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N/är vintermörkret kring oss står
I det gamla bondesamhället var vinter-
mörkret både ett hot och en tillgång.
Mörla-et och kylan förhindrade sysslor
som skulle göras, och mer ensligt be-
lägna gårdar kunde ibland bli isolerade.
Det var ett hot, och ibland kunde det bli

riktigt besvärligt. Timmarna då ordent-
ligt utearbete kunde utföras var få, och
familjerna samlades kring den naturliga
värmekällan, vedspisen i köket. Många
upplevde nog en stor trivsel där. Dagens
arbetstimmar blev ju inte så många, och
det fanns tid att tända ljus, kura ihop sig,
berätta historier och dela erfarenheter

med varann till ljudet av den sprakande
elden i spisen. De stunderna var en till-
gäng-

Eftersom det inte fanns film eller TV

var det de egna berättelserna som fick ta
plats, tillsammans med berättelser från
böckernas värld. Historier om främman-

de länder, om spöken och oknytt blanda-
des med mustiga skildringar ur Den He-
liga Skrift. Bibelns viktigaste berättelse,
den om Jesus, har i alla tider fascinerat,
förundrat och bekymrat människor. Vem
var han egentligen? Och om han uppstod
- var finns han nu?

I detta kyrkoblad hittar du berättelsen
om Jesus, så som vår biskop Åke berättar
den. Ta vara på vintermörkrets möjlighet
att samlas en stund därhemma. Läs berät-

telsen, gärna högläsning (hur länge sedan
är det som du gjorde d-et sist?). Fundera

tillsammans, eller låt bara berättelsen tala.

för sig själv. Julen handlar om Jesus, och
en viktig fråga att fundera på tillsam-
mans är hur det skulle vara om Jesus gick
omkring här idag i mänsklig gestalt. Hur
skulle han vara klädd? Vilka skulle han

vända sig till? Vad skulle han göra?
Inför denna jul önskar jag er inga vin-

terstormar. Men kanske att det blir så

pass kallt och mörkt att vi alla känner
att vi kan lägga ner de vanliga sysslorna,
stänga av mobiler och surfplattor och ta
oss lid att lyssna och berätta för varann.

Dela de viktiga berättelserna ur vårt
eget liv. Kanske tillsammans med en vän
eller familjen gå till kyrkan och höra och
förundras över julbudskapet och äng-
lasången. Se mörkret och kylan som en
tillgång. Det är i mörkret vi ser ljuset som
klarast!

En välsignad Jul och vintertid önskar
jag dig, kyrkobladsläsare! Låt berättel-
serna leva hos dig, och bli själv en del av
den allra största berättelsen!



HJÄLP
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Under julen är det fler än vanligt
som söker stöd hos Svenska kyrkan.
Kollegorna på Storgatans tandvård
bestämde sig för att hjälpa till.
Under en dag i december skänker de
därför alla sina intäkter till diakonin.

)

Chuong Ly, Jessica Samuelss*
Tina Banh och Anna Carina Mi

'hoppas att deras initiativ ska
en utmaning till andra företa

Jobbar ideellt för dia
- Vi vet ju att der är många som har det
svårt. Därför känns det självklart att för-
söka hjälpa till om man kan, särskilt nu
under julen, säger Chuong Ly som äger
Storgatans tandvård tillsammans med
sin fru Cachy Lam.

Paret flyttade till Falköping för att
ta över kliniken i februari i år. De har

ingen anknytning till kommunen sedan
tidigare, men tyckte att det verkade vara
en trevlig stad, lagom stor och med bra
kommunikationer. Och de nyblivna fal-
köpingsborna trivs bra.

CHUONG KOM TILL SVERIGE från
Vietnam för 25 år sedan och sedan dess

har han bott både i Sundsvall, Umeå och

i Jönköping där han gick sin specialist-
utbildning till käkkirurg.

Det är första gången som Chuong ge-
nomför en ideell arbetsdag för art samla
in pengar till välgörande ändamål. Ti-
digare arbete han inom folktandvården

och hade inte den möjligheten. Men nu
när han driver eget och kan bcstäinma
själva vill han gärna hjälpa till.

-Jag hoppas atc det här kan bli en ut-
maning till andra företag t Falköping att
bidra på det sätt de kan, säger Chuong.

