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Ar krubb

^et finns någonstans ett
gammalt medeltida altarskåp

som kom att ha ett alldeles särskilt

budskap. En gång hade det prytt
högaltaret under medeltidens sköna
niässor och genom bilderna och fi~
gurerna i centrum visat upp julens
heliga under med barnet och dess
mor i centrum i Betlehem.

Nu hade det ställts undan i kyrkan
och sa. småningom skänkts till ett
museum, där det stod litet i skym-
undan i sin avfiagnade och skamfi-
lade skönhet, Museibesökarna hade

väl inte särskilt mycket til] Övers för
det gamla altarskåpet. Det fanns
annat att se på och man skyndade
ointresserat förbi till annat, mer in-

tressaiit.

M^en en dag hände der att en man-
niska stannade inföt det gamla
altarskäpet. Men det som grep
henne var inte dec som förr fängs-
lade människor: skönheten, stillhe-

ren och friden över de heliga, med
gloria prydda, gestalterna. Det var
inte ens jungfru Marias lyckliga an-
sikte» när hon i sin moderslycka
böjde sig över krubban. Det var
inte Josef, som beskyddande stod
vid hennes sida. Det var inte heller

idyllen med markens herdar och far
fom kommit för att se undret sojn

ängeln hade förkunnat. Ja, inte ens
Österns vise, som knäböjande

räckte fram sina gåvor av guld, rö-
kelse och myrra.
Det som fängslade var något helt
annat. Det var något som inte
fanns.
Knibbanvartom.

Ett litet Jesusbarn hade självklart
funnits där en gång, men det hade
under altarskåpets skiftande öden
kommit bon. Och det var just detta
som grep åskådaren så djupt!
Uran Jesusbarnet i krubban blev ju
hela den innerliga scenen ingenting
annat än ett tomt sken. Ett skåde-

spel uran mening. Marias moders-
lycka, Josefs beskyddande faderlig-
het, herdarnas förundran, de vises

ödmjuka knäfall och gåvor: allt
blev bara till sken och tomma ges-
ter.

Men der gamla akarskåpet har ju ett
svidande aktuellt budskap också
idag till vårt moderna Julfirande.
Allt förbereds Ju så in i niinsta decalj

och vi gläder oss åt att fira Jul och det
med rätta. Men vilken plats har
Jesusbarnet i vare liv? Och inte bara
barnet Jesus utan allt det som han
kom for att göra genom sitt liv, sm
död och uppsråndelse?
Utan Jesus blir det ingen födelse-
dagsfest omkring Honom, som är
den största gåvan till nnanskligheten.
'Och decra ar cecknec för er; ni ska

finna ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krabba" (Luk. 2:32).
Tecknet for oss!
Krubban var inte rom. Den är ceck-

net på att han kom till oss för att
rädda oss. Graven däremot skulle

vid slutet av Hans Uv vara tom. Den

är beviset för att Han lever och vill

vara med ocli dela vår julgladje
också detta år.

En sådan GOD JUL Önskar jag Er!
Lars Magnusson
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Ellinor - nygammal kantor

llinor Fransson har nyligen på
börjat en tjänst som kantor i

Fredriksberg. Det är dock inre för-
sta gången hon arbetar med musik i
Falköpings pastorat.
Ellinor, som är utbildad lärare i mu-
sik och franska och tillika har en kan-

torsexamen l bagaget, kom till Stens-
torp hösten 1993 och började arbeta
som musiklärare. Pä hösten 1995

återgick hon till kantorsjobbec och
vikarierade i Falköpings församling
under ert år. Året därpå jobbade

hon i Kinneved där hon bl a ledde två

körer.

Förutom att vara kantor leder

Ellinor Fredriksbergskören, kören
Knut Svennlngs samt en barnkör
med barn från Kyrkans förskola Ar-
ken.

- Jag trivs riktigt bra i Frednksberg
och jag ar glad över samarbetet med
Kyrkans förskola Arken. Vi ar ett
trivsamt arbetslag, säger Ellinor.

