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Kyrkoherden har ordet

Gott nytt kyrkoår!
Ett riktigt gott nytt kyrkoår önskar jag dig, kära kyrko-
bladsläsare! För att året ska bli så där gott och bra för
oss alla behöver vi få vandra genom det dUsam-
mans. Ensamhet kan vara skönt ibland, men jag är
övertygad att vi har mer att vinna på att söka oss
tillsammans. "Öm i ödslig skog, ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog.

Den som vandrat ensam l skogen, i sorgen, el-
let i oron vet vad det handlar om, det som Hjalmar
Gullberg skaldar. Två ögon som möts kan göra skillnaden
mellan hopp och förtvivlan.

Första söndagen i advent är startpunkten för en årslång
vandring tillsammans. Det är meningen att vi ska se varann,
att vi ska uppmuntra varann, sjunga med och för varann.
"Natten skall vika där ångest nu råder... hör vi i mässan i
den magiska juhiatten. Läs detta kyrkoblad och låt dig guidas
av Gunilla Balutia på vandringen genom kyrkans år, det
ger hopp och ljus.

En mer fysisk variant av vandring är vårt kära Vasa-
lopp. Snart är det dags igen, och prästen Mats Löwing tar
dig med på en tur tillsammans med några av våra lokala
entusiaster. En vandring för både kropp och själ. Vad
vore Vasaloppet i aU ensamhet - nej, trångt och svetdgt
skaU det vara (precis som i kyrkan?!!!).

"Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde
vata så." Hjahnar GuUberg fångar så väl in det fina med att vägleda och
stödja varann. Jesus lär oss att sätta medmänniskan främst - bara så blir
livet meningsfullt. J^ever vi så med varann i våf stad och våra socknar, då
närmar vi oss det som änglarna sjunger l julnatten: "Ära åt Gud l höjden
och frid på jorden!"

En välsignad, fröjdef ull helg tillönskas dig av

JONAS HAGSTRÖM,
kyrkoherde i Falköpings pastorat
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4. Jag & kyrkan
Vi fortsätter djupdykningen ner i människors liv och tro.

6. Vandra i kyrkoåret
Kyrkoårets börjar med första advent och sen händer det
saker varje söndag.

8. Kungörelse, Det händer i advent och jul
Gravrättsinnehavare sökes.

Läs vad som händer i kyrkorna under jul och advent.
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10. Kalendarium
Gudstjänstschema fram till och med mars

12. Vasaloppet - en vandring på skidor
Mats Löwing har samtalat med Morgan och Mikael Tärning
om deras Vasaloppsträning och genomförande.

14. l korthet
Text var det här.

15. Korsordet
Lös korsordet och vinn bokpriser.

16. Sista sidan
Konserter i jultid, Enkätfrågan och serien "Prosten"
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Asta berättar om sin syn pä tro

"Jag har min barnatro, c|

Alla människor har ju olika tankar om allt men det vi pra-
tar allra minst om det är vår tro och hur vi tänker om livet

i stort. Asta Alexandersson är sjuttiofem år och har säkert
som vi alla lite till mans sina egna funderingar.

sta Alexandersson ät uppväxt
på en bondgård i Högstena och

.
vid elvaårsåldern flvttade famil-

jen dll Häggum. Hon minns hur det var
art leda korna dU den nya bostaden. En
ko var dräkrig och orkade nästan inte ta
sig fram l den d]upa snön. Sen dröjde det
inte länge, två dagar efter flytten hade
man en ny Uten kalv i ladugården.

Det finns en värme i Astas berättelser,
de berättar om minnen från förr men

också om vardagliga ring i nuet. Det som
är det ar och så ar det, helt enkelt,

Asta har inte varit rädd för att ta i och

klagar inte. Istället har hon engagerat sig
i diverse olika versamheter varhelst hon

behövts. Nu för oden ar det Nya S:t Olofs
gård som får ta del av hennes energi men
tidigare har hon .haft uppdrag både som
kyrkvätd och som kyrkvaktmästare.