Min förhoppning är också att vi ska
kunna hjälpa till även framöver, att det
här kan bli ett samarbete som fortsätter.

Att pengarna går just till Svenska kyr-
kans diakoni beror på att man känner
till verksamheten. Två av medarbetarna

på kliniken har sjungit i en av kyrkans
körer, som varje år skänker intäkterna
från julmusiken i S:t Olofs kyrka till
diakonin.

-Vi har ju förstått hur diakonin arbe-
tar för de mest behövande, säger Chu-
ong.

- Det är viktigt för oss att pengarna
hamnar någonstans där vi vet att de gör
nytta, hos en verksamhet vi känner för-
troende för.
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konin att hjälpa i ju
till utsatta

roende av gåvor
pä. Du kan bidra
skänka pengar

ger stöd till människor
kan handla om familjer

åkande, barn och vuxna

skrivna. Främst stöttar

er. Ibland behöver man

töttning eller till exem-
en är helt beroende av

Ja. Om du vill hjälpa dia-

. :123 1734052.
ironummer 447-5 596.

ilköping".

- och vuxenstorlekar i

i torsdagar kl 14-17
stora mängder kläder.

ar kläder efter årstid.

iiot julklappar att dela
a inslagna med en liten
;an lämna in julklappar i
torsdagar kl 14-17.

dig kan du ringa
3m en annan tid.

HJÄtP
DIAICONIN
HJÄLPA

DIAKONIN
Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom
delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är
det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta
livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som

den möter oss i människan Jesus Kristus. Hos Svenska

kyrkan Falköping arbetar tre diakoner.

Anne Blomqvist
0515-776333

Erika Erlén Tina Redin
051S-776336 0515-776329



Vem är

Ar 201 5 kommer att vara ett Jesusår i Skara stift.

Som inledning på året har biskop Åke Bonnier skrivit ett
Jesusbrev riktat till alla som bor stiftet.

äg skriver detra brev till dig drygt två
år efter att jag vigts och tillträtt som
biskop i vårt stift.
När jag var nyvald ombads Jag be-

stämma ett morro för mitt episkopat.
Efter en del funderingar blev det orden
och uppmaningen "Ge Jesus äran". Det
är ett citat hämtat från psalm nr 17 i vår
psalmbok - skriven av poeten Bo Setter-
lind. Detärjesus jag vill lovsjunga och ge
all ära utan att tranipa på någon annan
människas övertygelse. Det är om honom
jag vill berätta.

Detta nya kyrkoår som börjar i och
med första advent har Jag utlyst till ett Je-
susar. Jag hoppas att mitt brev ska kunna
stimulera till både tankar och samcal om

Jesus och kanske till en nyfiken och för-
djupad relation med honom.

DEN HISTORISKE JESUS

Jesus föddes troligen mellan år 4 och 7
före Kristus. Denna konstiga tidsuppgifr
beror på att munken Dionysius Exiguus
som införde tideräkningen på 500-talet,

räknade fel på ett antal år.
Traditionen säger att Jesus föddes i

Betlehem och både evangelisten Matteus
och Lukas vittnar om detta. Men även

profeten Mika antyder det: Men du Bet-
Lehcm Efrara, som är så ringa för att vara
bland Judas släkter, av dig skall åt mig
utgå en som skall bli en furste i Israel, en
vilkens härkomst tillhör förgångna åld-
rar, forntidens dagar. (Mik 5:2).

Kanske är det ändå så att berättelserna

om Jesu födelse och hans tidiga barndom
är mer av legendarisk art med syfte att
visa på att Jesus var den Messias som den
hebreiska delen av vår Bibel vittnar om.

I Betiehem kan man besöka Jesu bib-
liska födelseplais som finns i en krypta i
den stora katedralen på Krabbans torg.
Där påminns vi om det viktigaste, näm-
ligen att Jesus var född och att han var en
historisk person med allt vad det innebar.

Jesus var jude. Han hade ett judiskt
namn och hette sannolikt Jeshua ben Jo-
set. Han växte upp i en judisk miljö. Hans
mamma var judinna och hans jordiske far
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viss tveksamhet döma Jesus till döden
genom sedvanlig romersk korsfästelse.
Efter tortyr med piska med metallhul-
lingar fick han troligen bära tvärbjälken
till avrättningsplatsen Golgata. Där kors-
fästes han med spikar in i handlederna
och genom fötterna samt med en taggig
buskliknande krona på huvudet.

