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Ljus i mörkret

K rig och fred. Så ser världen ut idag, och r)'värr anar jag att den kommer att se ut
så också imorgon. Människans historia är en historia av krig och fred, så länge
vi kan minnas. Dystert, kan nian tänka, men det finns ljus i mörkret.

I byn Bctlehem i ettavvärldens oroligaste hörn, föds fredskonungen Jesus- precis där
han som bäst behövs. I detta nummer kan du läsa om hur det går till och lun vara idag
i det som vi kallar det Heliga Landet. Också det en historia om krig och fred.

Leo Tolstoj, författaren soin på sex är skrev det stora bokverket "Krig och fred" var
själv mycket rik, och iv adlig ätt I Krimkriget hade han gjort sig känt som en duktig
officer. Men han kände en så stark medkänsla med de fattiga bönderna och deras svåra
livsvillkor att han tog avsked av sin familj och sitt hem, och skrev till sin hustru att han
inte längre kunde leva i lyx. Det finns något gudomligt SvcrToIsrojs agerande.

För oss moderna människor, som ofta känner av vår fattigdom när det gäller djup
och mening i tillvaron, har Gud medkänsla och sympati. Därför påminner han oss
nu i jul återigen om hur han kom till oss i människogestalt, och blev vår bror. I
fattigdom I enkelhet. Han avstod frän lyx och blev som en av världens miljontals
fattiga, utblottade människor.

Hans budskap är mycket enkelt: Följ mig! Med andraord finns det ett annat, beprövat,
sätt att leva sitt liv, än att som högsta mål i livet tillfredsställa sina omedelbara behov.
Vi kan också välja att avstå en del - för våra medmänniskors skull. Vår tid, våra
ekonomiska tillgångar, vår kärlek, vår omtanke. Allt detta kan vara våra julklappar till
andra. Vi har ju själva fatt så mycket av Gud.

Kom med i gudstjänsterna nu i jul och uppt äck den gåva som du och jag fått. Del är en

upptäckt som får våra läppar att forma sig till ett leende, och våra hjärtan att sjunga:

Gloria in excclsis Deo, et in rerra pax!"

JONAS HAGSTRÖM,

J<yrkoherde, Svenska kyrkan Falköping



Innehåll nr 4/2009

4. Med Gabriellas egna ögon
Gabriella Engell-Nielsen var följeslagare i tre månader i
konfliktens Israel/Palestina. Här berättar hon mer om vad
arbetet som följeslagare innebär.

6. Gravrättsinnehavare sökes
Ett flertal gravar på kyrkogårdarna saknar
gravrättsinnehavare

7. Kalendarium
Välkommen till våra gudstjänster i vinter

11. Pä gäng
Här får du veta vad som är på gång i våra tre arbetsområden;
Alleberg, Mösseberg och Falköping.

14. Från barnsoldat till fredsarbetare
l Liberia pågick i många år ett inbördeskrig och många är de
barn som blev soldater som barn. Läs om de som tog sig ur
det.

16. Julmusiken i kyrkorna 2009
Varmt välkommen till våra musikgudstjänster runt om
pastoratet i jul.
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?JTI-man. slår uppordet fölJes'agare' en ordlista får man veta att ordet betyder att göra sällskap och det är

!1ä90ta v.vaden, följesla9are', lsrael .9Ö1'' Möt GabrieNa Engell-Nielsen från fidaholm'somblevföljeslaga're7
byn Yanoun på Västbanken. Här berättar hon om sina tre månader i konfliktens Israel/Palestina.

abriella Engell-Nielsen är
småländskan som hamnade i
Tidaholm. 2003 besökte hon sin

make i Israel, som då var på uppdrag som
följeslagare mitt i konflikten. Gabriella
visste inte då särskilt mycket om
konflikten men har alltid haft ett intresse

för ickevåld och väl pä plats i Israel växte
engagemanget att själv en dag åka iväg
som följeslagare.

Vara en preventiv närvaro

Som följeslagare är man inte en mänsklig
sköld utan finns på plats för en lugnande
effekt.

- Följeslagarcns roll är att vara en pre-
ventiv närvaro. Jag som utomstående kan
ha en skyddande och våldsdämpande ef-
fekt. Ibland räcker det bara att visa sig
eller att ta upp en kamera sä lugnar det
hotfulla ner sig. Det handlar om att man
visar att man ser vad som händer och inte
tänker blunda för det och alla tenderar
att bete sig annorlunda om man vet att

någon tittar på. Man visar solidaritet för
utsatta på båda sidor och tar inte ställ-
ning för vare sig palestinier eller Israeler.
Däremot tar vi ställning när någon går
emot folkrätten och kränker humanitär
rätt, säger Gabriella.