I jobbet som kyrkvaktmästare fick hon
udopp för sitt trädgård sintte s se.

- Det är roligt att pula på kyrkogården.
Jag har alltid gillat blommot och tog gär-
na blommor från min egen trädgård att
pryda altaret med.

Ja, Asta hat- sett många sidor av kyr-
kans organisation inte minst under sin dd
i kyrkoråd och som kyrkvärd.

Nu ar det ett helt annat arbete som hon

gör för kyrkan. Babyfiltarna hon vickar
för Nya S:t Olofs gård skickas sedan med

hjälpverksamheten till länder där man be-
häver hjälp.

Vad är det att vara troende (för dig)?
-Jag har min barnatro, den får bära. Jag
tror och Litar på att så blir det. När Ragnar
var dålig på slutet så sa jag att; vi ses ovan
där och han höll med. Vi hade inte pratat
så mycket om det innan det, det räckte så.

Har ni fört vidare tron tiU era barn?

- Vi har aldrig ringat våra barn dU kyr-
kan. Oftast gör det nog mer skada än
nytta om man gör det. De har fått följa
med om de vill.

Varför går du i kyrkan?
Jag går ull kyrkan för att höra Guds ord.

KORT OM ASTA
Namn: Asta Alexandetsson

Ålder: 75

Familj: Pyra vuxna barn och sex barnbarn

Intressen: Virkar och löser korsord. Har även vävt mvcket,
framförallt flamsk\^äv.

Jobbar med: Ar numera pensionerad och deltar l olika verk-
samheter efter ork och lust. Var tidigare jordbrukare. Job-
både även som kyrkvaktmästare och kyrkvärd i Göteve.

Läser )ust nu: Istället för att läsa löser hon korsord.



Jag och Kyrkan är en ny serier i Kyrkobladet där olika människor får
komma till tals om sin syn på tro. Ar du intresserad? Hör av dig!

en får bära" ]^

Vilken bild av kyrkan skulle du vilja
förmedla?

- Själv vill Jag gärna att det ska vara en
ren giidstjänst med en tydlig predikan
och samsång som alla kan sjunga med l.

Vad lockar dig tlU Svenska kyrkan?
- Ja-g trivs och känner lugn och rc\ Nar
jag växte upp var det en samlingspunkt,
prästen i TIäggiim, Ruben Melin, var väl-
komnande och trevlig. Han ville så att
saga ta folk på marknivå.
Asta funderar vidare på det där med krav
och att behöv» bevisa vad man tror på.
Hon menar Att det inte 6nns i Svenska

kvrkan och att vi ska försöka bevara det.

-Jag tror att vi ska vara rädda om den
låga tröskeln. Alla ska vara välkomna till
kyrkan. Det ar ingen som sätter eu märke
a.tt den eller den inte är värdig nog. Guds
hus ska vara öppet för alla.

Det ar ett tydligt karaktärsdrag hos
Asta, Önskan att få folk att känna sig val-
komna och att ingen ska dömas av någon

finnan. Vem är vi att bestämma vem som

har rätt?

ASTA HAR MANC;A minnen att dela med

sig av och när vi pratar om änglar och
änglavakt berättar hon en underbar his-
tona. Det var när ett av de sista barnen

var nyfött och låg i barnsängen som stod
där den alltid stått Hon kände på sig att
hon skulle flytta sängen och den fick is-
täUet blockera dörren, något hennes man

förundrade sig över. Då visade Asta på
klockan som trillat där barnet tidigare

varit placerat, och båda insåg vad som
skulle hänt om sansen stått kvar.

Vilken tur, eller?

JMed en stor ödmjukhet berättar Asta
sina berättelser, nästan lite mot\'illigt dc-
lar hon med sig av dem. Hon är mån om
att ingen ska ta Ulii upp och vUl inte peka
ut någon på något sätt. Det är med om-
tanke med sina medinänniskoi hon levt

sitt liv och gör det fortfarande.

