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Jonas Hagström, 
kyrkoherde 

den får vara med. Där finns välklädda vise 
män, där finns väderbitna fattiga herdar och 
fromma lamm. En öm, ung moder med en 
svårförklarad graviditet och en beskyddande 
”plastpappa”, änglalika personer och en och 
annan arbetsoxe. I julkrubban ryms vi alla, 
hur olika vi än är, kring Jesusbarnet. Ett myck-
et viktigt budskap i våra dagar.

Det sägs att det var Franciskus av Assisi som 
år 1223 satte upp den första julkrubban på en 
grässlänt i de italienska bergen. Jag hoppas att 
du nu till jul sätter upp din egen och förundras 
över friden den utstrålar och över hur den väl-
komnar oss alla åsnor, oxar, herdar och änglar, 
in i julens stora mysterium. 

Gud välsigne din jul! 

Kanske har din tanke stannat upp 
inför julkrubban någon gång? Om      
inte – låt den göra det i år. Jag hop-

pas att du har en julkrubba därhemma och 
att du får förmånen att plocka med figurer-
na och fundera på hur de ska stå uppställda. 
Jag hoppas också att det är rätt stryktåliga 
figurer, så att eventuella barn och barnbarn 
fritt kan leka med dem och själva bli en del 
av själva budskapet i den. 

Där ska finnas Josef och Maria, oxe och 
åsna, herdar och lamm, ett par änglar kan-
ske och tre vise män. Och så Jesusbarnet 
i foderkrubban, förstås. I en kyrka där jag 
ledde julottan för ett antal år sedan kunde 
vi inte hitta Jesusbarnet på juldagsmorgo-
nen, trots ivrigt letande. ”Vi kör ändå” sa 
vi till slut till varann, kyrkvärdar, kantor 
och präst. Men den där känslan gjorde sig 
påmind under hela julottan – att det allra 
viktigaste saknades. Det var fint, det var le-
vande ljus och vackra sånger. Men tänk om 
julens centrum, Jesus, saknas i krubban och 
i våra hjärtan? Då kan vi sjunga och tända 
hur många ljus vi vill. Någon riktig jul blir 
det inte. 

Julkrubban är ju bilden av vår egen lilla 
värld. Det är vi som är den brokiga ska-
ran som får mening i tillvaron när vi sam-
las kring Jesusbarnet. Jag identifierar mig 
gärna med åsnan (märkligt, eller hur?) och 

Vem är du och 
vem är jag i julkrubban?

kyrkoherden har ordet



När beslöt du dig för att bli kantor?
– Det var sommaren 1975, efter att ha del-
tagit i Orgelspelarkursen på Hjo Folkhög-
skola.

Har arbetet förändrats under dessa år?
– Det har blivit mer administrativt arbete, 
fler möten och konferenser, mer krånglig 
teknik, mindre tid för själva verksamheten, 
för planering och utveckling av gudstjänst-
liv och församlingsverksamhet.

Så har en sann trotjänare gått i pension. Ted Rosvall slutar efter över 40 år i pastoratet. Mats Löwing 
fick en pratstund med honom i samband med de välbesökta avskedsgudstjänsterna i Slöta och Åsle.

Vad betyder sången och musiken för 
kyrkan, för oss människor?
– En kyrka utan lovsång är ett otänkbart 
koncept. Sången och musiken lyfter och 
bär oss, och fungerar också som en ”trös-
kelsänkare” för många av våra medlemmar 
– ett verkligt trumfkort i vår kyrka! 

Varför sjunger man i kör?
– Sången är en källa till glädje och välbefin-
nande – ett hälsoprojekt. 

Där orden slutar, där tar musiken vid, och 
kyrkomusiken har en enastående förmåga 
att samla människor som kanske annars 
inte skulle komma till kyrkan.

Vad är utmaningen och glädjen i att ha en 
barnkör i församlingen?
– För att en barnkör skall fungera och över-
leva krävs det ett betydande engagemang 
från barnens föräldrar. Ofta prioriterar fa-
miljerna annat på söndagarna, när kören 

Tro, hopp och handarbete
Ted Rosvall började 1974 med ungdoms-
kör i Slöta och Karleby och har sedan haft 
tjänst som kyrkomusiker både i Fredriks-
berg, Åslebygden och Slöta-Karleby.

”Där orden slutar tar musiken vid”
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skall medverka i gudstjänsten. En annan 
utmaning är det faktum att barnen redan 
efter några år flyttar till en annan skola var-
vid körsjungandet upphör.

Glädjen, de år och perioder när barnkö-
ren fungerar som den skall, är emellertid 
så stor att den uppväger alla bekymmer. 
Barnkören fungerar som en ”kyrkmagnet” 
och drar föräldrar, syskon, mor- och farför-
äldrar, m fl till kyrkans gudstjänster. Sär-
skilt roligt och upplyftande har det varit vid 
de tillfällen där barnkör och vuxenkör har 
sjungit tillsammans, t ex vid advent, påsk 
och jul: ”Unga sjunga med de gamla, sig 
församla jordens böner”.

Vad har körresorna betytt?
– Körresor och andra utflykter, konserter 
och fikastunder är en omistlig del av en 
körs tillvaro. De svetsar kören samman, 
ger medlemmarna gemenamma minnen, 
musikalisk inspiration och fungerar också 

som ett dragplåster i värvandet av nya kör-
medlemmar. 

Under min tid har Ållebergs kyrkokör 
genomfört en rad utlandsresor med egna 
framträdanden och i samarbete med ut-
ländska körer, som alla har kommit på 
svarsbeök. 

I särklass bland dessa resor står kanske 
USA-turnén 1999, men även Finland, 
Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Bel-
gien. Österrike och Ungern har fått besök, 
liksom en rad orter inom Sverige. Barnkö-
rerna har också gjort resor, bl a  vid flera 
tillfällen till Stockholm.

Hur kom du på den ”galet geniala” idén 
med julmusik dan-före-dan i Tiarp?
– Jag har alltid haft svårt för detta julen vara 
skall till påska med ”julkonserter” långt in i 
januari. Mycket av julglädjen ligger ju i för-
väntan, i glädjen inför det som skall kom-
ma, och det slog mig redan 1979, då jag var 

kantor i Fredriksbergs kyrka, att den 23/12 
skulle kunna vara rätt dag för en ”sjunga-in-
julen”-aktivitet. 