Han dog genom kvävning och begrav-
des med största sannolikhet i en oanvänd

rikemansgrav i omedelbar närhet.

KRISTUS ÄR SANNERLIGEN
UPPSTÅNDEN!

Orden ovan är påsknattens budskap och
utrop. Vi kristna bekänner att döden inte
hade sista ordet. Jesus dog men uppstod
på tredje dagen. Det är korshändelsen
och uppståndelsen som är kristendo-
mens centrum. Vi kristna bekänner art

Jesus lever men på ett annac sätt än vi.
Kristi himmelsfärd vill tala om för oss

att Jesus inte är begränsad utan att han
spränger alla gränser och talet om den
heliga Anden vill hjälpa oss atc förstå att
Jesus själv är mitt Ibland oss och verkar
än idag. För oss kristna är detta grundlag-
gande viktigt oavsett vilket trossamfund
vi tillhör.

GE JESUS ÄRAN

Kära skaras tittare, att ge Jesus äran hand-
lar om att fördjupa sin kunskap om. och
relation till honom och att förstå mer

av vad han kan betyda i vars och ens liv.
Jag vill inbjuda dig som läser detta att ta
kontakt med din lokala församling och
vara med l något studiesaninianhang. Li-
kaså behöver vi ofta ta emot Jesus själv i
nattvardens sammanhang, i brödets och
viners gestalt. Nattvarden är till för alla
döpta och inte specifikt för dem som
"tror tillräckligt eller tror rätt . Kristi

kropp är utgiven för dig.
Öra et labora - bed och arbeta. Orden

är en gammal klosterdevis. Bön är viktigt
och Jesus själv talar om att vi får be i hans
namn. Han har också lärt oss en bön som

många i vårt stift kan utantill: "Vår fader,
du som är I himlen. .. Det är en omistlig
bön som vi ber i våra gudstjänster nästan
varje gäng.

Att ha en Jesusrelation innebär också
att leva det kärleksbud som Jesus gav sina
lärjungar. Han sa: "Ett nytt bud ger Jag er:
att ni skall älska varandra. Så som Jag har
älskat er skall också ni älska varandra. Alla

skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni
visar varandra kärlek. (Joh 13:34-35) De
orden handlar oni att leva som människa i

ordets allra Sannaste bemärkelse.

SLUTORD

Med några få ord har Jag velat säga något
viktigt om honom som kyrkan bekän-
ner vara sann Gud och sann människa.

Han provocerade människor med niakt
och lämnade ingen oberörd. Människor
runt honom förändrades. Han förändrar

och utmanar också idag. Han är världens
viktigaste person, värd all ära både i ord
och handling.

Fundera gärna vidare och samtala
med andra om:

-Jesus lämnar ingen oberörd. Vem är Jesus
fir dig? Vad hos Jesus berör dig mest?
- På vilket sätt utmanas du av Jesus?
- Att ge Jesus äran - vad betyder det för dig?

Med detta brev har jag introducerat Je-
susårec. Längre fram har jag för avsikt att
skriva ytterligare brev där jag fokuserar på
några specifika teologiska frågor om Je-
sus. All välsignelse önskar jag dig i Guds,
den treeniges namn!

Äke Bonnier, biskop \ Skara stift



Varmt välkommen till Svenska kyrkan! Några upp<
Se vår annonsering, hemsida eller gilla oss på fac

LÖRDAG 29 NOVEMBER

11. 00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum- säsongs-
avslutning. Bachs advents-
kantat "Världens frälsare kom
här". Kvartett ur Bergaton,
instrumentalister och solister.

SÖNDAG 30 NOVEMBER

10. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström. Berga-
ton och S:t Olofs kyrkokör.
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
10.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén. Fredriks-
bergskören och Torbjörntorps
och Mössebergs kyrkokör.
10.00 Mässebergs kyrka
Mässa, Johansson, Lundin.

Ungdomskören Rejoice.
10.00 Tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Äs!e-
bygdens barnkör. Advents-
kaffe i församlingsgården.
17. 00 S:t Olofs kyrka
Adventsgospel, S:t Olof gospel,
Lovsångskören, solister och
husbandet Henrik Wigz.
17. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Johansson.

