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3et lilla är det stora
?land känner man sig liten. Det hjälps inte
3m man än är rvå meter lång, känd, rik, fram-
^ångsrik eller mäktig. Känslan av att vara li-
i det stora sammanhanget är en erfarenhet
ide allra flesta gör. En människas livstid är ju
a som ett ögonblick i evigheten. ]V[an skulle
ina kapitulera inför känslan av obetydlighet
. stänima in i den allmänna kören som säger
.d spelar det för roll om hundra år".
Jttryckec är dock inte sant, för det spelar roll
vi säger och gör. Det ögonblick som är en

nniskas livstid är viktigt, och har vi tappat
t den insikten kan Julens budskap hjälpa oss
Förstå detta. Det som hände i Betlehems stall

två tusen år sedan kan tyckas vara alldeles
tydligt. Men, hemligheten med det som
dde är scor och underbar: i det lilla smutsiga,
rka och fuktiga stallet kom Gud till jorden.
i. kom för att bli en av oss, vår broder, vår
. Även om du och jag tycker oss vara obe-
liga tycker Gud tvärtom. I hans Ögon är vi
bara ädelstenar, unika och älskade. Därför är

så de dagar som kommer och går värdefulla
viktiga. Tänk om vi kunde hjälpa varann att
ch förstå detta!

5r mig är julens gudstjänster Just sådana på-
inelser. På olika sätt, på olika tider och plåt-
och på olika språk - musik, tal, forin och

; - berättas samma budskap om den Gud som
ar oss så mycket att han ger oss sin ende son.
. får vara med, gannmal som ung. Redan på

1500-talet samlades man i Tyskland på julafto-
nens förmiddag kring den uppbyggda krubban
i kyrkan, och vi gör detsamma idag. Det har för
många blivit just barnens tradition.

Jag hoppas att du hittar din egen plats i Ju-
lens och adventsridens stora berättelse, vare sig
du känner igen dig i de vise männen, Maria,
herdarna, oxen, eller kanske som jag, i åsnan.
Kom ihåg att det största finner vi oftast i det
lilla och det enkla. När vi människor tror att

livsmeningen och lyckan finns i det stora och
mäktiga, väljer Gud gång på gäng att "lägga
sin skatt l bräckliga lerkärl". I detta nummer
av Kyrkobladet får vi till oss niånga berättelser
från Jordens olika hörn. Eller hörn förresten
- kanske är det vi som är hörnet, och de fattigas
verklighet som är centrum? Jag börjar mer och
mer tro att det är så.

Nu önskar Jag dig, läsare och falbygdsbo, en
rikt välsignad advents och juletid, och jag hop-
pas att du och dina nära och kära tillsammans
får upptäcka hemligheten med det stora som
göms i det lilla!

Jonas Hagström,
kyrkoherde



hlela världen

i Falköping
Kyrkans arbete för utveckling och rättvisa når
över hela världen. Du kan bidra här i Falköping.

atasrrofinsatser, långsiktig utveck-
ling för rättvisa och ett sekellångt

. samarbete med kyrkor i Afrika och
Asien. Det är Svenska kyrkans interna-
tionella arbete, det som tidigare var Luth-
erhjälpen och Svenska kyrkans mission
och som idag samlas under namnet Hela
världen.

I dag utförs arbetet för en rättvis värld
utan hunger, fattigdom och förtryck i en
världsvid kristen gemenskap. Svenska
kyrkans internationella arbete är en del
av ACT-alliansen, ett globalt samarbete
mellan kyrkor och organisationer. ACT-
alliansen har fler än 100 medlemskyrkor
och medlemsorganisadoner, 30 000 an-
ställda som arbecar i 125 länder och en

samlad budget på motsvarande l l mil-
jarder kronor.

FÖRSAMLINGARNA ÄR BASEN

Arbetet finansieras till stor del av pengar
som samlas in i Sverige. Gåvor från för-
samlingar, enslulda givare och föreningar
bär mycket av arbetet för en rättvisare
värld. Anslag från Sida och EU är en an-
nan viktig intäkt.

Basen för det internationella arbetet är

dock alltjämt svenska kyrkans försam-

lingar runt om i landet. De
informerar, utbildar och sam-

lar in pengar, till exempel genom
kollekter, basarer och aktiviteter på
stan.