Maria -ny informatör
'itt namn är Maria Ellhar och

jag har just tagit över jobbet
som Informatör i Falköpings Kyrk-
liga Samfällighet. Jag är Fal-
köpingsbo sedan tolv ar tillbaka och
bor tillsammans med min man och

två söner i Varcofta-Åsaka. Jag ar
uppvuxen i Stockholm och en fråga
som jag ofta far är: Hur kommer
det sig att man flyttar från storstaden
långt ut på landet? Om sanningen
ska fram har jag aldrig sett det som
något problem. Jag har bytt stress,
jäkt, buller och avgaser mot rofylld
tystnad och frisk luft. Jag har bytt en
lägenhet i förorten mot ett eget hus
med trädgård, något jag alltid
drömt om. Dessutom är mindre

städer perfekta for barn att växa
upp i, även om de senare, som min
äldste son, väljer att flyt ta till en ort

med större utbud av jobb och
nöjen.

Under många år försörjde jag mig
som ridiärare innan jag utbildade
mig till informatör. De senaste åren

h.a. c jag också last engelska på hög-
skolan och. vid sidan om arbetet

som informatör undervisar jag i
engelska och presentadonsteknik på
Lärcenter i Falköping. Även om jag
inte längre arbetar som ridinstruktör
är hästarna fortfarande mitt stora in-

tresse och jag bedriver avel i mycket
liten skala. Just nu står der två
ponnyer i stallet, men tillökning vän-
tas till sommaren.

Som ny Informatör och som den ena
av Kyrkobladets redak-
törer vill jag naturllgrvis
göra en bra och intres-
sant tidning soni helst
ska innehålla något för
alla och envar. Som den

uppmärksamtne upp-
täckt är detta tiummer

något tunnare än vanligt
beroende på att tid-
ningen ar, så art saga,
mellan två informarö-

rer. Nästa nummer kom-

mer att innehålla det vanliga antalet
läsvärda sidor.

Synpunkter och tips frän läsarna är
givetvis välkomna. Jag nås på telefon
776319 (säkrast måndag och tisdag
10-12)ellerE-m. iil
mariaellhar@hotm3Lil.coni.

GOD JUL OCH GOTT NYTT
ÄR!

Maria EIlhar

Jag tillsammans meddndy och Sidney

Kyrkoblad
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- Låt barnen komma tillmi^och hin-
dra dem inte. Guds rike tillhör sa-

dana som de, sajeszis.
(Mark 10:14)

I Arken, kyrkans förskola i Fredriks-
bergs kyrka, är det kristna budskapet
en viktig och integrerad del av verk-
samheten. Förutom att barnen lar sig
visa hänsyn och omtanke ingår and-
akter, bördsböner, bibelstudier och

kristna sånger i den dagliga rutinen.
Sång och musik af också ett vikcigr
inslag. Kyrkans kantor kommer re-
gelbundet rill Arken och sjunger nied
barnen. Men även pedagogiken ar
viktig. Arken var tidigare en renodlad
Montessoriförskola och även om

man inte är det längre är verksamhe-
ten fortfarande inspirerad av denna

speciella
pedagogik där

materialet man anvan-

der har stor betydelse. Delta är utfor-
niat för att väcka barnens naturliga
nyfikenhet och läraktighet.

Smågrupper
På Arken huserar totalt 39 barn i åld-

rårna 3-7 år, fördelade på tre grup-
per efter ålder. De minsta barnen
kommer två timmar två gånger i
veckan, mellangruppen, som är fyra
år, kommer tre timmar tre gånger i
veckan och de äldsta barnen, som är

5-7 är, cillbringar femton tinimar pä
Arken. Derca utgör grundplåten ;
utöver detta antal rimmar kan för-

åldrarna välja till fler timmar efter
behov. Då Jag kommer på besök är
det mest äldre barn där eftersoni det

är efterniiddag.
- Det ar viktigt att grupperna inte blir

Arken - en förskcj
rätta stället

för stora, säger SolvelgAsmus, som är
ansvarig för verksamheten. 3-åringa-
rna ar aldrig fler än tio och l gruppen
med 4-åringar har vi inax 15 barn.
Små grupper och gott om personal
gör att man har gott om tid att prata
med varje barn, att spela spel eller att
arbeta i mindre grupper. Små grup-
per .skapar också trygghet. - Vi är två
som arbetar heltid här, och dessutom

har vi en anställd på halvtid som
kommunen står för.

Stimulerande material
Allt åskådnlngsmaterlal man använ-
der i verksamheten är anpassat för att
göra barnen delaktiga i det de lär sig.
Moses i sin korg, en rikrig ark i trä,
tittskåp, de mjuka dockorna Bu och
Bä i sin vita päls, en riktig dockceater
där Bibels berättelser får liv - allt detta

af en guldgruva for vetgiriga och ak-
riva barn. Materialet är också anpas-
sat för olika åldrar. Exeinpelvis an-
vänder man olika biblar för olika

åldergrupper.

