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ud i vardagskläder!
et är roligt att vara präsc på Jul. Inte
bara för att våra kyrkor fylls till brist-
ningsgränsen, utan helt enkelt för

c julens budskap är så upplyftande att få
. rätta oni. VI lever i en värld av mycket
inde. Tanken är att vi varje söndag ska
uppmuntran och vägledning genom att

>mma samman i kyrkan. En stund av posi-
^ laddning som motkraft mot allt negativt
kan möta i vardagen.
Sjunga (det vet vi ju att "sången ädla käns-
r föder"), lyssna till flertusenåriga och väl-
undade visdomsord och berättelser, dela

ed oss till de fattiga l kollekten, umgås en
-ind över gränserna och känna delaktighet
ed människor över hela vår jord som just
i också samlas och firar gudstjänst.
Men julen är ändå speciell, jämfört med
; vanliga söndagarna, och det har med
tdskapet att göra. Gud blir människa och
ds in i denna värld av fattiga föräldrar i
: simpelt stall. Enkelheten lyfts fram. Det
la i det Ulla betonas. Det handlar inte om

ndisar, sportstjärnor eller hollywoodfruar,
an det är de fattiga sätts i första rummet.

>r mig är detta väldigt viktigt, och vi behö-
r mer av detjulbudskapet hela året om. Det
de små och l världens ögon obetydliga som
a lyftas fram och synas.
Präster går ibland omkring i prästskjorror.
LJ har säkert sett dem själv, en svart eller
l skjorta ined ett litet vitt "frimärke" i
Isen. "Ljuset i mörkret" kallas det ibland,
h det är ju en fin tanke. Samtidigt som
jortan kan vara bra i vissa situationer, med

tydlig signal om vem man är och vilket
ipdrag man har, så är jag själv tveksain till

att använda den. Julbudskapet innebär ju att
himlen väljer att landa i det alldeles vardag-
liga, det djupt enkla och mänskliga. Gud i
vardagskläder. Det vore ju illa om präster
med sitt sätt att klä sig skulle signalera att de
vore något annat än de helt vanliga männis-
kor de är. Tro inget annat. Man kan ju lätt få
den känslan inför en unlformsklädd person,
att det skulle något annat väsen. Det sjab-
biga stallet i Betlehem rimmar nog egentli-
gen bättre med t-shirt och jeans, om man
ska vara ärlig, och därför är det också en del
präster som klär sig så.

Nu förbereds återigen våra kyrkor för ju-
lens gudstjänster, och prästen du möter kan
se ut på många olika sätt. Det viktiga är dock
att du låter Gud ta plats i dina kläder, hur de
än ser ut, och att han får vägleda dina steg
till de människor i din närhet som behöver

kärlek och din omsorg.

Med dessa ord önskar jag er lilla. Guds

frid, och en välsignad julhögtid!
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vi som vi gör?
Vi firar julen till minne av Jesu födelse. Men inbakat i vårt firande
finns traditioner och seder från en rad olika tider och länder.

Tillsammans utgör denna blandning våra svenska jultraditioner.

ngen vet när på året Jesus egentligen föd-
. des. Faktum är att under kyrkans första

300 år uppmärksammade man inte Jesus
födelsedag över huvud taget eftersom fö-
del edags firande uppfatrades som en hed-
nisk sedvänja.

När man så småningoni började fira Jesu
födelse i der kristna Rom valdes förmodli-

gen den 25 december därför att den dagen
redan var en högtidsdag. Då firades näm-
ligen solgudens födelsedag i den tidigare
romerska statsreligionen.

ÄVEN l DE NORDLIGARE delarna av

Europa firades redan innan kristendomens
intåg en högtid, vid den här tiden på året.
Ordet jul fanns tidigare i alla germanska
språk som en beteckning på just denna
hedniska midvinterhögtid.

Och medan till exempel engelsmännen
byte till Christmas (Kristi mässa) och tys-

kärna cill Weihnachten (Helig natt), har
de nordiska länderna kvar det ursprung-
liga ordet. Exakt vad det en gång betyd-
de är det ingen som vet, men man kan
följa ordet ända tillbaka till de första
århundradena efter Jesu födelse.

