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För Svenska

MÅSTE DET VARA SÄ



:N ÖPPEN FAMN
römmerdu om envitjul? Då är du inte
ensam, för det gör nog de flesta av oss
Falköpingsbor. Det är något särskilt

d den tidiga snön, för fram i slutet av mars
. man sällan någonjubia över de flingor som
er.

or mig är det två saker som är speciella med
i första snön och det är ljudet och ljuset. Så
t snötäcket lagt sig någon centimeter blir
: tyst. En mer effektiv Ijuddämpare får man
3 efter. Larmet och sorlet försvinner, och

iske kommer vi därmed lite närmare våra

-e tankar och därmed också närmare Gud,

nju genom dopet bor i vårt hjärta.
)et är kanske att dra det lite långt att kalla
m för en dörröppnare mot himlen, men

: andra speciella med snön -ljuset- liknar
i upplevelse man får när man med flygplan
nmer upp ovanför molnen en mulen dag.
t: blir vitt och ljust.
)en gamle predikanten Carl Olof Rosenius
iver i en psalm: "Upp då ur dvalan, ängsliga
rta, glöm icke alldeles bort vad du har. Även

den timma tätaste dimma solen fördöljer, är
solen dock kvar."

För många är jultiden efterlängtad. Den är
ett tillfälle för släkt och vänner att mötas, och

i jultraditionerna värms våra hjärtan.

Men för alltför många ärjulen något annat.
En tid av ångest och ensamhet. En tid då barn
är rädda för att mamma och pappa ska bråka,
eller dricka sprit. Solen tillåts aldrig lysa genom
molnen för en del, och det vill Svenska kyrkan
Falköping motverka.

Julgudstjänsterna vill vara en öppen och

varm famn för alla som behöver uppleva ju-
lens kärnbudskap.

Nya S:t Olofs gård erbjuder också i årjulfi-
rande för alla som vill vara med några timmar
på julaftons eftermiddag. Vill du vara med som
frivillig tillsammans med oss i personalen kring
detta, så hör gärna av dig till oss.

En vit och vöissgnadjui önskar jag er o//o, och
mo änglarnas G/ona i julnatten också få tyso
upp 0//os våra hjärtan ännu en gång!

Jonas Hagström,
kyrkoherde



Måste det vara så krångligt
konstiga korstecken och pro
kopp kaffe, sjunga en psalm
Margaretha Josefsson skrivi
Om liturgin som är ett språk

e srora ögonblicken i livet, hur
minns vi dem? Smaken av den för-

sta kyssen. Doften och tyngden av dcc
nyfödda barnet i dina armar. Den rent
fysiska smärtan då du slöt din älskades
ögon i det rum dit döden kommit. I de
ögonblicken vet vi att orden inte längre
räcker till. Det som sker är för stort. För

sorgen och glädjen måste hela männis-
kan få vara med; kropp, själ och ande.

För de stora känslorna behöver vi ett

rikare språk. Vi behöver något som är
mer än bara ord.

I kyrkans värld finns ett sådant språk.
Ert språk för hela människan, för glädje
och sorg - för de stora ögonblicken i
livet. Ett språk för det stora som sker
i gudstjänsten; mötet mellan Gud och
människa.

Det språket kallas liturgi - hur vi rör
oss i gudstjänsten. Och liturgi är inget
annat än bön med kroppen. Eller åt-
minstone är det så der borde vara.





annat, sker för sin egen skull. Bakom allt
detta finns i nio fall av tio en bakgrund
i Bibeln eller i den kristna traditionen -

etc arv som sträcker sig tvåtusen år bakåt
i tiden. Men ändå handlar inte liturgi i
första hand om att kunna en massa saker,

oni att exakt veta varför och vad som lig-
ger bakom.

Nu kanske någon tänker: Jaja, det där
låter nog bra, men måste jag nu börja
göra korstecken i tid och otid? Der skulle
kännas fel. Och dessutom är der ju ka-
rolskt.