^A

i

Asta arduktig pä att skapa vare sig det är genom att odla saker
i Jorden, handarbete, bakning eller att hitta nya bekantskaper^
så gör hon det med hjärtat. Hemmet är fullt av saker som^
Asta tillverkat, till exempel vackra^flamskvävstavlor och]
målningar. Dessutom har fotografierna av barn och barnbarnj
en framträdande plats.

 

^^,
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Vandringen genom året
Utan att vi direkt tänker på det så upplever vi varje år två olika år
som löper lite ojämnt med varandra. Detta låter faktiskt lite konstigt!
Jag tänker på kyrkoåret som börjar vid första Advent och det "van-
liga" året som börjar på Nyårsdagen. Kyrkoåret binder ihop det kyrk-
liga året med alla de olika söndagarna.

v ^
fTf 'll

rundfesterna i kyrkans liv är jul
.och påsk. Dessa, högtider styr
sedan hur en del av de olika

söndagarna infaller. Påsken dll exempel
är utgångspunkten för när Kristi liim-
melsfards dag ska firas, nämligen fyrtio
dagar efter påsk. Jag bjuder Dig nu med
på en vandring genom våra båda år!

Tänk att det snart är Advent igen! Jag
tycker ntt det varje år känns så nytt och
härligt med denna tid. TVIitt i det kom-
pakta mörkret, kylan och ibland snön så
kommer det mest fantastiska. Vi börjar
vår väntan på Jesu födelse. ]a.g tröt inte
det finns så många i vårt land som inte
tänder adventsljusen och ljusstakarna i
fönstren. Visst är det en särsldld känsla

när man går en kväUspromennd i Falkö-
pmg och ser alla ljusen. Det ser så trevligt
ut a.tt man får lust att knacka på hos vem
som helst och bara prata liter

INNAN VT VET ordet av firar vi jul med all
den goda. maten och alla de traditioner
som va-rje familj har. Nar jag firar mid-
nattsmäss^ i julnatten med mina släkäng-
a.r i den ]ulsmyckade kyrkan - då känner
pg att vår kyrka ar en del av Kyrkan i
hela världen. Det är mycket vanligt med
mässa, pä julnatten runt om på vår jord.
Känslan av att miljc. iner människor möts
omkring Jesusbarnet i julnatten är en
speciell känsla.

Våren börjar komma så smått och i kyr-

koåcet börjar fastetiden. Det är en ud av
eftertanke och i gamla tider av just fasta.
Om vi ska följa de gamla traditionerna, så
k'an vi äta semlorna på fetrisdagcn och
sedan göta. bot och strö aska på våra hu-
vuden som en synlig symbol! Nu äter nog
dc flesta och även jag semlor lite då och då
så länge de finns. Paskeii närmar sig med
s kartors dagens eftertänksamma natt-
vardsfirande och långfredagens vandring
kanske både i naturen och i Bibeln däf vi

följer Jesu lidande. Påskdagen är en jätte-
fest i kyrkan då vi firar Jesu uppståndelse
med sång, trumpetfan faror och påskliljor
i mängd! Samtidigt ktin vi se ute i naturen
att våren segrar över vintern precis som

Jesus segrat över den mörka döden. Tank

Foto: Jim Eltetröm (IKON), Ezzard Malmbersh (APT) och Catarina Ström
Text: Gunilla Balutia



vad bra kyrkans år hänger ihop med våra
årsuder!

Våren brukar alltid rusa iväg. Det är
så mycket vi vill göra i trädgården och
mycket som ska v^ra klart innan semes-

tern. Vi vill också hinna med att njuta av
all den härliga grönskan. Mitt i allt detta
firar vi också flera högdder i kyrkan sona
Kristi Himmelsfardsdag då Jesus tas upp
till hin^len. Femtio dagar efter påsk firar vi
scdiin pingst. Pingst kallas ibland kyrkans
födelsedag. Vi firar att den helige Anden
kom över lärjungarna. I pingstbjörkarna
kan vi se vindens verkningar, även om
vi inte ser vinden. På samma sätt är det

med Anden. VI k;in se spåren av Andens
verkningar men inte styra dem.