Till skillnad från de flesta andra euro-

peiska länder sträcker sig vårt julfirande
fortfarande ända fram till den 13 janu-
an, tjugondag Knut. Troligen är det så
därför att kyrkan ville låta den kristna
helgen sträcka sig över den tidpunkt då
man l de fornordiska religionerna firade
midvinterblot.

Så har det sedan fortsatt genom år-

hundradena och julfirandet idag är en
blandning av hedniskt och kristet, gani-
malt och nytt, inhemskt och utländskt.
Här intill, och på nästa uppslag, kan du
läsa om några av våra traditioner och
deras ursprung.
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Det förekom julgåvor till barnen i välbeställda
familjer redan under 1600- och 1700-talen,
men det var först under 1900-talets början

seden blev mer allmänt spridd.

De "julklappar" som fanns före de riktiga
presenterna var skämtgåvor, som kastades
in i hemlighet sedan någon först klappat på
dörren. Till gåvan hörde en skämtsam, ibland
kanske elak vers. Gåvan kunde vara en halm-

docka, ett vedträ eller till och med en grisfot.

Klapparna var en del i upptågen som hörde till
julfirandet i byarna. Ordet klapp anses höra
samman med just bänkandet på dörren.
Äldre än julklapparna är nyårspresenterna,

som fanns redan under medeltiden. De anses

ha sitt ursprung i de gåvor som hörde till ny-
årsfesten i antikens Rom. Nyårsfirandet och fi-
randet av Kristi födelse kom så småningom att
sammanfalla och nyårsgåvan blev enjulgåva.



Pepparkaksätande finns dokumenterat i

Sverige sedan 1300-talet. Dä var det nun-
nor som bakade och åt dem i medicinskt

syfte. Kakan är dock betydligt äldre än så.
Redan på 1800-talet före Kristus fick ro-

merska krigarna i Mesopotamien med sig
pepparkakan ut i fält.

Traditionen att äta pepparkakor vid jul

härstammar i Sverige från 1 800-talet. På-
ståendet att man blir snäll av pepparkaksä-

tände sägs komma från unionskungen Hans
av Sverige, Norge och Danmark som rege-
rade mellan år 1497 och 1501 och ordi-

nerades pepparkakor mot sitt dåliga humör.

.

cu^ : t>

Den 13 december var en viktig dag i Sverige

långt innan seden med luciatåg uppstod. Lu-
cianatten var i den äldre almanackan årets

längsta natt och var en farlig tid då
övernaturliga väsen var aktiva och alla

djur kunde tala. l bondesamhället gick

ungdomar utklädda till lussegubbar
runt och sjöng och tiggde mat och

brännvin den natten. Helgonet S:ta
Lucia, som gett dagens sitt namn,
var en ung italienska som led mar-

tyrdöden år 304, Den Ijusklädda Lucia
som kommer med en bricka i gryningen

uppträdde första gången i västsvensk
herrgårdsmiljö 1764. Folklig blev seden först
på 1900-talet, speciellt genom skolans och för-

eningars försorg.
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alköpings församlingshem med
åkträning. Vi fikar och samtalar
h traditioner.

',1, 24/1, 31/1 OCH 7/ 2
INGSHEM KL 18. 30

n! Frågor om projektet kan ställas
lossby på telefon 0515-776310
by@svenskakyrkan.se.

/ÄLKOMNA!

Under den här rubriken berättar

vi om vårt miljöarbete. Har du
synpunkter, frågor eller vill tycka
till om något så är du mycket
välkommen att höra av dig!

Svenska kyrkan har jobbat nied hållbar ut-
veckling i många år och en del av arbetet är
att hjälpa församlingarna runt om i landet
att miljödiplomeras. S\rftet med diplome-
ringen är att församlingarna själva ska gå
igenom hur man påverkar miljön med valen
man gör och se vad man kan förändra för
att bidra till en hållbar utveckling. Svenska
kyrkan Falköping blev under hösten 2011
miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans
miljödiplomering Fas 2.

