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sjung 
ut!

hjälp diakonin hjälpa:

ge en julklapp 
till någon du 
inte känner!

Körsång gör dig 
glad och frisk.

Gemenskap, värme, musik. 
Och den stora berättelsen om 
det lilla barnet som ger världen 
hopp. Välkommen till kyrkan!

Välkommen i 
advent och jul!

LÅT FLER FÅ
FYLLA FEM!
Var femte sekund dör ett barn  
som inte hunnit fylla fem år. Rätten 
till mat, rent vatten och hälsa är  
avgörande för barns trygghet. 
Stöd kampen mot barnadödlighet 
– ge en gåva idag!
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Swisha till 9001223

tema musik:

temagudstjänster:

psalmboken
i fokus



KyrKObladet
En tidning från Svenska kyrkan Falköping 
som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll  i  
pastoratet fyra gånger per år. 
ansvarig utgivare: Jonas Hagström. 
redaktion:  Jonas Hagström och Catarina 
Tidström. text & foto:  Catarina Tidström 
där ej annat anges. tryck: Svärd & söner AB, 
Falköping. Omslagsbild: Linnea Nordmark och 
Tuva Persson, ungdomskören Rejoice. 
adress: Falköpings pastorat, Botvidsgatan 43, 
521 35 Falköping. telefon: 0515-77 63 00.
e-post: falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/falkoping
Facebook: facebook.com/svenskakyrkanfalkoping

3. tema muSiK
Andakter på äldreboenden.

4. SjuNG diG FriSK!
Körsång är både roligt och  nyttigt.

5. StaNS StörSta iNStrumeNt 
Visste du att kyrkomusikerna ger 
lektioner i bland annat orgel?

5. julmuSiK
Julhelgens musik i våra kyrkor.

8. KaleNdarium
Vinterns musik och gudstjänster. 

11. På GåNG!
Vad händer i församlingarna?

16. ”diN Klara SOl...”
Ted Rosvall om musikens betydelse.

iNNeHåll

jonas Hagström, 
kyrkoherde 

fredsbudskap är knappast vad vi förväntar 
oss bli förgrundsgestalt i världens största re-
ligion. Men så blev det. Jesus är och förblir 
centrum, förebild, inspiratör, befriare, stöte-
sten för vissa och tillflykt för andra.

Vi kommer aldrig förbi faktum –att det är 
något alldeles särskilt med honom. Änglarna 
sjunger sitt ”Gloria” också på den Betlehems 
äng som är vårt eget hjärta. Vi hör sången, 
men vad ska vi göra av den? Instämma i den, 
protestera mot den, hålla den ifrån oss eller 
ge den en chans att förändra oss? 

För nog sjunger änglarna i våra hjärtan var-
je gång vi möter det som är svagt och föraktat 
i världens ögon, vare sig det är ett ensamt 
flyktingbarn vid en stängd gräns, en sjuk och 
ensam åldring på ett äldreboende, eller en 
tonåring som inte hittar sin plats i samhället?

Kanhända vi inte alla sjunger med super-
rena toner, men instämma i julens änglars 
lovsång kan vi göra på så många andra sätt, 
om vi nu inte vill ta sånglektioner. Det är 
bara fantasin som sätter gränser.

En riktigt god och välsignad 
jul önskar jag er alla!

Orden uttalades av en studiekamrat 
vid Uppsala universitet. Bland stu-
denterna sjöngs det mycket, både 

det som var av kyrklig karaktär och det som 
definitivt inte var det. Men min kompis 
kunde inte vara med på någondera, och var 
han det ändå kändes det tydligt hur blickar-
na riktades mot honom: Han sjöng genom-
falskt, och var därför oftast tyst.

Sång och musik ger gemenskap, det är nyt-
tigt för både själ och kropp. Men det kan 
också stänga ute, och det tänker vi inte så 
ofta på. Jag tror att min studiekamrat kände 
utanförskapet, för maken till vändning har 
jag nog aldrig sett. Istället för att stanna i 
tystnaden och utanförskapet anmälde han 
sig för privata sånglektioner. Ögonbryn höj-
des. Han, sånglektioner? Varför det, han är 
ju tondöv? 

I vår föreställningsvärd är det väl bara den 
som har en vacker och säker röst som ska ta 
lektioner och utveckla sig. Men ack så fel vi 
hade om honom. Det tog tid –men det gick 
åt rätt håll. Ett år senare kunde han sjunga, 
och det med en stämma som vi andra var 
avundsjuka på. Han har fortsatt att utveckla 
sin sång, och är idag en riktig mästersångare.

”Det som är svagt i världen utvalde Gud 
för att låta det starka stå där med skam” Or-
den är snart två tusen år gamla, men lika ak-
tuella idag som när Paulus skrev dem. Det 
vi obetänksamt ser ner på har en potential 
vi inte anar. 

Ett fattigbarn, fött i ett smutsigt stall i 
Betlehem, som växer upp under enkla för-
hållanden och sedan flackar kring med sitt 

”Men jag kan ju inte sjunga!”
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siken och texterna får vi en gemenskap. 
Vid ett tillfälle, var en kvinna med på 

andakten. Hon satt hopsjunken i sin 
rullstol och var inte kontaktbar. Jag bör-
jade spela på Lina Sandells vackra psalm 
”Tryggare kan ingen vara”. Då ser jag att 
läpparna rör sig på kvinnan och tårar 
faller på kinden. Med hjälp av de kända 
tongångarna och texterna fick vi kontakt. 

Det satte sina spår hos mig. Musikan-
dakten når sitt slut och alla tackar för sig 
och går glada till sina rum, fortsätter och 
nynnar på psalmerna. 

Jag lämnar Ranliden, varm om hjärtat 
och med ett stort leende på läpparna!  

Birgitta Lindh, kantor

Musiken berör
 bortom orden

”På äldreboendet Ranliden stiger sorlet 
i samlingssalen. Det är dags för andakt 
och flera är på ingång och slår sig ner och 
får sin psalmbok.

Jag går runt och hälsar, samtalar med 
dem och möts av varma leenden och för-
väntansfulla blickar. Stunden är kom-
men och när jag slår an första psalmen 
blickar jag ut över församlingen och ser 
glädjen i deras ögon. Den här psalmen 
kommer de ihåg! Glada sjunger de med. 