Vi människor är och förblir olika. Så

har Gud skapat oss. Den ene älskar att
gestikulera när han talar, den andra är
mycket stillsam och använder få eller inga
åthävor. Så måste det få vara. Ändå kom-

mer vi inte ifrån, att Gud också skapat
oss människor lika varandra i mångt och
mycket.

VI TALAR MED KROPPEN

Kommunikationsforskning har till ex-
empel visat att vi människor till srörsca
del kommunicerar med varandra bortom

orden. Vissa, forskare menar att så lite

som sju procent av vår kommunikation
handlar om själva ordalydelsen. Hela 93
procent har alltså att göra med kropps-
språk.

Med andra ord är det vi människor ut-

trycker bortom orden, med vårt kropps-
språk och våra gester, något att verkligen
ta på allvar.

Alla symbolhandlingar som görs i kyr-
kan är tänkta att vara bön. Alltså är till

exempel korstecknet inte ett pedagogiskt
sätt att visa ett kors. Korstecknet är en

bön i sig. Vi människor använder j u bok-
stäver när vi talar. Bokstäver som bildar

ord som blir till en bön. Inte sällan börjar
våra böner med bokstäverna G och sen U

och sen D. Det blir G-u-d. Att be Gud

med bokstäverna G-u-d eller att göra
korstecknet betyder samma sak.

Vi använder våra talorgan - alltså vår
kropp när vi ber med våra ord: Gud. När
vi gör korstecknet använder vi vår hand -
också det en del av vår kropp. Och då ber
vi också Gud - fast vi gör det med handen.
Konstigare eller mer onaturligt är det inte.

Luther själv skriver i sin Lilla Katekes:
'På morgonen, när du stiger upp och
om aftonen när du går till sängs, skall du
signa dig med det heliga korstecknet och
säga: I Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn.

FÖR HELA MÄNNISKAN

Vad jag försöker sammanfatta här är det
som är min egen erfarenhet: Att tron
inåste få en kropp. För de stora ögon-
blicken och känslorna i livet, för de heliga
mötena mellan Gud och människa och

mellan människa och människa räcker

inte bara ord.

Det är ju en sak att till exempel tänka
inuti sitt huvud på någon som man be-
kymrar sig för. Det är något helt annat
att be genom att också tända ett ljus för
denna, någon



is klockor

telg i radio
tt program i närradion.
Igmålsringning från någon av

och fick ett mycket positivt gensvar.
- Mycket mer positivt än jag väntat mig

faktiskt. Så det har gått förvånansvärt lätt
att få det här att fungera, säger Göran.

-Jag tror verkligen att det finns en lyss-
narskara för de här programinen. De Resta
människor har ju en relation till någon av
alla våra kyrkobyggnader. Tanken är också
att programmet ska väcka lite extra inti-es-
se för Svenska Kyrkan.

Programmen kaminer att sändas i Ra-
dio Falköping kl 17. 45 på lördagar. För-
utom själva Idockringningen ska de också
innehålla en historik kring kyrkan eller
klockorna, textlasning och musik. Först
ut, nu på lördag den 26 november, är helg-
målsringning från S:t Olofs kyrka.
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Göteve

Högstena
Märka

Grolanda

Fredriksberg
Södra Kyrketorp
Jäla
Äsle

Smula klockstapel
Ugglum
\/;l-)-nrn

14 jul Borstig
21 jul Häkantorp
28jul Tiarps gamla kyrkopl.
4aug Bnsmene
11 aug Valtorp
18aug Vartofta Asaka
28 aug Kinneved
1 sep Östra Tunhem
8 sep Mösseberg
15 sep Värkumla
22 sep Borqunda

29 sep Luttra |

6 okt Brunnhems kyrkopl.
13 okt Solberga
20 okt Tiarp
27 okt Fivlered

3 nov Karleby
lOnov Ullene

17 nov Uppståndelsens kapel
24 nov Floby kyrkans hus ;
1 dec S:t Olof '



KALENDARIUM

Välkommen till Svenska k^
Här hittar du gudstjänsterna hos Svenska kyrkan Falköping i vinter. Ni

att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besök gärna vår h
falkoping, för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!