17.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin. Allebergs
kyrkokör. Adventskaffe.
19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.
19.30 Vartofta-Asaka k:a
Gudstjänst, Lundin.
Trumpet. Adventskaffe i
hembygdsgården.

LÖRDAG 6 DECEMBER

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Julkonsert med Falbygdens
mänskor.

SÖNDAG 7 DECEMBI

10.00 S:t Olofs kyrk,
Mässa, Askolin.

10. 00 Friggeräkers k
Mässa, Svenning.
10.00 Karleby kyrka
Mässa, Elbornsson.

15.00 Yllestads kyrk,
Gudstjänst, Elbomsson.
Terminsavslutning för T
och juniorer. Adventskal

17. 00 Fredriksbergs l
Gudstjänst, Askolin.
17.00 Mössebergs k^
Musikgudstjänst. Gusta'
stämmor. Törnblom.

19.00Skörstorpskyr
Gudstjänst, Löwing. Invi
av kyrkans nya duva.
Adventskaffe.

LÖRDAG 13 DECEMB

16.00 Torbjörntorps l
Musik i advent. Gudhem

bygdens hembygdsförer
Johansson.

SÖNDAG 14 DECEMB

10. 00 S:t Olofs kyrka
Temagudstjänst, Flensér
Kören Knut Svennings fr;
"Gabriel och Maria" av H
Söndagsskola.
lO.OOTorbjörntorpsl
Mässa, Johansson.

10.00 Kälvene kyrka
Mässa, Lundin.

15. 00 Släta kyrka
Familjegudstjänst, Lundii
Terminsavslutning förjur
och miniorer. Adventskal



NDAG 22 DECEMBER

och 21 S:t Olofs kyrka
lusik. Bergaton, Bergatons
i S:t Olofs kyrkokör,
)ice, Julorkestern och
iter. Porten öppnas 30
uterföre. BiSjetter 50:-
i po församlingsexp. från
2. och i 5:t Olofs ka vid

htjånsternpå 1:a advent.

DAG 23 DECEMBER
. 00 Tiarps kyrka
nusik "Det hände sig för
jesen... " Ällebergs kyrkokör,
obygdens barnkör samt
ster och instrumentalister.

SDAG 24 DECEMBER
-AFTON
.00 Fredriksbergs kyrka
nling kring krabban, Askolln,
ssebergs barnköroch
<antkör. Julkaffe med sång
i dans kring granen.

. 00 Asle kyrka
nling kring kmbban,
ving. Säng.

.00 Torbjörntorps kyrka
nling vid krubban, Svenning.
. 00 S:t Olofs kyrka
3Ön, Flensén. Solosång.

. 00 Luttra kyrka
nattsmässa, Askolin.
osäng,

.00 Friggeråkers kyrka
nattsmässa Svenning,
:harina Nilsson, solosång.

.00 Skörstorps kyrka
nattsgudstjänst,
idin. Säng.

i. 15 Släta kyrka
nattsgudstjänst,
gström. Säng.

1. 15 Näs kyrka
nattsgudstjänst, Elbornsson.
tharina Nilsson, solosång.

1. 30 Mössebergs kyrka
nattsmässa, Johansson.

TORSDAG 25 DECEMBER
JULDAGEN
6.00 Mularps kyrka
Julotta, Löwing.
7.00 S:t Olofs kyrka
Julotta, Hagström.
S:t Olofs kyrkokör.
7.00 Märka kyrka
Julotta, Johansson.

Torbjörntorps kyrkokör och
Fredriksbergskören.

7. 00 Yllestads kyrka
Julotta, Lundin.

07.15 Karleby kyrka
Julotta, Elbornsson,

FREDAG 26 DECEBOBER
ANNANDAG JUL

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin. Sammanlyst
med Mössebergs församling.
17.00 Släta kyrka
Julmusik, Ällebergs kyrkokör,
solister och instrumentalister.

SÖNDAG 28 DECEMBER

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

10-OOTiarpskyrka
Mässa, Lundin.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
17. 00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Johansson.
19.00 Vartofta-Äsaka k:a
Julmusik, "Julens sänger och
psalmer". Birgitta med vänner
medverkar. Lundin.

ONSDAG 31 DECEMBER
NYÅRSAFTON

8:30 S:t Olofs kyrka
Pilgrimsmässa, Askolin.
14.30Elvagården
Nyårsbön, Svenning.
Sara Strömberg, sång.