Att få komma till äldreboenden är för 
mig fyllt av värme och glädje. Att göra 
något för dem som inte kan komma till 
kyrkan. Ett avbrott i vardagen och en 
höjdpunkt för många! Med hjälp av mu-

tema musik

musikandakt på äldreboende:

Musiken i centrum
musiken är central för människan. Genom vår historia har den funnits 
med vid alla viktiga händelser i våra liv. den ger oss kraft och tröst, den 
hjälper oss att uttrycka våra känslor och vår tro och genom den kan vi 
närma oss det som är svårt att formulera i ord. 
I kyrkan har musiken en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken 
får människor uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor. Kyrkans 
musikverksamhet är bred och rymmer också körer, orkesterverksamhet, 
musikundervisning, babyrytmik och konserter. I det här numret får du smakprov 
på lite av allt det som de sex musikerna hos Svenska kyrkan Falköping arbetar med.  
Trevlig läsning!
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Sjung dig friskare!

Svenska kyrkan är Falköpings största 
arrangör av musikevenemang. Näs-

tan varje vecka kan du lyssna till musik 
i någon av våra kyrkor. Ofta är det en av 
pastoratets 13 egna körer som framträ-
der i gudstjänster eller musikgudstjäns-
ter, anordnar musikcaféer eller sjunger 
för välgörande ändamål. Den traditio-
nella julmusiken i S:t Olofs kyrka lockar 
varje år hundratals åhörare. 

Idag finns körer för människor i alla 
åldrar. Från juniorerna i Körskoj, där 
barn från fem år både sjunger, leker och 
pysslar,  till Falbygdens Oratoriekör som 
varje år framför avancerade körverk.

Numera finns också babyrytmik för de 
allra yngsta, de som inte ens hunnit fylla 
ett år.

– Ambitionen är att det ska finnas en 
kör för alla som vill sjunga. En slags kör-

trappa, där man ska kunna växa som kör-
sångare. Från körskoj och barnkörerna, 
via ungdomskören till körerna för vuxna, 
berättar Annika Lagerquist som är orga-
nist och ansvarig för musikverksamheten 
hos Svenska kyrkan Falköping.

förutom att körsången innebär 
glädje och gemenskap med andra, 
har det alltså visat sig att den också är 
rena friskvården. I antologin ”Körsång 
påverkar” (2011), ger flera olika forskare 
sin ingång i ämnet. Samtliga menar att 
det finns en rad olika hälsovinster med 
att sjunga. 

Stressen minskar, gynnsamma hor-
moner utsöndras, stora muskelgrupper i 
mellangärdet och bröstkorgen tränas och 
samarbetet mellan hjärta och lungor på-
verkas positivt. 

Livsglädje, gemenskap och en riktig hälsokur. Forskning visar att körsång är lika nyttigt som 
det är roligt. Varje vecka sjunger närmare 300 personer i kör hos Svenska kyrkan Falköping.

Musiken hjälper oss också att få ut-
lopp för starka känslor. Det finns också 
forskning som visar att barn som gått i 
musikgrupper har gjort bättre ifrån sig 
på intelligenstester jämfört med kon-
trollgrupper. Det beror troligen på att 
man genom sång och musik övar sig i att 
träffa rätt och bygga upp komplicerade 
rytmer. 

Den som sjunger tränas också på att 
lära sig och att förstå texter. Det sker en 
tillväxt av vissa områden i hjärnan och 
förbindelserna i hjärnan förbättras

– Det är så uppenbart för alla som leder 
eller sjunger i kör hur fantastiskt bra man 
mår av det, säger Annika Lagerquist. 

– Hur trött jag än känner mig före 
körövningen, så går jag alltid därifrån full 
av ny energi .
Hitta en kör för dig på nästa sida!

tema musik

bergaton
Fredriksbergskören  och 
torbjörntorps kyrkokör Körskoj
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Varför sjunger du i kör?
Svenska kyrkans körer välkomnar 
gärna nya medlemmar! Vissa körer 
kräver att du har erfarenhet och andra 
passar även nybörjare. Kontakta 
körledarna om du har frågor om vilken 
kör som kan passa dig!  

För barN OCH uNGa: 
babyrytmik (0 - 9 mån).  S:t Olofs kyrka, 
måndagar från 18 januari. Anmälan. Maggan 
Plumppu.
Körskoj (5-7 år): Mössebergs kyrka måndagar 
kl 15-16.15. Hämtning på fritids i Mösseberg. 
Ulric Rudenbrant och Britt-Marie Bendefors.
mössebergs barnkör (åk 1-3): Mössebergs 
kyrka tisdagar kl 18-18.45. Ulric Rudebrant. 
diskantkören (åk 4-6): Mössebergs 
kyrka tisdagar 16-17.  Ulric Rudebrant. 
ungdomskören rejoice (fr. åk 7): 
Mössebergs kyrka måndagar kl 17-18.15. 
Annika Lagerquist och Ulric Rudebrant. 
åslebygdens barnkör: Åsle skola tisdagar kl 
12.30. Ted Rosvall. 

För VuXNa: 
Försångarna: Rep i samband med gudstjänst. 
Maggan Plumppu.
bergaton: Falköpings församlingshem 
onsdagar kl 19. Annika Lagerquist. 
S:t Olofs kyrkokör: Falköpings församlings- 
hem torsdagar kl 19. Maggan Plumppu. 
Falköping Gospel: Fredriksbergs kyrka 
måndagar kl 18.30. Maggan Plumppu. 
Knut Svennings: Fredriksbergs kyrka tors-
dagar varannan vecka kl 18.45. Ingela Milton. 
torbjörntorps kyrkokör & 
Fredriksbergskören: Mössebergs kyrka 
onsdagar kl 19-21.  Gustav Gyllenhammar. 
ållebergs kyrkokör: Slötagården tisdagar kl 
19. Ted Rosvall. 
Gustavi stämmor: Mössebergs kyrka 
varannan tisdag kl 19. Provsjungning. Gustav 
Gyllenhammar. 
Falbygdens oratoriekör: Fredriksbergs kyrka 
en fredag i månaden. Provsjungning. Annika 
Lagerquist.

sjung med!