I pastoratet finns en miljögrupp som nu
håller på med arbetet inför Fas 3 diplome-
ringen. Just nu uppdateras all information
om hur långt vi har konimit hittills. Det är
mycket viktigt are vi inte rappar mark utan
att vi verkligen fortsätter där vi stod vid Fas
2-diplomeringen. Eftersom det 3:e steget är
der sista, så måste vi komma frani till ett

hållbart satt att föra korkans miljötänk vi-
dåre in l framtiden.

Kent Mossby
Samordnare för miljögruppen

0515-7763 10



Välkommen till Svenska kyrl<
Här hittar du gudstjänster och musik hos Svenska kyrkan Falköping i v
komma att ändras. Följ vår annonsering i lokalpressen och besök gärna v
se/falkoping, för att inte missa något. Varmt välkommen till oss!

FREDAG 30/11

18.00 Slötagärden
Släta kyrkliga syförening håller
auktion. Lotterier, andakt mm.

LÖRDAG 1/12
14. 30Yllestads
församlingsgård
Yllestads kyrkliga syförening
håller auktion.

SÖNDAG 2/12
FÖRSTA ADVENT

9. 30 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Sandra Flensén
Frednksbergskören medverkar.
Kyrkkaffe.

lO. OOAslekyrka
Adventsgudstjänst, Mats Löwing.
Körer. Kyrkkaffe

11.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson
Kör Kyrkkaffe ordnas av
internationella gruppen.

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Anna Hagman

14. 00 Märka kyrka
Familjegudstjänst, Pontus
Johansson. Miniorerna medverkar

18. 00 Släta kyrka
Adventsgudstjänst, Sandra
Flensén. Kör. Kyrkkaffe

18.00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning
Säng: Lisa Bauer, sopran.

18.00 S:t Olofs kyrka
Musikgudstjänst; Bachkantaten
Präst Björn Lundin

19. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

19. 30 Vartofta-Asaka
kyrka
Adventsgudstjänst, Knut
Svenning.Kyrkkaffe

LÖRDAG 8/12
18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst; Falköpings

mänskor. Präst Kristina Askolin

SÖNDAG 9/12
9. 30 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

11.00 S:t Olofs kyrka
Familj eg ud stjänst, Anna Hagman

11. 00 Karleby kyrka
Mässa, Suzanne Byström

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström

15. 00 Vilostads kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne
Byström. Terminsavslutning för
barngnjpperna. Kyrkkaffe

19. 00 Skörstorps kyr
Gudstjänst, Suzanne Bystn
Kyrkkaffe

FREDAG 14/12
18. 30 Luttra kyrka
Luciagudstjänst.
Präst Björn Lundin

LÖRDAG 15/12
16.00 Torbjörntorps
Välgörenhetskonsert.
Samarrangemang med
Gudhembsbygdens hem-
ygdsförening. Entré.

SÖNDAG 16/12

9. 30 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Mössebergs k;
Familjegudstjänst, Pontus
Johansson. Terminsavslutn

barngrupperna.

11.00S:tOlofskyrk;
Gudstjänst, Kristina Askolii

14.00 Släta kyrka
Familjegudstjänst: Samlin;
krabban, Sandra Flensén

16. 30Mularpskyrka
Musik och lyrik i advent, tv
Löwing och Ted Rosvall

18.00 Fredriksbergs
Mässa, Björn Lundin



Yllestads kyrka
i, Knut Svenning. Sång.

iDAG 26/12
ANDAG JUL

Märka kyrka
, Knut Svenning

O S:t Olofs kyrka
, Knut Svenning

D Torbjörntorps kyrka
änst. Knut Svenning.
3 Lindh, cello

3 Släta kyrka
gudstjänst. Julmusik
srer mfl. Präst Suzanne

äm. Sammanlyst från
d och Aslebygdens
ilingar

DAG 30/12

3 S:t Olofs kyrka
. Kristina Askolin

) Mössebergs kyrka
Knut Svenning

} Fredriksbergs kyrka
rogudstjänst, Kristina
Kyrkkaffe

) Kätvene kyrka
ludstjänstjulmusik med
upp mfl. Präst Knut
"ig. Sammanlystfrån
Karleby och Äslebygdens

lingar

l DAG 31/12
SAFTON

) Elvagården
ön, Suzanne Byström

l Asle kyrka
ön, Mats Löwing

17.00 Friggeråkers kyrka
Nyårsbön, Knut Svenning

17. 00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Kristina Askolin

TISDAG 1/1 2013
NYÅRSDAGEN

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Anna Hagman

11. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Knut Svenning

15. 00 Tiarps kyrka
Familjegudstjänst, Mats Löwing.
Ljuständning för barn födda och
döpta under 201 2