Kyrkoblad



a med hjärtat på

- Dec får kosta, säger Solveig. Ingen
vill snåla när det galler verksamheten
här.

Aktiv lek
Runt ett bord sitter flera barn och

klipper ut bilder som de senare klist-
rar in i böcker. Daniel (som just fyllt
6, vllkec firades med glass, kex, flag-
gör och klubbor till alla barn), Erik
och Linus (båda 7) gör en bok med
'otäcka saker" såsom skelett och

andra, hemskheter. Sofia kan skriva

sitt namn fast hon bara är fem. Anna

(5) berättar att hon varit på Arken
sedan hon var tre och att hennes sto-

rebror Magnus också gick där fast
nu går han l skolan. Linn, som också
är 5, visar upp sin receptbok med
kakrecept soin hon skrivit In alldeles

själv. Fast hon har inre bakat dem
själv, det hac vuxna fått hjälpa h.enne
med.

Äldst i gruppen ar IVtaria, som ska
fylla åtta. Hon har också varit på Ar-
ken sedan hon var tre. Hon och So-

fia, som också tillhör de äldsta,

tycker att det är allra roligast att vara
i "Snicken , dvs verkstaden. Där

kan man bygga saker som träfigurer
och bokhyllor. Sy kan nian också
göra - Maria visar upp en väst som
hon håller på att kanta med langett-
stygn. Jag får också titta på de hjar-
tan de målat med riktig oljefärg.

L

Engagerade
föräldrar
Föräldrarna till barn i Ar-

ken tar akriv del i det som

händer i verksamheten.

Ofta anordnar man utflyk-
ter och familjegudstjänster,
För ett tag sedan anordnades en bak-
dag, där flera generationer möttes
och hjälptes åt. När jag frågar föräld-
rårna vad det bästa med Arken är sva-

rar de att det är lugnare för barnen,
der ar mer personal, barnen lär sig att
tro på Gud och att vara med i kyrkan,
de lär sig att sjunga psalmer och läsa
böner. Barnen blir tryggare. Dess-
utom ar personalen trevlig och kun-

-1^-»^1
Rebecca ochjosefin

S3 ^r-fy;'^

nii

Viktigt att hjälpa andra
Barnen på Arken har också satt upp
en musikal om just Noaks ark. I
samband med denna hade man en

auktion på skördegavor där peng-
arna man fick in gick till cancer-
fonden, handikapporganisarioner
och de fattiga barnen l Riga. Att
hjälpa andra är något av ett ledmotiv
för förskolan Arken, berättar Sol-

veig Asmus. En dikt som barnen
tycker om handlar om Just detta:

Lär oss vara snälla mot varann,

hjälpa var och en sa gott vi kan,
niärka ifallnågon hardetsvart,
dela med oss av det som är värt

Kärlek ar ditt första, största bud.
Att du älskar oss, det vet vi. Gud!

(Ur Bönebokför barn av Britt G
Hallqvist)

Linus målar

Andreas, Josefzn och Hannes leker

Den som ar intresserad och vill veta

mer om Arken är välkommen att

ringa Solveig Asm us, tel 776334.

ME

Agneta, Christer och farfar i baktagen

Kyrkoblad



Söndagsskola med tradjfioner
2&1»n

[Ct är fantastiskt roligt att söndags
skolan i Åsledelen fortfarande sam-

lar många barn! Varannan söndag under
höst- och vårtermin samlas man till lek-

tion och gemenskap under en timmas tid
i Tiarps hembygdsgård. Barnen kommer
från församlingarna l Åsle, Mularp, Tiarp
och Skörstorp - och de är långt fler än
tjugo! Söndagsskolan har i dessa försam-
liiigar genom tiderna haft en stark ställ-
ning med duktiga ledare och - inte minst - för-
äldrar som satt värde på denna form av kyrkans
undervisning. Det är ett härligt gäng som träffas
på parkeringsplatsen utanför hembygdsgården
när det ar dags för dem att hämta hem sina
barn.