Conny Fant, 
torbjörntorps kyrkokör
– Jag trivs med att sjunga. 
Dels för egen del. Jag mår 
bra och sången tillför lugn 
och ro och dessutom är vi 
ett trivsamt gäng och har 
trevligt tillsammans. Den 
sociala biten inte minst 
viktig. Fikastunden vid varje 
övning!

anna lena törnblom, 
torbjörntorps kyrkokör
– Det ger glädje och 
gemenskap med tydliga 
och överblickbara mål och 
delmål. Ett välbefinnande 
fortplantar sig som ringar 
på vattnet - eller kanske en 
varm våg - och den vågen 
kan man surfa på hela 
veckan till nästa körtillfälle.

Göran blomberg, 
S:t Olofs kyrkokör
– Körsång ger mig upp-
levelser och harmoni i den 
klassiska körmusiken. Musi-
kalitet, påbrå, stimulerande 
musiklärare från ungdoms-
tiden, fick mig tidigt att inta 
plats i körer. ”En värld, där 
sången dör, är dömd och 
tom! Det skapade i sång må 
Skaparen prisa.”

Körskoj

Falköping Gospel

rejoice
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Requiem  
- Nu är en dag framliden 

Av och med Hans Kennemark. 

Varför sjunger 
du i kör?

rakel johansson, 
Fredriksbergskören
– Att sjunga i kör gör att 
man mår bra till både kropp 
och själ. Förhoppningsvis till 
glädje för någon annan.

martin johansson, 
ungdomskören rejoice
– Jag har sjungit sedan jag 
var liten. Jag blir glad av att 
sjunga. Gemenskapen med 
de andra är också viktig. 
Man får träffa nytt folk och 
lära sig nya låtar. 

Ola Palmqvist,
bergaton
– Därför att jag älskar 
musik och inte minst den 
äldre kyrkomusiken. Kören 
ger gemenskap och glädje 
och lyfter alltid upp mig om 
jag är seg och trött. Det är 
ju vetenskapligt bevisat nu 
att sång är bra för hälsan!

tema musik

missa inte!
flera av körerna 
i ett gemensamt 

projekt!

Söndag 28 februari
17.00 Fredriksbergs kyrka

Pastoratets kyrkokörer, 
instrumentalister och 

solister framför 
Hans Kennemarks 
och Alf Hambes 

folkmusikrequiem.

ållebergs kyrkokör och 
åslebygdens barnkör

Knut Svennings och S:t Olofs kyrkokör 

babyrytmik

Försångarna
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Varför sjunger 
du i kör?

I första hand undervisar musikerna i orgel, 
men de ger även lektioner i piano, sång och 
saxofon, när det finns plats.

Du kan börja spela orgel redan som barn, 
eftersom Svenska kyrkan har en barnpedal, 
en extra våning på orgeln, som gör att man 
når redan från ca sex års ålder.

Vänd dig till Annika Lagerquist för mer 
information!

Lär dig spela på stans 
största instrument!

Förskolebarn från 
Växthuset på studiebesök.

Visste du att man kan få lära 
sig att spela ett instrument hos 
Svenska kyrkan? 

n har 2300 anställda kyrkomusiker.

n utöver all körverksamhet bedriver 
orkesterverksamhet, pop- och rock-
verksamhet, musikalgrupper, musikskola, 
babysång/rytmik och mycket mer.

n genom musiken ger människor en 
värdefull mötesplats, där man kan 
uttrycka och tolka sina andliga och 
existentiella frågor.

n är Sveriges största arbetsgivare för 
frilansmusiker.

n erbjuder en unik arena där 
professionella musiker och sångare 
arbetar sida vid sida med amatörer.

n bidrar till utbildning av professionella 
kyrkomusiker, vilka kan arbeta både inom 
kyrkan eller inom samhällets offentliga 
musikliv.

n värnar den konstnärliga kvaliteten och 
det konstnärliga utvecklingsarbete.

n bedriver en musikverksamhet som 
fungerar som plantskola för blivande 
musiker.

Visste du att Svenska kyrkan...

Julmusik!
lördag 28/11 kl 11 s:t olofs kyrka: 
musik i centrum. Säsongsfinal! 
Adventsmusik Kvartett ur Bergaton och 
instrumentalister.

söndag 29/11 kl 18 s:t olofs kyrka: 
adventsmusik. S:t Olofs kyrkokör, 
instrumentalister och solister. Flensén.
 lördag 5/12 kl 17 fredriksbergs kyrka:
advents- och julkonsert. 
Falbygdens manskör.

söndag 6/12 kl 17 fredriksbergs 
kyrka: adventsgospel. Falköping gospel, 
instrumentalister och solister. 

lördag 12/12 kl 16 fredriksbergs 
kyrka: välgörenhetskonsert. Arr: Gud-
hemsbygdens hembygdsförening. Inträde.

söndag 20/12 kl 14.30 elvagården: 
julkonsert. Ållebergs kyrkokör.

tisdag 22/12 kl 18 och 20.30 s:t olofs 
kyrka: julmusik. S:t Olofs kyrkokör, 
Bergaton, Rejoice och julorkestern. Biljetter 
säljs på församlingsexpeditionen från 30/11 
samt i S:t Olofs kyrka vid gudstjänsterna på 
1:a advent. Öppet genrep 21/12 kl 19.

onsdag 23/12 kl 19.00 tiarps kyrka: 
julmusik. ”Det hände sig för längsedan…”  
Ållebergs kyrkokör och Åslebygdens barnkör. 

lördag 26/12 kl 18 slöta kyrka: 
julkonsert. ”Lyssna mänsklighet och hör”.  
Ållebergs kyrkokör. 

söndag 27/12 kl 19 vistorps kyrka: 
julens psalmer och sånger. Sånggruppen 
”Birgitta med vänner”. Carlsson. 

onsdag 6/1 kl 17 mössebergs kyrka: 
trettondagsmusik. Erik Mjönäs, 
Mössebergs barnkör, Diskantkören och 
Gustavi stämmor.

söndag 10/1 kl 17 fredriksbergs kyrka:
vi sjunger ut julen. Juloratoriet av C. 
Saint-Saëns. S:t Olofs kyrkokör och kören 
Knut Svennings, orkester och solister. 

obs! tiden!
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söndag 6 december
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin. 

10.30  Vistorps kyrka
Gudstjänst, Carlsson. 
Kyrkkaffe.

11.00 mössebergs kyrka 
Mässa, Svenning.