När det slog väl ut dristade jag mig att 
året därpå, när jag hade blivit kantor i Åsle/
Mularp/Tiarp, ta med mig konceptet dit. 
Det visade sig vara lyckosamt…

Visst har det blivit några skivinspelning-
ar genom åren?
– Två! Jul i Tiarp 1996 och Sånger från Slö-
ta 2014. Dessutom några radiosändningar 
och diverse interna upptagningar av olika 
musikgudstjänster.

Berätta om några minnesvärda ögon-
blick och höjdpunkter!
– Slöta kyrkas 200-årsjubileum 1994; de 
nya orglarna i Åsle, Skörstorp och Mularp; 
JS Bachs kantat 140, Wachet auf, med kör 
och orkester; barnkörernas musikalsats-
ningar, bl a ”Pappa”, som blev en följe-
tong genom åren; temagudstjänstserien 
”Menniskans åldrar” och flera andra te-
maserier; flera musikgudstjänster med den 
oefterhärmlige pianisten Johan Siberg; våra 
tokroliga programkvällar på Åsle tå kring 
Strindberg, Fröding, Den stora Emigratio-
nen och Astrid Lindgren.

Du bor mitt i församlingen – vilka för- 
och nackdelar ser du med det?
– Bara fördelar! Som kantor vill jag vara en 
del av församlingens liv, känna så många 
som möjligt, ta en aktiv del i bygdens ut-
veckling och inte bara pendla in och ut.

Hur ser du på kyrkomusikens roll i den 
framtida kyrkan?
– En oumbärlig del! Utmaningen blir att 
försöka få in mer moderna och populära 
tongångar i gudstjänstlivet utan att för 
den skull tappa den traditionella kyrko-
musikskatten. 

Tre nya eller nygamla orglar har det blivit under Teds tid som kantor i Åslebygdens församling. Här 
invigningsspelar han på Åsle kyrkas nya orgel 1998.



Jag älskar psalmer och hoppas att åtmins-
tone de bästa av dem överlever ytterligare 
några hundra år.

Och så en sportfråga; ”Hur känns det” – 
att gå i pension just nu?
– Det känns faktiskt alldeles lagom! Fyrtio 
år är en lång tid och även om jag kommer 
att sakna mycket av min kyrkomusikaliska 
tillvaro, hoppas jag att den inte är defini-
tivt över ännu. 

Kanske får jag då och då hoppa in och 
vikariera som kantor och jag fortsätter att 
sjunga i Falbygdens Oratoriekör och i an-
dra sammanhang. Jag älskar att spela och 
sjunga!

Vad skall du göra nu?
– Jag kommer att engagera mig i kyr-
kovalet 2017. Det blir en ny nomine-
ringsgrupp som har fått namnet ”Kyrk-
folket”.   

Du har ju många järn i elden – är det nå-
got speciellt du skall ta tag i just nu?
– Just nu skriver jag på en ny handbok i 
släktforskning; Emigrantforska på nätet, 
och efter den blir det en bildbiografi över 
storfurstinnan Maria Pavlovna av Ryssland 
(1890-1958), en gång gift med svenske 
prins Wilhelm.

 Min TV-karriär är nog över, i alla fall för 
denna gång. Jag var med i åtta år och femtio 
avsnitt av Vem tror du att du är? – och det 
kan nog få räcka…

Har du någon favorit när det gäller or-
gelstycke, körsång och psalm?
– Många, många…Bland orgelstycken väl-
jer jag kanske Brudmarsch från Västergötland 
eller något av alla de frejdiga engelska orgel-
stycken, som jag nu i fyra decennier har spe-
lat i ”mina” kyrkor, t ex A Cornet Voluntary.

Bland körsånger väljer jag nog det Bach-
stycke, hämtat ur kantat 140, som kören 

också framförde vid min avskedsgudstjänst 
i Slöta kyrka; Lovet till dig, Herre, stiger. 
Men även Jag vet att Jesus Kristus lever, av 
Händel, hör till favoriterna, liksom flera av 
de folkliga koraler från Dalarna, som blivit 
något av ett varumärke för Ållebergs kyrko-
kör; I himmelen, t ex.

Vad har varit det bästa med att vara kyr-
komusiker i Falköpings pastorat?
– Alla dessa go’a människor jag har haft 
glädjen att träffa och prata med i samband 
med gudstjänster, förrättningar, försam-
lingsträffar, körövningar och i alla andra 
sammanhang. 

Det är en otrolig mängd människor man 
som halvofficiell person och musiker får 
möta under ett yrkesliv. Och de allra flesta 
är varma, generösa, tacksamma, humoris-
tiska och hjärtegoda! Det har varit en för-
mån att få sjunga och spela för och med er 
alla under dessa fyrtio år! Mats Löwing

Vart tionde år, i samband med jämna födelsedagar, bär den annars slätrakade 
kantorn skägg. Här vid 60-årsdagen tillsammans med trubadurgitarren…

1980 satte Ted igång den uppskattade traditionen med julmusik ”dan före 
dan” i Tiarps kyrka.
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Den heliga Anden är inte helt lätt att gripa 
tag om med förnuftet. Det handlar inte om 
någon form av ande som man kan komma i 
kontakt med ”på andra sidan” genom seanser, 
det handlar inte om något spöke trots att en 
möjlig engelsk översättning av den heliga An-
den är ”The holy Ghost”. 

Nej, talet om ”den heliga Anden” är snarare 
ett sätt för oss att både ”förstå” och fördjupa 
att den ende Guden är ”tre i en och en i tre” 
(Sv.ps 338), att Gud alltid är närvarande, att 
Gud är hela skapelsens Gud och att Gud delat 
vår mänsklighet på ett unikt sätt i en historisk 
person och som visat oss, genom Jesu liv, död 
och uppståndelse, att kärleken är starkare än 
det som vill bryta ned. 

DETTA ”ÅRSBREV” är det tredje i en serie 
om treenigheten - ett tema som legat som 
en grundklang sedan 2015 i Skara stifts 
kursutbud och föreläsningar. Det första 
året var Sonens år. Det andra var Faderns 
år och nu är det alltså dags för den heliga 
Andens år. 

Samtidigt högtidlighåller den världsvida 
lutherska kyrkofamiljen att det är 500 år 
sedan reformationsprocessen påbörjades 
av Martin Luther. Det skedde med de be-
römda teserna som han enligt traditionen 
spikade upp på slottskyrkans port i Wit-
tenberg. 