Bibelberättelser, andakt och säng varvas med
pyssel, samtal och lekar. Varje termin är det
också födelsedagskalas! Barnen deltar också ak-
tivt i familjegudstj ans terna under året och särskilt
jul- och våravslutningarna fyller kyrkorna. Jul-
spelet med efterföljande Julfest i Åsle på
Trettondedag jul är en av höjdpunkterna. Då
dukas ett långbord upp l skolans gymnastiksal
och med kompisar och vänner fyller söndags-
slcolebarnen varenda plats i der stora rummet.
Duktiga ledare är Marie Lundby, Eva Olsson,
Elisabeth Johansson
och Elisabeth Berg-
strand.

"tt
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Minnesbilden

/ en serie kommer vi att presen-
tera en del av vara kyrkor på. ett
annat sätt. Det ar teckningar
från tiden strax före sekelskiftet
och vi börjar med följande in-
tressanta kyrka.

<iarps första kyrka stod i Flittorp
och brändes ner av danskarna

1612. Den andra kyrkan byggdes i
Tiarps by och revs 1911 då den an-
sågs både förfallen och för liten.
Teckningen visar just denna kyrka ett
par årtionden innan den revs. Per-
sonligen har jag träffat församlings-
bor soni har berättat om sin barn-

doms gudstjänster Just i denna kyrka.
Slutligen skall vi nämna att Tiarps
nuvarande kyrka är byggd i väg-
korsningen där vägarna till Flittorps

131.

och Tiarps gamla kyrkby möts. dopfunt kvar, ett rökelsekar sami en
Denna är en nygotisk kyrka med nummertavla av trä med träsiffror.
ståtligt nyrenovcrat torn och valv. LM
Från tidig medeltid finns en gammal

Ännu en kvinnlig
vaktmästare......!

Nu har Victoria börjat! Hon heter
Isacsson i efternamn och bor i Trädet

tillsanimans med sin sambo och so-

nen Joel. Victoria tar över Birgittas
tjänst: inre tjänsten i Tiarp, Äsle,
A/Iularp och Skörstorp, Dessutom för
hon tjänsten i Vartofra-Åsaka som
vant vakant över sommaren.

Birgitta Klassan har numera sin
tjänstgör! ngsplats i Falköping, där
hon ingår i vaktmästerigänget. Hon
har gått upp till 100 % efter att ha
jobbat 65%.
Vi i vaktmästeriet känner oss mycket
nöjda med denna personalföränd-
ring. Vi har nu en hög flexibilitet i
vårt lilla gäng och klarar det mest
som behövs för att sköta om alla våra

kyrkor och församlingshem. Som
bekant sköter vi även en del

bokningar. Victoria når du på tel.
0705-721781.
Med vänliga hälsningar från alla oss
på vaktmäsreriet! Kent

"Det finns två saker Vår Herre inte använder..."
Det är inte alla arbetsplatser förunnat att ha diktböcker i bokhyllan,
fnen pä tnin arbetsplats finns det poesi. Ja^ plockade fränt några av
böckerna i f/yllan och hittade dikter som jag vill dela vned mig av i
denna mörka årstid^ som, också är en tid av förväntan och jvrberedelse.
Hälsningar från diktväljaren Anna Nyberg

Vardagens helighet

pyssla om blomnionia
ge fåglarna mat

varsamt bära ut spiiidelii
vinter?

då far den stanna inne.

^wC{k<ioe^<i^nc ^t^4t.
d»fe&&w<?^»<wftaiä&&

oe^uUt&tyi iÉeeleme.

c'ye^6aftut^faetd6»tett

skicka eii slant till Radiohjälpen
som tack för...
vadsomhelst

lita så mycker på Vår Herre
art mail vågar gräla på honom
ordentligt!
Gud, gör mig vardagshelig!

Det finns två saker
Vår Herre inte använder

kopieringsapparat och sopt ipp

Han gör nämligen bara original
och mr vara på allt och alla!

(Anita Ånian, Arvidsjaur, från dikc-
boken Innerst inne, tankar och böner

från svenska folket}

Kyrkoblad



Biskopen kommer till

it Olofs kyrka

iskop Lars-Göran Lönnermark
kommer till s:t Olofs kyrka den

tredje söndagen i Advent. Det är
många biskopar som under kyrkans
snart 900-åriga historia har besökt
helgedomen. Ett biskopsbesök ger
alltid en särskild högtid och glädje åt
församlingen.
Denna gång finns det en särskild an-
ledning till biskopens besök. Kyrkan,
som en gång under medeltiden sä-
kerligen var prydd med målningar
och fromma bilder av de heliga, har
under årens lopp på mer än ett sätt

brands kattacs. Särskilt har vi saknat

Herrens moder Marias bild. Hon

fanns säkert som vacker staty i norr
vid det altare som en gång fanns un-
der nuvarande prediksols placering.
Nu kommer hon tillbaka bildligt
talat och inte ensam utan i gott säll-
skåp av två heliga soni haft en rela-
tion till kyrkan. Den som vi säkrast
vet hedrades här var den helige
Olof av NIdaros. Således blev den