17.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin. 
Julavslutning för miniorer.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Adventsgospel, Falköping 
gospel, instrumentalister och 
solister. 

19.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin. Kyrkkaffe.

lördag 12 december
16.00 Fredriksbergs kyrka
”Musik i advent”. Konsert 
arrangerad av Gudhems-
bygdens hembygdsförening. 
Inträde 100:-. Alla intäkter 
går till behövande barn 
i Falköping. Flyttad från 
Torbjörntorps kyrka.

söndag 13 december
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström. 
Söndagsskola.

10.30 åsle kyrka
Mässa, Svenning.

11.00 mössebergs kyrka
Familjegudstjänst med 
luciafirande, Johansson. 
Miniorer, juniorer, Körskoj, 
Barnkören och Diskantkören. 
Efteråt adventsfika.
 
15.00 yllestads kyrka
Gudstjänst, Carlsson. 
Avslutning för barngrupperna. 
Kyrkkaffe.

17.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Luciagudstjänst, Flensén. Barn- 
och ungdomar tillsammans med 
kören Knut Svennings. 

17.00 luttra kyrka
Luciagudstjänst med barn och 
ungdomar från Luttra, Hagström.

19.00 Slöta kyrka
Mässa, Carlsson.

söndag 20 december
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Askolin.

10.30 Näs kyrka
Mässa, Lundin.

11.00 mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

14.30 elvagården 
Julkonsert, Löwing. 
Ållebergs kyrkokör medverkar

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Askolin.

17.00 marka kyrka 
Gudstjänst, Johansson. Lisa 
Bauer, sång.

19.00  mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

måndag 21 december
19.00 S:t Olofs kyrka
Julmusikens offentliga genrep.
Porten öppnar 30 min. före. 
Fri entré!

tisdag 22 december
18.00  och 20.30 julmusik
S:t Olofs kyrkokör, Bergaton, 
Rejoice och julorkestern. 
Porten öppnar 30 min. före. 
Bilj. på församlingsexp. från 
30/11 samt i S:t Olofs kyrka vid 
gudstjänsterna på 1:a advent. 

lördag 28 november
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i cenrum. Säsongsfinal. 
Adventsmusik med 
kvartett ur Bergaton och 
instrumentalister. .

söndag 29 november
första advent
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén. S:t Olofs 
kyrkokör och Bergaton, Steffen 
Mickeler, trumpet. Jenny 
Mellqvist, violin. Söndagsskola. 
Konfirmanderna medverkar.

10.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin. 
Fredriksbergskören och 
Torbjörntorps kyrkokör.

10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin. Ållebergs 
kyrkokör. Kaffe i Slötagården.

11.00 mössebergs kyrka
Mässa, Johansson. Ungdoms-
kören Rejoice sjunger och 
konfirmanderna medverkar. 
Rejoice ordnar kyrkkaffe.

17.00 tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing. Sång av 
barnen, glögg.

17.00 marka kyrka
Gudstjänst, Askolin.

18.00 S:t Olofs kyrka
Adventsmusik med S:t Olofs 
kyrkokör, Knut Svennings, 
instrumentalister och solister. 
Flensén.

19.00 Vartofta-åsaka k:a 
Gudstjänst, Lundin. Sång. 
Kyrkkaffe. 

lördag 5 december
17.00 Fredriksbergs kyrka
Advents- och julkonsert med 
Falbygdens manskör.

•	gudstjänster och musik i vinter  julhelgen
under julen firar vi att Gud blev 
människa. budskapet om att Gud 
levt ett allt igenom mänskligt liv 
är en grundpelare i kristen tro.

julafton
På förmiddagen på julafton firas ofta 
en gudstjänst där man samlas kring 
julkrubban. På kvällen är det dags för 
julbön kring julens centrala budskap 
att Gud kommer till världen som 
människa.

juldagen
Firas den 25 december till minne 
av Jesu födelse. Julnattsmässan vid 
midnatt är den första av juldagens 
traditionella gudstjänster. Den kallas 
också änglarnas mässa eftersom 
julevangeliet berättar att änglarna 
sjöng av glädje när de lämnade bud 
till herdarna om Jesu födelse. Tidigt 
på juldagens morgon firas julotta.

annandag jul
Annandag jul  handlar om den förste 
martyren, den helige Stefanos. Dagen 
visar på de konsekvenser den kristna 
livshållningen fick för många i kyrkans 
första tid, såväl som för många än idag.

trettondedag jul
Denna dag kom de tre vise männen 
till stallet för att hylla Jesus med guld, 
rökelse och myrra. Trettondedagen 
har med vår delaktighet i världen att 
göra. Gud föddes i utsattheten, och 
blev ett flyktingbarn. Maria och Josef 
tvingas fly undan hot och förföljelser 
till Egypten. Därför är detta en dag 
som ägnas åt insamling till Svenska 
kyrkans internationella arbete.

läs om jesu födelse i bibeln; 
lukasevangeliet, kapitel 2 vers 
1-20.



                     

onsdag 23 december
19.00 tiarps kyrka
 ”Det hände sig för 
längsedan…” Julmusik med 
Ållebergs kyrkokör och 
Åslebygdens barnkör. 

torsdag 24 december 
julafton
10.00 åsle kyrka
Samling kring krubban, 
Löwing. Sång.

10.00  Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin. Vi bygger 
julkrubban tillsammans, julkaffe.

13.30-17 mössebergs k:a
Jul i gemenskap. Avslutas med 
julbön kl 16.30. Föranmälan. 

17.00 S:t Olofs kyrka
Julbön, Askolin. Annika och 
Mattias Lagerquist, sång och 
piano.

22.00 luttra kyrka
Julnattsgudstjänst, Flensén.

22.00 Karleby kyrka
Julnattsgudstjänst, Lundin.

22.00 Friggeråkers kyrka
Julnattsmässa, Johansson.

23.15 mularps kyrka
Julnattsgudstjänst, Lundin.

23.30 yllestads kyrka
Julnattsgudstjänst, Carlsson.

23.30 mössebergs kyrka
Julnattsmässa, Johansson. 

fredag 25 december
6.00 Näs kyrka
Julotta, Carlsson. 
Linda Jonsson, sång.

7.00 marka  kyrka
Julotta, Svenning.
 
