lång.

TanRenpåen. kyrka i denna del av
staden hade dock funnits länge, även
om platsen för den nya kyrkan hade
växlat.

Stiftelsen MÖssebergs kyrka bilda-
des den 8 maj 1958. 1 stiftelsens första
protokoll kan vi läsa, att stiftelsen har
till ändamål att uppfora och inrätta
samt såsom ägare inneha och förvalta
en kyrka för Mössebergsområdet i
Falköping. "Stadgar upplästes och
godkändes. Årsavgiften for medlem-

skåp fastställdes till 5:-. 44 personer
anmälde sig denna dag som medlem-
mar. Vidare valdes en interimsty-
relse, som bestod av kyrkoherde Ful-
ke Almegård, ordf., komminister
Rudolf Johansson, kyrkvärden Ro-
bert Sandgren, fröken Edla Wallqvlst
och fröken Ingeborg Rydingsvärd
samt till suppFeanter bllinstruktÖr
Åke Hassel och fru Svea Linnars-
son."

Av diakonlkretsen mottos stiftel-
sen 30. 000:- till anskaffancfet av en
tomt till kyrkan. Man hade av "fru
Doris Fransson fått löfte att förvärva
fastigheten stadsäga 759 i hörnet mel-
lan Danska vägen och Berzeliigatan".

Redan samma år visade arkitekt
Anders Ekman skisser för styrelsen,
vilka skulle kunna läggas till grund
för ritningar till en kyr&a. KyrEsalen
skulle rymma 225-250 personer och

Komminister Lars Magnfisson döper ett barn under medverkan av kyrkvärden Börje Rengstedt
och föräldrar och faddrar.



i bottenvåningen skulle lokaler finnas
för syföreningar och ungdomsarbete.

Eu arbetsutskott för kyrkobyggets
förberedande arbete valdes.

På Junisammanträdet 1959 fick ar-
kitekt Ekman i uppdrag att upprätta
fullständiga entreprenadhandlingar
till själva kyrkobyggnaden. Redan i
augusti samma år utannonserades ar-
betet i Falköpings Tidning.

Enligt en ekonomisk tablå {rån den
21/10 1960 belöpte sig kostnaden för
MössebergskyrÉans uppförande till
551.523:-. Idag kan äet vara av m-
tresse att begrunda följande uppställ-
ning:
Tomtkostnad 30. 000;-
Entreprenader:

Byggnadsarbeten 306.000:-
VVS'-arbeten 39. 875:-
El. anläggning 22. 815:-

Kostnader för lagfart,
besiktning, målning,
inredning i kyrkan
m. m. 152.833:-

551. 523:-

Kyrkan invigdes av biskop Danell
den U dec. 1960 kl. 10. 00 med åtföl-
jande högmässa. Till högtiden hade
särskilt Diakonlkretsens medlem-
mar, stiftelsens medlemmar, dess sy-
förening, donator m. fl. inbjudits.

Det kan också vara på sin plats att i
korthet tacksamt nämna naeot om
kyrkans finansiering. Följande upp-
ställnme talar om stor kärlek och
offervilFighet:
Diakonikretsen och dess
syförening
Stiftelsen och dess
syförening
Örgelkommitténs
insamling
Gåvor

Kyrkofullmäktiges
anslag
Lån

Konfirmation i Mö^ebcrgi kyrks.. Kyrkvar-
ilarna. Kerstin Pettersson och Erik Persson delar

ut biblarna.

155. 480:-

53. 109-

45. 000:-
3. 584-

115. 000:-
169. 350:-

Några veckor före invigningen ut-
sågs kyrkans kyrkvärdar. Dessa voro
fru Svea Linnarsson, fru Elna Hvarf-
ner, lokförare Arne Lundin och dist-
riktschef Arnold Olsson.