- Följeslagarna från Sverige är en liten
grupp om 5-6 personer som är nere tre
månader i taget och därefter byts de ut
till nya personer. Det finns sex olika pla-
ceringar och varje följeslagare får sin egen
placering, men vi besöker även de andra
pä deras placering. Man är inte ensam
som följeslagare på sin placering, utan det
finns också följeslagare från andra delar
av världen där man är. Det är viktigt att
man är stationerad någonstans under en
längre tid och lär känna lokalbefolkning-
en och situationen, berättar Gabriella.

- En stor del av arbetet som följeslagare
är också att arbeta med information. Vi
tar emotstudiebesök, skriver resebrcv och

rapporter redan från första början och när
vi är hemma igen åker vi ut och berättar

om läget på workshops eller berättarkväl-
lar. Folket i Israel och på det ockuperade
palestinska området behöver omvärldens

stöd och människors agerande och kan
jag vara en del av att förändra situationen
för en eller två människor genom att be-
rätta om vad som händer i området så är
det värt arbetet.

Utbildning i både Sverige och Israel
Innandcnyblivnaföljeslagarnakanåkaiväg
till Israel får de utbildning. Den fokuserar
bland annat på rollen som följeslagare,
hur situationen i området ser ut, folkrätt,
ickevåld och informationsarbete. I

Jerusalem får följeslagarna ytterligare
utbildning tillsammans med följeslagare
frän andra länder. De besöker dä bland
annat organisationer och personer som
arbetar med mänskliga rättigheter och
för fred. För att bli följeslagare ska man
ha fyllt 25 år och vara i god fys isk och

psykiskkondition och ha goda kunskaper
i engelska. Det är också viktigt med



personliga egenskaper som mognad och
flexibilitet.

Placeringen i byn Yanoun
Gabriella var placerad i byn Yanoun, en
liten bergsby med cirka 100 palestinska
invånare på Västbanken. Byn blev
omringad av israeliska bosättare i slutet av
90-talet och sedan dess har byborna varit
tvungna atdevamed våld, trakasserier och
materiell skadegörelse som kulminerade
2002. Den internationella närvaron som

funnits där sedan dess behövs för att byn
ens ska kunna finnas kvar.

- Bybornas nya grannar är starkt
religiöst och ideologiskt motiverade och
har tagit över en stor del av byns marker
och ser det som sina. 80-90 % av bybor-
nas marker har gått dem förlorade och
det finns knappt någon chans till för-
sörjning. Från att ha varit en livskraftig
by har den blivit en fattig by som inte
ens har tillgång till ordentligt med vatten
sommartid. Bosättarna har försökt att

driva iväg byborna genom misshandel,
förstörelse av vactenkällan och försök till

förgiftning av djuren, och de har alltid
ständigt koll på vad som händer i byn.
JVIånga lördagar kommer de förbi för att
visa att de finns och varje natt lyser flera
starka strålkastare ner över Yanoun som

påminner byborna om bosättarnas när-
varo. Byn är helt omringad av israeliska
bosätrare och byborna är ofta rädda, be-
rättar Gabriella. Men den internationella

närvaron ger trygghet.

En följeslagare alltid på plats i byn
En följeslagare finns alltid på plats i
byn. Om alla skulle åka iväg, skulle
bosättarna komma direkt och försöka

driva bort byborna. Följcslagarna är med
i vardagslivet, vilket är ett bra satt att hålla
kontakt med byborna och att de får en
kontaktperson om det någon gång skulle
hetta till. De reser också runt bland andra

byar i området.
- En viktig del av vårt arbete är att do-

kumenrera övergrepp och trakasserier,
och inte bara där vi är utan vart vi än

kommer, säger Gabriella. Överallt finns
stora bevakade checkpoints och små väg-
spärrar, både bemannade och obeman-
nade, som man måste passera för att ta sig
vidare och vid checkpointsen är det noga
kontroll. Vi, soin är utländska, viftas ofta
bara förbi och får oftast inte stå i kö. Mest

för att vi inre ska se vad som pågår, för

inte sällan händer obehagliga saker här,
till exempel att palestinier blir misshand-
lade eller att sjuktransporter inte släpps
igenom. På Västbanken, som bara är en
sträcka på 3-4 mil fanns det enligt FN
634 stycken sådana här avspärrningar.

- Ibland har jag stått och förhandlat ut-
anför en by under skottlossning sa att en
ambulans har fått åka in i byn. Vi är ald-
rig i skoitlinjen utan vi står utanför och
vi är heller inte utsatta för något hotfullc.
Det ar ingen som tjänar på att skada oss,

En orättvis situation

Konflikten i Israel har pågått i över 60
år nu och Gabriella ser ingen lösning
på konflikten inom en snar framtid om
omvärlden fortsätter art blunda för vad

som händer i området.

