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GLÄD DIG I ADVENT
Glädjen är en bristvara i vår tid. Det är inte bara i fattigdo-
mens och krigens länder, som glädjen salaias. Också här i
Sverige är många människors ansikten tomma och stumma.
De verkar inte ha något att se fram emot. Vad är livets
mening? Är det att ha tillgång till 50 kanaler dygnet om på
TV:n? Är det att ha ett fast jobb? Är det ens att ha ett lyckligt
familjeliv?

Självklart är det en stor grund till glädje! T. o. m. TV-
kanalerna kan vara till en stor välsignelse. Men bakom allt
detta måste det finnas något mer, som är källan till all glädje.
Det är denna glädjen, som Advent talar om. Det är tiden,
som förebådar glädjens stora högtid. Tänk efter: evangeliet,
som betyder glädjefull nyhet, börjar med att Guds ängel
Gabriel säger vid bebådelsen till Maria sitt Var hälsad . På
grekiska heter det "chaire", som egentligen betyder "Gläd
dig". Gläd dig Maria, eftersom du har all anledning att gläd-

Jas. Föremålet för människans innersta längtan, källan rill all
glädje är på väg.

Och ängeln fortsätter nio månader senare med samma
budskap utanför Betlehem över herdarnas äng: Jag bär bud
till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en
Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias Herren!

Barnet, som föddes i Betlehem och som ofFrade sitt liv på
jorden för vår skull, är glädjens källa. Han kom till oss
genom sin Jublande mor Maria och han kommer till oss nu
genom Kyrkan, som är vår mor. Han låter sig födas i oss
genom Ord och Sakrament. Du kan aldrig finna glädjen
utan din Herre och gemenskapen med honom l församllng-
ens gudstjänst. Där far du den glädje, som följer dig ut i var-
(lagens många uppgifter, också när helgen är förbi och julsa-
kerna packats ner i sin låda på vinden.

Lars Magnusson, kyrkoherde

Missionsgåva
l juletid

Under Advent och fram till och

med Trettondedagshelgen har mis-
sionen sin insamfi ngsperiod. Årets

tema för insamlingen är FÖR
FRED OCH FÖRSONING.

Svenska kyrkans mission vill öka
arbetet för fred och försoning mel-
lan folk och grupper världen över.

'Genom vårt fantastiska nätverk

som den världsvida kyrkan utgör
kan vi vara med och sä ett frö av
försoning mellan oförsonliga grup-
per, säger Birgitta Larsson, mis-
sionsdirektor.

Det är kyrkans uppgift att sprida
budskapet om Jesus i ord och
handling.

Missionens arbete når långt ut
till människor l vår ^rarld. När du

stöder och ger till missionens arbe-
te är du med l en världsvid gemen-
skåp. Din gåva behövs och blir till
stor nytta genom missionens arbete
i Afrika, Asien och Latinamerika.

Trettondeclag jul är det ofFergåva
i våra kyrkor till missionen. Det
går också att sätta in pengar på för-
samlingens lokala konto: 95 98 72-
3. Märk talongen: missionsinsam-
lingen Advent-Trettondedag.

Martin Sarulström,

ombud för missionen

Julmusik i S:t Olof
Jesu födelse firas högtidligt i S:t Olofs kyrka den 22 december kl. 17. 00 och 20. 00
med två Julkonserter. Julkonserterna är för såväl körmedlem som kyrkobesökare
årets höjdpunkt, det kan man se då kyrkan brukar vara fylld till sin plats.

De medverkande är S:t Olofs kyrkas körer och stråkensemblen Petriarld. Det är
värme och gemenskap i kyrkan då vi sjunger de gamla välkända julpsalmerna och
dessemellan får vi lyssna till körerna och Petriarki som var för sig framför sin julre-
portöar. Detta och mycket mer bjuds det på i S:t Olofs kyrka två dagar före Julafton.
Lämna knäckkokandet för en stund och KOM!

VÄLKOMMEN!

Julfirande på S:t Olofs gård
Julafton c:a U. 16-20.30

Vi börjar med kaffe och går sedan tillsammans pä julbön i S:t Olofs kyrka. Därefter
blir det ett enkelt Julbord och en stunds sanivaro. VI är tacksamma om du talar om
före den 19 dec. att du kommer, annars är du välkommen ändå, hela tiden eller bara
en stund.