17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Askolin. Solosång.
17.00 Torbjörntorps kyrka
Nyårsbön, Svenning.
17. 00 Asle kyrka
Nyårsbön, Löwing.
Sara Strömberg, sång.

TORSDAG 1 JANUARI 2015
NYÅRSDAGEN
15.00 Skörstorps kyrka
Familjegudstjänst, Löwing.
Ljuständning för nyfödda.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumenisk gudstjänst, Flensén
Sammanlyst med S;t Olofs k:a.
17.00 Märka kyrka
Mässa, Johanson.

17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.
19.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Lundin.

SÖNDAG 4 JANUARI
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10. 00 Mularps kyrka
Mässa, Carlsson.

11.30Yllestadskyrka
Gudstjänst, Carlsson.
14.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst. Julfest.
19.00 Luttra kyrka
Musikgudstjänst,
Vi sjunger utjulen. Askolin.

TISDAG 6 JANUARI
TRETTONDEDAGEN

10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
14.00 Asle kyrka
Familjegudstjänst med julspel,
Löwing. Julfest.
17.00 Mössebergs kyrka
Musikgudstjänst, Julens psalmer
och sånger. Hagström.



19.00 Vistorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

SÖNDAG 11 JANUARI

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.
Konfirmanderna medverkar.

14.00 Näs kyrka
Familjegudstjänst, Carlsson.
Julfest i bygdegården.
15.00 Karleby kyrka
Familjegudstjänst, Askolin.
Julfest.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Vi sjunger ut julen. 5:t Olofs
kyrkokör. Knut Svennings,
solister och instrumentalister

Välkomnande av vår nya
kantor Maggan Plumpu.
Hagström.

17.00 Friggerikers kyrka
Gudstjänst, Johansson.
19. 00 Tiarps kyrka
Mässa, Carlsson.

SÖNDAG 18 JANUARI

9. 30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Fiensén.

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning,

11.00 Släta kyrka
Mässa, Lundin.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
17.00 TorbjÖrntorps kyrka
Mässa, Svenning.

18.00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Hagström, Lundin,
Löwing, Ållebergs kyrkokör.
Välkomnande av vår nya präst
Emanuel Carlsson. Kyrkkaffe.
19.00 Luttra kyrka
Mässa, Flensén.

ONSDAG 21 JANUARI

12. 00 Fredriksbergs kyrka
Ekumeniska böneveckan: bön

och sopplunch.

SÖNDAG 25 JANUARI

9. 30 Vartofta-Asaka kyrka
Mässa, Carlsson,

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

10.00 Märka kyrka
Mässa, Johansson.

11.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Flensén.

17.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst. Musikalen Uv och
fred. Barnkören, Diskantkören

och ungdomskören Rejoice.
Johansson.

17. 00 Asle kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

SÖNDAG 1 FEBRUARI

9. 30 Mularps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.00 Mössebergs kyrka
Famiijegudstjänst, Svenning
Utdelning av Barnens bibel.
11.00 Vistorps kyrka
Mässa, Lundin.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
Debattkväll.

17. 00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Släta kyrka
Temagudstjänst, Lundin.
"Vär(l)defull". Kyrkaffe.

SÖNDAG 8 FEBRUAf

9. 30 Släta kyrka
Mässa, Carlsson.

10.00 S:t Olofs kyrk,
Mässa. Flensén.

10.00 Mössebergs k'
Mässa Johansson.

11. 00 Näs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.
17. 00 Fredriksbergs
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Torbjörntorps
Gudstjänst, Johansson.

17. 00 Tiarps kyrka
Temagudstjänst, "Vär(l)
Carlsson. Kyrkkaffe.

19. 00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén.

SÖNDAG 15 FEBRUA

9.30 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

10.00 S:t Olofs kyrk,
Gudstjänst, Flensén.
10.00 Märka kyrka
Mässa, Svenning.

11. 00 Skörstorps ky
Mässa, Lundin.

17. 00 Fredriksbergs
Mässa, Flensén.

17. 00 Mössebergs k;
Musikgudstjänst, Torbjc
torps kyrkokör. Svennin
17.00Yllestadskyrk
Temagudstjänst, "Vär(l)
Lundin. Kyrkkaffe.