- Det är en orättvis situation för båda
folken vilket vi i väst har varit med att

skapa. Sa länge vi underblåser maktspelet
så kommer konflikten att fortsätta. Mest

av allt skulle Jag önska att frågan kring
mänskliga rättigheter höjdes här i Sverige
och EU och att man är tydligare med att
man inte stöttar våldsamheterna som

pågår. Det finns ingen ursäkt för att låta
ockupationen pågå. Även om man inte
hittar en lösning på konflikten så finns
det ju olika sätt att hantera en konflikt på.
Just nu tillåter vi våld och otrygghet istäl-
let för att kräva respekt för folkrätten.

- Innan jag åkte hoppades jag på att
göra skillnad och nu vec jag att det går. Jag
har mött både Israeler och palestinier som
istället för att fördjupa konHikten möts i
grupp för att försöka förstå konHikten och
för att tillsammans sörja familjemedlem-
mar som har dött i konflikten. Det ger ett
kraftfullt budskap till makthavarna eller
som en av dem sa: "Om vi som har gjort
det största ofiret betalar det högsta priset,
om vi kan försonas, så har ingen annan
något att skylla på . Då går det att skapa
fred, avslutar Gabriella.

FAKTA

'SEAPprheterfoljeslagarprogram-l
met som drivs av Kyrkornas världs-
råd. l Sverige står Sveriges Kristna
Råd (SKR) som huvudman.)

SKR är en sammanslutning av flera
olika kristna kyrkor i Sverige Bland
andra finns Svenska kyrkan, EFSJ
MissiSRsk^Tkaffj^stk^rkal"^

.
Fräl?nii%ar??ieffl?hS?nsk'*Srt^

?do%kvrk?"'S?'d blSSdffedleffl?
Lmärnäl

Finansieringen för den svenska de-
len görs av SIDA.<

Läs mer om programmet på;
www. skr. org/foljeslagare

^r>

Gabriella Engell-Nielsen^
Ålder: 31 är)
Bor \ Tidaholm^
Arbetar söm Kursledareoch reh'abF

, liferinqsa?sis{en1

Fotnot: Gabriella kommer till Falköping
den 14, 12 för att berätta nieroni sin tid i

Israel/Palestina. Se annons l Falköpings
Tidning för nier infonnation.
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"id inventering av gravplatser på S:t Olof, S:t Sigfrid, Luttra, Skörstorp, Karleby, Släta, Yllestad., Vistorp, Näs och Vartofta-
Asakas kyrkogårdar har följande gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare. Samtliga dessa gravplatser har
senast år 2007 försetts med skylt oni att släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Några av gravarna

- också vanskötta. Med hänvisning till begravningslagen ( SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19 och 33) vill Falköpings kyrkliga samfällighet
imoda släktingar eller närstående till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdace-
ng av gravrättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inonn ett år från denna annons införande kan Falköpings kyrkliga sanifällighet
>rklara gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då till upplåtaren. Siffror och text i kolumnerna avser gravnummer, kvarter och i
räven senast gravsatt person. Listorna finns också uppsatta på respektive kyrkogårds anslagstavlor.

el kyrkogärdsexpeditionen : 0515- 77 63 50 Mån, ons, törs, fre kl 08. 00-12.00 och 13.00-15. 00 Tis 13.00-15.00

i:t Olofs kyrkogård
jrav Kv Senast gravsatt
93 04 Sköld, Gerda Elisabet /1961
321 13 Johnsson, Kerstin Gertrud/2001
51 01 Ek, Anders Gustav/1919

i:t Sigfrids kyrkogård
^rav Kv Senast gravsatt
88 01 Ogren

-uttra kyrkogård
irav Kv Senast gravsatt
9, 30 01 Johansson, Adolf

;arleby kyrkogård
jrav Kv Senast ̂ avsatt
17 A Andersson, Nils Bernhard , 1959

Vistorps Nya kyrkogård
Grav Kv Senast gravsatt
la F Svensson, Hans , 1999

Släta kyrkogård
Grav Kv
Ib F
63 I
47 D

Senast gravsatt
Karlström, Selma Kristina , 1965
Helsing, Johanna Vilh , 1935
Helsing, Johan Albin/ 1965

Vilostads kyrkogård
Grav Kv Senast gravsatt
467a A Jansson, Elmer Johan , 1963
79a A Jansson, Liss Olov , 1991

Skörstorps kyrkogärd
Gra-v Kv Senast gravsatt
1,2 N Johansson, Johanna/1935

^artofta-Asaka kyrkogård
jrav Kv Senast gravsatt
6 A Johansson, Maria , 1931
8 A Pettersson, JudithVilh/1967

Näs kyrkogård
Grav Kv
44,45 A

Senast gravsatt
Lindberg, Augusta Josef/1950

Fävling!
yit sedan 1960-talet har denna tidning gått under benämningen
"KyrkobUdför Svenska kyrkan Falköping". Nu vill ^^i ha ett nytt

lamn på tidningen och ger er läsare chansen att vara med och
påverka namnbytet. Tänk ut ett bra namn, skicka in det till adres-
,en nedan senast 18 Januari. Det vinnande förslaget vinner en
niddag för två på restaurang Mingus i Falköping.