7.00 S:t Olofs kyrka
Julotta, Flensén.

7.15 Skörstorps kyrka
Julotta, Löwing. 
Linda Jonsson, sång.

7.15 Slöta kyrka 
Julotta, Lundin.

lördag 26 december
annandag jul
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Askolin. 
Birgitta Lindh, cello.

17.00 marka kyrka
Mässa, Askolin. 
Birgitta Lindh, cello.

18.00 Slöta kyrka
”Lyssna mänsklighet och hör”.  
Julkonsert med Ållebergs 
kyrkokör. Sammanlyst för 
Slöta-Karleby, Yllestads och 
Åslebygdens församlingar.

9

•	gudstjänster och musik i vinter  
söndag 27 december
10.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Julens sånger och psalmer. 
Körsång.
 
19.00 Vistorps kyrka
”Julens psalmer och sånger”. 
Sånggruppen ”Birgitta 
med vänner”. Carlsson. 
Sammanlyst för Slöta-Karleby 
och Yllestads församling.

torsdag 31 december 
nyårsafton
17.00 S:t Olofs kyrka
Nyårsbön, Flensén.

17.00 Friggeråkers kyrka
Nyårsbön, Johansson. Sång.

17.00 åsle kyrka
Nyårsbön, Löwing. Sång.

fredag 1 januari 2016
nyårsdagen
15.00 marka kyrka
Mässa, Svenning.

15.00 tiarps kyrka
Gudstjänst då vi tänder ljus 
för nyfödda, Löwing.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumenisk gudstjänst, Askolin.

17.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Lundin.

19.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 3 januari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

14.00  mössebergs kyrka 
Gudstjänst, Johansson.
Församlingens julfest.

18.00 Slöta kyrka
Musikandakt, Carlsson.

onsdag 6 januari
trettondedag jul
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10.30 Vartofta-åsaka k:a
Mässa, Carlsson.
 
14.00 åsle kyrka
Gudstjänst, Löwing. Julspel
med julfest för Åslebygdens 
och Slöta-Karleby församlingar.

17.00 mössebergs kyrka
Trettondagsmusik. Erik Mjönes, 
Mössebergs barnkör, Diskant-
kören och Gustavi stämmor.

17.00 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

söndag 10 januari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.30 mularps kyrka
Mässa, Lundin.

11.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson.

14.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Carlsson
Julfest i bygdegården.

14.00 Karleby kyrka
Mässa, Lundin.
Julfest i församlingsdelen.

17.00 Friggeråker
Gudstjänst, Johansson.

17.00 Fredriksbergs kyrka
”Vi sjunger ut julen”
Juloratoriet av C. Saint-Saëns
S:t Olofs kyrkokör och kören 
Knut Svennings, orkester och 
solister. Flensén.

•	gudstjänster och musik i vinter  

Gemenskap, julmat & underhållning! 
Firandet avslutas med julbön i Mössebergs 
kyrka kl 16.30. alla är varmt välkomna!

Anmälan senast 16 /12 på 0515-77 63 00. 

Fira jul i gemenskap!
julfirande i mössebergs kyrka på julafton, 
torsdag 24/12 kl 13.30-17.00
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söndag 17 januari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10.30 Slöta kyrka
Gudstjänst, Lundin.

11.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

17.00 marka kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

19.00 luttra kyrka
”Vi sjunger ut julen” 
Körsång, Askolin.

19.00 yllestads kyrka
Mässa, Carlsson.

måndag 18 januari
19.00 Fredriksbergs kyrka
Ekumeniska böneveckan, Hans 
Weichbrodt talar.

söndag 24 januari
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

10.30 Vartofta-åsaka k:a
Gudstjänst, Svenning.

11.00 mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Flensén.

17.00 marka kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 tiarps kyrka
Gudstjänst, Löwing.

19.00 Slöta kyrka
Mässa, Johansson.

lördag 30 januari
18.00 Karleby kyrka
Helgmålsbön, Carlsson.

söndag 31 januari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Johansson.

10.30 åsle kyrka
Mässa, Carlsson.

11.00 Friggeråkers kyrka
Mässa, Lundin.

14.00 mössebergs kyrka
Familjegudstjänst med 
utdelning av Barnens bibel, 
Johansson. Kyrkkaffe.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

17.00 yllestads kyrka
Temagudstjänst: ”Så skall 
psalmerna gå!”, Carlsson. 
Kyrkkaffe.

lördag 6 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum. 
Säsongsstart!

18.00 Vistorps kyrka
Helgmålsbön, Lundin. 
Fredriksbergs och 
Torbjörntorps kyrkokörer.

söndag 7 februari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Hagström.

10.30 mularps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

11.00 marka kyrka
Mässa, Svenning.

15.00 luttra kyrka
Gudstjänst, Flensén. Semlor.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.

17.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 Slöta kyrka
Temagudstjänst, ”Så skall 
psalmerna gå!”, Lundin. 
Kyrkkaffe. Sammanlyst för 
Yllestads och Slöta-Karleby 
församlingar.

19.00 Slöta kyrka
Mässa, Lundin. 
Ungdomsgruppen.

onsdag 10 februari
askonsdagen
8.30 S:t Olofs kyrka
Askonsdagsmässa, Flensén.

18.00 marka kyrka
Askonsdagsmässa, Johansson.

18.00 åsle kyrka
Mässa, Löwing.

lördag 13 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

18.00 Kälvene kyrka
Helgmålsbön, Askolin.

söndag 14 februari
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Askolin.

10.30 yllestads kyrka
Mässa, Carlsson.

11.00 mössebergs kyrka
Mässa, Svenning.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Mässa, Carlsson.

17.00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svenning.

17.00 tiarps kyrka
Temagudstjänst, ”Så skall 
psalmerna gå!”, Löwing. 
Kyrkkaffe. Sammanlyst 
för Slöta-Karleby och 
Åslebygdens församlingar.

lördag 20 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

söndag 21 februari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Flensén.

10.30 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Lundin.

11.00 mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Carlsson.

17.00 Vartofta-åsaka k:a
Temagudstjänst, ”Så skall 
psalmerna gå!” , Lundin. 
Kyrkkaffe.

19.00 Slöta kyrka
Mässa, Carlsson.

lördag 27 februari
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum.

17.00 Karleby kyrka
Temagudstjänst, ”Så skall 
psalmerna gå!”,  Lundin. 
Kyrkkaffe.

söndag 28 februari
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin.