Hos Svenska kyrkan Falköping sam-
ordnas arbetet av en nysmrtad interna- Se
tionell grupp. Sedan ett knappt år tillba- ti

ka träffar man regelbundet ombud från je
pastoratets församlingar för att inspirera, d
informera och diskutera, gi

MIKROLÄN l MALAWI ti

- Vi vill samla krafterna l det internatio- la

nella arbetet här i Falköping. Lyfta fram
det internationellaperspektivet. Påminna t)
om att vi som kyrka ingår i en världsvid n
kristen gemenskap och att vi som indivi- fl
der är en del av mänskligheten. Det som k
händer runt om i världen berör oss alla, d

vi kan inte blunda för det.

Det säger Tina Redin som är diakon
och samordningsansvarig för den inrer-
narionelia gruppen.
I tre av pastoratets församlingar har man
valt ut ett särskilt projekt att arbeta för
bland de hundratals som bedrivs inom

ramen för kyrkans internationella arbete.
I både Falköpings och Åslebygdens för-
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jårdspojken Farahani och värdmamman Anazatsia i Kikukwe, Tanzania.

sle till Kikukwe
nner sig just nu i Tanzania. Under tre månader får hon uppleva landet
inom utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan. Läs hennes
i nära Victoriasjön.



Kikukwe, Tanzania 21/102010

Hej!

Eller som man säger på swahili: Salarna'
Jag sitter just nu på en liten träbänk i den så kallade hallen med halmen

kittlandes under mina fötter. Bredvid mig sitter min värdmamma och rensar
ris, utanför röjer gårdspojken undan skräp, samtidigt som han diggar till den
afrikanska musiken som strömmar ur den gamla radion och min värdsyster
är iväg på körövning. Utanför huset ser jag maten puttra över den glödande
kolen, fåren som smaskar i sig gräs, bananträden som svajar i vinden, kon
som ramar efter mat och tvätten som hänger på tork.

Den 9 september i är åkte jag med tre andra svenska tjejer till Tanzania
som deltagare i utbytesprogrammet: Ung i Den Världsvida Kyrkan. Jag är nu
inne på min andra månad här i norra Tanzania och tillbringar mina dagar hos
en värdfamilj i en liten by nära Victoriasjön, Kikukwe.

l tre månader kommer jag få ta del av min värdfamiljs och människors var-
dag och liv. Jag får delta i gudstjänster, göra hembesök, följa arbetet i kyrkan,
vara med på olika aktiviteter, dela med mig av egna erfarenheter och träffa
många nya människor, unga som gamla.

På kvällarna brukar min värdfamilj och jag samlas runt matbordet för att
avsluta dagen med en bön och en psalm. Allt på swahili, som är Tanzanias
nationalspråk. Eller kihaja, som är det lokala stamspråket. Fast attjag inte kan
förstå precis allt de säger så är det en fin stund och man får tid att tänka på
allt man varit med om under dagen och samla ihop sina tankar.

Att få den här chansen och vara med om allt detta är något jag är väldigt
tacksam och glad för. Jag lär mig många nya saker och tiden här har fått mig
att se och värdera saker i livet på nya sätt. Jag hoppas på en bra sista tid och
ser fram emot att fira, en förhoppningsvis vit jul, med nära och kära när jag
landat på Landvetter i december.

Nu har solen snart gått ner och jag måste kila ut och ta in tvätten, den
måste ha torkat nu.

Många hälsningar ifrån Matilda i ett både regnigt och soligt Tanzania.



igheter
vinnorna

'vi tvungna att gå till privata
>g ränta. Nu kan jag låna genom
r Nachal som fått ett tryggare

i chansen och genoni försäljningen av
mjölken betalade hon tillbaka lånet blc
för bit. Tack vare intäkterna från kon

och nya lån genom självhjälpsgruppen
n har familjen nu sex kor och ett antal get-

ter. Närmast på listan över förbättrings-
lat åtgärder är en egen brunn till familjen
lär och Nachal har redan tagit lånet som ska
alt förverkliga planerna.