SÖNDAG 27/11
Första söndagen i advent

9. 30 Fredriksbergs kyrka
Familjegudstjänst,
Kristina Askolin.

Kyrkans församlingslokaler
fyller 40 år! redriksbergskören
och Fredriksbergs bamkör
med brassensemble.

Kyrkkaffe med tårta

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Allebergs kyrkokör. Trumpet
Kyrkkaffe

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

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson
Torbjömtorps kyrkokör

14. 00 Friggeråkers kyrka
Familjegudstjänst, Knut
Svenning

18.00 S:t Olofs kyrka
Adventsmusik; kvartettsång
Präst Jonas Hagström

19. 00Tiarpskyrka
Gudstjänst, Mats Löwing
Allebergs kyrkokör. Trumpet.
Glögg.

19.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin
Kören Knut Svenning

19. 30 Vartofta-Asaka kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Trumpetmusik. Kyrkkaffe.

LÖRDAG 3/12

18.00 Fredriksbergs kyrka
Advents- och välgörenhets-
konsert med Falbygdens
Mänskor. Entré, Präst Pontus
Johansson

SÖNDAG 4/12
Andra söndagen i advent

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

11. 00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

n. OOKarlebykyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

15. 00 Vistorps kyrka
Familjegudstjanst,
Suzanne Byström
Avslutning för bamgruppema
med Luciatåg och fika.

18. 00 Mössebergs kyrka
Ungdomskörensjulkonsert.
Präst Pontus Johansson

18. 00Fredriksbergs
Mässa, Margaretha JQS(

19.00 Skörstorps kyi
Gudstjänst, Mats Löwir
Orgelinvigning, Alleberg
kyrkokör medverkar.
Kyrkkaffe,

FREDAG 9, 12

19.00 Luttra kyrka
Luciagudstjänst. Barn o'
ungdomar under lednin<
Birgitta Lindh. Julfest.
Präst Kristina Askolin.

SÖNDAG 11/12
Tredje söndagen i adver

11.00Mularpskyrka
Mässa, Kristina Askolin

11. 00S:tOlofskyrk,
Mässa, Björn Lundin

11. 00 Mössebergs k;
Familjegudstjänst, Knut
Svenning. Kyrkkaffe av
Hela världen-gruppen.

14.00 Släta kyrka
Familjegudstjänst; saml
kring krubban, Jonas
Hagström. Julfest med
avslutning för barngrup
Slötagården. Fika.



kG 23/1 2

; kyrka kl 19.00
ände sig för
edan.., "Julmusik

llebergs kyrkokör,
'gdens barnkör, orkester
lister under ledning av
isvall.

kG 24/1 2

) Katarinagärden
, Knut Svenning

) Asle kyrka
sgudstjänst, samling
;rubban, Mats Lowing
rupp

) Fredriksbergs kyrka
^gudstjänst, Kristina
"i. Sång av ungdomar.

) Torbjörntorps kyrka
ig kring krubban,
ivenning

15.00Trätorget
Julbön, Jonas Hagström

17.00 S:t Olofs kyrka
Julbön, Jonas Hagström
Sång och musik med Annika
och Mattias Lagerquist samt
Ulrika och Mikael Plith.

22. 00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Knut Svenning

22. 00 Karleby kyrka
Julnattsgudstjänst,
Suzanne Byström. Kör

23. 15 Mularps kyrka
Julnattsgudstjänst

23. 30Yllestadskyrka
Julnattsgudstjänst,
Suzanne Byström.
Madelene Johansson, säng

23.30 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

23.30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström.
Säng

SÖNDAG 25/1 2
Juldagen

6. 00 Näs kyrka
Julotta, Kristina Askolin
Linda Jonsson, sång

7.00 S:t Olofs kyrka
Julotta, Jonas Hagström
S:t Olofs kyrkokör

7.00 Märka kyrka
Julotta, Pontus Johansson

Torbjörntorps kyrkokör
medverkar

7. 15 Skörstorps kyrka
Julotta, Mats Löwing
Linda Jonsson, sång,
Yngve Johansson, fiol

11. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Knut Svenning.
Frednksbergskören och
stråkkvartett

MÅNDAG 26/1 2
Annandagjul

11. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

18. 00 Slöta kyrka
Julmusik med Allebergs kyrko^
kör, Äslebygdens barnkör,
orkester och solister. Ledare:

Ted Rosvall. Sammanlyst för
Äslebygdens, Yllestad och
Slöta-Karleby församlingar.
Präst Suzanne Byström.