När jag tänker på den heliga Anden går 
mina tankar till skapelseberättelsen i 1:a 
Mosebok. Redan i den andra versen möter 

jag Anden. Hon flaxar eller hovrar (jo, så 
lär det stå i den hebreiska grundtexten) 
över kaosvattnet. I Bibel 2000 står det: 
”Jorden var öde och tom, djupet täcktes 
av mörker och en gudsvind svepte fram 
över vattnet”. (1 Mos 1:2) 

Gud är verksam just genom den heliga 
Anden som skapar och som i varje sam-
manhang fortsätter att skapa, som ge-
nomsyrar hela skapelsen så att allt skapat 
är heligt. När vi går i skog och mark, när 
vi reser över hav och flyger genom luften, 
när vi vistas i stad och by är allting heligt. 

Varje gräsmatta är helig, varje  träd, 
varje blomma, varje berg, varje sjö, luften 
vi andas, varje fisk, varje fågel, varje in-
sekt, varje småkryp, varje däggdjur och så 
vidare. Självklart är också varje människa 
helig. Allt är skapat av Gud. 

I detta sammanhang är Anden också en 
feminin gudsbeteckning, eftersom Anden 
heter ruach på hebreiska - ett substantiv 
som är femininum. 

Men krig, våld och terror, är det också 
heligt? Nej, allt det vi uppfattar som de-
struktivt är ett resultat av mänsklig akti-
vitet. Det profana är därmed  människans 
verk när människan, trots att hon är he-
lig i sig själv, blockerar sig för den heliga 
Andens verkan,väljer det ondas sida och 
därmed sviker sin kallelse att vara Guds 
medskapare. Då vanhelgar människan 
världen. 

VIDARE KAN VI i Gamla testamentet 
följa Guds Andes verk genom kungar som 
smörjs med olja. Det är ett uttryck för att 
de är Guds utvalda. Oljan är en symbol för 
Guds närvaro, vilja och Ande. Kungarna är 
därmed en sorts ”ministrar” i Guds rike. 

Gamla testamentets profeter var likaså 
vägledda av den heliga Anden och kunde 
på det viset uttrycka Guds vilja. Guds Ande 
är alltså verksam från Bibelns första blad i 
den heliga berättelsen. 

Jesus själv blev, enligt Lukasevangeliet, 
till genom den heliga Andens ingripande: 
”Men ängeln svarade henne: ”Helig ande 
skall komma över dig, och den Högstes 
kraft skall vila över dig...” (Luk 1:35). I Jesu 
dop var Anden närvarande (Matt 3:16) och 
när Jesus förkunnade i Nasarets synagoga 
(Luk 4:18-21) hänvisade han till att Anden 
var verksam i honom. Allt det Jesus gjorde 
och sade var ett uttryck för Guds Ande, det 
vill säga för Gud, så att vi som kristna kan 
bekänna att Jesus var och är sann Gud och 
sann Människa. 

NÄR JESUS närmade sig slutet av sitt 
jordiska liv höll han, enligt evangelisten 
Johannes, ett avskedstal (Joh14-17) där 
han talade om att den heliga Anden skulle 
komma till lärjungarna. 

Anden kallas där för hjälparen” (Joh 
14:16, 26; 15:7). Det är en hjälpare som 
ska hjälpa lärjungarna att förstå mer av Jesu 

Vinden blåser vart den vill
– och jag visste det inte
Ett brev från biskop Åke Bonnier om den heliga Anden.
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budskap och mer av det han gjorde i sitt liv. 
Inte minst gäller det förståelsen av vad Jesu 
död på korset och hans uppståndelse från 
de döda innebär. Anden, hjälparen, visar 
också oss på sanningen om Gud och hur 
Gud på ett gränsöverskridande sätt verkar 
i vår tillvaro. 

I detta sammanhang är det oundvikligt 
att nämna pingstens underbara händelse 
där den heliga Anden på ett unikt sätt kom 
över de samlade lärjungarna. Anden, det 
vill säga Gud; Fadern, Sonen och den he-
liga Anden fyllde dem så att de vågade gå ut 
och berätta om det stora som hänt genom 
Jesus från Nasaret, alltså tala om Guds stora 
gärningar. (Apg 2:1-11).

 Vi brukar säga att pingstdagen är kyr-
kans födelsedag. När den utlovade Anden 
kom var den uppståndne Jesus själv med 
sina lärjungar fast på ett nytt sätt. De fylldes 
då av en helig iver att berätta om Jesu död 
och uppståndelse, om det livgivande, om 
Guds kärlek som spränger alla gränser. Det 
handlade inte längre främst om folktillhö-
righet, utan budskapet riktades också till 
dem som inte tillhörde det judiska folket 
-gojim - hedningarna. 

Aposteln Paulus fylldes av helig Ande 
och insåg att den Gud han så aktivt tillbett 
som praktiserande jude nu kallade honom 
att följa och förkunna samma Gud genom 
Jesus från Nasaret. Allt detta var ett verk  av 
den heliga Anden som fortsätter att verka 
än idag. 

VARJE KYRKA i Skara stift vittnar om den 
heliga Anden. De står där i vår härliga bygd 
och ropar ut det underbara evangeliet om 
Fadern, Sonen och den heliga Anden. Det 
gäller bara att vi hör ropet mitt i allt brus, 
mitt i det höghastighetssamhälle vi lever 
i. När vi talar om Anden talar vi om Jesus 
Kristus. När vi talar om Anden talar vi om 

Fadern Skaparen. När vi talar om Gud talar 
vi om hela treenigheten.

Vi tror ju på en enda Gud. Fast Gud, 
som är en, möteross på olika sätt och på 
alla dessa sätt är hela Gud närvarande. Så 
när vi säger att vi, i ord och handling, ska 
tala tydligt om Jesus kan vi inte göra det 
om vi inte talar om hela treenigheten. Allt 
hör samman. 

Att Anden utgår av Fadern och Sonen 
bekänner vi i den nicenska trosbekännel-
sen. Och det har den västliga kyrkan hållit 
fast vid och det gläder vi oss över. Just den 
bekännelsen uttrycker nämligen att Gud är 
en Gud vars väsen är relation. Gud är i sig, 
i den mån man alls kan tala om vad Gud är 
i sig, relation. Och Gud vill relation med 
dig och mig. 