Skicka in ditt namnförslag till
/iktona Unosson

wenska kyrkan Falköping
Box 734
S21 22 Falköping
sller e-post: viktoria. unosson(3)svenskakyrkan. se

.
»sff^l

VSiäSs:,
^."y, '^^"'^-

^^'L;'-T^.^^ ̂ t:l. ^i.
^^'st i1^'.^'^1^^'.

.\966 1980

Kyrkobladet har bytt utform-
ning då och då under årens
lopp.
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Välkommen till Svenska kyrkan i vinter!
Ö Här hittar du det mesta som händer hos Svenska kyrkan Falköping i vinter. Några datum
3 och tider kan komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besök gärna vår
^ hemsida för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!

Lördag 28, 11

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Elisabeth Fcldt, sopran

Söndag 29, 11
1 i advent

09.30 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst, Björn
Lundin

10. 00 Märka kyrka
Adventsgudstjänst, Pontus
Johansson

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne
Byström. Slöta kyrkliga
syförening bjuder på
kyrkkaffe

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström.
Bergaton och S:r Olofs
kyrkokör. Kyrkkaffe

11.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Olof
Abrahamson

16.00 Frlggeråkers kyrka
Advencsgudstjänst, Knut
Sven n ing

18.00 Luttra kyrka
Mässa, OlofAbrahamson

18.00 Mössebergs kyrka
Advenrsgudstjänst, Pontus
Johansson. Kör

18.00 S:t Olofs kyrka
Adventsbusik

Vokalkvartett ur Bcrgaton

19.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Macs Löwing.
Kyrkkaffe

Lördag 5, 12

19.00 Friggeråkers kyrka ^
Medeltida Julsånger. Gustavi
stämmor under ledning av
Gustav Gyllenhammar

Söndag 6/12
2 i advent

10.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson.
Kör

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson.
KyrkkifTe

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
MusikgudsrJänst, Björn
Lundin

18. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson. Kyrkkaffe

19. 00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing.
Kyrkkaffe

Fredag 11/12

18.30 Luttra kyrka
Luciagudstjänst, Björn
Lundin

19. 30 S:t Olofs kyrka
Luciakröning. Kröning av
Falköpings Lucia 2009.
Bergaton under ledning av
Annika Lagerquist. Fri entré
Kyrkporten öppnas 30
minuter före kröningen

honsaitning pä nästa s



KALENDARIUM

Söndag 13/12
3 i advent

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

\ 11.00 Mularps kyrka
l N/tässa, Martin Sandström

i

l 11.00 S:t Olofs kyrka
i Mässa, Jonas Hagströin.
' KyrkkafFe

14.00 Vartofta-Asaka kyrka
Familj egudstjanst, Olof
Abrahamson. KyrkkafFe med
luciatåg

L 16. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudhemsbygdens
hembygdsförenings julkonsert

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Björn
Lundin

18.00 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

18.00 Näs kyrka
Musik i adventstid.
Tobias Kandenäs och Mikael

Brorsson, sång och dragspel

19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Martin Sandström

Lördag 19/12

17.00 Fredriksbergs kyrka
Julmusik. Fredriksbergskören,
Knut Svenning, S:t Olof
Gospel, Noakören under
ledning av Ellinor Norberg

Söndag 20/12
4 i advent

09. 30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

10.00 Friggeråkers kyrka
klassa, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson.
Kvrkkaffe

11.00 Vistorps kyrka
Mässa. Olof Abrahamson

11.00 Asle kyrka
Gudstjänst, Macs Löwing

14.00 Släta kyrka
Familj egudstj än st, Olof
Abrahamson

18.00 Mössebergs kyrka
Julen är här
UngdomskÖren, solister
och instrumentalistcr under

ledning av Gry Graaf

Måndag 21/12

19. 00 S:t Olofs kyrka
Öppet genrep Inför
julmusiken. Kyrkporten
öppnas 30 minuter före. Fri
entré

Tisdag 22/12

18.00och21. 00

S:t Olofs kyrka
Julmusik
Bergaton, S:r Olofs kyrkokör,
Gustav! stämmor, Bergatons
barn, orkester och soliser.

Annika Lagerquist, dirigent.
Kyrkporten öppnas 30 min
före. Entré 50;-. Biljetter
kan köpas från l advent
i S:t Olofs kyrka och på
församlingsexpeditionen på
Botvidsgatan 43,
tel 0515-77 63 00.