Nu ÄR DET snart full fart på sommaren
och Heliga trefaldighets tid infaller i kyr-
koåret. Denna rid brukar ibland kallas

den festlösa. tiden. Här har vi en räcka av

VEinlig^" söndaga. r. T vårt andra "år'? firar
vi midsommar, har semester och njuter
av den gudomliga svenska sommaren.
Finns det något härligare än att en Ijum-
men JulikvaU sitta pä balkong eller altan
och bara följa med i den långsamma som-
marnatten? Hur härligt det än är på Kreta
eller Mallorca så finns det inget som slår

sommaren på Falbygden! just en sådan
kväll mitt i detta fina känner Jag starkt
Guds närvaro på ett mycket enkelt och
påtagligt sätt.

Sommaren börjar gå över i höst och
ibland har vi en sommsir som inte rik-

tigt vill släppa, taget. Hösten är bara så
underbar! Då är det dags att i oktober
fim Tacksägclsedagen. Det är den sÖn-
dag då vi tackar Gud för den skörd vi
fått... ?! Låter lite konsdgt eftersom de
flesta av oss i pastoratet inte ar bönder
och inte heller liar tagit hem så jättestom
skördar i våra trädgårdar. Jag själv ull ex-
empel odlar bara kryddgrönt och där blir
inga större skördar! Men varför firar vi
då denna söndag? Jo, det är en dag då vi
med tacksamhet till Gud särskilt tänker

på allt det vi får av naturen. Det är na-
turligt\ds all den goda maten men också
det fina vi upplever i nan-iren. Naturen är
som mest givmild i början av hösten med
allt det goda och mustiga som växer ute
på Falbygdcn.

Sniirt blir höstkvällarna rikdgt mörka
och dimman breder ut sig. Det är väldigt
skönt att vara inomhus, tända ljus och
göra det som vi aUa älskar, att mysa. Mitt
i detta mörka kommer först Allhelgona-
Helgen. Då minns vi våra döda genom att

tända ljus på gravarna. Jag tycker att det
är en förunderlig stämning när Jag kom-
mer rill kyrkogården i Småland där mina
föräldrar är begravda. Överallt glimmar
ljusen i lyktorna och granriskmnsarna
pryder gravarna. Det känns som "hem-
ma på något sätt och som om jag kom-
mer nära mina anhöriga. Inte skulle det
kännas likadant om vi firade denna helg
i maj månad? Jag tycker mig återigen se
att det finns en särskild mening med att
vårt kyrkoår och våra årstider hänger så
bra ihop.

ALLRA SIST l kvrkoåret kommer Doms-

söndagen med sitt allvar men också hop-
pct att Gud håller vårt liv och vår värld i
sin hand, har en mening med alltihopa.

Ja, nu har vi vandrat ett varv runt kyr-
koåret och det vanliga året. Nu är det
dags för Advent Igen och

Om du vill läsa och lära mer om denna

vandring men också om hur mycket av
våra tradidoner har sin grund i vår kyrka
vill äg rekommendem
en bok: Tradition och

Uv av Maran Modéus

(Verbum).

Boken Tradition och

liv finns att köpa
på församlings-
expeditionen samt
i Fredriksbergs-
kyrkan, på bokbordet.

ä*ift.*~3
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KUNGÖRELSE

Gravrättsinnehavare sökes

'id inventering av gravplatser på S:t Olof, Luttra, Torbjörntorp, Märka, Släta,
Tiarp, Åsle, Näs, Vistorp, Vartofta-Åsaka och Kälvcnc kyrkogårdar har föl-
jande gravplatser befunnits sakna registrerade gravrattsinnehavare. Samtliga

dessa gravplatser har senast ir 2004 försetts med skylt om att släkungar eller närstäen-
de ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Några av gravarna är också vanskötta. Med
hänvisning till begravningslagen ( SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19och 33) vill Falköpings
kyrkUga SamfiiUighet anmoda släkungar eller närstående ull gravsatta i ncdanstäende
gravplatser att ta kontakt med kyrkogåtdsförvaltningcn så att uppdatering av grav-
rättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom ett år från denna annons införande

k;m Falköpings kyrkliga samfallighet förklara gravrätten förverkad.
Gravrätten övergår då till upplåtaren.