LÖRDAG 31/1 2
Nyårsafton

15-OOEIvagärden
Nyårsbön, Suzanne Byström
Lisa Sydhagen, sång



15. 00 Hjorten
Nyårsbön, BJÖm Lundin. Sång

16.00 Läkaren dagcentral
Nyårsbön, Björn Lundin. Sång

17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Jonas Hagström,
Säng

17. 00 Friggeråkers kyrka
Nyårsbön, Knut Svenning

17. 15 Asle kyrka
Nyårsbön, Mats Löwing
Lisa Sydhagen, sång

SÖNDAG 1/1
Nyårsdagen

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

15. 00 Mularps kyrka
LJuständning för nyfödda,
Mats Löwing

18.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumenisk gudstjänst,
Margaretha Josefsson,
Tomas Henning med flera

18.00 Kälvene kyrka
Julens sånger och psalmer
med Sara Strömberg och
Birgitta Lindh. Präst Suzanne
Byström.

FREDAG 6/1
Trettondedagjul

11.00 Vartofta-Äsaka kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

11.00 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

11. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst,
Margaretha Josefsson

11.00 Släta kyrka
Mässa, Pontus Johansson

14. 00 Asle kyrka
Familjegudstjänst med julspel,
Mats Löwing

18. 00 Mössebergs kyrka
Julens psalmer och sånger.
Församlingens körer under
ledning av Gry Graaf och
Gustav Gyllenhammar
Präst Jonas Hagström.

SÖNDAG 8/1
Första söndagen efter
trettondedagen.

9. 30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

11. 00 Skörstors kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

14. 00 Näs kyrka
Familjegudstjänst,
Suzanne Byström
Julfest i bygdegården!

18.00 Fredriksbergs kyrka
Vi sjunger utjulen!
Fredriksbergskören,
S:t Olofs kyrkokör,
instrumentalister och solister

under ledning av
Ellinor Norberg och
Annika Lagerquist.
Präst Jonas Hagström.

FREDAG 13/1

18.00Yllestadskyrk,
Musikandakt, Mats Lövu

och Suzanne Byström

Söndag 15/1
Andra söndagen efter
trettondedagen

9. 30 Luttra kyrka
Mässa, Kristina Askolin

9. 30 Märka kyrka
Gudstjänst Margaretha
Josefsson

11.00 S:t Olofs kyrkc
Mässa, Kristina Askolin

11. 00 Mössebergs k^
Mässa, Pontus Johanssc

11.00 Tia rps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwin

14. 00 Karleby kyrka
Familjegudstjanst, Suzar
Byström
Julfest!

18.00 Torbjörntorps
Gudstjänst, Margaretha
Josefsson

18. 00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Suzanne By

18.00 Fredriksbergs l
Gudstjänst, Jonas Hagst

LÖRDAG 21/1

20. 00 Fredriksbergs l
Gospelkonsert "Such a r
med stor kör och Charlie
Granehed som Elvis. Ent



»AG12/2

Märka kyrka
jänst. Knut Svenning

Näs kyrka
jänst, Kristina Askolin

3 S:t Olofs kyrka
i, Margaretha Josefsson

3 Mössebergs kyrka
a, Knut Svenning

3 Släta kyrka
jänst. Björn Lundin

3 Fredriksbergs kyrka
jänst, Kristina Askolin

3 Torbjörntorps kyrka
a. Knut Svenning

3 Skörstorps kyrka
gudstjänst, /\//o voro
f. Mats Löwing. Kaffe

3 Luttra kyrka
gudstjänst, Björn Lundin

ÄG 19/2
jssöndagen

3 S:t Olofs kyrka
3, Björn Lundin

3 Friggeråkers kyrka
3, Knut Svenning

3 Asle kyrka
3, Pontus Johansson

3 Vistorps kyrka
jänst, Suzanne Byström

3 Fredriksbergs kyrka
Jänst, Björn Lundin

18. 00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst; Hela kyrkan
sjunger, Pontus Johansson.