Onsdag 23/1 2

19.00 Tiarps kyrka
Julkonsert
Allebergs kyrkokör,
Aslebygdens barnkör,
instruinentalister och solister

under ledning av Ted Rosvall

Torsdag 2 4/12
Julafto'h

10.00 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst, Björn
Lundin

10.00 Asle kyrka
l Samling vid krabban, Mats

Löwing

11.00 Torbjörntorps kyrka
^ Samling vid krubban. Knut
! Svennlng och Brltt-Marie

Bendefors. Barngrupperna
medverkar

l

17. 00 S:t Olofs kyrka
^. Julbön, Margaretha Josefsson

22. 00 Friggeräkers kyrka
Julnattsmässa, Pontus

[ Johansson

\ 22.00 Mularps kyrka
^ Julnattsgudstjänst, Suzanne

Byström

23. 15 Yllestads kyrka
) Julnattsmässa, Olof
^ Abrahamson
l

23.30 Luttra kyrka
Julnattsgudstjänst, Björn
Lundin

23.30 Mössebergs kyrka
^ Julnattsmässa, Pontus

Johansson

23. 30 Släta kyrka
Julnattsgudstjänst, Suzanne
Byström

Fredag 25/12
Juldagen

06. 00 Karleby kyrka
Julotta, Folke Elbornsson

07. 00 Kälvene kyrka
Julotta, Folke Elbornsson

07. 00 S:t Olofs kyrka
Julotta, Margaretha Josefsson

07.00Torbjörntorps kyrka
Julotta, Knut Svenning

07. 15 Skörstorps kyrka
Julotta, Mats Löwing

11.00 Warenbergskyrkan
Gudstjänst tillsammans med
EFS, OlofAbrahamson

Lördag 26/12
Annandag jul

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

16.00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Släta kyrka
Julkonsert
Allebergs kyrkokör,
instrumentalister och solister

under ledning av Ted Rosvall
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Söndag 27/12
Söndagen efter jul

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

10.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Suzanne
Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstänst, Jonas Hagström.
Kyrkkaffe

18.00 Näs kyrka
fsai.

Torsdag 31/12
Nyårsafton

16.00 Torbjörntorps kyrka
Nyårsbön, Jonas Hagström

17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Jonas Hagström

17. 00 Tiarps kyrka
Nyårsbön, Mats l.cm'ing

Fredag 1/1
Nyårsäagen

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

14.00 Slöta kyrka
Högtid sgud s tj ans t för nya
församlingen, Suzanne
Byström. Körsång. Enkel
måltid i Slötagården

17.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumenisk gudst änst, Björn
Lundin

17.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Suzanne
Byström

18.00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johanssoii

18-OOAslekyrka
HögtidsgudstJäiist för nya
församlingen. Mats Löwing.
Körsång. Enkel måltid på
Åsle tå

Söndag 3/1
Söndagen efter
nyår

09.30 Mularps kyrka
Mässa, OlofAbrahamson

10.00 Mössebergs kyrka
Festmässa, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin.
Kyrkkafte

11.00Vartofta-Asaka
kyrka
Gudstjänst) Olof
Abrahamson

18.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

Onsdag 6/1
Trettondedagjul

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst) Kristina Askolin.
Kyrkkaffe

11. 00 Släta kyrka
Gudstjänst, Martin
Sandström

n.OOYIIestadskyrka
Missionsgudstjänst, Olof
Abrahamson, Annika

Ovander. Kyrklunch

14.00Aslekyrka
Familjegudstjänst med
julspel, Mats Löwing.
Söndagsskolan och Svenska
kyrkans unga medverkar

18.00 Mössebergs kyrka
Julens psalmer och sånger
Mössebergs och
TorbJÖrntorps kyrkokörer.
Lovsångs kö ren.
Ungdomskören. Tweenie-
kören och barnkören under

ledning av Gry Graafoch
Gustav Gyllenhammar.

Sönda<
1 e tre

10/1
>1

09. 30 Luttra kyrka
Mässa, Kristina Askolin

09.30 Släta kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin.

KvrkkafTe

11.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

14.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst, Pontus
Johansson. Julfest

14. 00 Näs kyrka

Familj egudstJ ans t, Olof
Abrahamsun. Julfesr

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mwik i Trettondeddgstid
S:t Olofs kyrkokör och
kören Knut Svennings.
Inscrumentalister och

solister under ledning av
Ellinor Norberg och Annika
Lagerquist

Söndag 17/1
2 e trel

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

09. 30Tiarps kyrka
Mässa, Mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin.
Kyrkknffe

11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

14.00 Vartofta-Asaka

kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

16.00 Märka kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

Söndag 24/1
3e trel

09. 30 Karleby kyrka
Gudstjänsc, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin.