Därför möter Gud oss i skapelsens skön-
het och skörhet. Därför möter Gud oss på 
ett unikt sätt i Jesus från Nasaret. Därför 
möter Gud oss i varje medmänniska och i 
varje vibrerande atomkärna. Det handlar 
om den heliga Anden som sveper genom 
tiden (chronos) och skapar Guds tid (kai-
ros) i varje innevarande ögonblick.

MEN OM NU ANDEN är Gud: Fadern, So-
nen och den heliga Anden på en gång, är då 
den heliga Anden bunden till den kristna 
tron, till kyrkans sammanhang? Det finns 
den kyrkofromhetstradition som menar att 
Anden inte verkar i andra religioner utan är 
typiskt kristen. 

Jag tänker på ett underbart ord av Jesus i 
Johannesevangeliet. Där står det: ”Vinden 
blåser vart den vill, och du hör den blåsa, 
men du vet inte varifrån den kommer eller 
vart den far”. (Joh 3:8). Det handlar om 
den gränssprängande anden, om Gud som 
också möter i det oväntade, där vi inte trod-
de att Gud skullevara. (1 Mos 28:16-17). 

Begreppet ”den heliga Anden” är ett kris-

tet begrepp men den heliga Anden verkar 
också i andra sammanhang än i kyrkan och 
den kristna trons domäner. I Galaterbrevet 
i Nya testamentet kan vi läsa om Andens 
frukter - alltså ett resultat av den heliga 
Andens ”aktivitet”. ”Men andens frukter 
är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, trofasthet, ödmjukhet och själv-
behärskning.” (Gal 5:22-23) Dessa frukter 
återfinner vi också utanför det kristna sam-
manhanget.Alltså kan vi se att Gud möter 
på ett underbart sätt också utanför det som 
är vårt eget. 

Vi ska givetvis med glädje och stolthet 
tala om vår egen tro och vårt eget samman-
hang. Samtidigt får vi med nyfikenhet och 
kanske med en ”helig avund” lyssna till vår 
medbroder och medsyster från en annan 
religions sammanhang som har en annan 
trosuppfattning. Kanske får vi upptäcka det 
fantastiska hos den andres tradition som vi 
saknar i vår egen. 

Gud är som bekant alltid större än vad 
våra bekännelser kan formulera. Ja, san-
ningen om Gud är alltid större än sanning-
en om Gud.

SAMTALSFRÅGOR. 
1. Den heliga Anden verkar här och nu 
också i ditt liv. Sådan är Gud. Gud går inte 
att stänga in i heliga byggnader. När du 
ser på Ditt liv i backspegeln - kan du se 
att du haft Guds Andes ledning i något 
sammanhang?
2. Vad betyder Gud som Ande för dig?
3. I sin vardag är människor ofta omed-
vetna om skapelsens helighet och skönhet. 
Inte sällan bejakar människan onda struk-
turer som exploaterar och utnyttjar jordens 
resurser. Vad tänker du om det?
4. Tanken på att Guds Ande är verksam ock-
så utanför kyrkans och den kristna traditio-
nens sammanhang -vad tänker du om det?



                     

kalendarium - välkommen till gudstjänst! 
Gudstjänst  firas varje söndag och flera vardagar i församlingarna. En gudstjänst är alltid öppen för alla. 
Vissa uppgifter i kalendariet kan  ändras. Se vår annonsering i Falköpings tidning, besök vår hemsida svenskakyrkan.
se/falkoping och följ oss på Facebook, facebook.com/svenskakyrkanfalkoping, för att inte missa något.
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söndag 27 november
1:a i advent
10.00 S:t Olofs k:a: Mässa, 
Hagström. S:t Olofs kyrkokör 
och Bergaton.
10.00 Fredriksbergs k:a:
Gudstjänst, Carlsson.
10.00 Slöta k:a: Gudstjänst, 
Lundin. Ållebergs kyrkokör
11.00 Torbjörntorps k:a:
Gudstjänst, Johansson.
Torbjörntorps kyrkokör och 
Fredriksbergskören.
15.00 Dagcentral Läkaren:
Gudstjänst, Hagström.
18.00 Tiarps k:a: Gudstjänst, 
Löwing. Ållebergs kyrkokör. 
Adventskaffe.    
18.00 S:t Olofs k:a: Musik-
gudstjänst med Gustavi stämmor. 
19.00: Vartofta-Åsaka k:a 
Gudstjänst, Carlsson. Kyrkkaffe.  
  
lördag 3 december
18.00 Slöta k:a: Advents-
och julkonsert med Falbygdens 
Manskör med solister. 

söndag 4 december
2:a i advent
10.00 S:t Olofs k:a: Gudstjänst.
11.00 Mössebergs k:a: 
Mässa, Svenning.
17.00 Fredriksbergs k:a:
Bachs juloratorium. Falbygdens 
oratoriekör, Bergaton, barock-
orkester och solister. Biljetter 
köpes på församlingsexpeditionen 
eller ICA Supermarket. Se s.12! 
19.00 Skörstorps k:a: 
Gudstjänst, Löwing. Kyrkkaffe.
19.00 Yllestads k:a: 
Gudstjänst, Svenning.   
 
tisdag 6 december
18.00 Slöta k:a: Advents-
gudstjänst, Lundin. Avslutning för 
barngrupperna.

torsdag 8 december
18.30 Yllestads k:a: Advents-
gudstjänst, Carlsson.  Avslutning 
för barngruppen.
   
lördag 10 december 
16.00 Torbjörntorps k:a:
Adventskonsert. Gudhems-
bygdens hembygdsförening. 

söndag 11 december
3:e i advent
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Hagström.
11.00 Mössebergs k:a: 
Mässa, Johansson.
11.00 Mularps k:a: 
Gudstjänst, Lundin.
15.00 Läkaren Dagc.: 
Gudstjänst, Lundin.
17.00 Luttra k:a: Luciahögtid 
med barn och unga från Luttra. 
Hagström.
17.00 Marka k:a: 
Mässa, Johansson.
17.00 Näs k:a: Gudstjänst, 
Lundin.
17.00 Fredriksbergs k:a: 
Luciahögtid med barnkörerna, 
Carlsson.

söndag 18 december
4:e i advent
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Flensén.
14.00 Mössebergs k:a: 
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Fredriksbergs k:a:
Julgospel med Falköping Gospel, 
kompband, blåsare och solister.
14.30 Elvagården: Musikguds-
tjänst, ”Låt din stjärnas ljus”. Sång- 
gruppen ”Birgitta med vänner” .
17.00 Åsle k:a: Mässa, Lundin.
19.00 Vistorps k:a: 
Mässa, Carlsson.