- Tack vare gruppen har jag kunnat ta
?r- lån och förbättra mitt liv. Det är bra att

de projektet riktar sig till kvinnor. Om min
.itt man hade varit den som fåct lånen hade

^ar han nog gjort av med pengarna på annat,
io- säger Nachal och skrattar.
an

en KVINNORNA l CENTRUM

Isk Att rikta sig specifikt till kvinnor är
en viktig del av arbetet i södra Indien.

ut, SJälvhjälpsgruppen utgör basen för allt
.ka utvecklingsarbete i byn, och der är bara
re. kvinnor som är medlemmar. Genom

iur gruppen får de utbildning i jordbruk,
vi hälsofrågor och hushållsekonomi. De

startar ett geinensamt sparande. Alla läg-
ids ger undan en liten slant i månaden och
og efter något år är summan tillräckligt stor

för att mediemmarna ska kunna låna ur

den gemensannnia kassan. Kvinnornas
självförtroende byggs upp och de får
större inflytande i familjerna. Men det
stannar inte där. Deras utveckling kom-
mer hela familjen till del.

- Idag är vi glada och tillfreds med livet.
Så länge vi får ha det så här är Jag lycklig,
avslutar Nachal.

Ulrika Bohman

^:i
GE EN JULGÅVA! &';
Svenska kyrkan arbetar tillsammans mec

partner runt om i världen för att flickor ocl-
kvinnor ska kunna leva i trygghet och självbe-
stammande. Vill du stödja det arbetet? SMS:;
HOPP till 72950 så ger du 50 kronor.
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Välkommen till Svenska kyrkai
Här hittar du gudstjänsterna hos Svenska kyrkan Falköping i vints
kan komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och be<
att inte missa något. Varmt välkommen till oss!

SÖNDAG 28/11 . SÖNDAG 5/12
Första söndagen i advent f Andra söndagen i advent

9. 30 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst,
Kristina Askolin

10. 00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing
Kyrkkaffe

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Kyrkfika

14. 00 Torbjörntorps kyrka
Familjegudstjänst,
Knut Svenning. Kyrkkaffe

19.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Kyrkkaffe

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjanst, Jonas
hfagströnn

LÖRDAG 4/112

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, Suzanne
Byström

9. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

9. 30 Märka kyrka
Gudstjänst,
Pontus Johansson

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

14. 00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing,
Allebergs kyrkokör.
Efter gudstjänsten invigning
av den nyrenoverade
hembygdsgården. Kyrkorådet
bjuder på förtäring.

18.00 Mössebergs kyrka
Julkonsert. andakt

Pontus Johansson

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

19. 00 Yllestads kyrka
Musikgudstjänst,

Suzanne Byström

FREDAG 10/11

18.00 Luttra kyrka
Luciagudstjänst, Björn L

LÖRDAG 11/1 2

18.00 Torbjörntorps
Julkonsert, KnutSvennii

SÖNDAG 12/12
Tredje söndagen i ad'

11.00 Mössebergs k;
Mössebergs kyrka 50 ai

Festhögmässa, biskop E
Aurelius, församlingens
präster och körer.
Efter mässan festlunch

församlingssalen.
Föranmälan till lunchen.

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Kristina Ast

14.00Vartofta-Äsak
kyrka
Familjegudstjänst,
Kristina Askolin

Luciatäg, scouterna
medverkar. Kyrkkaffe.

19. 00 S:t Olofs kyrka
Luciakröning, Jonas Håg

19. 00 Asle kyrka
Mässa, Kristina Askolin



kG 24, 12

) Fredriksbergs kyrka
^begudstjänst,
a Askolin

3 Asle kyrka
ig kring kmbban,
-owing

3 Torbjörntorps kyrka
^gudstjänst. Knut
ing

3 S:t Olofs kyrka
}, BjÖm Lundin

3 Friggeråkers kyrka
3, Pontus Johansson

3 Skörstorps kyrka
jänst, Jonas Hagström

3 Mössebergs kyrka
3, Pontus Johansson

O Luttra kyrka
ijänst, Suzanne Byström

O Karleby kyrka
:jänst, Jonas Hagström

O Vistorps kyrka
;jänst, Björn Lundin

IAG 25/12

gen

O Mularps kyrka
a, Mats Löwing

O S:t Olofs kyrka
a Kristina Askolin

07.00Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

07.15 Yllestads kyrka
Julotta, Jonas Hagström

07. 15 Släta kyrka
Julotta, Suzanne Byström

SÖNDAG 26, 12
Annandag jul

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11. 00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Släta kyrka
Musikgudstjänst,
Suzanne Byström