29 Juli, Olofsdagen, kyrkans största
högtidsdag. Ett avlatsbrev från
1200-talet uppmanar ockå pilgrimer
att besöka s:t Olof på väg från
Nidaros. Den mittersta bilden före-

ställer alltså Herrens moder och vid

hennes sida står den heliga Birgitta.
Vi vet inte med säkerhet om hon var

i s:t Olof, men däremot var hon i

Skara, det har hon berättat om själv.
Med tanke på s:t Olofs kyrkas höga
dignitet och nära knytning till

biskopsstolen i Skara, är det inte en
osannolik tanke att hon var det. I vil-

ket fall som helst finns hon nu med i
den lilla ikontript yken, som kommer

att pryda pelaren vid södra in-
gången. Ikonerna, fönstren mot
hlnnlen, kommer också att glädja
våra kristna syskon från de ortodoxa
såväl som de unlerade orientaliska

kyrkorna.
Ikonerna invigs i högmässan som
celebreras av biskop Lars-Göran.
En liten Ijusbärare under ikonerna
kommer att ersätta den stora, soni

nu blockerar den södra Ingången.
Nu kommer vi ärr kunna använda

också denna gamla port, där så
många gått in i Herrens hus. Detta
kommer att ske särskilt om somma-

ren sanit vid de tillfällen då mycket
folk kommer saniman.

LM

Öppet Hus i S:t Olofs Gård
Prästgärdsgatan 5 Tel 0515 - 77 63 25, 77 63 26
Måndagar, onsdagar, torsdagar 9-16

Måndagar
11. 00 Måndagsgruppen
12. 45 Middagsbön.
13. 00 Lunch

Onsdagar
14.00 Dockkursen fortsätter

Torsdagar
11.00 Rörelsegympa
12. 30-14. 00Sopplunch

Kaffeservering. Vi har dagens tidning. Det finns möjligheter till
samtal eller bara en stunds avkoppling och gemenskap

Ny konstutstallning varje månad

Kyrkoblad
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Möt våra

församlingspedagoger
- Vi tar hand om era barn och

ungdomar...

AsaJockisch
Ansvarsområde: Torbjörntorp
Tel: 0515-77 63 46
Intressen: sång, familjen
Alsklingsmar: pasra
Tankar &: funderingar i mitt arbete: Ha
kvar alla härliga barn, ungdomar och
vuxna l vår verksamhet och i vårt

gudstjänt >Tfirande

^^;;<Bn»wjj'^^;
^.vf ': 1^

l-, l

|AlsklmgsmacFsopgaj

>äriT"öcl^ihg(Iomar iva^erksamhe^
Iska känna sie sedda och behövda

K^isti-fiii Pefssoii

^.jennylsacsson

Jenny Isacsson
Ansvarsområde: Fredriksberg
Tel: 0515-77 63 35
Intressen: musik, chin-chillor, att

unigas

Alsklingsmar: mamma Gunvors
köttbullar

Tankar & funderingar i mitt arbete:
Att fä barn, ungdomar och vuxna
att känna sig välkomna och upp-
skattade. Att vara en vägledare och

Kristina Persson
Ansvarsområde: Mösseberg och
Yllestad
Tel: 0515-77 63 00
Intressen: bilar, hus & hem, sång &
musik, Svenska Kyrkan
Älsklings mat: mamma Kerstins
Tankar & funderingar i mitr arbere:
Att åka till London med ungdoms-
gruppen

Kyrkoblad



Det händer i december...

Advents- och julmusik i våra kyrkor
Det är svårt att föreställa sig ilen niörka och kulna månaden
december utan musik. Musiken har vingar som skall bära oss ge-
nom mörkret, frain till både juleljus och ljuset pä andra sidan. Där-

för inbjuder vi till en rad musikgudstjänster och musikaliska begi-
venheter under just denna tid^ gudstjänster där vi far njuta av och
vara med i alla de gamla älsknde advents- och julpsnlmerna och
sångerna, men även stifta bekantskap med nya tongångar.