onsdag 21 december
19.00 S:t Olofs k:a: 
Julmusikens offentliga genrep. 
Porten öppnar 30 min. före. 
Fri entré!

torsdag 22 december
18 och 20.30 S:t Olofs k:a: 
Julmusik. Bergaton, S:t Olofs 
kyrkokör, Rejoice, Bergatons 
barn, julorkestern och solister.
Porten öppnar 30  min före.  
Biljetter på församlings-
expeditionen från 28/11 samt i 
S:t Olofs k:a vid gudstjänsterna 
på 1:a advent.

fredag 23 december
19.00 Tiarps k:a: ”Det hände 
sig för längesedan…” Julmusik 
med Ållebergs kyrkokör.     

lördag 24 december
julafton
10.00 Torbjörntorps k:a:
Samling kring krubban, Flensén.
10.00 Fredriksbergs k:a:
Samling kring krubban, Carlsson.  
10.00 Åsle k:a: Samling kring 
krubban, Löwing.
11.00 Katarinagården: Julbön, 
Flensén. Delar av Torbjörntorps 
kyrkokör och Fredriksbergskören.
17.00 S:t Olofs k:a: Julbön, 
Kosonen Askolin.
21.30 Luttra k:a: Julnatts-
gudstjänst, Kosonen Askolin.
22.00 Friggeråkers k:a:
Julnattsgudstjänst, Svenning.
22.00 Skörstorps k:a: 
Julnattsgudstjänst, Hagström. 
22.15 Slöta k:a: Julnatts-
gudstjänst, Lundin.  
23.30 Mössebergs k:a:
Julnattsmässa, Svenning.
23.30 Yllestads k:a:
Julnattsgudstjänst, Hagström.

söndag 25 december
juldagen
6.00 Mularps k:a: Julotta, Löwing. 
Linda Jonsson, sång.
7.00 Marka k:a: Julotta, 
Johansson. Torbjörntorps kyrkokör 
och Fredriksbergskören sjunger. 
7.00 S:t Olofs k:a: 
Julotta, Flensén. Solosång.
07.15 Kälvene k:a: Julotta, 
Hagström. Linda Jonsson, sång.
8.00 Karleby k:a: Julotta, Lundin.    

måndag 26 december  
annandag jul
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Kosonen Askolin.

tisdag 27 december
19.00 Slöta k:a: Julkonsert, 
Ållebergs kyrkokör. Kosonen 
Askolin.

lördag 31 december 
nyårsafton
15.00 Läkaren Dagc.: 
Nyårsbön, Svenning.
15.00 Hjorten: 
Nyårsbön, Johansson. Sång.
17.00 S:t Olofs k:a: 
Nyårsbön, Johansson.
17.00 Åsle k:a: 
Nyårsbön, Löwing. Sång.
17.00 Friggeråkers k:a: 
Nyårsbön, Svenning.

söndag 1 januari 2017
nyårsdagen
15.00 Tiarps k:a: Gudstjänst med 
ljuständning för barn som fötts 
under 2016, Löwing.
16.00 Fredriksbergs k:a:
Ekumenisk gudstjänst, Carlsson.
19.00 Yllestads k:a: ”Julens 
psalmer och sånger”, Carlsson. 
Sånggruppen ”Birgitta med vänner”, 
instrumentalister.



söndag 19 februari
sexagesima
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Johansson.
10.30 Vistorps k:a: 
Mässa, Carlsson.
11.00 Mössebergs k:a: 
Gudstjänst, Flensén.
17.00 Fredriksbergs k:a: 
Mässa, Carlsson.
17.00 Torbjörntorps k:a: 
Mässa, Johansson.
17.00 Slöta k:a: 
Gudstjänst, Flensén.
19.00 Mularps k:a: 
Gudstjänst, Carlsson.

lördag 25 februari
11.00 S:t Olofs k:a: 
Musik i centrum. 

söndag 26 februari
fastlagssöndagen
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Kosonen Askolin.
10.30 Karleby k:a: 
Mässa, Lundin.
11.00 Mössebergs k:a: 
Familjegudstjänst med fest före 
fastan, Johansson.
15.00 Dagcentral Läkaren:
Andakt, Kosonen Askolin. 
17.00 Fredriksbergs k:a: Guds-
tjänst, Hagström. Falköping Gospel.
17.00 Marka k:a: Mässa, Svenning.
17.00 Tiarps k:a: Temagudstjänst: 
”Luthers liv”, Lundin. Se s.11!
19.00 Yllestads k:a: 
Gudstjänst, Svenning.

onsdag 1 mars
askonsdagen
8.30 S:t Olofs k:a: Mässa, 
Flensén.
18.00 Mössebergs k:a: Mässa, 
Johansson. Torbjörntorps kyrkokör 
och Fredriksbergskören.
18.00 Åsle k:a: Mässa, Löwing.
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fredag 6 januari
trettondedag jul
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Kosonen Askolin.
10.30 Vartofta-Åsaka k:a:
Mässa, Lundin.
14.00 Åsle k:a: Familje-
gudstjänst, Löwing. Julfest.
15.00 Mössebergs k:a:
Musikgudstjänst; Mössebergs 
barnkör, Torbjörntorps kyrkokör, 
Fredriksbergskören och ungdoms-
grupperna. Efteråt julfest!
 
söndag 8 januari
1:a efter trettondedagen
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Flensén. 
11.00 Torbjörntorps k:a:
Mässa, Svenning.
14.00 Näs k:a: Familje-
gudstjänst, Carlsson.  Julfest.
17.00 Fredriksbergs k:a:
Musikgudstjänst ”Vi sjunger 
ut julen”, S:t Olofs kyrkokör, 
Fredriksbergskören och Torbjörn-
torps kyrkokör, instrumentalister 
och solister, Carlsson.

lördag 14 januari
18.00 Marka k:a: 
Helgmålsbön, Johansson.

söndag 15 januari
2:a efter trettondedagen
10.00 S:t Olofs k:a: 
Gudstjänst, Kosonen Askolin. 
15.00 Dagcentral Läkaren: 
Mässa, Kosonen Askolin.
10.30 Karleby k:a: 
Mässa, Lundin.
11.00 Mössebergs k:a: 
Mässa, Johansson.
17.00 Skörstorps k:a: 
Gudstjänst, Löwing.
17.00 Luttra k:a: 
Musikgudstjänst: Vi sjunger ut 
julen, Hagström.