Siffror och text i kolumnerna ^vser gravnummer och kvarter och i graven senast

gravsatt person. Listorna finns också uppfatta på respektive kyrkogårds anslagstav-
lör.

Telefon all kyrkogårdsexpedirionen : 0515-77 63 50 klockan 08.00-15.00

S:t Olofs kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
1243 05 Andersson, Helga
26 O l Forss, Karl Magnus
3304 25 Larsson, Elisabet (Lisa)
2138 10 Rosin, Elisaveta

2407 14 Sandberg, Kerstin
408a 03 Swahn, Gunhild Elisa-

ber

Torbjörntorps kyrkogård
Grav

60
Kv
J

Sist gravsdtt
Randolph, Per

Luttra kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
201 01 Johansson, Edvin
55 01 Svahn, Maria

Märka kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
87 GA Johansson, Gustav

Adolf
172 GA Persson, Erik Vald.

G LlSt.

Tiarps kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
l D Johansson, Ellen Teo-

dora

Åsle kyrkogård
Grav Kv Sistgravsatt
3 B Larsson. Hilda Josef.

Karol.

Släta kyrkogård
Grav Kv Sist gf-avsatt
29b C Andersson, Gustav

Adolf
30 C Andersson, Karl

42 G Jonsson, Greta
8b C Mårtensson, Ivar

Näs kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
96 B Jansson, Alcc

Kälvene Nya kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
52 C Rask, Vitalis

Vartofta-Åsaka kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
4 A Andersson, Ida Karo-

lina

7 A Johansson, Klas Levin
19 A Akerskog, Nils Olov

Vistorps Gamla kyrkogård
Grav Kv Sist gravsatt
20a Larsson, Louisa

LEIF LIDHOLM
KYRKOGÄRDSCHEF

Söndag 3 december

l:a söndagen i advent
S:t Olofs kyrka
11.00 Gudstjänst
Björn Lundin, Bergaton,
kyrkokören och blåsare
17.00 Musikgudstjänst
Jonas Hagström
Knut Svennings
Fredriksbergs kyrka
9. 30 Familjegudst änst
Björn Lundin, Fredriks-
bergskören, Noakören
Luttra kyt ka

18.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Sång och trumpet
Mössebergs kyrka
11.00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Kyrkokör, barnkör
Märka kyt ka

18.00 Mässa

Pontus Johansson
Solskenskören

Tofbjörntorps kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

Torbjörntorps kyrkokör
Slöta kyrka
19.00 Gudstjänst
Advents kaffe

Folke Elbornsson

Ållebergs KyrkoKör
Tiarps kyrka
10. 00 Gudstjänst
Adventskaffe

Jonas Hagström
Mats Löwing
Återinvignlng av kyrkan
ÅUebergs Kyrkokör
Åslebygdens Barnkör
Näs kyrka

9. 30 Gudstjänst
Adventskaffc

Folke Elbornsson

Vartofta-Åsaka kyrka
19.00 Gudstjänst
Jonas Hagström, Adventskaffe



^fte?'advent ®(cis jul
Lopjj?g;

Söndag 10 december

2:a söndagen i advent
S: t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Jonas Hagström
Fredriksbergs kyrka
9.30 Gudstjänst
Jonas Högström
Mlössebergs kyrka
14.00 Fa-mlljegudstjänst
Pontus Johansson
Julspel, barnkören med flera
Torbjörntorps kyrka
19.00 Musikgudstjänst
Knut Svenning
Torbjörntorps kyrkokör
Karleby kyrka
11.00 Gudstjänst
Knut Svenning
Åsle kyrka
14.00 Familjegudstjänst
Mats LÖwing
Åslebygdens Barnkör
Skörstorps kyrka
18. 00 Gudstjänst
Pontus Johansson
Vistorps kyrka