18. 00 Släta kyrka
Temagudstjänst, Atia våra
kyrkor. Suzanne Byström.
Kaffe

ONSDAG 22/2
Askonsdagen

18.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

18.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.30 Släta kyrka
Andakt

LÖRDAG 25/2

18. 00 Skörstorps kyrka
Orgelandakt

SÖNDAG 26/2
Första söndagen i fastan

9:30 Yllestad kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

9. 30 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Margaretha Josefsson

11. 00 MÖssebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

18.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst,
Kristina Askoiin

18.00 Märka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18. 00 Tiarps kyrka
Temagudstjänst, Alia våra
kyrkor. Mats Löwing. Kaffe

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst,
Margaretha Josefsson

LÖRDAG 3/3

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Sickden blås - en hyllning
till Astrid Lindgren med
Mössebergs musikkår och
Fredriksbergs körer och
solister.

SÖNDAG 4/3
Andra söndagen i fastan

9.30 Luttra kyrka
Mässa, Björn Lundin

9. 30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

9. 30 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

11.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00Vartofta-Asaka
kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Taizémässa, Kristina Askolin

18. 00 Mularps kyrka
Temamässa, Atia våra kyrkor,
Jonas Hagström



ÄSLEBYGDENS FÖRSAMLINGAR

Suzanne Byström, konnminister 300 00 / 0705-76 81 91, Mats Löwing, komminister 361 (
^ 0701 -89 20 07, Ted Rosvall, kantor 371 05, 0705-30 09 94, Sara Strömberg, församlinc
^ Svensson, församlingspedagog 0702-51 89 27, Gun-Britt Gunnarsson, vaktmästare Inre tjär
^ Steiner, vaktmästare inre tjänst, Karleby kyrka 070-95 27 63, Kent Strängby, vaktmästare ir
5 76 50 10, Magnus Uddenstig, vaktmästare inre tjänst, övriga kyrkor, 76 30 02 ,0702-02 0'

0703-91 05 65, Lennart Oskarsson, vaktmästare yttre tjänst 0703-91 05 64, Slötagärde
361 01, Yllestadf6rsamlingsgärd763002.

Temagudstjänster

Åslebygdens alla kyrkor
Välkommen till vinterns temagudstjänster!
En Mariaskulptur från 1400-talecm ett medeltida rökelse-
kar, en av Sveriges främsta adelsläkters vilorum, danskar som
bränt ner kyrkan tre gånger, triumfkruclfix från 1200-talet
och en kyrka med en så kallad lanternin med förgyllt klot och
kors, samt ett handskuret altarskåp från 1500-talets Lubeck,
vorivskepp och värjor, ett torn som rasade på 1700-talet och
en kyrka som är granne med både mjölkbord och bioaktuella
lanchandel med mera, med mera! Var finns allt detta?

Jo, i våra tre församlingar i Ållebergsområdet!
Här finns 11 fantastiska helgedomar, allt från medeltid till

tidigt 1900-tal. De rymmer kulturskatter och spännande his-
toria, liksom historier och skrönor. Men de är alle annat än

döda museer. De är fortfarande levande mötesplatser som
länkar oss samman med Gud och varandra genom tid och
rum.

Under vårvintern vill vi låta dessa kyrkorum och tempel
få berätta för oss på ett särskilt sätt. Alla är välkomna på en
serie temagudstjänster - ALLA VARA KYRKOR - och ef-
tcrföljande gemenskap, där vi lyfter fram det som är speciellt
för varje kyrka.

I några av våra kyrkor har vi en alldeles nyproducerad kyr-
kobeskrivning och den kommer naturligtvis också att pre-
senteras. Förs ut är: Skörstorp 12/2, Släta 19/2, Tiarp 26/2,
Mularp 4/3. Samtliga gudstjänster kl 18. 00. Tider för övriga
kyrkor presenteras i nästa Kyrkoblad.
Välkommen till ALLA VÅRA KYRKOR!