Mycket återstod dock ännu att
;öra. I styrelsens protokoll kunna vi
Fasa om inköp av bord och stolar
m. m. för ungdomslokalerna, inköp
av psalmböcker m. m. Mlan beslutade
om inköp undan för undan "allt efter
råd och lägenhet". En stor utgift var
planeringen utanför kyrkan med an-
läggandet av en kalkstensmur mot
Danska vägen och Ber2. eliigatan och
plattor framför kyrkan. Detta arbete
utfördes först 1966 till en kostnad av
16. 033:-.

Kyrkans orgel har sin särskilda his-
tona. I en protokoll frän den 11/6
1960 läsa vi följande: "Från gross-
handlare Geron Wilhelmsson förelåg
ett anbud att anskaffa en kyrkorgel av
tyskt fabrikat med 17 stämmor for ett
pris av 45. 000 svenska kronor. Betal-



Komminister Lm Magnuxon och kyrkoherde Stig Lllttermark tjänstgör vid llMtvardsgangcn.

Söndagsskolbarn från S:t Olofs och Mossbergs kyrkor framff.
M alm fors läser julevangeliet.

lte-1 ^-

or en jnhpel. Diakon Ingemar



ning skulle erläggas till grosshandlare
Wiffielmsson "med fS.OOO:- då

orgeln var färdiglevererad, 15.000:-
efter ett år och 15.000:- kronor efter
ytterligare ett. Förslaget antogs.

Orgeln avsynades 1/6 1961 av
Olger Lundin, som varit kontrollant.
Orgelbyggare Eule avtackades av

rrkoher3e Almegård och orgeln in-
vigdes den 27aug. 1961 avkontrakts-
prosten Erik Malmen s ten.

På grund av temperturvaxlingen i
kyrkorummet uppstod efter Rand
betydande proKlém med orgeln.
Detta bidrog bl. a. till att orgeln
byggdes om 1979 av orgelbyggare
Smedman i Lidköping.

De löpande utgifterna för lon till
kantor och vaktmästare, underhålls-
arbeten m. m. blev ganska snart så
stora, att stiftelsen ej ensam kunde
bära denna utgift. Dnftsbidrag äska-
des och erhölFs av kyrkofullmäktige
varje ar.

Det blev därför ingen överrask-
ning, då Sahlqyist på stiftelsens års-
möte 1969 undrade om ej tiden var
inne för ett överlämnande av Mösse-
bergs kyrka till Falköpings försam-
Ung. Kyrkoherde Almegård hade vid
första årsmötet varit inne på samma
tanke. Så beslöts också. Förhand-
lingar upptogs nu med kyrkoråd och

[mäktige och 1/1 1971 över-
;!ck ansvaret for Mössebergs kyrka
Från stiftelsen till Falköpings försam-
ling.

Under senare år har förutom
orgelns ombyggnad även en altar-
prydnad uppsatts på korets gavel
över altaret.

Mycket mer vore att säga om de 25
åren. Stiftelsens proiokoll innehåller
mycken läsning 6m både bekymmer
och glädjeämnen. Som en röd tråd
igenom alla åren gar dock en stark
l<ärlek till vår kyrka här uppe på

JULFIRANDET
i Fredriksbergs kyrka

Välkommen att vara med i Fredriks-

bergs kyrka på julaftonen. Liksom tidi-
gare år börjar vi med samling kring
krubban kl. 10. 00. Därefter dricker vi

kaffe. Vi fortsätter sedan under dagen
med samling kring brasan och julbordet
fram till kl. 16. 00.

Kostnad: 50kr.

Anmälan till pastorsexp. 170 30 se-
nast den 17 december.

Julkrubba.n från Israel l Mössehergs kyrka.

berget. Det var mänga böner, innan
den byggdes, och samma brinnande
bön for dess fortsatta verksamhet
finns idag hos oss alla hsr uppe på
berget. Mössebergs kyrka har en gi-
ven plats i våra hjärtan.