10.30 mularps kyrka
Mässa, Löwing.

11.00 mössebergs kyrka
Mässa, Johansson.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Requiem av och med Hans 
Kennemark. Pastoratets 
kyrkokörer, instrumentalister 
och solister.

19.00 yllestads kyrka
Gudstjänst, Askolin.
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mössebergs församling. KONtaKt: PrÄSter: Pontus johansson, 0515- 77 63 27, Knut Svenning, 0515-77 63 
28. muSiKer: ulric rudebrant, 0515- 77 63 23, Gustav Gyllenhammar,  0515-77 63 24, diaKON:  tina redin 0515-77 63 29, PedaGOGer:  britt-marie 
bendefors, 0515-77 63 30,  linda Svensson, 0515-77 63 08,  VaKtmÄStare:  jessie ivarsson, 0515- 77 63 07,  mattias Olofsson,  0515-77 63 71.

Mötesplats Bergsliden 7 
Mössebergs församling har flera mötesplatser i helg och vardag. 
En av dessa är Bergsliden 7. Välkommen med att dela gemenskapen! 
Här är några exempel på vad som händer hos oss. 

gemenskapsgruppen träffas varannan 
tisdag kl 14-16 med diakon Tina Redin. Vi 
möts till gemenskap, samvaro och goda sam-
tal utifrån vad vi läser, hör, tänker och vill 
dela med varandra. Aktuellt just nu: ”De nya 
dödssynderna”! På bilden: Marianne Björk, 
Elsemarie Johansson, Inger Pettersson, Inga 
Persson diakon Tina Redin, Ruth Friberg och 
Britta Johansson.

nya gardiner och väggtextilier.
Så viktigt med en stilfull miljö! Efter många 
år har de gamla gardinerna nu bytts ut av nya 
som två ”eldsjälar” sytt. Mer textil dämpar 
ljudet i lokalen och gör det lättare att samtala 
med varandra. Stort TACK till våra ”finsöm-
merskor” som gjort detta ideella arbete med 
glädje och finess! På bilden: Marianne Hes-
selmark och Ingrid Martinsson 

delar av kvartersrådet. Vi samverkar 
med människor som bor här för att Bergs-
liden ska vara en bra plats att leva på. Kvar-
tersrådets medlemmar med olika bakgrund 
planerar och samordnar olika aktiviteter för 
alla som vill vara med: snart luciafirande 
13/12! På bilden: Lars Svanberg, Marianne 
Hesselmark, Bo Berg, Ingrid Martinson, An-
na-Lisa Hägg

torsdagsmässan Torsdag kl 9 möts vi till 
dubbel bordsgemenskap: först mässa - fika 
efteråt! Himmelskt och jordiskt på en gång 
när vi gör något lokalt och vidgar vyerna 
globalt. Här får alla plats när tron ges plats 
och näring i vardagen. På bilden: Christina 
Högman, Britta Johansson, Ingrid Martinsson, 
Anna-Lisa Hägg, Tabita Zetterström, Kjell An-
dersson, Ragnar Persson

luciafirande på bergsliden
Söndag 13/12 kl 15, bergsliden 7 
Luciatåg med Ållebergs musikklass.

med gästsolist erik mjönes. 
Mössebergs barnkör, Diskantkören 
och Gustavi stämmor. 
Erik Mjönes är sångare och musiker 
och har bland annat arbetat på 
Göteborgsoperan. Han har turnerat 
med  Christer Sjögren och sjunger 
i kören bakom Lotta Engberg på 
Liseberg. Han har även synts i 
program som Skavlan, Bingolotto 
och Guldbaggegalan.

trettondagsmusik
Onsdag 6/1 kl 17, mössebergs k:a 

Gemenskap, julmat & underhållning! 
Firandet avslutas med julbön i 
Mössebergs kyrka kl 16.30. ALLA 
är varmt välkomna! Anmälan senast 
16 /12 på 0515-77 63 00. 

fira jul i gemenskap
julafton 24/12 kl 13.30-17,
mössebergs kyrka

Erik Mjönäs

Familjegudstjänst med luciafirande, 
Pontus Johansson. Miniorer, juniorer, 
Körskoj, Barnkören och Diskantkören. 
Efteråt adventsfika.

luciagudstjänst
Söndag 13/12 kl 11, mössebergs k:a 

välkommen 
i jul!
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KONtaKt: PrÄSter: mats löwing, 0502-197 45, björn lundin, 0515-77 63 25, emanuel Carlsson, 0515-77 63 61 muSiKer: birgitta lindh, 0515-77 
63 63, ted rosvall,  0515-77 63 64. PedaGOGer: markus Karlsson, 0515-77 63 62, Sonja Svensson, 0515-77 63 65 VaKtmÄStare iNre tjÄNSt:  Katarina 
lundqvist, Slöta och Karleby kyrkor, 0515-77 63 67, Kent Strängby, Vistorps och Vartofta-Åsaka kyrkor, 0515-76 50 10, magnus uddenstig, övriga kyrkor, 0515-77 
63 66  VaKtmÄStare yttre tjÄNSt: marcus Ärlig, 0515-77 63 73, lennart Oskarsson, 0515-77 63 72.

slöta-karleby, yllestads och åslebygdens församlingar

Mellan hagar och gärden och med 
kyrkan i ryggen går vägen bort till 

Höjentorp i Yllestad. Där bor några av 
församlingens stöttepelare och dit är jag 
på väg en kulen höstdag i november. 

Sara och Bengt Jonsson öppnar finin-
gången och hälsar välkommen in i stug-
värmen! Vi brukar ses i kyrkan om sön-
dagarna men nu är vi i Saras föräldrahem.
Hon har alltid bott där och det mesta av 
tiden tillsammans med Bengt. De är be-
kanta ansikten för många församlingsbor 
i Yllestad sedan lång tid tillbaka. 1965 tog 
de gemensamt över kyrkvaktmästarsyss-
lan och kombinerade den med jordbruket 
där hemma. 

– Vi kunde arbeta ganska fritt, när vi 
hade tid och möjlighet. Ersättningen per 
år var 450 kronor, berättar Sara. 

– Ja men det var ett roligt arbete, infli-
kar Bengt. Fast vi fick stå med traktor och 
många redskap själva förstås. 