FREDAG 31/1 2
Nyårsafton

17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Björn Lundin

17.00 Asle kyrka
Nyårsbön, Mats Löwing

17. 00 Torbjörntorps kyrka
Nyårsbön, Knut Svenning

LÖRDAG 1/1

Nyårsdagen

15. 00 Tiarps kyrka
Gudstjänst med Ijuständning
för barn födda 2010, Mats
Löwing

17.00 Fred riksberg
Ekumenisk gudstjänst,
Kristina Askolin

SÖNDAG 2/1
Söndagen efter nyår

9. 30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

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

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, KnutSvenning

11.00 Skörstorps kyrka
Gudsjänst, Suzanne Byström



19. 00 Vartofta-Asaka

kyrka
Musikgudstjänst,
Suzanne Byström

TORSDAG 6/1
Trettondedagjul

9. 30 Fredriksbergs kyrka
Julspelsgudstjänst,
Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

n.OOYIIestadskyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

14. 00 Asle kyrka
Familjegudstjänst,
Mats Löwing
Julspel, söndagsskolan och
Svenska kyrkans unga.
Julfest

14. 30 Elvagärden
Gudstjänst, Pontus Johansson

18. 00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst;
Jonas Hagström

SÖNDAG 9/1
Första söndagen efter
trettondedagen

9. 30 Luttra kyrka
Mässa Kristina Askolin

9. 30 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00Mularpskyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

14.00 Näs kyrka
Familjegudstjänst,
Suzanne Byström
Julfest!

16. 00 Karleby kyrka
Familjegudstjänst,
Suzanne Byström
Julfest!

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst, Kristina

Askolin

18.00 Märka kyrka
Mässa, Jonas Hagström

TORSDAG 13/1

18. 00 Skörstorps kyrka
Musikandakt, Mats Löwing

SÖNDAG 16/1
Andra söndagen efter
trettondedagen

9. 30Tiarpskyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Björn Lun'

18. 00 Fredriksberg
kyrka
Mässa, Jonas Hagströ

18. 00 Friggeråkers
kyrka
Mässa, Pontus Johans

18.00 Kälvenekyrk
Gudstjänst, Björn Lun'

SÖNDAG 23/1
Tredje söndagen efl
trettondedagen

9. 39 Märka kyrka
Gudstjänst, Knut Sver

11.00S:tOlofskyr
Mässa, Kristina Askolii

11. 00 Mössebergs l
Mässa, Knut Svenning

n. OOSkörstorpsk
Gudstjänst, Mats Löv^

11.00 Vistorps kyrl
Gudstjänst, Björn Lun'

18.00Fredriksberg
kyrka
Konsert med

Lena Maria Klingvall

18.00 Släta kyrka
Mässa, Suzanne Bystc

18.00Torbjörntorp
kyrka
Mässa, Björn Lundin



O Fredriksbergs kyrka
nässa, Kristina Askolin

O Näs kyrka
3, Suzanne Byström

>AG 20/2

lageisma

Märka kyrka
:jänst, Knut Svenning

O S:t Olofs kyrka
a, Kristina Askolin

O Mössebergs kyrka
3, Pontus Johansson

O Skörstorps kyrka
3, Björn Lundin

O Fredriksbergs kyrka
srogudstjänst,
laAskolin

O Torbjörntorps kyrka
nässa. Knut Svenning

O Karleby kyrka
gudstjänst, Björn Lundin
i ka

O Kälvena

nässa, Pontus Johansson

ika

äg 27/2

O S:t Olofs kyrka
a, Björn Lundin

O Mössebergs kyrka
a, Pontus Johansson

O Släta kyrka
a, Margaretha Josefsson

11.00 Asle kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

14. 00 Yllestads kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne
Byström. Utdelning av barnens
bibel. Kyrkkaffe.

18.00 Luttra kyrka
Musikgudstjänst, Björn Lundin

18.00 Friggeräkers kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson

LÖRDAG 5/3

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst, Björn Lundin

SÖNDAG 6/3
Fastlagssöndagen

9. 30 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Mularps kyrka
Mässa, Kristina Askolin

15.00 Vistorps kyrka
Temagudstjänst;
Frälsarkransen, Suzanne

Byström, Körsång.
Fika med kaffe och semla.

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

18.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Jonas
Hagström

18. 00 Märka kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Släta kyrka
Temagudstjänst,
Frälsarkransen,

Suzanne Byström
Körsång.
Fika med kaffe och semla.