Kyrkobyggnader

Karleby får f
Planerna att bygg
församlingslokal b

De nedersta kyrkbän]
tåren flyttas fram för
lokalerna kommer ati

dikapptoalett och et

och i övrigt erbjuda n
ter till att ha kyrkkaflFi
råd och övrig församli
samhet.

Församlingen vii]
bjuda in och ha dess
öppna för annan fe
verksamhet i bygden.

Förhoppningen är
nnöjllgheter som de r
lerna kommer att uff

gynna försanilingens
kans verksamhet på o
stärka gemenskapen i
samhälle. Kyrkan ai
kyrka och detta bli:
om kyrkan kan utg
samlingsplats där mai

En ritning ligger n
beslut om och sedan

deras beslut. Förhop
bruk nästa höst, om c



SSEBERGS FÖRSAMLING

'070-208 25 83, Knut Svenning, komminister 070- 689 82 25. Gry Graaf, kantor 070-753 46 41,
rinaRedln, diakon 070-221 24 1 8, LisaGerenmark. församlingspedagog 776330/070-2886765,
ent 77 63 30, Marianne Hesselmark, vaktmästare 070-391 05 66, Mattias Olofsson, vaktmästare

'växel i Falköping 77 63 00

;rc till förmån

etes kampanj * ' . ^
erkar gör Mössebergs
Välkomna!

Falköping
det välgörenhetskon-
ir bland annat Gud-

^h Conny Stenholn.
. Svenska kyrkan och
alla intäkter går oav-
)ing. Biljetter kan kö-

dags för den årligen
psalmer och sånger
ingen i rad för denna
mlingens körer och
»juds på sånger som
n, och det blir även

ms med körerna.

Julavslutning för Svenska kyrkans unga
11 december kl 11.00 i Mösscbergs kyrka är det julavslutning
med luciatåg för svenska kyrkans ungas grupper i Mössebergs för-
samling.

Dopfest för alla som döpts under året
Dopet är en kärleksförklaring från Gud, ett tecken på att vi alla
hör samman och ar inte niinsc en förutsättning för medlemskapet
i Svenska kyrkan. Döper är stort och betydelsefullt och det vill
såklart fira. Därför bjuder vi för andra årec i rad m till dopfest
den 15 januari 2012 för alla som döptes under år 2011. Varmt
valkonina!

l Franciskus fotspår
Den 15 augusti åkte 12 av ungdomarna från ungdomsgruppen
i Mösseberg till Assisi, Italien för att under ett par dagar följa i
Franciskus fotspår. Under våra dagar i Italien talade vi om Fran-

ciskus goda hjärta och hans unika sätt att se på djur och natur
som lika viktig del av Guds skapelse som människan. Med oss
bär vi en förhoppning om att kunna bli något mer Uk Franciskus
i vårt sätt att ta emot skapelsen.

Lisa Gerenmark, församlingspedagog

samlat in 47 500 kronor till Malawi!

ä.r på Malawis landsbygd
parbank där människor
djer Lutherska kyrkan i
:a kunna ta sig ur fattig-
små lån.

sngar till Malawl hösten
^rkkaffe, gåvor, auktion

med mera samlat in 47 500 kronor! Insamlingssummans utveck-
ling kan följas på en "insamlingstermometer i vapenhuset i Möss-
sebergs kyrka.

Vi vill på detta sätt tacka alla som generöst bidrar till att stödja
ett framgångsrikt utvecklingsarbete i Malawi. Vi kommer att fort-
sätta med insamlingen under en period framöver.