Lördag 2/12 11. 00 i S:t Olofs kyrka. Musik i ccnn-uni med Kören
Knut Svennings
Söndag 3/12 11. 00 i Näs kyrka och 14.00 i Släta kyrka. Adventsmusik
med Canticakören och Ållebergs Kyrkokör
Söndag 3/12 17.00 i S:t Olofs kyrka Adventsmusik med S:t Olofs kyr-
kokor och solister

Söndag 10/12 19. 00 i Torbjörntorps kyrka. Advcnrsinusik med
Torbjörn torps Kyrkokör
Söndag 10/12 19.00 i Yllestads kyrka. Julkonsert med Falbygdens
Mänskor

Onsdag 13/12 18.30 i Yllestads kyrka. LLiclafirande
Onsdag 13/12 19. 00 i Falköpings församlingshem, Luciafiraiide med
Bergaton och Mars Löwing
Fredag 22/12 18.00 och 21.00 i S:t Olofs kyrka. "Vi sjunger in julen"
med Kyrkans körer, Solister, Petriarci
Lördag 23/12 19.30 i Tiarps kyrka. "Det hände sig för längesen" Jul-
musik med Åslebygdens Barnkör och Ållebergs Kyrkokör m. fl.
Lördag 6/1 19. 00 i Fredriksbergs k)^ka. Julniusik
Lördag 6/1 19. 00 i Vistorps kyrka. Julen.s vackraste sånger

Välkomna til! våra Sång- och Musikgudstjänster!

Kantorerna

Julfirande i S:t Olofs Gård

Julafton 2000 15. 30 - 21. 00
Vi börjar med kaffe. Sedan går vi
till julbön i S:t Olofs kyrka 17. 00.
Därefter Julbord och underhäll-
ning. KafTe 20:-, julbord 50:- .
Anmälan till Svenska Kyrkan i Fal-
köping tel. 77 63 00 senast freda-
gen den 15 december.

Välkomna!

GoH Nytt År
i S:t Olofs Gård...

8/1 Lunch

11/1 Sopplunch
15/1 Klädinsamling
16/1 S:t Olofs sanitalsgrupp.

Lars Magnusson
22/1 Samtalscirkellö. OO

Annika Bertllsson

27/1, 24/2, 31/3 Frukostmöte
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[DecemberJ Mössebergs'
^rk-51
rDecember^0. r en häfuielserikVnana^i

^N^ ^MH^k ^^

Mössebergs^kyrka.^Var/e^ sonelrtg J| under
advent och jul firas^speciel. U^guds-\

där musifzer^fir spela én~stör$tor

roll. Anf/ra sön^agen^i advent blir^en
riktig festdäg^då firas att det gått

\jytno år sedan kyrkan^nvifyUs.

3/12AFörsta'Advent*

9.30Y Gudstjänst. Martin Sandströiri?
Kyrkokören, barnkören

[10/12 ASdra*Ad%S*
[15.00 Jubiléumsmassa. I^LTS Magni. issoti^

Martin SandscröiTi, Kyrkokören,
BelSono"
Sahikväm med landgänE, kaffe och

-l»

tårta! Bildutställniiig.1
|17/I2 TredjetAdvent
Fl4.00 Fainiljeeudstjänst. Tulavslutnins för

,-, '", <. 't , *-*,. ^<»°^<
TKans Darnverksamriet. BarnRören,

Miniorerna och Juniorerna fmmförj
mLisikaIen» Anglaliv . Vi bygger'
up^Julkrybban. Sanilcväm med
dans kring granen.^

r24/12» Fjärde»Advent.(Julafton?
17.00 Julbön. Manin Sandström, BelSoao'
23. 00 Midnattsmässa. Martin Sandström?

kyrkukörenj
131/12*NyåTsaftol?'

.

16.00 Nyårsbön. Maran Sahdsrröm
-^pd^.. id^laKi..

6/l^|Trettondedag | Jul.
15. 00 Mässa. Martin Saiidström,]

J^rkok. öf^i]

Söndagen den 21Tjanuari 18. 00 firas en
Förbönsm^ssa med lovsåne. Då med ver-'

kar det lovsångsreäm söm deltogunder
höstens OAS-dag. Under januari blir det
också en musikgucLstJänst med Bel Sono,
där kören bjiider på ett antal sånger av Ge-
org Riedcl.