Kyrkkaffe

n. OOMularpskyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

11.00Yllestadskyrka
Mässa, Ponrus Johansson

Fortsättning pä nästa .
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16. 00 Frlggeråkers kyrka
Mässa, Jonas Hagström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumenisk gudstjänst, Jonas
Hagström, Pontus Johansson

Söndag 31/1
Septuagesima

09. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

09. 30 Skörstorps kyrka
Mässa, Mats Löwing

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin.
Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Asle kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Mässa, Suzanne Bysrröni.
Konfirmanderna niedverkar

15. 00 Fredriksbergs kyrka
Familjegudsrjänst, Kristina
Askolin

18.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 Torbjörntorps kyrka
Musikguds tjänst, Knut
Svennlng

18.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström.
Konfirmander niedverkar

Lördag 6/2

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

Söndag 7/2
Kyndel

] 09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

Foto: PMB Media & Design

11.00 S:t Olofs kyrka
Familj egudstjänst, Jonas
Hagström. Kyrkkaffe

11.00 Märka kyrka
N/[ässa, Pontus Johansson

11. 00 Näs kyrka
Famlljegudstjänst med
Ijuständning för barn som
har fötts under året. Susanne

Byström

14.00 Släta kyrka
Familjegudstjänst med
l uständning för barn som
har fötts under året, Suzanne

Byström

16.00 Tiarps kyrka
Familjegudstjänst med
Ijuständning för biirn som
har fötts under året. Mats

Löwing

16.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Mössebergs kyrka
M.ässa, Pontus Johansson

Lördag 13/2

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Söndag 14/2
Fastlagssöndagen

09. 30 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Suzanne
Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin.
Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus
Johansson

11.00Mularpskyrka
Mässa, Suzanne Byström

16.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Kristina AskoUn

18.00 Karleby kyrka
TemagudstJänsc, Suzanne
Byström. Kör. KvrkkafFe

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudsrjänst, Pontus
Johansson

'Onsdag 17/2
Askonsdagen

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18. 00 Asle kyrka
Mässa, Mats Löwing

Lördag 20/2

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum

Söndag 21/2
f,an

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa Jonas Hagström.
Kvrkkaffe

11.00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Släta kyrka
Mässa, Kristina Askolin

14. 00 Vartofta-Asaka kyrka
Famil egudstjänst, Jonas
HagstrÖm

16.00 Märka kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, Kristina
Askolin

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenmn^

18.00 Skörstorps kyrka
Tcmiigudstjänst, Mats
Löwing. Kyrkkaffe

19.30 Luttra kyrka
Mässa, B örn Lundin

Lördag 27/2

11.00 S:t Olofs kyrka
M^usik i centrum

Söndag 28/2
2 i fastan

09.30 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin.
Kvrkkaffc

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst) Pontus
Johansson

n.OOKarlebykyrka
Mässa, Susanne Byström

18.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18. 00 Tiarps kyrka
Temagudst änst, Mats
Löwin^. Kyrkkaffe

18. 00 Yllestads kyrka
Mässa, Suzanne Bvström.
Konfirmanderna medverkar



PÄ GÅNG l MÖSSEBERGS ARBETSOMRÅDE
Märka, Friggeråkers och Torbjörntorps församlingar samt västra delen av Falköpings församling

^
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Pontus Johansson, komminister 100 03 / 070-208 25 83

Knut Svenning, komminister 070- 689 82 25
Gry Graaf, kantor 77 63 23
Gustav Gyllenhammar. kantor 77 63 26
Tina Svanberg, diakon 070-221 24 18

Magdalena Johansson, församlingspedagog 77 63 30
Britt-Marie Bendefors, församlingsassistent 77 63 30
Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66
Pastorsexp/växel i Falköping 77 63 00

Kyrkans heliga puls i vardagen

Sedan i augusti finns äntligen möjlighet att fira kvällsmässa
Mössebergs kyrka kl 19. 30 varje tisdag. Vi tror att den

lite speciella tiden är bra särskilt för dem som arbetar. Att

hinna hem emellan och slippa komma till kyrkan med andan
i halsen. Mässan viii vara en rastplats och oas och präglas
därför av stillhet, bfbelmeditation, tystnad och bön. Det
finns möjlighet att efter mässan dröja sig kvar i kyrkorum-
met och stillheten. Möjlighet finns också då för den som vill
få personlig förbön.

Som vanligt firar vi morgonmässa på Bergsliden 7 (alldeles
intill Bergslidens livs) pä torsdagar kl 9. 00. Efter mässan
delar vi en enkel frukostgemenskap med kaffe och thé.