Förfrågningar till pastorsexp. tel. 170 30 (10-16) eller diakon Annlca Andersson
tel. 145 45.

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 7-12 jan. -97
Temai "Låt försona er med Gud . 2 Kor 5:15-21.

Bönesamlingar:
Tisd. 10.00 Pingstkyrkan
Onsd. 10.00 Allianskyrkan
Torsd. 10.00 Warenbergskyrkan
Fred. 10.00 RIA-lokalcn

Till allinän uppslutning inbju-
der kyrkorna i stan. Valkoinna!

Offentliga gudstjänster:
Fred. 19.00 Missionskyrkan. Jan Gustavsson

m. fl. Kör från sv. Kyrkan
Lärd. 19.00 Pingstkyrkan. Ungdomspasrorerna

ansvarar

Sönd. 18.00 Fredriksbergskyrkan. Arne Elvingsson
m. fl. Missionskören.
Direktsänds l närradion.

Framsidesbild på Marialcapellet i Falköpings församlingshem. Foto: Johan
Mårtensson.



En kyrka för barn och unga
Det sjuder av liv, av ungt liv, i alla
pastoratets församlingar. Verk-
saniheten har vuxit och grupperna
blivit flera under senare är. Här
nedan berättar några av de som
arbetar med barn och ungdomar
om vad som händer.

BARNTIMMAR
Barntimmar är klassikern inom
Svenska Kyrkans barnverksamher,
och verksamheten lockar många
barn i alla församlingar i Falköping.
Bara l Mössebergskyrkan är 35 barn
med i olika barntimmegrupper.

MINI MINI
Mini Mini består av ett härligt gäng
barn i sexårsåldern. Grupper träffas i
Mössebergskyrkan på onsdagar och i
Fred riks bergskyrkan på torsdagar.
På träffarna läser vi ur en bok, och
sedan gör vi något där barnen far
använda sina händer. VI har gjort
vykort, en gemensam tavla med
många kameleonrer, och små igel-
kottar i lera.

MINIOR OCH JUNIOR
Miniorerna är mellan sex och åtta år,
och juniorerna är nio år och äldre. I
Mössebergskyrkan och TorbJörn-
torp finns grupper som samlas varje
vecka för att pyssla och lära sig nytti-
ga saker. I Torbjörntorp firar vi
mässa tillsammans en gång i måna-
den, och i mässan har juniorerna
medverkat med ett litet spel.

KLUBB FREDMK
Klubb Fredrik består av ett gäng på
ungefär rio barn som ar i åldrarna
7-10 år. Vi träffas varje tisdag i
Fredriksbergskyrkan. Först läser vi
en bok om Sigge, som är en pensio-
nerad präst och som berättar spän-
nande och roliga berättelser ur
Bibeln för en pojke som heter
Petter. Sedan händer det något
annat. Vi bakar chokladbollar, målar
på glas, har maskerad, reser runt i
världen på låtsas, målar stenar, äter
glass i stora lass och mycket mera.

BARNKÖRER
Der senaste tillskottet i Frednks-

bergskyrkans barnverksamhei är en
barnkör. VI bjöd in barn mellan fem
och sju år, och många svarade på
inbjudan. I dag finns 17 sångglada
barn i kören - och det finns plats för
fler!

S:t Olofs barnkör har under hös-

ten blivit en barngospelkör, för dem
som är tio år och äldre. Många nya
medlemmar har lockats att sjunga
gospel under Pernilla Ericsons led-
ning.

UPP TILL 13
Det är en härlig skara med "ungdo-
mar - de är mellan 10 och 12 år -

som träffas på måndagskvällarna i
Fredriksbergskyrkan. På träffarna
kan det hända mycket roligt t. ex.
att baka pizza, göra batik, drama, sy
ryggsäckar som är bra att ha på våra
friluftshajker, eller åka till vår
Ansgarsstuga och grilla korv. Varje
gång avslutar vi träffen med
andakt.

en

KONFIRMANDER
I Fredriksbergskyrkans har vi ett nit-
tiotal 14-åringar som kommer för
att deltaga i konfirmandundenris-
ning. Våra samlingar bygger på att
konfirmanderna är aktiva på lekrio-
nerna.