ONSDAG 18 FEBRUA
ASKONSDAGEN

8. 30 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

18. 00Mössebergs k;
Mässa, Johansson, Flen:

Torbjörntorps kyrkokör

18.00 Asle kyrka
Mässa, Löwfng.
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isvall, 051 5-776364. PEDAGOGER: Markus Karlsson, 051 5-77 63 62, Sonja Svensson, 051 5-77 6365
t, Slöta och Karleby kyrkor0515-776367, Kent Strängby, Vistorps och Vartofta-Åsaka kyrkor 051 5-7650 10,
6 VAKTMÄSTARE YTTRE TJÄNST: Marcus Ärlig, 051 5-776373, Lennart Oskarsson, 0515-77 63 72

ir med söndagsskolan
irat för söndags-

van att ha många barn
;dagar. I år är det 20 år
lon blev vår "söndags-
^ken" i Tiarps försam-
rd. Något hon upp-
mmade själv då vi satte
för att prata och frågan
ir länge hon egentligen
idagsskolan.
ir alla barns rätt till en

ned verksamheten. Att

i också våga beröra de

'åpekar art man vissa år
ever l allra högsta grad
ket viktig verksamhet.
rara lika roligt att leda
.It enkelt:

t att ge.
Markus Karlsson

2014
TISDAG 23 DECEMBER

19.00 Tiarps kyrka:
Julmusik "Det hände sig för
längesen... " Allebergs kyrkokör,
Aslebygdens barnkör samt solister
och instrumentalister. Löwing

(FREDAG 26 DECEMBER
[ANNANDAG JUL

17.00 Släta kyrka: Julmusik,
, Aflebergs kyrkokör, solister och
iinstrumentalister. Lundin.

SÖNDAG 28 DECEMBER
19. 00 Vartofta-Asaka k:a:

Julmusik, "Julens sånger och
psalmer", Lundin



Sånger
frän Stöta.

Allebergs kyrkokör
ger ut CD-skiva
"Sånger från Släta" släpptes i november.

Ållebergs k}Tkokör startade för
nästan ett hundra år sedan och

har byrt namn Rera gånger; Släta
Kyrkokör, Slöta-Karleby kyrko-
kör, Släta pastoratskör (efter det
att Aslebygdens kyrkokör inkor-
parerats) och nu Allebergs Kyr-
kokor.

Sedan 1987 ärdetTed Rosvall

som lett detta glada gäng med
nu över 40 aktiva medlemmar. Tillsammans har de ur\Tecklat

en egen repertoar med många återkommande favoriter, Skivan
som man nu spelat in ska ses som ect smakprov och som en
dokumentation.

Vid inspelningen har kören använc sig av sina egna favoritmu-
siker, Johan Siberg, piano och Viktor Turegård-, bas som genom
åren varit med vid många musikgudstjänster och julkonserter.
På skivan medverkar också Sara Strömberg, trumpet, Annika
Lagerquist, orgel, Linda Jonsson, sopran och Ted Rosvall, sång
och blockftöjt.

Vill du ha denna lokala niusikupplevelse - ARETS JUL-
KLAPP - gar den att inhandla för 100:- styck hos försam-
lingsexpeditionen på Botvidsgatan. Den kommer också att
finnas tillgänglig vid körens advents- och j ulkonserter.

PERSONALNYTT

VÄLKOMMEN EMANUEL!
Emanuel Carlsson är ny präst i Yl-
iestads församling. Han ska också vara
arbetsledare i Allebergs arbetsområde
och arbeta med gudstjänstutveckling i
hela pastoratet. Emanuel har tidigare
arbetat i Vara pastorat under många år,
nien kommer nu närnaast från en tjänst
som ungdomspräst i Ulncehamn.

Han välkomnas vid gudstjänsten i
Yllescads kyrka den 18 januari kl 18. 00.

... det är

temagud

Tillsamma

Liv och s|
Annorlun

Nya säng

Det blir sj
föreläsare
renheterf

Vi börjai
gudstjäns'
gäst och l
knyter an
kommen c



6327, Knut Svenning, 051 5-776328. Anna Lena Tärnblom, 0703-9184 95. MUSIKER: BjörnAkerhage,
DIAKON: Tina Redln 051 5-776329, PEDAGOGER: Ing-Marie Leijon, 051 5-77 63 34, Britt-Marie

Ivarsson. 051 5-776300, Mattias Olofsson, 0515-776371

G l MÖSSEBERGS KYRKA!
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r l MÖSSEBERGS KYRKA SÖNDAG 4/1
ist. Sedan fortsätter detjulfestliga med stora och små,
:h överraskningar. Alla är varmt välkomna!