Som en puls genom vardagsveckan samlas vi till morgon-
bön i Mössebergs kyrka 8. 30 måndag, onsdag och fredag.
Vi följer en särskild men enkel ordning som innehåller både
böner ur Psaltaren, tyst och fri bön, bibelläsning och psalm-
säng. Varje tillfälle ställer vi fram förbönskorgen på altaret
och innesluter alla dem i förbön som bett om det (vi Jäser
inte bönelapparna).

Välkommen att dela mässans och bönens gemenskap också
under vardagen:
Måndag 8. 30 Morgonbön Mössebergs kyrka
Tisdag 19. 30 Kvällsmässa Mössebergs kyrka
Onsdag 8. 30 Morgonbön Mössebergs kyrka
Torsdag 9. 00 Morgonmässa Bergsliden 7
Fredag 8. 30 Morgonbön Mössebergs kyrka

.Källar'n"-för alla åldrar

Pä torsdagar kl 13. 30-16.00 är det "Källar'n" i Mösse-
bergs kyrka. En öppen gemenskap över åldersgränserna.
Här finns eftermiddagsfika, möjlighet att läsa tidningen, få
hjälp med läxorna, kanske baka till fikat, samtala, spela spel
eller pyssla. Vi avslutar "Källar'n" med en andakt i kyrkan
kl 1 6. Tillsammans blir det någonting mer. Välkommen att
vara med!

KORTHET

Svenska kyrkan Falköping är nu miljödiplomerade

Den 11 oktober var det Miljögudstjänst i Slöta kyrka för att fira att Svenska
kyrkan Falköping har blivit miljödiplomerade i steg 1. l gudstjänsten sjöng 80
körsängare frän flera av körerna i pastoratet och kantorerna turades om att
leda den stora kören och spela instrument. Efter gudstjänsten var det trevlig
samvaro med kaffe, smörgåstårta och miljöfrågesport i Slötagården.

Nu inleds steg 2 i miljödiplomeringen och inom ett par år ska Svenska kyrkan
Falköping vara helt miljödiplomerade.

En glad kyrkoherde tar emot diplomet som visar att Svenska kyrkan Falköping
nu är miljödiplomerade i steg 1.
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"Kallas du för offer bidrar det till ditt
trauma. Att beskrivas som överlevare

flyttar dig till en annan nivå"



Från barnsoldat till fredsarbetar
Svenska kyrkans julkampanj handlar om trygghet. Vilken roll spelar kyrkan när det gäller försonin
och trygghet för människor i skuggan av ett långt inbördeskrig?

Säg ordet barnsoldat, och många ränker
på det lilla landet Liberia i Västafrika.
Kanske deltog 15 000 barnsoldater i In-
bördeskriget, som slutade 2003. En av
dem var Zeleh Zealous Kolubah.

- Jag var 12-13 år när jag tvingades att
bli soldat. IVIin familj torterades inför
mina ögon.

Det har hane mycket i Zeleh Kolubahs
liv sedan han var ett barn med ett stort

skjutvapen. Nu leder han en organisa-
tion för icke-våld och fred. Vägen dit
har gått via den lutherska kyrkans arbete
med traumabearbeming och försoning,
THRP.

Smärtsamma upplevelser
Personal i THRP sökce upp unga solda-
ter och försökte få kontakt med dem. En

av dem var Esther Musah. Tillsammans

med två. andra kvinnor satte hon sig på
golvet bland pojkarna och männen, och
hälsade lågmält på dem. Jo, de tog en risk
och hon var lite rädd, men ville ändå för-
söka.

Det lyckades. Esther Musah berättar
att de unga soldaterna sa att de var trötta
på det liv de levde. Och Zeleh Kolubah
upptäckte att han var med om något som

inte hänt på många år:
- Det var första gången sedan jag blev

barnsoldat som jag träffade några andra
än soldater, och det gav mig och de andra
en känsla av att vara människor.

Personerna från THRP gav inte upp,
utan kom igen och igen, och Zeleh Ko"
lubah blev nyfiken. Han konstaterar när
han ser tillbaka på den tiden:

- Utan tillit blir det ingen trygghet.
Först måste man bygga relationer, och
det tar tid. THRP tog sig tid.

Han beskriver förändringen som "en
tung process . Det enda han och de andra
kände till var våld. De rökte, drack och
missbrukade.

I början försökte han kämpa emot.

Ögonen blir blanka när han förklarar:
- Det var mycket smärtsamt att tänka

på det jag deltagit i.

Försoning och livsmod
Esther Musah har arberat i THRP i Hera

år. Hennes grundutbildning är en mas-
tersexamen i utbildningsadministranon.
Den har hon byggt på med olika kurser
och skaffat erfarenhet genom yrkesar-
bete.