16.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

18.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumenisk gudstjänst
Anna Hagman, Björn Akerhage
mfl.

.

19.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström

SÖNDAG 6/1

11.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Sandra Flensén

11.00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Knut Svenning

11.00 Vilostads kyrka
Mässa, Pontus Johansson

14.00 Asle kyrka
Familjegudstjänst med julspel och
julfest. Mats Löwing

18.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst: Julmusik med
körer. Präst Jonas Hagström

18.00 Släta kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Björn Lundin

FREDAG 11/1

18.00 Släta kyrka
Musikandakt, Ted Rosvall och

Birgitta Lindh

SÖNDAG 13/1

9. 30 Luttra kyrka
Mässa, Sandra Flensén

9. 30 Friggeräkers kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

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

11.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Sandra Flensén

11.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Kristina Askolin

14.00 Karleby kyrka
Familjegudstjänst, Suzanne
Byström. Julfest.

14. 00 Näs kyrka
Familjegudstjänst, Anna Hagman.
Julfest

18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst; Vi sjunger ut
julen. Kör. Präst Kristina Askolin

SÖNDAG 20/1

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Anna Hagman

10.00 Mössebergs kyrka
Familjemässa med dopfest
församlingsvåningen, Pontus
Johansson, Knut Svenning,
Birgitta Lindh mfl.

10. 00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing



11. 30 Vistorps kyrka
Mässa, Suzanne Byström

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Kristian Askolin

17. 00 Märka kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

19.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Jonas Hagström

SÖNDAG 27/1

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Knut Svenning

10. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Jonas Hagström och
Sandra Flensén

.

10.00 Vartofta-Asaka
kyrka
Gudstjänst, Björn Lundin

14. 30 Elvagården
Mässa, Björn Lundin

17.00 Fredriksbergs kyrka
Sinnesrogudstjänst, Sandra
Flensén

17.00 TorbJÖrntorps kyrka
Gudstjänst, Knut Svenning

17.00Tiarps kyrka
Mässa, Mats Löwing

LÖRDAG 2/2

11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

SÖNDAG 3/2

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Björn Lundin

10. 00 Mössebergs kyrka
Familjemässa. Utdelning av
barnens bibel, Pontus Johansson

10.00 Asle kyrka
Familjegudstjänst, Mats LÖwing

11. 30 Luttra kyrka
Gudstjänst, Kristina Askolin

15.00 Kälvene kyrka
Familjegudstjänst med
Ijuständning, Suzanne Byström

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Körfestival, pastoratets alla
musiker och Jonas Hagström

17. 00 Karleby kyrka
Familje gudstjänst med
Ijuständnining, Suzanne Byström

19. 00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

SÖNDAG 10/2

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Anna Hagman

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Pontus Johansson

10.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Suzanne Byström
Kyrkkaffe

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Anna Hagman

17. 00 Märka kyrka
Mässa, Knut Svenning

17.00 Släta kyrka
Temagudstjänst, "Menniskans
ålder - den upp-och-nedvända
trappan", Suzanne Byström.
Kyrkkaffe

19.00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjänst, Knut Svenning

19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Pontus Johansson

ONSDAG 13/2

18.00 S:t Olofs kyrka
Mät;c;a Rinrn l iinrlin

18.00 Mularps kyrka
Mässa, Mats Löwing

18. 30Friggeräkersk'
Mässa, Knut Svenning

SÖNDAG 17/2

10.00 S:t Olofs kyrk;
Gudstjänst, Kristina Askolii

10.00 Mössebergs k)
Mässa, Knut Svenning

10.00 Släta Kyrka
Mässa, Björn Lundin

11.30 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Mats Löwing

17.00 Fredriksbergs l
Mässa, Kristina Askolin

17.00 Torbjörntorps l
Gudstjänst, Knut Svenning

17. 00 Näs kyrka
Temagudstjänst, Menniskc
ålder - den upp-och-ned\/
trappan", Sandra Flensén
Kyrkkaffe.