söndag 5 februari
kyndelsmässodagen
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Flensén. 
10.30 Slöta k:a: Mässa, Lundin. 
Kören Knut Svennings. 
11.00 Mössebergs k:a: Familje-
gudstjänst, Johansson o Svenning.
14.00 Fredriksbergs k:a: 
Konfirmation med mässa, 
Johansson. Konfirmandgruppen ”På 
spaning med Gud” medverkar.
17.00 Marka k:a: 
Mässa, Svenning.
17.00 Näs k:a: 
Gudstjänst, Lundin.
19.00 Åsle k:a: 
Gudstjänst, Löwing.

lördag 11 februari
11.00 S:t Olofs k:a: Säsongs-
premiär; Musik i centrum. ”Psalm-
maraton”. Insamling till årets 
fastekampanj (Läs mer på s.11!)

söndag 12 februari
septuagesima
10.00 S:t Olofs k:a: 
Gudstjänst, Hagström.
9.30 Skörstorps k:a: 
Mässa, Löwing.
11.00 Mössebergs k:a: 
Mässa, Svenning.
15.00 Dagcentral Läkaren: 
Mässa, Hagström.
17.00 Fredriksbergs k:a:
Gudstjänst, Carlsson.
17.00 Friggeråkers k:a:
Musikgudstjänst, Svenning.
17.00 Yllestads k:a: Gudstjänst, 
Carlsson. Dopkalas för barn som 
döpts 2016.
19.00 Karleby k:a: 
Gudstjänst, Lundin.

lördag 18 februari
11.00 S:t Olofs k:a: 
Musik i centrum. 

17.00 Fredriksbergs k:a: 
Mässa Kosonen Askolin.
19.00 Yllestads k:a: 
Gudstjänst, Lundin.

lördag 21 januari
19.00 Pingstkyrkan: 
Ekumenisk gudstjänst, Blåberg.

söndag 22 januari
3:e efter trettondedagen
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa Flensén.
10.30 Vartofta-Åsaka k:a:
Gudstjänst. Carlsson.
11.00 Mössebergs k:a: 
Gudstjänst, Svenning.
17.00 Friggeråkers k:a: 
Mässa, Svenning.
17.00 Fredriksbergs k:a:
Musikgudstjänst, Hagström.
17.00 Slöta k:a: Gudstjänst med 
5-årskalas. Insamling till årets 
julkampanj ”Låt fler få fylla fem”.
Lundin.
19.00 Tiarps k:a: 
Mässa, Carlsson.

söndag 29 januari
4:e efter trettondedagen
10.00 S:t Olofs k:a: 
Mässa, Kosonen Askolin
10.30 Mularps k:a: Gudstjänst, 
Carlsson. Sammanlyst för Slöta-
Karleby och Åslebygdens förs.
11.00 Mössebergs k:a: 
Mässa, Johansson.
15.00 Dagcentral Läkaren:
Andakt, Kosonen Askolin.
15.00 Luttra k:a: Musikquiz med 
Falköping Gospel. Andakt. 
17.00 Torbjörntorps k:a: 
Gudstjänst, Johansson.
17.00 Fredriksbergs k:a:
Gudstjänst, Carlsson.
19.00 Yllestads k:a: 
Mässa, Carlsson.

Pontus Johansson
Mösseberg
0515-77 63 27

Björn Lundin
Ållebergsområdet 
0515-77 63 25

Kristina Kosonen 
Askolin, bitr. kyrkoh.
0515-77 63 32

Mats Löwing
Ållebergsområdet 
0502-197 45

Knut Svenning 
Mösseberg
0515-77 63 28

Sandra Flensén
S:t Olofs kyrka 
0515-77 63 26

Emanuel Carlsson 
Fredriksberg/Ålleberg 
0515-77 63 61

Jonas Hagström, 
kyrkoherde
0515-77 63 01pr
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på gång i jul

Vi är enormt tacksamma över det stöd och den medmänsklighet män-
niskor visar genom att på olika sätt stötta Svenska kyrkans diakonala 
arbete med utsatta familjer. Inför jul vädjar vi nu till alla som har möj-
lighet att vara med och hjälpa till. 

Du kan alltid lämna ett bidrag vid den öppna mötesplatsen i 
Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka tisdagar och torsdagar kl 
14-17. Under advent finns vi också på andra platser i kommunen 
för att samla in bidrag. Du hittar mer information nedan!

följ med till betlehem julfest
Mössebergs kyrka, Fredag 
6/1 kl 15. Musikgudstjänst. 
Fika, pyssel, lotterier och 
dans kring granen. 

vardagsgudstjänst
Mössebergs kyrka
Onsdag 7/12 kl 17.30.
Enkel gudstjänst i advents-
tid med miniorer och juniorer.  
Präst Pontus Johansson. 
Enkel kvällsmat efteråt.

Julfirande i Diakonins hus 
på julafton 24/12.
10.00 Samling kring krubban.
14.00 Julgemenskap 
med jullunch, musik, spel 
och underhållning.
18.30 Julbön 

Boka plats på  0515-77 63 06/77 63 03 
eller falkoping.pastorat@svenskakyrkan.se. 
Ingång via källarentrén.  Vi bjuder på glögg och 
pepparkaka innan vandringen. Det är gratis att 
följa med, men lämna gärna en frivillig gåva till 
Svenska kyrkans julkampanj! Välkommen!

Julvandring i Mössebergs k:a 
15/12  kl 17.00  & 18.15 
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Hjälp diakonin att hjälpa i jul 
Diakonins stödverksamhet till utsatta människor i Falköping 
är beroende av gåvor för att kunna fortsätta hjälpa. Du kan 
bidra till arbetet!

skänk pengar: Via diakonins insamlingsbössa eller swish till nummer: 123 173 40 52.
skänk presentkort: Från Coop Extra eller Svensk handel (köps på Akademibokhandeln i 
Falköping.) Presentkort lämnas vid den öppna mötesplatsen på tisdagar och torsdagar kl 14-17 
eller på församlingsexpeditionen på Botvidsgatan 43. Gärna innan 1/12 och senast 15/12. 
skänk julklappar: Oinslagna eller inslagna med en liten lapp om vad paketet innehåller. 

så här kan du hjälpa oss att hjälpa i jul:

viktiga datum:
27 november. Diakonin finns på plats på torget under ”Jul i stad” kl 12-17. 
30 november. Diakonin finns hos Coop Extra kl 10-17. Du kan stötta behövande familjer 
inför jul genom att köpa och skänka julmatskasse eller ett presentkort.
9 december. Diakonin får särskilt uppmärksamhet hos Coop Extra kl 11-18. Mer information 
om detta tillfälle kommer via webb, facebook och från Coop Extra längre fram. Diakonin finns 
även på Coop Extra fredagarna 2/12 och 16/12 kl 14-17 för att samla in pengar.