19. 00Musikgudstjänst
Jonas HagstrÖm
Musik i adventstid

Söndag 17 december

3:c söndagen i advent
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Björn Lundin
S:t Olof Gospel
Fredriksbefgs kyrka
18. 00 Musikgudstjänst
Björn Lundin
]vlorcstoriufn av] S Bacb
Ulrika Åhlén Axberg so-
pran, Katarina Lundeborg
alt, Tore Svensson tenor,

Mats Johansson bas. Fal-
bygdens Oratoriekör och
Östgöta Barockorkester.
Ledare: Tore Svensson

Entré

Mössebefgs kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Knut Svennmg, Ju/en är
här! Ungdomskören
Märka kyrka
11.00 Gudstjänst
Mössebergs kyrkokör
Friggeråkefs kyrka
11. 00 Mässa

Knut Svennlng
Släta kyrka

14.00 FamUjegudstänst
Folke Elbornsson

Saniling vid krubban
Julfest för Svenska Kyr-
kans Unga
Mularps kyrka
11.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson

YUestads kyrka
14.00 Familjcgudstjänst
Björn Lundin

Fredag 22 december
S:t Olofs kyt ka

18. 00och21. 00Julkonsert
Jonas Hagström, K?
sjunger in jukn^ Bergaton,
Bergatons barn, S:t Olofs
kyrkokör, solister, Petriarci

och Jonas Hagström (OBS
Bil etter kommer att säljas
från första advent se sista

sidan)

Söndag 24 december

4:e söndagen i advent
S:t Olofs kyrka
17.00 Julbön
Björn Lundin, Sång
Fredriksbergs kyrka
10. 00 Faniiljegudstjänst
Jonas Hagström, Kyrk-
kaffe, Ungdomar sjunger
Luttra kyrka

22.00 Musikgudstjänst
Folke Elbornsson

Mössebergs kyrka
23. 30 Mässa

Pontus Johansson
Kyrkokör
Torbjörntofps kyrka
11.00 FamiljegL idstjänst
Pontus Johansson
Samling vid krubban
Friggeråkers kyrka
23. 30 Mässa

Jonas Hagström
Karleby kyrka
23. 15 Gudstjänst
Folke Elbornsson

ÅUebcrgs KyrkoKör
Åsle kyrka
10. 00 Fiimiljegudstjänst
Mats Löwing
SkÖfstorps kyrka
22.00 Gudstjänst
Björn Lundin
Kälvene kyrka

23.30 Gudstjänst
Björn T.undin

Måndag 25 december

Juldagen
S:t Olofs kyrka

7. 15Julotta
Jonas Hagström
Kvr ko kö ren

Fredriksbergs kyrka

11. 00 Finsk gudstjänst
Märka kyrka
6.00Julotta
Jonas Hagström
Fredrik sbergs kören
Torbjörntorps kyrka
7.0ÖJulotta
Pontus Johansson
Kyrkokören
Släta kyrka
7. 15Julotta
Folke Elbornsson

Tiarps kyrka
6. 00Julotta
Mats T.öwing
YUe stad s kyrka

7. 15Julotta

Tisdag 26 december

Annandag Jul
S:t Olofs kyrka
11. 00 Mässa

Pontus Johansson
MÖssebergs kyrka
9. 30 Mässa

Pontus Johansson
Friggeråkers kyrka
18.00 Gudstjänst
Pontus Johansson

julens psalmer och sånger^
Frcdriksbcrgskörcn med flet
Släta kyfka
15.00 Gudstjänst
Folke Elbornsson, Bd Sono