Bortanför Höjentorp bodde företräda-

Sara och Bengt Jonsson är välkända ansikten för Yllestadsborna. Under många år skötte de 
kyrkvaktmästarsysslorna i församlingen. När de tog över ansvaret 1965 var det gravgrävning 
för hand som gällde. Ersättningen var 450 kronor per år. 

Med 30 år i kyrkans tjänst

ren Rudolf Friberg. Sedan hans dagar är 
det mycket som har hänt. 

– Redan 1965 fanns till exempel elek-
trisk orgelfläkt, så trampa orgeln behövde 
vi aldrig göra, säger Sara. 

Hur var det med klockringningen då, 

undrar jag? Efter en stunds funderande 
minns Sara en episod i samband med att 
de skulle börja sin tjänst som kyrkvakt-
mästare. 

– Jag var i kyrkan vid ett tillfälle och 
skulle tända lamporna men råkade trycka 

Ållebergsprofilen
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Vårens temaserie handlar om den svens-
ka psalmboken och dess rikedom av psal-
mer och melodier. Varje temakväll kom-
mer att fokusera på en typ av psalmer, 
eller kanske på en flitig psalmförfattare 
som Johan Olof  Wallin, Anders Frosten-
son eller Lina Sandell. 

Flera körer och sångsolister kommer 
att medverka och det blir också många 
tillfällen för kyrkobesökarna att sjunga 
med i gamla och nya psalmer. 

Så skall psalmerna gå!
Psalmerna står i fokus under vårens temagudstjänster.

tiarP 23/12 kl 19.00:  det hände sig för längese’n
Slöta 26/12 kl 18.00: lyssna, mänsklighet, och hör 
ViStOrP 27/12 kl 19.00:  julens sånger och psalmer

Julmusik runt Ålleberg
Som traditionen bjuder blir det även i år julmusik med körer, 
solister och instrumentalister i tre av våra kyrkor. Var med och 
lyssna till och sjung med i de gamla älskade traditionella jul-
sångerna och psalmerna. en omistlig del av vårt julfirande!

Följande temagudstjänster är inplane-
rade, samtliga kl 17.00 med efterföljande 
kyrkkaffe och program:

31/1 yllestads kyrka
7/2 Slöta kyrka
14/2 tiarps kyrka
21/2 Vartofta-åsaka kyrka
27/2 Karleby kyrka (ObS! lördag)
6/3 Skörstorps kyrka

på fel knapp så att klockorna istället börja-
de ringa, det tyckte jag var pinsamt, skrat-
tar hon. 

Annars blev fördelningen den att Sara 
hade hand om kyrkans inre samt gravarna. 

– Ja, jag skötte gravarna, hon.  
Nu kommer kaffet fram, Sara har bakat 

bullarna och några kakor blev över från 
senaste filmkvällen borta i församlingsgår-
den, eller prästgården som det egentligen 
är.

 – Då på den tiden när vi började som 
vaktmästare så bodde kyrkoherde Erik 
Skagefors där med sin familj. De sista som 
bodde i huset var Lennart och Gunilla 
Lönnqvist, men numera får församlings-
prästen åka. 

Jo tack, det vet undertecknad!  Jag frå-
gar hur det var med gravgrävningen på 
1960-talet? 

– Det skulle grävas ungefär två meter 
djupt och det fick vi ju förstås göra för 
hand, men det gick, berättar Bengt.

mycket hann förändras under 
Saras och Bengts år som kyrkvaktmästare. 
Med tiden fick de en åkgräsklippare på 
kyrkogården och de sista åren grävdes 
gravarna med grävmaskin. Numera får 
de njuta av andras arbete när de kommer 
dit. Snart stundar Bengts 90-årsdag och de 
båda kan se tillbaka på 30 års viktig tjänst 
i kyrkan. 

Kaffet är urdrucket och nu väntar symö-
te för prästen. Jag tar adjö och åker vägen 
mot kyrkan igen. Den står där, stabil och 
trygg när tiden rusar förbi. Hennes olika 
tjänare kommer och går men hon består, 
ännu öppen, ännu levande.

Emanuel Carlsson, 
församlingspräst i Yllestad 
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falköpings församling. PrÄSter: Kristina askolin, 0515-77 63 32, Sandra Flensén, 0515-77 63 26.     
muSiKer:   annika lagerquist, 0515-77 63 22, maggan Plumppu, 0515- 77 63 35,  diaKON:  erika erlén, 0515-77 63 36.  PedaGOG:   molly 
Svensson, 0515-77 63 37.  FörSKOlaN bOKeN: elin rödström, föreståndare 77 63 13.  VaKtmÄStare:  Kent mossby, 0515-77 63 10, Caroline 
danbo, 0515-77 63 18, rebecka Hasslekvist, 0515-77 63 20. Församlingsexp./växel:  0515-77 63 00 

Vill du också hjälpa till?
Skänk julklappar!
Fredagen den 4 december kl 10-14 finns Faith to Faith och diakonin på 
torget för att samla in julklappar till behövande barn. Du kan även komma till 
Fredriksbergs kyrka och lämna in julklappar på tisdagar och torsdagar mellan kl 
14-17, senast 17 dec. Till julklappsinsamlingen tas endast nya presenter emot.

Diakonin tackar för allt stöd!
Tack till alla Er som under året har gett 
stöd till  diakonins hjälpverksamhet i 
Fredriksbergs kyrka!

Skänk en matkasse!
Som kund hos Coop extra kan du köpa och skänka varor direkt i affären som 
sedan går till behövande i Falköping. Det finns även möjlighet att betala 10kr  
för en bärkasse, varav hela beloppet skänks  i Coop presentkort! 

Varmt tack till  Z-reklam som skänkt mäng-
der av nya kläder till Fredriksbergs kyrka. 
Dessa  skänks  framförallt vidare till asylbo-
enden i kommunen. 

Vi vill ge ett stort och varmt tack till Coop 
Extra som påbörjat projektet ”En hjälpande 
hand - för behövande i ditt närområde” där 
kunderna kan skänka matkassar till diako-
nin direkt i butiken. Ett särskilt tack vill vi 
också rikta till Rädda barnen i Falköping 
som stöttat oss under året. 

Och tack till alla Er andra som skänkt 
kläder eller stöttat vårt arbete på andra sätt.  
Ert engagemang gör det möjligt för oss att 
hjälpa ännu fler ensamma och utsatta. 