Valter Landrén

Välkommen till

Jubileumsgudsjänst
i Mössebergs kyrka den 8 dec. kl.
14. 00. Biskop Karl-Gunnar Grape
predikar.



MEDARBETARE
I SJUKHUSKYRKAN

Sjukhusdiakonissa Marianne Dahlsrrand
träffas måndag, torsdag och fredag i Sjuk-
huskyrkans rum i Administrationsbyggna-
den, Falbygdsklinikerna tel. 130 80 ank.
1000 kl. 13. 00-14.00 samt på Bassjukhuset
i Sjukhus kyrkans rum, vid laboratoriet, tis-
dagar och onsdagar tel. 130 80 ank. 2960 kl.
13. 00-14.00. övr. tider kontakta växeln.

Personsökare234.

SJukhuspräst KarI-Erik Tysk träffas onsda-
gar kl. 09. 00-10. 00 pä Falbygdsklinikema

tel. 130 80ank. 1000.
Bost. tel. 311 27 säkrast kl. 07.30-08.00.

Övriga präster i
Falköping

Stig Luttermark
Lars Magnusson
Rune Hjelm

tel. 100 03
tel. 105 05
tel. 183 38

Trettondedagjul
Musikgudstjänst i S:t Olofs kyrka kl.
18. Julens budskap i ord och ton med
kyrkokör, solistcro. instrumentalistcr.

Vid födelsedagar
och begravningar

kan Du insätta en gåva pä Svenska Kyr-
kans Missions gåvopostgiro 95 98 72 -3,
Falköping, och vi översänder en adress
till den som der gäller. Pastorsexpedi-
tioncn visar gärna dessa blanketter.

På Trettondedag jul
den 6 januari ger vi vår
kollekt till Svenska
kyrkans mission.

Lyssna på Falköpings närradio
90, 8 mHz



VÄLKOMNA TILL JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER

Sönd.-o. helgd. S:t Olof Mösseber^ Fredrlksb. F"eg- Torbj. Luttra

l sönd. i Advent
l december »L 11

.M9N

. Mil RH 9. 30 T 14 s Til RH19

2 sönd. l Advent
8 december RH11 KGG14N RH18RB

3 s ond. i Advent
15 december

SL11N
19JK SL 15 F RH15F EW11 LM 11

4sönd. i Advent
22 december .Ml) LM 9.30 SL9.30 T11N SL11N

Julafton
24 december iL17 .M 17 RH10 T 23 N Til B.H23

Juldagen
25 december

SL 7
LM 11 N -M 7 RH7 T7

Annandagjul
26 december SL11N

Sönd. e. Jul
29 december .

Mil LM 9. 30 N RH18mu RH11 TIS

Nyårsafton
31 december SLI7 LM 17 RH 19.30 LM 19. 30 RH17 SL19

Nyårsdagen
l ]änuan RH11 SL9.30 RH 18 N

Sönd. e. Nyår
5 januari SL 11 N SL 9. 30 LM 11

Trcttoncledagju
6 januari

SL 11
ISmu LM 9. 30 N RH 9. 30 Til T14F LM 14 F

l sönd. e. Trett.

12 januari LM 11 LM 9. 30 RH 9. 30 N T1IN RH11

2 sänd. e. Trett.

19 ]anuan SL 11 N LM 9. 30 T1]N RH11

SL = Stig Luttermark
LM = I.ars Magnusson
T =Karl-ErikTysk
RH = Rune Hjelm
EW ^ Erik Wärnbring
KGG - Karl-GunnarGrape
N = Nattvard
F ~= familjegudstjanst
s = samkväm
RB = Rädda Barnen
JK =Julkonsert
mu = musikgudstjänst

RESA TILL ISRAEL
15-22 april 1986

Program och anmälan snarast genom re-
seledaren Stig Luttennark tel. 100 03

eller 147 12.

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Lars Pettersson

Sätt resclbundet
in Din gåva

till I.utherhjälpen.
Värt postgiro 23 16 56-0 Falköping