Helkväll om Moldavien i
50 000 kronor. Så mycket har
Mössebergs församling hittills
samlat in till Svenska kyrkans
arbete i Europas fattigaste land
- Moldavien. l oktober anord-
nades en temakväll om landet.

Torleif Halvorsen från Rotary i Falkö-
ping gästade Mössebergs församling un-
der lördagskvällen den 23 oktober. På in-
bjudan av Hela världen-gruppen visade
han bilder och delade sina intryck från
resor och erfarenheter han gjort i landet
sedan 1992 till idag.

Moldavien, stort som Småland och

med ungefär 5 miljoner invånare, är ett
av EU:s minst kända och fattigaste län-
der. Omkring en miljon av landets inne-
vanare arbetar utomlands, ofta under
svåra förhållanden, ditlockade av skru-

pelfria människohandlare.
Arbetslösheten i hemlandet är över 70

procent. Därför söker många varje möj-
lighet till förändring, om man över hu-
vudtaget kan läinna landet. Många barn
och unga säljs som sexslavar till utlandet
eller rvingas arbeta under de vidrigaste
villkor. Många kvinnor utsätts för våld i
hemmet av sina män.

Barn far illa och tvingas fly till alkoho-
liserade far- och morföräldrar. Eller till

ett liv på gatan, hänvisade till tiggcri och

, '3-r*
^ »

Sedan 2013 är Mö^sefcj^rg^ ^örsaml^jng^m
jekt med tokuS Oå^tt hjälpa utsatta^vii

f och ungdomar i deras svåra situation.

barnprostitution för att överleva dagen.
I denna verklighet ingjuter de kristna

kyrkorna och församlingarna hopp om
förändring. De lokala prästerna i byarna
och städerna, samarbetar med andra in-

ternationella och lokala organisationer,
Rotary i Falköping och bland andra
Svenska kyrkans internationella arbete
genom Hela världen-gruppen i Mösse-
bergs församling.

KUNSKAP OCH ENGAGEMANG

Arbetet lokalt stödjer utbildning i kvin-
nors rättigheter, skolundervisning, häl-
so- och sjukvård och skydd för utsatta.
Sedan 2013 är Mlössebergs församling
med i ett hjälpprojekt med fokus på att
hjälpa utsatta kvinnor, barn och ungdo-
mar i deras svara situation.

Hittills har vi här lokalt samlat in och

AVSLUTNING ÖPPNA FÖRSKOLAN

DENioDECEMBERKLio.ooärdetdagsförtraditionell
avslutning för öppna förskolan i Mössebergs kyrka.
Alla barn som vill får klä ut sig till luciatågsfigurer och
det blir lussekatt och pepparkaka till fika. Välkomna!



hymner och andlig sång i kraft av nå-
den, och sjung Guds lov i era hjärtan."

Vem får då vara med och sjunga?
Jo, ALLA, såklart. Vi har alla olika

förutsättningar för att sjunga, men
stämbanden är inget annat än vanliga
muskler som man kan träna upp.

^-^1
. :. sjung

i era hjärtan.
Ju mer man sjunger och övar, desto

mer sångkondis får man. Alla blir inte
olympiska mästare, men alla kan ge
sig ut pä motionärnivä.

Det är vetenskapligt bevisat att
sången påverkar vår hälsa positivt.
Sahlgrenska akademin har studerat
körsångare och när man sjunger till-
sammans i t. ex. psalmer så synkroni-
seras sångarnas hjärtslag och stress-

ANNIKA LAGERQUIST. organist

hormonerna minskar.

uppdrag som församling att sjyn^al^
lovsång tillsammans, så när vf seS\
på söndag för att ringa oiih sjunga in
det nya kyrkoåret, så hoppas jag att
du känner stor frimodftjhet i psalm-
sängen!

Guds rika välsignelse
önskar

A^
Ps Längtar du efter ett sjunga ? Svens-.
ka kyrkan hor 7 5 körer i Falköping för
alla åldrar och månqa olika . '. mofeer, i

Välkommen att to kontakt med ncaon
av körledarno! Ds
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