Mularps kyrka
11. 00 Mässa
Folke Elbornsson

Vartofta-Åsaka kyrka
19. 00 Musikgudstjänst
Folke Elbornsson

Julens psalmer och sånger

Fredag 29 december

S:t Olofs kyrka
20. 00 Konsert

Västgöta Nations mänskor

Söndag 31 december

Söndagen efter Jul
Nyårsafton
S: t Olofs kyrka
17. 00 Nyårsbön

Lars Magnusson, Sång
Fredriksbergs kyrka
11. 00 Mässa

Jonas H ägs tro m
Märka kyt ka

16. 00 Nyårsbön
Knut Svenning
Torbjörntorps kyrka
19. 00 Nyårsbön

I<Cnut Svenning
Tiarps kyrka
17. 00 Nyårsbön

Mats Löwing
Näs kyrka
14.00 Nyårsbön
Mats Löwing

llustration: Susanne Engman (IKON)



l KORTHET

Botanisera pé bokbor-
det i Fredriksberg

På domsÖndagen omvandlas
bokborder i Fredriksbergs

kyrka till ett jul-bokbord.
Där kan man köpa kristna

böcker för barn och ^Tixna.

Det lilla häftet Alltid älskad

har kommit ut med sitt fjärde
nummer. Boken Det är aldrig
kört passar bra att ge bort i
julklapp.

Kyrkkaffe och ErSdglädje säljs
dll lcrafdgt reducerade priser.

Kyrkan är öppen i samband
med gudstjänster och förätt-
ningar. (Det går sdlud att ringa
på om man går förbi.) Betala.
tUl personalen.

Ellinor Norberg

Inringningsvikarier
Både förskolan Arken och

förskolan Boken har behov av

inringnings\Tikarier för kort"
tidsvikatiät i samband med

ledigheter och sjukdom.
På Arken har man verksam-

het för barn i åldtama 3-10 år

och på Boken finns det barn i
åldrarna l -5 år.

Du som är intresserad kan

kontakta Solveig Asmus före-
ståndare för förskolan Arken

på 0515-77 63 34 och Tina An-
drösen föreståndare för försko-

lan Bokea på 0515-77 63 14

Sista loppmarknaden
Den sista loppmarknaden på Nya S:t Olofs
gård har ägt mm och framöver satsar man
istället på undehållning och lotteriet.

Juluppehåll
Nya S:t Olofs Gård har jul-
uppehåll från 22 december
till 7 pnuau.

Välkommen åter!

S:t01ofGospel
Tag chansen att lyssna på S:t Olof Gospel
i advent!

Kören sjunger i S:t Olofs kyrka på mäss-
san den tredje advent, 17 december klockan
11.00. Kören kommer bland annat sjunga
sänger från gospeldagea i Fredriksberg.

Samfällighetens mål- och rambud-
get 2007-2009
Budget 2007

. Oförändrad kyrka- och begravningsav-

gift.
. Resultat efter finansiella poster på 68 tkr.
. Planerade investeringar på 2 970 tb-. Bland
annat satsar samfälligheten l 000 tkr på en-
ergibesparande åtgärder på fasugheterna.
Plan 2008-2009

. För att erhålla en jämnare och rätt\-isare
fördelning mellan församlingarna samt sti-
muleta frivilligarbetet skall en ny budgetmo-
dell gäUa fr o m budget 2008. Rambudgeten
till församlingarna kommer att basera sig pä
samma grundbelopp per kyrkoullhörig för
samtliga församlingat. Möjligheten kom-
mer att finnas att söka individuella tillägg.
. Renovering av Asle och Märka kyrkor

För dig som vill läsa mer
finns mål- och rambud-

geten tillgänglig i sam-
fällighetens reception på
Bofridgatan 43.

Här syns delar av den
sopranstämma som var
med på Gospeldagen i
Fredriksberg 7 oktober.

Över 200 körsängagre

från Skara stift deltog.

Foto'Torbjörn Svensson

Insamling
' nsamUngen av kläder sker på Botvidsgatan 43, i källaren, på måndagar 8-18. Om
du vUl komma på annan ud ringer du Anne-Marie pä 0515-77 63 25, vi har ingen
möjlighet att ta emot kläderna annars.