Under inbördeskriget levde hon som
flykting i Ghana både 1991 och 1996,
och har upplevt mycket som varit svårt.
I arbetet inom THRP har hon hört om

de mest fasansfulla upplevelser, som tid-
vis har gjort arbetet tungt. Men hon har
också sett hur människor försonats och

fått nytt livsmod.
- Helandet börjar med att människor

berättar om det de varit med om och

gråter över det, säger hon och berättar
att hon hållit många, många i sin famn
medan de gråtit mot hennes axel.

Hon beskriver hur deltagarna i THRP:
s seminarier till en början bara ser ner,
men hur de efter berättelser och tårar

börjar lyfta blicken.
- Livet kommer tillbaka i deras ögon,

de kan börja bygga relationer, säger hon.

Livet fick en ny riktning
Esrher Musah påpekar att man inom
THRP inte beskriver människorna som

drabbats av våldet som offer utan som

överlevare.

- Kallas du för offer bidrar det till ditt

trauma. Att beskrivas som överlevare flyt-
tar dig till en annan nivå, förklarar hon.

THRP har genom seminarier och ut-
bildningar i traumabearbetning och för-
soning nått åtminstone hälften av Liberi-
as invånare - en häpnadsväckande sifFra!
Många av dem, kanske alla, skulle säga
samma sak som Zeleh Kolubah:

- Kyrkans arbete gav mitt liv en ny rikt-

ning. Det som hände oss ska inte händ
våra barn!

Sonja Gunnarsso:

FAKTA

Svenska kyrkans julkampanj pågår
frän första advent till trettondedag
Jul och verkar för att samla in pengar
till olika projekt runt om i världen.
Hela världen, Svenska kyrkans
intemationeSla arbete verkar för

en tryggare värld. En värld utan
fattigdom, hunger och förtryck.
Mälet med kampanjen är att samla

Nn 35 miijoner kronor.

Svenska kyrkan stödjer arbetet för
traumabearbetning och försoning
i Liberia sedan starten för över

tio år sedan. Dessutom stödjer
Svenska kyrkan utbildning av
lärare och elever i icke-väld och
konfliktlösning, arbete mot hiv
och aids, landsbygdsutveckling,
yrkesutbildning och Liberias
lutherska kyrka.

Detta är exempel på vad gåvorna i
julkampanjen kan gå till,
Postgiro: 90 01 22-3,
Bankgiro: 900-1223,
Märk gåvan med "Sjung for livet",
kod 50-10.

Foto: Magnus Aronson/IKON



JJaaDDTraiasoGs^D^

Lördag 28/11 kl 11.00
S:T OLOFS KYRKA
Musik i centrum
Elisabeth Feldt, sopran

Söndag 29/11 kl 18. 00
S:T OLOFS KYRKA
Adventsmusik
Vokalkvartett ur Bergaton

Lördag 5/12 kl 19. 00
FRIGGERÄKERS KYRKA
Medeltida julsånger . ^
Gustavi stämmor under ledning av Gustav Gyllenhammar

Fredag 11/12 kl 19. 30
S:T OLOFS KYRKA
Luciokrönlng
Kröning^vialköpings Lucia 2009. i ' ^ '-* ..

^

Söndag 13/12 kl 18.^0
NÄS KYRKA
Mus'ik i aä^.eatstid

Tisdag 22/12 kl 18.00 och 21. 00
S:T OLOFS KYRKA
Julmusik
Bergaton, S:t Olofs kyrkokör, Gustavi stämmor,
Bergatons barn. Orkester och solister
Annika Lagerquist, dirigent
Kyrkporten öppnas 30 minuter innan konserten
Entré 50 kronor. Biljetter kan köpas från 1 :a advent i
S:t Olofs kyrka och på församlinqsexpeditionen.

Onsdag 23/12 kl 19:00
TIARPS KYRKA
Julkonsert

Rosvall

Lördag 26/12 kl 18.00
K»-- SLÖTA KYRKA

Ällebergs kyrkokör, solister och instrumentalister
under ledning av Ted Ros^gll

Söndag 27/12 kl 1^.00
NÄS KYRKA

LördagJ9^i,(2^<l|17.00
FREDRIKSBERG'S KYRKA

MOSSEBERGS KYRKA

'Ellinor Norberg

Ssndag20/12kl18. 00
.. f^ÖSSÉBERGS KYRKA »'
Julen är hör

i, solister och instrumentalister under
ledning av Gry Graaf

Måndag 21,12 kl 19.00
S:T OLOFS KYRKA
Öppet genrep inför julmusiken - fri entré
Kyrkporten öppnas 30 minuter innan genrepet

Gyllenhammar
! i
Söndag 10/1 kl 18. 00
FREDRIKSBERGS KYRKA
Musik! trettondedagstid '>.
S:t Olofs kyrkokör och kören Knut Syennings,
instrumentalister och solister under ledning av
Ellinor Norberg och Annika Lagerquist .

WgG^BuDS wiQCs@Dira^