ONSDAG 9/3
Askonsdagen

18.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

18. 00Aslekyrka
Mässa, Mats Löwing

19. 00 Mösseberg
Mässa, Pontus Johansson



ÄSLEBYGDENS FÖRSAMLINGAR
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Suzanne Byström, komminister 300 00 / 0705-76 81 91, Mats Löwing, komminister
0701 -89 20 07, Ted Rosvall, kantor 371 05, 0705-30 09 94, Sara Strömberg, förs
Svensson, församlingspedagog 0702-51 89 27, Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare
vaktmästare inre tjänst 76 3002 ,0702-02 05 73, Kent Strängby, vaktmästare inre tjäns
0703-91 05 65, Lennart Oskarsson, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 64, Slötai
361 01, Yllestadförsamlingsgärd763002.

Kyrkoråd

Sammanslaget kyrkoråd i Slöta-Karleby
S!öta och Karleby församlingar gick samman till en församling vid årskiftet.
Därmed bildades också ett nytt kyrkoråd. Kyrkorådet är församlingens styrelse
och är ytterst ansvarigt för dess verksamhet,
- Vi försöker sköta allt som rör våra kyrkor på ett så bra sätt som möjligt. Hos
oss är det också så att alla kyrkvärdar hämtas från vårt kyrkoråd, berättar
ordförande Roland Svensson.

Från vänster: Suzanne Byström, Sören Gustavsson, Rosita Hvaistedt Källeskog, Roland
Svensson, Fredrik Augustsson, Margareta Jonsson, Dag Högrell, Britt Gustavsson, Dogland
Thelander, Per Svensson, Karin Ericsson, Gösta Klöverlid, Tage Syren och Britt-Marie
Lindgren. Saknas på bilden gör: Sture Karsåker, Margaretha Badh, Lisa Andrae, Anita
Lindholm-Wallin och Krister Fredriksson.

Avtackning

Bengt Jonsson avtackades
IjuniavtackadesBengt Jonsson som varit verksam iYllestad
både som vaktmästare och kyrkvärd i många år. Yllestads
församling tackar Bengt för sin långa tjänstgöring och allt
han har fått betyda för människorna i bygden.

Jubilar

"25-åring" firades
På tacksägelsedagen var det stor tacksamhet i Åsle kyrka när Åslebygdens
församling uppmärksammade att Mats Löwing verkat i bygden i 25 år.

Skörstorps

Invigning

l Skörstorp kol
engagemang 01
med små medel

bygdsgården.
Under förra året

medel ställdes ti

ringen, så harsoi
tens förfogande.
har resulterat i t

bland annat hane

ny entré.
Vid flera arbet

dedel av Skörstc

frivilliga insatser!
Gösta Westergr
entusiasmerande

Andra söndag
välkomna till guc
verade lokalen.^

på förtäring.
Om det blir se

bjuds alla besökc
medel -men me
slitet, till framtid
Varmt välkomn
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i i Israel och Palestina ska dämpa våldet och ge hopp om fred.
?hem under förra hösten. Han vet att programmet gör nytta.
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sera igenom, det är svårt att accept era att

det ska vara så.

Gör programmet någon skillnad?
- Jag tycker nog att medvetenheten om

den här problematiken ökar och det tror
jag delvis är programmets förtjänst. Sedan
finns det naturligtvis också ett värde i att
finnas på plats bland naännlskorna där och
visa att det finns någon som bryr sig.

Vad var svårast med ditt uppdrag?

- Ett av våra uppdrag var att varje mor-
gon stå vid checkpointen i muren och

övervaka passagen. Att stå där och se hur
människor behandlades sämre än boskap
var oerhört svårt. Oerhört förnedrande

och frustrerande.

- Svårt var det också att uppleva den
hopplöshet som många känner. Situatio-
nen är så låst, människor på båda sidor
upplever att de inte har något handlings-
utrymine. Det är närmast en apatiskt
stämning.

Hur ser du själv pä regionens framtid ?
- Jag har en barnslig övertygelse om att

det går att göra någonting åt det här. Mitt



i konflikten finns Ju så många människor,
så många positiva krafter, som. jobbar för
förändring med icke-vålds metoder. Det
måste bli fred. Någonting annat finns
inte. Men ju längre den freden dröjer, ju
fler hinder den möter på vägen, desto stör-
re riskerar urladdningen aa bli om något
gar snett.

Vilket är ditt starkaste minne?

- Insikten om att vi gör nytta bara ge-
nom att finnas på plats. Det blev väldigt
tydligt för mig när vi besökte en palestinsk
familj vars son satt fängslad misstänkt för
att ha kastat sten. Familjen fick inte träffa
pojken och frågade oss om hjälp.