Vi startar varje lektion med en
gemensam andakt. Därefter delar vi
upp oss i mindre grupper för att
kunna få ett sä nära samtal med
varje konfirmand som bara gar att
få. Under hösten har vi haft mycket
uppgifter som går ut pä att lära
känna varandra. Under våren kom-
mer vi mer in på drama och liknan-
de för att förbereda oss inför spelet
på konfirmationen.

UNGDOMSCAFÉ
Vårt ungdomscafé, som vi har varje
torsdag, startar med en veckomässa.
Efter denna samlas vi l gillestugan.
Programmet kan besti av allt, frän
att se en film som vi sedan samtalar

omkring, till ärr gemensamt göra
något gott att äta.

Det ar liv och rörelse i kyrkans olika bampupper. Har Itder Gunnel Svensson m slng
i Fredriksbergskyrkan.



Torbjörntorp
måndag kl. 10. 15

Några barnvagnar utanför. Barnkläder i
hallen, liksom vuxenkläder. Så hörs pra-
tet och leken. Det är öppet hus i
TorbJörntorps församlingshem för barn
och deras föräldrar. Nio barn är där med
sina mammor i dag.

Gun-Lis Lindgren är en av ledarna
och hon berättar att en liknande verk-
samhet fanns för några år sedan, men
att den lades ner eftersom det kom för
fä dit.

- Men nu i höst var det föräldrar som
frågade oss om verksamheten Inte
kunde komma i gång igen, säger Gun-
Lis.

Barnen leker, busar och pysslar. An-
ton, snart fyra år, och lillebror Simon
sitter och plockar med en byggsats
medan mamma Susanne pratar med
några andra mammor.

- Det här är bra för barnen, men
också för oss som kan lära känna andra
föräldrar, säger Susanne.

I rummet intill har tvååriga Natalie
bjudit på kafferep.

- Natalie tycker att det är mysigt att
gå hit, för lekens skull, men också for
sångstunden och för att hon får träffa
andra barn, säger hennes mamma
Cristlna Arvidsson.

Mycket for de unga
I TorbJörntorp finns en bred barn-

verksamhet. Förutom måndagarnas
öppet hus finns det barntimmar,
miniorer och Juniorer. Och ledaren
Marie Andersson säger att kyrkan har

Natalie Svan Arvidsson har kafferep tillsammans med leclaren Marie Andersson under
Öppet Hus i Torbjörntorp.

något mycket viktigt att erbjuda med
sitt barn- och ungdomsarbete.

- Juniorerna har nyligen tagit upp
mobbning, och då pratade vi om hur
man ska vara som kompis och hur vi ska
göra mot varandra.

Det är bra för barnen att träffa vuxna
som inte är föräldrar eller lärare, tror
Marie.

- Dessutom har kyrkan ett tydligt
budskap, om hur man löser konflikter
till exempel, utan att använda våld. Med
den oro som finns i samhället i dag
behövs kyrkan bland barn och ungdo-
mar.

AN

Snart är det dayfir dagern bibelläsning. Bamtimmetamen i Luttra, Carolina, Anna,
Mapiw, Elin och Tove har satt sig tillrätta pi huUama i bygdtfS. rikn.

Luttra
tisdag kl. 11. 10

Först verkar det tomt och tyst i bygde-
gården i Luttra, men skenet bedrar.
inne i den stora salen springer barnaföt-
ter. Fem barn är där, och två stora -
ledarna Inga-Maj Gustafson och Britt
Wass. På golvet står en dockvagn och
lite andra leksaker, men barnen verkar
ha minst lika roligt med varandra som
med sakerna.

Så avbryter de leken och kommer för
att berätta vad de gjort i dag.

- Vi har målat, säger Anna.
- Målat på trolldeg, förklarar Tove.
Barnen visar fram en bricka med gula

svampar och gröna hjärtan.
Lek och pyssel är två. beståndsdelar i

barntimmarna, berättar Britt Wass.