I Falköpings kommun finns familjer och ensamstående som har det ekonomiskt
svårt. Det kan bero på sjukdom eller arbetslöshet och mycket annat. Vi inom diako-
nin möter ganska ofta dessa människor och ser deras behov. Kläder och skor är ju
det som är svårast att få pengar att räcka till, därför tal vi gärna emot kläder så att vi
kan hjälpa

Om du skänker kläder och skor som DU VILL ska stanna i Sverige sä måste du tala
om det. Anungen skriver du det på kartongen/kassen eller talar om det nät du lämnar
det - annars går det till var andra hjälpverksamhet

Det som inte är tydligt märkt stannar inte i Sverige utan släckas med våra hjälpsänd-
ningar till Rumänien och Ryssland.

Diakonin i Falköping
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ENKÄTEN
lur firar du jul? Gör ni

något speciellt?

Julsångsbiljetter

ritha Andersson och Susan

lic, Falköping
firar tillsammans med famil-

en traditionell jul men inte så
:ket T\T-dttande. VI spelar spel
så kommer tomten.

san Sheikhan, Falköping
tar gärna del av julbordet och
nyser med tända, ljus och ger
andra presenter.

san Lind, Falköping
har inget planerat, trolign-is har
;n gran. Kanske går vi i kyrkan.
;t kommer vara god mat och vi
få till den där julkänslan.

its Lagerström, Ulricehamn
; firar hemma eUer borta men

id familjen.

nonym (som inte vUl vara
ed på bild)
g firar ensam tillsammAns med
itten. Lagar god mat och tittar
i TV.

en 22 december klockan 18 och 21 sjunger körer, solister och församUng in julen
dUsammans med orkester och orglar i S:t Olofs kyrka såsom tradiuonen bjuder. På
begäran inför vi biljcttförsäljning. Människor har inte orkat stå i kö och ibland har

man trots köande på över umman inte fått plats. BUjettcrna kommer att börja säljas första
advent i stadens kyrkor i samband med g^idstjänsterna. Efter första advent säljs biljetterna på
församUagsexpediuonen och eventuellt överblivna biljetter säljs i kyrkan på konsertdagcn

BUjettprisct är minst 50 kronor men du far gärna betala mer, pengarna gar oavkortat tiU
en julgåva tUl behövande i vår egen stad. Diakonin i Falköping med Ann-Maric Hedenbcrg
spetsen tog detta iniuativ if)ol och vet var det finns stora behov bäde bland barnfamiljer med
ensamstående föräldrar och bland ensamstående äldre och hemlösa. Gåvorna blit mestadels
i form av julmat men kanske också en liten julklapp ull små barn som annars inte skuUe ha
fått någon. På detta sätt kan vi ullsammans materiellt hjälpa nägra människor i vår närhet dU
ett julfirandc som de flesta av oss tar för självklart.

Tidstroget juloratorium
öndagcn tlen 17 december Uockan 18, tredje advent, framförs ett
av jultidens allra kändastc klassiska verk j Frednksbergs kyrka, J. S.
Bachs juloratorium för soli, kör och orkester. Det har under senare

ud sammansatts till ett oratorium bestående av sex kantater, sådana som

Bach skrev till varje söndag under kyrkoåret. De tre
första som är skrivna för Juldagen, Annandag jul
och Tredjedag jul kommer att framföras vid detta
tillfälle. Det kommer att ske på ett tidstroget sätt
med instrument från den tiden i original eller ko-

pior som fraserar tillsammans med sångarna pä
ett sätt som man tror dllämpadcs på Bachs tid.
Musiken beskriver glädjen och innerligheten i
julevangeliet på ett sätt som biira Bach kan.

Falbygdens Oratoriekör sjunger och Ost-
götä barockorkester från Jönköping spelar.
Konscrtmästare är Torbjörn Köhl, tidigare
verksam i Musik i Västs barockcnsemble

Corona Artis. Solister a.r sångarna isäng-
kvartetten Vox från Musik i Väst, Ulrika

Ahlén-Axberg sopran, Katarina Lunde-
borg alt, Tore Sunesson tenor och Matts
Johansson bas. Tore Svensson leder.

Biljetter kommer att säljas på pastors-'
expeditionen i förväg och i Frcdriks-
bergskyrkan på konsertdagen.

av Anders Parsmo
©Argument Förlag 2006
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