SÖNDAG 24/2

10.00 S:t Olofs kyrk;
Mässa, Jonas Hagström

10.00 Mössebergs k^
Mässa, Pontus Johansson

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Suzanne Bystr

17. 00 Fredriksbergs
Sinnesrogudstjänst, Sandra

17. 00 Friggeråkers k
Mässa, Pontus Johansson

17. 00 Asle kyrka
Temagudstjänst, Mats Löv
"Menniskans ålder - den u

och-nedvändatrappan", fv
Löwina. Kvrkkaffe
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SERTER OCH MUSIKGUDSTJÄNSTER!

16/12 19. 00
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22/12kl18&
llofs kyrka
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n, S:t Olofs kyrko-
tavi stämmor,

ns barn, julorkes-
solister. Annika

ist, dirigent
0;- (går oavkortat
^nin) Föl köp trän
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;otan 43.

21/12kl19. 00
:s kyrka
'ens öppna genrep,
och glöggserve-

Söndag 23/12 kl 19.00
Tiarps kyrka
JULMUSIK

Aslebygdens barnkör,
Allebergs kyrkokör,
instrumentalister och

solister, Ted Rosvall,

dirigent

Onsdag 26/12 kl 18. 00
Släta kyrka
JULMUSIK

Allebergs kyrkokör,
instrumentjlister och

solister. Ted Rosvall,

dirigent

Söndag 30/11 kl 18. 00
Kälvene kyrka
JULENS PSALMER OCH

SÅNGER

Sånggrupp och instrumen-
talister under ledning av
Birgitta Llndh

Söndag 6/1 kl 18. 00
Mössebergs kyrka
JULENS PSALMER

OCH SÅNGER

Barnkören, Lovsångskören
och Kyrkokören.

Fredag 11/1 kl 18.00
Släta kyrka
MUSIKANDAKT

Ted Rosvall och

Birgitta Lindh

Söndag 13/1 kl 18.00
Fredriksbergs kyrka
Vi SJUNGER UT JULEN

S:l Olofs kyrkokör,
Knut Svennings,
Frednksbergskören,
Instrumentalister

och solister,

Ellinor Norberg
och Annika Lagerquisl

loss och sjung med oss!
ral med pastoratets alla körsångare, 6-90 år!

KYRKA SÖNDAGEN DEN 3 FEBRUARI KL 17 OCH 19

där Svenska kyrkans körer i pastoratet presenterar sig med var
iiljetter börjar säljas måndag 1 0/12 på församlingsexpeditionen.
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ÄSLEBYGDENS FÖRSAMLINGAR
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PRÄSTER: Suzanne Byström, 0705-76 81 91, Mats Löwing, 0709-50 83 86. KYRKOMU;
Rosvall, 0705-30 09 94. PEDAGOGER: Sara Strömberg, 0702-10 70 95, Sonja Svenss
TJÄNST: Gun-BrittGunnarsson, Släta kyrka 0705-239532, Sebastian Strelth, Karleby k
torps och Vartofta-Asaka kyrkor 76 50 1 0, Magnus Uddenstig, övriga kyrkor, 0702-02 05 7
Ärlig, 0703-91 05 65, Lennart Oskarsson, 0703-91 05 64, Församlingsexp. /växel i Falköp

Värens tema

Om menniskans åldrar
Vårens TEMAGUDSTJÄNSTER med efter-
följande samkväm kommer att ha temat
"MENNISKANS ÅLDRAR - Den Upp-
och-Ned-Vända-Trappan".
Ett tema som knyter an till livsfrågor som vi
ställs inför under olika skeden i våra liv. Till-

sammans med varandra och inbjudna gäster
får vi vandra på ålderstrappan och dela tankar
och erfarenheter. I anslutning till våra guds-
tjänster får vi också möjlighet att sätta fokus
på förslaget till våra nya gudstjänstordningar.
Ett separat program för samtliga temaguds-
tjänster och ämnen kommer att ges ut.