M.en gruppen följer också ett arbetsma-
terial med berättelser, och barnen har

egna böcker där de klistrar in bilder
varje vecka. I dagens berättelse kunde
barnen i boken bara säga "pannkaka,
pannkaka", och därför måste barnen
och deras ledare i Luttra naturligtvis ha
- pannkaksfesti

Efter festen blir det sångstund och
läsning ur Barnens bibel.

Barntimmarna är till för fyra- och
femåringar. I Luttra består gruppen av
fem barn i år, men förhoppningsvis blir
gruppen större nästa år, eftersom det
finns en del treåringar i byn.

Ledarna Inga-Maj och Britt hoppas
att det ska bli så, eftersom de g^rna vill
fortsätta med barntlmmar i Luttra.

AN



Fredriksberg
onsd^ kl. 9.30

O], här var det mycket folk i dag
också. Nästan kö nerför trappan till
barnlokalerna på baksidan av Fred-
riksbergskyrkan. Ivriga barn som inte
har tid att ställa skorna fint innan de
skuttar in i lekrummet. Där är affären
med alla varorna, där är det lilla, lilla
köket med den lilla, lilla spisen.
Varför har vi inte sånt hemma,
mamma?

Mammorna plockar upp kläderna.

Många har också en liten en att klä av
innan de kan gå in till de andra -
oftast närmare 30 barn med föräldrar

eller någon annan vuxen som fått
följa med till föräldra- och barngrup-
pen i Fredriksbergskyrkan.

När någon av ledarna ringer i kloc-
kan hjälps alla åt att 5täda. Sedan cra-
var alla in till nästa rum och trängs en
stund för att fa en bra plats på mattan
framför åkaret. Maria läser ur De

yngstas Bibel, de större barnen sJung-
er med i "Det lilla ljus Jag har" medan
de små förundrat tittar på. Sedan fikal

Sedan springa och busa i lekrummet.
Sedan gå hem, två timmar senare.

öppet hus-verksamheten i Tor-
björntorp startade efter förfrågan från
föräldrar, och samma sak var det med

föräldra- och barngruppen I Fredriks-
berg. Och nu när verksamheten finns
är det ingen brist på intresset. Det
enda som det kan råda brist på är
utrymmet för alla leklystna, pyssllga
och sångsugna barn. Men än så länge
går det att knä in några till!

AN

'Tack gode Gudfar sol och vind... ' börjar bönen som används nar foräldra- och harngruffen i Fredriksbergskyrkan samlas till
andakt.

Ledarna i kyrkans bam^upper gör en
värdefitU insats.

Frivilliga ledare
I samtliga grupper i Falköping
har vi numera frivilliga ledare.
Dessa ungdomar satsar av sin tid
för att vara med, och de gör ett
fantastiskt arbete och är till ovär-

derlig hjälp. Det känns också kul
att det arbete de lägger ner blir så
uppskattat av barnen. Ar någon
av dem borta från gruppen
någon gång så blir flera barn

besvikna. Utan dessa ledare hade

mycket av vårt arbete blivit
betydligt svårare att utföra.
Den som vill vara med i någon
av alla grupper som finns i för-
samlingarna, som deltagare eller
ledare, är välkommen att höra av
sig till Marie Andersson tel.
148 91 eller 106 72 (telefonsva-
rare).



Lucia med

Bergaton
Luciafirande med Bergaton har blivit en
tradition i Falköping, och det äger rum i
Församlingshemmet pä Luciadagen den
13 december. Den första avdelningen är
ett traditionell Luciatablå. Den andra
brukar varieras från år till år. Det är allt-

så en liten överraskning vad den kan
innehålla. Kaffe med hemlagat blir det
också - det är bergsäkert!

Fransk konsert
Söndagen den 23 februari ger Falbyg-
dens Oratorlekör och Falköpings orkes-
terförening konsert i Fredriksbergs
kyrka. Då framförs endast fransk musik
i form av två. kyrkomuslkaliska verk,
varav ett är välkänt och ett okänt.

Reqviem av Gabriel Fauré, skrivet i sann
romantisk anda i slutet av förra seklet,
är ett av orarorielitteraturens mest älska-
de verk.