Gunilla Balutia, kyrkorådet i Mössebergs församling
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^ Jonas Hagström, kyrkoherde 77 63 01 , 070-31402 95, Kristina Askolin, komminister 070-391
f 070-872 38 48, Margaretha Josefsson, komminister 77 63 21 / 0705-09 39 28, Annika Lagerquis
z 63 35, Anne Blomqvist, diakon 77 63 33. Diakoni / Nya S:t Olofs gärd; Lena Blomqvist, 0702-2
^ Asmus 77 63 34, Förskolan Boken, föreståndare Tina Andrésen 77 63 1 3, Petronella Steiner, vak

Musik

Gospel-café på Asle tå
Onsdagen den 7 december kl. 19. 00 sjunger S:c OlofGospel
med band på Skafferi Asle Tå. Julsklnksmörgås, kaffe, peppar-
kaka och glad gospelmusik för 150 kr.'

Vi sjunger ut julen
Söndagen den 8 januari kl. 18. 00 i Fredriksberg: "Vi sjunger ut
julen S:t Olofs kyrkokör, Fredriksbergskören, instrumentalister.

Välgörenhetskonserter att se fram emot!
Advents och välgörenhetskonsert, lördag 3/12 kl 18.00 i
Fredriksbergs kyrka. Medverkande: Falbygdens mänskor, din-
gent Emily Lundgren, solist Fanny Söderhielm. Biljetterna säljs
konsertdagen vid entrén och kostar 100 kronor. Behållningen
går till skolan Zlmlat i Kenya. Samarrangemang med Falbyg-
dens mänskor och Falbygden-Allebergs Rotaryklubb.

Välgörenhets och gospelkonsert, Such a nlght^', lördag 21/1
kl 20.00 i Fredriksbergs kyrka Mingel med förfriskningar från
19. Medverkande: Charlie Elvis Granehed och stor gospelkör.
Förköp hos Svanbergs resebyrå, Reminerts symaskiner och för-
samlingsexpeditionen. Från 2/1 även hos ICA Kvantum PA:s.

Behållningen går till Rädda barnens lokalavdelning i Falköping.
Samarrangemang med Falköplng-Allebergs Rocar^klubb och för-
eningen Allebergs hjälper. Vi söker körsångare so in vill vara ni ed
och sjunga Elvis! Mer Info på vvrww. svenskakyrkan. se/falkoping

Hyllning till Astrid Lindgren
Sickden blås - en hyllning cill Astrid Lindgren med Mössebergs
musikkår och Fredriksbergs körer och solister. Lördagen den 3
mars 2012 kl. 17.00 i Fredriksbergs kyrka.

Diakoni

Julafton på Ny
S:t Olofs gård

Välkommen till Julge:
skåp hos Nya S:t Oloft
i Falköpings församl
hem på Warenbergsga
Julafton, lördag 24,.
14.30-16. 30.

Buss till julbönen
Olofs kyrka avgår kl l i

Anmälan till för

lingsexpeditionen på
fon 0515-77 63 00.
Varnit välkomna!

Utställning om
Psyche da och nu är na
på Nya S: t Olofs gård
Stiftelsen Gyllenkrokt
under olika tider. Blan

Utställningen finns p;

Kyrkobyggnader

Jubileum i Fre
Fredriksbergs kyrkas l
familj egudstjänst på
Efter gudstjänsten bli



lar i gamla kyrkor
glädja sig över två nygamla orglar, som kommer att bo
korna; Skörstorp och Mularp.



Skörsrorp står redan en nybyggd orgel
från Magnussons orgelbyggeri på plats,
och på läktaren i Mularp tronar snart

Skörstorps gamla orgel, uppfräschad och
kompletterad med ny basstämma samt
svällare.

Det var egentligen den mycket dåliga
orgeln i Mularp som satte igång proces-
sen som ledde till denna orgelrockad -
där alla blir vinnare - och det är tack vare

stor generositet från Mularps socken som
det nu går act genomföra den.

GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER

Skörstorp får en nybyggd orgel, väl an-
passad till kyrkorummet och ined bas-
stämma och svällare. Trots det begrän-
sade antalet stämmor gar delningen av
de flesta stänimorna it en bas- och en dis-

kantdel att orgeln blir användbar både
för gudstjänst- och konsertbruk.