ALLA är varmt välkomna!
Anmälan senast 16 /12 till 
0515-77 63 00. 

Fira jul i 
gemenskap!

För alla åldrar...

julfest
Näs kyrka, söndag 8/1 kl 14. 
Familjegudstjänst, Emanuel 
Carlsson. Efteråt julfest. 

musik i advent & jul
Du hittar all julmusik i 
kalendariet på sid. 8-9!



”Svenska kyrkan Falköping  vill i all sin 
verksamhet och i alla beslut främja 
väl fungerande kretslopp, biologisk 
mångfald samt en god hushållning med 
naturresurser och energi.

ur pastoratets miljöpolicy

miljö-
arbete

Falköpings pastorat är snart miljö-
diplomerade i fas 3, den högsta nivån. 
Nu gäller det att vi alla tar ansvar för 
vår miljö, Guds skapelse. 

Här tipsar miljögruppen om hur du är 
miljövänlig när det gäller vatten:

• Utnyttja samma vatten till flera olika saker. 
Akvarievatten går tex utmärkt att använda 
som blomgödningsmedel. Använd fantasin! 
• När du väntar på att vattnet ska bli varmt 
i kranen; se till att ta vara på det kallvatten 
som kommer först! 
• Täta droppande kranar! Om den droppan-
de kranen fyller en kaffekopp på 10 min, går 
det åt 52 badkar/år.
• Välj duschen framför badkaret och använd 
så låg vattentemperatur som möjligt. Stäng av 
vattnet när du schamponerar och tvålar in dig. 
• Stäng av vattenkranen när du borstar tän-
derna. Den behöver inte stå på hela tiden!
• Toaletten och avloppet är ingen soptunna! 
Allt skräp slängs i soporna, inte i toalettstolen! 
• Undvik att köpa produkter där vatten re-
dan har tillsatts. Välj juicekoncentrat istället 
för färdigblandad juice osv. 
• Köp inte heller buteljerat vatten. Se gärna 
filmerna ”Story of stuff” på youtube och 
framför allt den om ”Bottled water”. 

Tack för att du är miljövänlig och
tar hand om Guds skapelse!

2017 är det 500 år sedan reformationen inleddes. Vårens 
temagudstjänster följer därför i Martin Luthers fotspår.

Lördag 11 februari kl 11.00 i S:t Olofs kyr-
ka går starten för pastoratets första psalm-
maraton. Under hela dagen finns det möj-
lighet att sjunga psalmer, både kända och 
okända. Det är drop-in, så det är bara att 
komma och gå när man vill. Behöver man 

Evenemanget inleds med en andakt i 
Luttra kyrka.  Därefter blir det musikquiz 
i bygdegården med Falköping Gospel och 
Maggan Plumppu. Det blir också kaffe 

på gång våren 2017

Psalmmaraton för fastekampanjen

Temagudstjänster i Luthers fotspår

26/2 kl 17 Tiarps kyrka: ”Luthers liv”, Mats Löwing berättar.
5/3 kl 17 Yllestads kyrka: ”Luthers lära”, Emanuel Carlsson.
12/3 kl 17 Fredriksbergs kyrka: ”Luthers psalmer”, Emanuel Carlsson. 
26/3 Vartofta-Åsaka kyrka kl 17: ”Luthers katekes”,  Folke Elborn-
son håller husförhör. 2/4 Luttra kyrka kl 17: ”Luther och Bibeln”, 
Emanuel Carlsson. 9/4 Slöta kyrka kl 17:  Filmkväll: ”Luther”, tysk 
långfilm från 2003 i regi av Eric Till.

Musikquiz med Falköping Gospel
med hembakat och lotteri. Alla intäkter 
går till Falköpings församlings insamling 
till Romer som lever i utsatthet i Rumä-
nien. Varmt välkommen!

Söndag 29 januari kl 15.00 är det dags för musikquiz i Luttra. 

Vi startar med en gudstjänst som leds av Björn Lundin. Istället för kyrkkaffe 
blir det sedan kalas med fiskdamm, fika och lekar. Ta med kontanter eller 
swish - på kalaset samlar vi in till Svenska kyrkans internationella arbete. 

ladda upp med energi så finns det möjlighet 
att köpa fika och samtidigt skänka en gåva 
till årets fastekampanj. 

Delar av fotoutställningen ”Ett år med 
psalmboken” finns också på plats. Välkom-
men till en dag fylld av sång och musik!
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Median, Zaatari flyktingläger 

låt fler  
få Fylla  

fEm!

Välkommen på världens 
viktigaste femÅrskalas!

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn som får leva i trygghet med mat, 
rent vatten, sjukvård och omsorg, kan klara sina kritiska första fem år. 

Låt fler få fylla fem! Ta med kontanter 
eller swish – på kalaset samlar vi in till 
Svenska kyrkans internationella arbete!

Kom och var med och sjung psalmer! Närmare bestämt 325 stycken. 

Söndag 22  januari kl 11.00 i Slöta kyrka 
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Median, Zaatari flyktingläger 

låt fler  
få Fylla  

fEm!

Välkommen på världens 
viktigaste femÅrskalas!

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn som får leva i trygghet med mat, 
rent vatten, sjukvård och omsorg, kan klara sina kritiska första fem år. 

Låt fler få fylla fem! Ta med kontanter 
eller swish – på kalaset samlar vi in till 
Svenska kyrkans internationella arbete!