Barn och ungdom

Familjegudstjänster i jul
9 december kl 15 Yllestads kyrka Julavsl

16 december kl 14 Släta kyrka Samling kl
24 december kl 10 Äsle kyrka Samling k

6 januari 2013 kl 14 Asle kyrka Julspel c

13 januari 2013 kl. 14 Näs kyrka Julfest i

13 januari 2013kl. 14Karlebykyrka. Fa

Svenska kyrkans unga i Skara stift ordnade en Vt.
Tiarpsförsamlingsgården vacker höstdag i slute



SSEBERGS FÖRSAMLING

170-208 25 83, Knut Svenning, 070-689 82 25. MUSIKER: Björn Akerhage, 070-572 17 01, Gustav Gyl-
)70-221 24 18, PEDAGOGER: Maria Håkansson, 77 63 30/070-288 67 65, Britt-Marie Bendefors, 77
. Imark, 070-391 05 66, Mattias Olofsson, 070-58 76 917, Férsamlingsexp./växel 77 63 00

3pfest!
irskilt fira de som

2, nien självklart
r viktigt och värt
ned familjemässa
tårtfest och över-

m äldre, senast den

Terminsavslutning!
Söndagen den 16 deceniber kl 11. 00 är det
terminsavslurning för barnkören och barngrup-
perna i Mössebergs kyrka. Vi firar fanilljeguds-
tjänst tillsammans och efter det blir det kalas
med korv och bröd, fiskedamm, sång och musik
nim i källarvåningen! Välkomna!

alawi
;, med vår Hela-världen
etet nied spar- och låne-

uppland och Angerman-
r invånare. Malawl är allt-
ika, soni har drabbats hårt

lem nied undernäring.
jorden gör att landet är

viktigaste näringen, även

' gör det inöjligt för dess
1000 kronor för acr köpa
:er eller förbättra boendet.

ärutsättningar för hållbar
ghet till små lån går hand
.
kens medlemmar utblld-

1-t den betalar nu inte bara

liarna del av vinsten. Tack

smmar mindre sårbara för

Ils inför, som till exempel
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sjukdom eller missväxt. Svenska, kyrkan stödjer lutherska kyrkans
arbete för att människor själva ska kunna ta sig ut ur fattigdomen och
som är Mössebergs församlings särskilda insamlingsprojekt.

Hela-världengruppen i församlingen ordnar med kyrkkaffen och
försäljningar av olika slag som hittills, tillsammans med kollekter,
har samlat in ca 78.000 kronor sedan 2010. Du har möjlighet att
vara med och hjälpa till med det arbetet oni du vill. Ju fler som hjälps
åt med det, desto roligare! Din insats behövs verkligen. Och tänk att
vi tillsammans kan göra skillnad för en positiv utveckling!

Text: Pontus Johansson
Kontaktperson Hela-världen-^rupp: Gunilla Balutia, 070-695 82 32
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Fredriksbergs kyrka

1?^.
Advent och jul i Fré<

FÖRSTA ADVENT
Glädjerop, flaggor och niantlar! Vi hälsar alla varnit välkonina
till Fredriksbergs kyrka söndagen den 2/12 klockan 9. 30 då vi
firar första advent.

Fredriks bergs kyrkans körer och gruppverksamheter medverkar.
Efcer gudstjänsten är det adventsfika och vi hjälps åt att bygga vår
krubba tillsammans.

JULAFTON
Kom och fira jul i Fredrlksbergs kyrka på julaftonens förmid-
dag mellan 10. 00-12. 00! Kom i god tid!
På Julafton kl 10. 00 är det gudstjänst med samling vid krabban. Vi
talar och sjunger om hur det var när Jesus skulle födas i Betlehem.
Barn får hjälpa till i berättandet med krubbfigurer. Efter gudstjäns-
ten serveras traditionellt Julkaffe. I samband med Julkaffet blir det
för barnen dans kring granen och julnays för de vuxna.