Glora av Francis Polenc är skrivet
1959 av en av vårt sekels intressantaste
tonsättare. Som solister medverkar ett

av Sveriges stora sopranlöften, Karin
Ingebäck och barytonen Anders Lars-

Friggeråkers
nya skönhet

Den 15 september invigdes den nya
orgeln i Friggeråkers kyrka. Den gamla
orgeln, tillverkad i DDR, var inte i det
bästa skick eftersom den Inte klarar vårt

svenska klimat. Den nya musikaliska
skönheten är ett svenskbygge, tillverkad
på Magnussons orgelbyggeri i Gun-
narsjö, Kungsäter.

Friggeråkers gamla orgel har genom
Erikshjälpen fatt en ny tillvaro i Est-

land, på Ön Ösel.

Falbygdens Kantorei jubilerar

Nyårsgudstjänst
I Mössebergs kyrka blir det på
Nyårsdagen kl. 18.00 traditionsen-
ligt musikgudstjänst. Under temat
'Jul- och nyårsmusik" medverkar
kyrkans körer tillsammans med
instrumentalister. Programmets för-
sta del består av Julmuslk men över-
går sedan till musik med anknytning
till årsskiftet.

Julen 1976 framfördes julsviten "Gau-
dete i Släta kyrka av en grupp kyrko-
musiker och andra begåvade sångare
från Falköping med omnejd. Ingen av
de medverkande trodde väl då att kören
skulle finnas 20 år senare. I januari
1997 firar kören, som kom att kalla sig
Falbygdens Kantorei, jubileum med ett
framförande av Handels Messias. Det

äger rum i S:t Olofs kyrka lördagen den
25 januari kl. 17. Då medverkar förut-
om kören fem sångsolister och barock-
orkester Corona Artls.

Redan en vecka tidigare, lördagen den
18 januari kl. 15, ges det möjlighet att
stifta bekantskap med verket på ett
annat sätt; då gästar den kände radlo-

prararen Ingemar von Heijne, Falkö-
pings församlingshem och kåserar då
över Handels musik och Messias.

Falbygdens Kantorei har blivit något
av körernas fla^skepp i vårt stift. Den
har medverkat vid flera stiftsangelägen-
heter som prästmöte och kungabesök.
Den har låtit sig höras från Lappland till
Skåne och även i utlandet vid körresor.

Fler eminenta gäster har gästat kören,
bl. a. Ene Ericson och Bengt Hallberg.

Kören sjunger musik i många stilarter
såväl säkrat som profan. Barockmusik,
tidstroget framförd, och 1900-talsmusik
har blivit Falbygdens Kantoreis speciali-
teter.

Vackrare än förut är hade orgeln och de toner den alstrar i Friggerakers kyrka.
Foto: Johan Mårtensson.

Samtalskvällar i

S:t Olofs gård
Vi samlas kring aktuellt ämne

onsdagskvällar i vår: 22/1, 19/2,
19/3, 16/4

Veckomässa
i Mössebergs kyrka
varje onsd. kl. 18. 15



Kyrkans budget för 1997
Först 1996-11-27 kommer kyrkofull-
mäktige i Falköpings församling att
fastställa ett av församlingens kyrkoråd
upprättat förslag till budget för 1997.

Utdebiteringen föreslås till oföränd-
rät 12 öre per skattekrona. Skatteintäk-
tema blir 1. 547.000 kr under 1997 mot
l.427. 392 kr för 1996.

C:a 60 % av församlingsskatten kom-
mer att användas för den direkta för-

samlingsverksamheten. Resten har bud-
geterats för vissa av kyrkorådet anordna-
de aktiviteter, bl. a. för Kyrkans Dag l
Plantis, far diverse anslag till utomstå-
ende, för närradioverksam heten, under-

håll av inventarierna I kyrkorna i för-
samlingen och för oförutsedda behov.

Anslagen för församlingsverksamhe-
ten fördelas mellan barn- och ungdoms-
verksamhet (inkl. konfirmandarbete 2
öre, körverksamheten 3 Öre samt diako-

ni- och sjukhuskyrka och övriga försam-
llngsverksamhet 2 öre per skattekrona.

Lönekostnaderna för dessa verksam-

heter går på pastoratet.
Driftbudgetens kostnader beräknas

till 1. 901.000 kr inkl. kostnader och
avskrivningar.