För att inte tala om bröllopsmarscher,
där "paketec" Skörstorps rundkyrka med

härlig orgelmusik för vigseln och den ny-
renoverade Skörstorps församlingsgård
för bröllopsfesten blir ett svårslagbart
koncept.

Dispositionen på den nya orgeln är
följande:

Manual

Fugara 8
Gedakt 8'

Principal 4
Rörflöjt 4'
Blockflöjt2'
Larigot l 1/3
Pedal
Borduna 16'

Svällare

diskant

basldhkant

bas/diskant

bas/diskant

bas/diskant
bas/diskant

Pedalkoppel

PIPOR FRÄN ORGEL l ÄSLE

Som en trevlig detalj kan nämnas att de
ljudande fasadpiporna i den nya orgeln
är hämtade från Asle kyrkas gamla orgel.

I Mularp komnier således Skörstorps

INBJUDAN

Välkommen till orgelinvigning!
Skörstorps kyrka Söndag 4/12 kl. 19.00
Medverkande: Annika Lagerquist - orgel,
Allebergs kyrkokör under ledning av Ted Rosvall, komminister Mats Löwing.
Invigningen av den nya orgeln i Mularps kyrka planeras till den 5/22012.

Vid flera tillfällen under våren anordnas orgelandakter!
Lördag 28/1 kl 18 i Skörstorp: Gustav Jannert, Lördag 25/2 kl 18 i Skör
Lördag 31/3 kl ISiSkörstorp: Ellinor Norberg. Lördag 28/4 kl 19 i Mul;
Lördag 3/6 kl 18 i Mularp: Birgitta Lindh



DVENTOCHJUL
iserter och musikgudstjänster!

9/12 kl 19. 00
KYRKA

11/12 kl 16. 00
IRNTORPS KYRKA
nhetskonsert

nskören Da Capo, iréne
i, Conny Stenholm,
Ihemsbygdens
jdsförening arrangerar
en till förmån för barn i

ig. Entré.

11/12 kl 18. 00
'ADS KYRKA
'.musik

j5 kyrkokör under
av Ted Rosvall

11/12 kl 19. 00
)FS KYRKA

igt/c/
av Falköpings Lucia
Fredagsensemblen åk 3,
tt Werner, dir.

Torsdag 15/12 kl 15. 00
FALKÖPINGS
FÖRSAMLINGSHEM
Julsånger med Birgitta Lindh
och Sara Strömberg.

Torsdag 22/12 kl 1 8 & 21
S:T OLOFS KYRKA
Ju! musik

Bergaton, S:t Olofs
kyrkokör, Gustavi stämmor,
Bergatons barn, solister och
instrumentalister.

Entré 50 ;- Biljetter säljs 7;o
advent efter gudstjänsten i
S:t Olofs kyrka. Därefter po
forsa m ii ngsexpedst jonen.
21/12 KL 19. 00 ÖPPET GENREP
- FRI ENTRÉ

Fredag 23/12 kl 19. 00
TIARPS KYRKA
Det hände sig för längesedan,
Juimusik med Allebergs
kyrkokör, Aslebygdens bamkör,
orkester och solister under

ledning av Ted Rosvall

Måndag 26/12 kl 18.00
SLÖTA KYRKA

Det hände sig för längesedan,
Julmusik med Allebergs
kyrkokör, Aslebygdens bamkör,
orkester och solister under

ledning av Ted Rosvall

Söndag 1/1 kl 18.00
KÄLVENE KYRKA

Musikgudstjänst
Julens sånger och psalmer med
Sara Strömberg och Birgitta Lindh,

Fredag 6/1 kl 18.00
MOSSEBERGS KYRKA
Jutens psalmer och sånger
Församlingens körer
under ledning av Gustav
Gyllenhammar och Gry Graaf

Söndag 8/1 kl 18. 00
FREDRIKSBERGS KYRKA

Vi sjunger ut juten
Fredriksbergskören, 5;t Olofs
kyrkokör, instrumentalister och
solister under ledning av Ellinor
Norberg och Annika Lagerquist,

ndas tusen juleljus

Svenska kyrkan 4»
INTERNATIONELLT ARBETE