- Vi kunde tyvärr ingenting göra, men
jag fick berättat för mig att den dagen vi
hade besökt pojkens mamma såg hennes
inan att någonting hade förändrats hos
henne så fort han klev m genom dörren.

- Jag förstod då att även om man inte
alltid kan göra någon skillnad rene prak-
tiskt så är det viktigt att bara finnas där.
Att se och lyssna. Det betyder någonting
för människorna där. Mlånga känner sig
bortglömda, som att världen slutar lyssna
och ingen bryr sig.

Du har fortsatt att engagera dig i den
här frågan. Varför?

- Det här är inte ett uppdrag man ge-
nomför och som man sedan bara kan

lämna. Så är det inte för mig i alla fall.
- Jag har varit are och föreläst en del

och har också haft möjlighet att tala med
ärkebiskop Anders Wejryd om der här.

- I somras var jag tillbaka i Beclehem
och nu i november åker jag ner igen. Helt
privat, men jag gör ungefär samma saker
som när Jag var följeslagare, fast under lite
friare former. Det tar mycket på mig att
vara där, men Jag kan inte låta bli att resa
dit igen.

^^

JAN BOSTRÖM
Ålder: 59 år

Bor: Sjövik utanför Alingsås
Familj: Fyra vuxna barn

Gör: Pensionär med stort enga-
gemang i Rättvis handel. Gästade

Falköping i höstas för att berätta
om sina erfarenheter som följesla-
gare under hösten 2009. Ar just
nu tillbaka i Betlehem.

FÖLJESLAGAR-
PROGRAMMET

Svenska kyrkan stöder det ekume-
niska följeslagarprogrammet till Is-
rael och Palestina, EAPPI, som drivs

av Kyrkornas Världsråd.
Programmet syftar till att genom

intemationefl närvaro försöka däm-

pä väldet, ge hopp om att en fredlig
lösning är möjlig, främja respekten
för folkrätten och höja omvärldens
medvetenhet om vad som sker i

området.

Enskilda människor från hela värl-

den utbildas för att under tre måna-

der bo i Israel eller Palestina.



Julmusiken
Under advent och jul fylls våra kyrkor med glädje,
ljus och musik. Varmt välkommen in i värmen! -

Söndag 12/12 kl 19. 00
S:T OLOFS KYRKA

Luciakröning (insiäpp 18. 30)
Falköpings Lucia och kören Knut
Svennings. Jonas Hagström.

Lördag 11/12 kl 18.00
TORBJÖRNTORPS KYRKA
Jutkonsert

'Knut Svenning. Kaffe i pausen.

Lördag 18/12 kl 17. 00
FREDRIKSBERGS KYRKA
Julmusik

Fredriksbergs körer med solist Julia Ljung-
ström under ledning av Ellinor Norberg.

Tisdag 21/12 kl 19. 00
S:T OLOFS KYRKA

Juikonsertens offentliga genrep
Fn entré. Inslöpp 18. 30.

Onsdag 22/12 kl 18:00 och 21:00
S:T OLOFS KYRKA
Jutkonsert

Bergaton, S:t Olofs kyrkokör, Bergatons
barn samt orkester och solister.

Dirigent Gustav Gyllenhammar.
Entré 50;- Insläpp 17. 30 & 20:30.
Biljetter köps vid V.o advent i S. t Olofs kyrka
och därefter på församisngsexpeditionen.

Torsdag 23/12 kl 19. 00
TIARPS KYRKA
JuSkonsert

Allebergs kyrkokör, Aslebygdens
barnkör, solister och instrumentalister.

Söndag 26/1 2 kl 18:00
SLÖTA KYRKA
Juikonsert

Camilla Lönnmyr, Johan Siberg, Allebergs
kyrkokör, Advents- ochjulkören, solister
och instrumentalister. ^

JANUARI

Söndag 2/1 kl 19. 00
VARTOFTA-ÄSAKA KYRKA

Julens psalmer och sånger
Birgitta Lindh med flera.

Torsdag 6/1 kl 18.00
MÖSSEBERGS KYRKA
Julens psalmer och sånger
Församlingens körer, Torgny Gustavsson,
trumpet med flera under ledning av Gry
Graaf och Julia LJungström.

Söndag 9/1 kl 18. 00
FREDRIKSBERGS KYRKA

Vi sjunger ut julen
S:t Olofs kyrkokör & Fredriksbergskoren