Falköpings församlingshem

Köksintresserad volontär sökes!

Köksintresscrad kvinna eller man sökes till vårt soppkök.
Arbetsuppgifter; Förberedelser och tillagning av "sopplunch". Tid;
Måndagar och torsdagar mellan kl. 09.00-13.00.
För mera upplysningar kontakta föreståndare Per Janson telefon
0515-776381, 072-5622042 eller besök församlingshemmet mån-

MÄSSA, MAT O

Mässa, mat och lite ]
18. 00. Startar igen fe

Barn- och ungdoi

Många nyhe
Fredriksbergs kyrka
miljeverksanaheten <
konima in och vara :

TISDAGAR:
14-16 Öppen förski

Vi leker, målar, sjung
16-17. 30 Frizon. fi

Rockkällan , skapa,
Vi avslutar med en sa

ONSDAGAR:

15-16. 30SKU. for

spelar spel och avslut;

16. 30-18. 30 (jämn
är konfirmerad (14-2
och vi avslutar varje

TORSDAGAR:

9. 30-11. 30 Öppen
vuxen. Vi leker, målai

14. 30-16. 00 SKU, f

spelar spel och avslut:
16-16.45Barnkör1

Kom själv eller ta niei
ser fram enior att mö

1 l nn



nyrenoverade lokaler i den vackra före detta
3fs kyrka. Ett centralt läge med en fantastiskt
<olan på en ny inriktning mot natur och teknik
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or innebär att man genom ord och handling
it- vill att varje barn ska känna sig värdefullt

och respekterat, samtidigt som det läggs
ns stor vikt vid alla människors lika värde.
let Förskolans verksamhet bygger på en
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kristen värdegrund, präglat av tro, hopp
och kärlek.

- Vi vill att barnen ska uppleva att kyr-
kan är en plats där alla kan känna sig väl-
komna, säger Elin Rödström.



OM BOKEN:
. Boken är en fristående förskola

med Svenska kyrkan som hu-
vudman.

. Förskolan har en kristen profil
men följer samma läroplan som
kommunala förskolor. Barnen

måste inte vara medlemmar i

Svenska kyrkan.

. Boken har plats för 40 barn
fördelade på två avdelningar.
På förskolan arbetar sex peda-
goger.

. Öppettiderna är 6. 30-17. 30

. Maten som serveras kommer
från Vindängens kök

. Boken tillämpar kommunens
maxtaxa men har egen kö
och ansökan görs direkt till
förskolan.

Kontakta gärna Boken och
förskolechef Elin Rödström på
telefon 0515-77 63 14

"Falköpings b^
- Boken är Falköpings bästa f<
koncept. Det säger Jesper Lin<
med och engagerat sig i färsk

Jesper Linder har rvå barn och jobbar
som project manager på Volvo IT i Skav-
de. Der scnasre året har han funnits med i

den föräldragrupp som, i samarbete med
kyrkans personal, arbetat fram en plan
som gjort der möjligt att driva förskolan
vidare. Tillsammans har föräldrarna lagt
ner flera hundm dmmars arbete.

Tvekade du någonsin att engagera dig?
- Nej, egentigen inte. Jag tror på den här
unika förskolan. Det finns inget annan
som den här i Falköping. Nu har vi cill-
sammans med kyrkan hittar ett koncept
som vi tror på och känner en långsiktig-
het i. Det känns väldigt bra.

Vad är det som gör Boken så bra?
-För mig är det Falköpings bästa för-
skola, med ett unikt helhetskoncept. Till
att börja är personal mycket engagerad.
Deras vilja att genomföra och jobba med
de förändringar som krävts har varit av-
görande för förskolans framtid.
- Här finns också en fantastisk utemiljö
väl anpassad för olika åldrar och en inne-
miljö med möjlighet att dela barngrup-
pen i olika temarum. Placeringen på för-
skolan är också bra och cenrrumnära. Bo-

kens kristna profil är också väldigt viktig.
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.mation eller för ett besök!
1 43 Falköping. Tel. : 0515-77 63 14