Inga medel finns avsatta för investe-
ringar.

Samma dag beräknas församlingsde-
legemde fastställa budgeten för 1997 för
Falköpings pastorat.

Utdebiteringen föreslås till oförän-
drat l kr och 38 öre per skattekrona och
skatteintäkten blir 19. 270. 000 kr under
1997 mot 17. 705. 381 kr för 1996.

Driftbudgetens kostnader beräknas
till 27. 853. 000 kr inkl. interna kostna-
der och avskrivningar.

Driftbudgeten är i balans. För inves-
teringarna ianspråktages dock det egna
kapitalet, nämligen:

900. 000 kr för ny värmeanläggning i
Fredriksbergs kyrka (fjärrvärme) och
700. 000 kr första betalningen till ny
orgel i Uppståndelsens kapell.

Fördelningen av l kr och 38 öre
framgår av följande uppställning:

Central förvaltning (församlingsdele-
gerade, pastoratskyrkoråd med anslag
för oförutsedda behov, information,
personalvård, avgifter till stifts- och
riksorganisationer samt pastors- och
kamrersexpeditionerna med totalt 7
anställda) ............................... 19 öre

Präster och kyrkomusiker (9 anställda)
20 öre

Församlingsfastigheter inkl. f. d. kyrko-
herdep rastgården och ersättning från
egendomsnämnden (underhåll av sex
kyrkor, två församlingshem, Ansgars-
stugan i Vilske Kleva samt vissa
hyreslokaler, med 12 ............. 33 öre

Kyrkogårdsförvaltningen, (underhåll av
fyra kyrkogårdar, med c:a 23 anställ-
da, varav c:a 12 säsongsanställda peri-
oden april-oktober) ............... 34 öre

Församlingsverksamheten (c:a 20 an-
ställda för diakoni, sjukhuskyrka,
ungdomsverksamhet kyrkans försko-
la, kyrkans barntimmar och daghem-
met S:t Bernhard) .................. 20 öre

Finansförvaltning...................... 12 öre

Personalen är såväl heltids- som del-
tidsanställda.

Daghemsverksamhetens kostnader
täcks, med undantag av vissa pensions-
kostnader, av kommunala bidrag och
föräldraavgifter.

Av Anders Parsmo
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ANSTÄLLDA OCH FRIVILLIGA LEDARE
INOM FALKÖPINGS PASTORAT



GRUPPREKLAM
TILL HUSHÅLL

KonabtMW: Eva Samuetoon Ihulntionw; Danid Hautefsy» OAfgumtnt. 1986

Skicka in korsordet tillsammans med namn
och adress senast 15 Jan. 1997 till Ingemar
Malmfors, Pastorsexp., Box 743, 521 22
Falköping. Tre vinster utlottas.

Fredriksbergskyrkan under
julhelgen

På julaftons förmiddag blir det Samling
vid knxbban, en gudstjänst där speciellt
barnen och deras familjer kan känna sig
hemma. Tillsammans bygger vi upp jul-
krubban med Jesusbarnet i mitten. Tidigt
på juld^ens morgon blir det Julotta där
kyrkokören medverkar.

Julhelgen avslutas på annandagens
eftermiddag medjulmusik från olika trä-
ditioner och tider.

Vinnare i sommarens bibeltävling:
Ingegerd Jansson

Sleipnergaran 4 A, 521 43 Falköping
Gullan Andersson

Trinnöjegatan 10, 521 33 Falköping
Kerstin Pettersson

ViUagatim 7 B, 521 31 Falköping
Gustav Adolf Larsson

Karl D.lhlinsväg4 C, 541 54 Skövde
Ruth Ahlgren

Järnvägsgatan 24 A, 521 33 Falköping

Vinnare i höstens korsordi
Mildred Johansson

Hwassgatan 3 B, 521 42 Falköping
Ellen Henriksson

Ängsgacan 19, 521 30 Falköping
Birgit Öhgren

Hjelmarörsgaran 40, 521 45 Falköping
Thyra Lithén

Storgatan 36, 521 43 Falköping
Marianne Bylund Gustafsson

Nolgårdsgatan 13, 521 30 Falköping
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