Varmt välkommen till Mössebergs
LKyrJälj



Julbordets fröjder
Doften av jul sprider sig då Ture bjuder på Lever-
pudding och Mammas julklenäter.

LEVERPUDDING (l O personer)
8 hg svlnlever
4 hg späck
6 kokta, kalla potatisar (ej för srom)
3 lökar

4 ägg
3 1/2 dl gräddmjälk
l kkp skorpmjöl
4-5 msk potatismjöl
2 krm vltpeppar
2 krm kryddpeppar
4 tsk salt + liret socker

Svinlevern förvälles

var för sig i 20 minu-
ter och males sedan.

Mal späck, potatis och
lök. Vispa ägg och
gräddmjölk, och
blanda allt till en slät

smet. Häll smeten i fo-

lie formar och baka i

vactenbad tills pud-
dingen känns torrt.
Ugnsvärme 200°.

DO

MAMMAS JULKLENÄTER (klenor)
3 äggulor
125 gr (ca 3 dl) vetemjöl
rivet skal av l citron

l msk grädde
2 msk strösocker

1/2 dl brännvin

Till fritering:
2 pkt kokosfett

Kyrkan är by^gdav Gun-Lis Lindgren dr Ture Mörk

Rör samman samtliga ingredienser
i en bunke och låt degen vila kallt
över en natt.

Dela degen i tre delar. Kavla ut
degen mycket tunt på tätt mjölat
bakbord. Sporra ut sneda, oregel-
bundna avlånga bitar, 2-3 cm
breda och 10 cm länga. Sporra en
skåra i mitten på varje bit. Trä in
den ena snibben genom skåran
och drag ut den så att Klcnan blir
vriden på mitten. Hette upp fettet
i en gryta till 175° . Lägg i och fri-
tera några klenor i taget, ca en mi-
nut, tills de blir guldgula. Tag upp
dem med hålslev och låt dem

rinna av på ticiningspapper.

^<w. /lfrfaettU! / 7«w

av Anders Parsmo

^T-rSTALlAUPPPÅATrj
HAL^AVALKCMMfN-nt-1.
JULMARKNAOCbJ i PWNAj

Kt'L4tl.. Huei)UMräe|

ÄSCH i,., Ni»
HAR TAb LOMT
FoR M^CKer

, MAR MAM
~itUW«TrA
HEMMA MCO

»''"'JULtMSRKNadL*'
*'^*' B-^- 'w ^
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Gruppförsändelse
till hushåll

VANLI6
VÄXT

vibVÄs

VAR
DECKAR-
MARJA

lUu:

LUCKER

ROCK-
SLÅS

YT-

  
ATT

I;

STRYKA
p<

FIRAR
I

ANUARll

EN6ELSK
ÅN6Bi<T

VISA
ÖMHET

RIKT-
NI N6

MARIA
BILD

BOR I
TIRANA

KÖPS
BILLI6T

PÅ

KASTAS
I SJÖN

ANFALL

P^VE-
KRONA

VASS-
B^T

UDISICTl
FÄSTE

6LASVR

SVA6

MIRA-
KEL

OKÄND
.

OMTCB&1
BARN&l

SOBO

HUND-
RAS

TALFEL

6RANNAR

TVÄR-
SLÅ

UR-
FÅ6EL

POUSI
UPPSALA

USA-STAC)

TILLTAL

SAM-
LADE

KALIUM

MORSE

BLÅSER
I

PIPA

LUFT-
!SE6LARE

UTAN
AVDRA6

LITEN
LYA

ARTIKU
LERA

FAS

TYSK-
LAME)

STYRKA

/EN OCH
MAN

INTA

UDDE

UPPHOV

siav-
TYP

LJIM6AN

VAS<

[STÄN&IffTt
SftÖN

KE5-
RÄTT

HUVUD
UftL

STOR
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LAMP-
MÄRKE

ÖBO

TBÄD

DAVIDS
STAD

OFTA I
FICKA

EKLIST

STÖTA
IHOP

TAND-
SKAL

SKOTT

HALVA
NATO

ASK

VON
ESSEN

F06

SAULA

UR-
MAN

6RA5-
SLÄKTE

CTVIL-
ST^ND

TED

DUO

HAR
BARN

SPANIEN

RYM&

SAK

VANA

TIN6

POUTESK
6REVE
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TONEN
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