 Erika Erlén, diakon.

Linn Horsevad, Coop lämnar över den 
första matkassen till diakonerna Tina 
Redin och Erika Erlén.
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Ekumeniska 
böneveckan

Dags för luciagudstjänster!

babyrytmik

Bli en del av 
vårt team!

på gång i vår!

Välkommen att anmäla dig och 
ditt barn 0-9 månader! Vi träffas 
i S:t Olofs kyrka fem måndagar 
kl 9.45 med start den 18 januari. 
Kursansvarig Maggan Plumppu, 
kyrkomusiker. 
anmälan: 0515-77 63 35 eller
maggan.plumppu@svenskakyrkan.se

Vill du dela med dig av din 
kunskap och din tid, träffa 
nya människor och lära dig 
någonting nytt? Varmt 
välkommen till vårt diakonala 
team! 

Just nu söker vi fler ideella 
medarbetare till de öppna 
mötesplatserna i vårt dia-
konicentrum  i   Fredriksbergs 
kyrka på Hjelmarörsgatan. 

Nyfiken? 
Kontakta diakon erika erlén 
på telefon 0515-77 63 36.

Böneveckan är världens största 
ekumeniska manifestation som ge-
nomförs samtidigt i cirka 75 länder 
18-25 januari varje år.

 I år är temat för veckan: ”Kallade 
att förkunna Guds storverk”. Du är 
varmt välkommen att delta i böne-
veckan här i Falköping!

bön och soppa varje dag kl 12! 
måndag: Allianskyrkan. 
tisdag: Pingstkyrkan. 
Onsdag: Fredriksbergs kyrka. 
torsdag: Warenbergskyrkan. 
Fredag: Mössebergsgården. 

måndag 18/1 kl 19 i Fredriks- 
bergs kyrka: Kvällsmöte med 
Hans Weichbrodt, präst och inspi-
ratör i Oasrörelsen.

Ge ditt barn den
bästa starten i livet!

För ditt barn är din röst 
den vackraste  i världen!

Ny kurs i 
babyrytmik

den 22/12  kl 18 och 20.30 
är det dags för den traditionella 
julmusiken i S:t Olofs kyrka. 
Biljetter säljs på församlings-
expeditionen från måndag 
30/11 samt i S:t Olofs kyrka 
vid de båda gudstjänsterna på 
1:a advent. Välkommen!

Biljetter till 
julmusiken!Luciagudstjänst med barn och 

unga från Luttra. Efteråt är det 
kaffe i bygdegården, där man kan 
bidra med musik! 
Vill du vara vara med i luciatåget 
är du välkommen till våra övningar 
i kyrkan: 29/11 kl 17,  5/12  kl 
11 och 13/12 kl 15.45. 
För information kontakta birgitta 
lindh på 0515-776363.

luttra kyrka 13/12 kl 17

Luciagudstjänst med Fredriksbergs 
lucia. Barn och ungdomar från 
Falköping tillsammans med Knut 
Svennings. Präst Sandra Flensén.

fredriksbergs kyrka 
13/12 kl 17



en svårslagen kombination. Det är därför 
psalmsången, lovsången, är en så viktig 
och omistlig del av vårt gudstjänstfirande. 
Det är därför våra kyrkor fylls vid advent 
och jul, på senare år även vid allhelgonatid. 
Man vill vara med och uppleva kraften 
och innerligheten i detta mycket speciella 
språk, som talar till oss på ett sätt vi 
knappast ens kan förklara. 

Kyrkans musik handlar dock inte bara om 
psalmer och liturgisk sång. Vårt verkliga 
trumfkort heter KÖRSÅNG – för stora 
och små – en folkrörelse som inte ligger 
idrotten långt efter. Hundratusentals 
människor i vårt förment sekulariserade 
land deltar varje vecka i en eller flera 
körer och medverkar kanske tio eller 
tjugo gånger per år i gudstjänster och 
musikgudstjänster av olika slag. Och ”drar 

med sig” familjemedlemmar, vänner och 
grannar, som kanske annars knappast hade 
kommit till kyrkan, för att lyssna och delta. 
Tala om ”missionerande verksamhet”. 

I vårt pastorat finns det körer av 
alla möjliga slag; barnkör, ungdomskör, 
gospelkör, kyrkokör och oratoriekör. Det 
är bara att välja… Som en extra bonus kan 
nämnas, att körsång är att betrakta som 
friskvård. Aktiva körsångare mår bättre, 
både fysiskt och psykiskt, än de som inte 
sjunger. 

Musikgudstjänster och musikandakter 
har också en självklar plats i vår kyrkliga 
verksamhet. Ofta fungerar de som 
”tröskelsänkare” och underlättar för dem 
som länge stått utanför allt vad kyrka och 
församling heter att faktiskt ta steget in i 
Guds hus. 

Soli Deo gloria !

Med kraft och mod och nyfött hopp, 
jag höjer glädjens ljud. 

Din klara sol...

tema musik

läs mer om musik och körsång inne i tidningen. All julmusik hittar du på sidan 7!

För något år sedan blev jag ombedd att 
lära barnen i Åsle skola en psalm. Man 

skulle ha en temavecka kring ”Gammaldags 
skola” och ville ha morgonsamling eller 
morgonbön som i gamla tider. Jag valde 
genast ”Din klara sol går åter opp” och 
satte igång med att presentera denna pärla 
till psalm för barnen. 

Det gick bra, väldigt bra! De enkla orden 
och den glada melodin talade direkt till dem 
och snart kunde de den utantill. Vid senare 
sångbesök på skolan bad de alltid om att 
få sjunga just den sången, och på begäran 
lärde jag dem sedan en till: ”Morgon mellan 
fjällen”, även den en riktig hit.

Det finns något storslaget och absolut i 
många av våra psalmer och kyrkliga sånger. 
De tillför en alldeles särskild dimension, 
vid sidan av textläsningar, betraktelser 
och formaliserade böner. ”De går rätt in”, 
som någon kyrkobesökare efter en härlig 
psalmgudstjänst uttryckte saken. 

Många av dem fungerar också som 
innerliga böner, som tål att läsas även utan 
sin musikaliska kostym. Tillsammans med 
musiken blir de dock ett strå vassare – 

”Man vill vara 
med och uppleva 

kraften och
 innerligheten.

Ted Rosvall

ted rosvall, kantor