ALLA är varmt välkomna!
Anmälan senast 16 /12 till 
0515-77 63 00. 
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Annika Lagerquist
S:t Olofs kyrka
0515-77 63 22

Birgitta Lindh 
Ållebergsområdet
0515-77 63 63

Gustav  Gyllenhammar,  
Mössebergsområdet
0515-77 63 24

Maggan Plumppu
Fredriksberg
0515-77 63 35

Ulric Rudebrant 
Mössebergsområdet
0515-77 63 23

musik
Musiken spelar en stor och viktig roll i kyrkan. I Falköping 
finns en bred verksamhet som rymmer allt från babyrytmik 
till avancerade körverk. Du hittar alla musikgudstjänster i 
kalendariet på sidan 8-9.

var med och 
sjung i kör!
för barn och unga: 
Åslebygdens barnkör Åsle skola. 
Nystart vårterminen 2017!
Körskoj (5-7 år) Mössebergs k:a, 
måndag 15-16.15. 
Anmälan: Ulric Rudebrant. 
Mössebergs barnkör (åk 1-3): 
Mössebergs k:a, tisdag 17.30-
18.15. Maggan Plumppu. 
Diskantkören (åk 4-6): Mösse-
bergs k:a, tisdag 16-17. Maggan 
Plumppu. 
Ungdomskören Rejoice (fr. åk 7): 
Mössebergs k:a, måndag 17-18.15. 
Annika Lagerquist och Ulric Rudebrant.

för vuxna:
Försångarna: Medverkar i guds-
tjänst ett par ggr/termin. Repetition 
i Fredriksbergs kyrka veckan innan.
Torbjörntorps kyrkokör & 
Fredriksbergskören: Mössebergs 
k:a, onsdag 19-21.
Gustav Gyllenhammar. 
Bergaton: Falköpings förs.hem, 
onsdag 19. Annika Lagerquist. 
S:t Olofs kyrkokör: Falköpings 
församlingshem, torsdag 18.30.
Ulric Rudebrant. 
Falköping Gospel: Falköpings för-
samlingshem hem, måndag 18.30. 
Maggan Plumppu. 
Kören Knut Svennings: Fredriks-
bergs k:a torsdag 19. Ingela Milton. 
Ållebergs kyrkokör: Slötagården, 
tisdag 19. Lasse Blomqvist.(vikarie). 

körer med provsjungning: 
Gustavi stämmor: Mössebergs k:a, 
tisdag 19-21. Gustav Gyllenhammar. 
Falbygdens oratoriekör: 
Fredriksbergs k:a, en ggr/månad. 
Annika Lagerquist.  

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en 
förordning om att hela världen skulle skatt-
skrivas” 
Så börjar juloratoriet, då Bach leder oss genom 
Lukasevangeliet och vi får följa med herdarna, 
änglarna, Josef och Maria till Betlehem och höra 
vad som skedde där. 

Man kan undra om Bach själv kunde ana att 
hans Juloratorium skulle spelas i flera hundra år 
när han en gång skrev det 1743? 

Söndagen den 4 december framför Falbygdens 
oratoriekör och Bergaton kantat I-III i Fredriks-
bergs kyrka tillsammans med barockorkester och 
solisterna Helena Ek, sopran, Mia Lundell, alt, 
Niklas Engqvist, evangelist och Gustav Natt och 
Dag, bas. Biljetter kan köpas på församlingsex-
peditionen eller ICA Supermarket. Vuxen 200.-, 
skolungdom 100:-, barn i knä, gratis. 

”Det blir inte jul om jag inte varit på julmusi-
ken i S:t Olof”.
 Så beskriver flera församlingsbor traditionen att 
gå till S:t Olofs kyrka den 22 december för att 
sjunga in julen. 

Självklart gör vi detsamma i år tillsammans 
med Bergaton, S:t Olofs kyrkokör, Rejoice, 
Bergatons barn, julorkestern och solister. Det 
blir som vanligt två tillfällen på torsdagen den  
22 december, kl 18.00 och kl 20.30. 

Biljetterna släpps i S:t Olofs kyrka söndag 
första advent efter mässan. Sedan finns de till 
försäljning på församlingsexpeditionen på 
måndag morgon kl 8.00. (Obs! Det går inte att 
lägga undan biljetter före första advent). 

Som vanligt är det också öppet genrep ons-
dagen den 21 december kl 19.00 Då med fri 
entré. 

Ingen jul 
utan julmusik

söndag 18 december  kl 17.00, fredriksbergs kyrka:
Julgospel med Falköping Gospel, kompband, blåsare och 
solister under ledning av Maggan Plumppu.

Gospelgung i december
måndag 12 december  kl 19.20, o’learys, falköping:
Falköping Gospel sjunger vid ett arrangemang till förmån 
för  Musikhjälpen i P3. ”Barn i krig har rätt att gå i skola”.
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Tina Redin, diakon
Diakonins hus
0515-77 63 29

diakoni

Erika Erlén, diakon
Diakonins hus
0515-77 63 36

Svenska kyrkans sociala arbete kallas för diakoni. Kyrkan har ett uppdrag att hjälpa människor i ut-
satta livssituationer genom delaktighet, respekt och solidaritet. Vi vill gärna bli fler i vårt diakonala 
teamarbete i Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka. Hör av dig om du är intressserad av att bli ideéll 
medarbetare.

Verksamheten gör upphåll 
från vecka 51 och öppnar 
igen vecka 3 2017! 

diakonins hus - 
fredriksbergs kyrka
Öppen mötesplats. Tisdagar 
och torsdagar 14-17.
Gemenskap kring kaffeborden, 
samtal med diakon/präst, hjälp 
med fondansökningar, etc. 
Rörelsegruppen. Måndagar kl 
10.30.  Enkel rörelsegymnastik.
Språkcafé. Tisdagar kl 16-18. 
Fika och prata svenska!
Stavgångsgruppen. Onsdagar 
kl 10.30. Gemensam promenad.
Gemenskapsträffar. Torsda-
gar kl 15-17. Se program!
Samtalsjour. Tisdagar och 
torsdagar kl 14-17. Tel. 184 
38. För dig som behöver någon 
att tala med.
Handarbetsgrupp. Onsdagar 
kl 9.30. Ta med ditt handarbete!
Lovsångsmässa. Torsdagar kl 
18. Efteråt kvällsoppa.

bergsliden 7
Källan - öppet hus. Fredagar kl 
14-16. Gemenskap och fika.

ållebergsområdet
Församlingsträffar. Tisdagar 
ojämna veckor kl 14-16. Fika, 
föredrag och andakt. Platsen 
varierar, se program.

diakonin i 
vardagen

swisha ditt bidrag!
Stöd diakonin genom att swis-
ha valfritt belopp till nummer: 
123 173 40 52

En helt ny verksamhet i Diakonins hus - Fredriks-
bergs kyrka på torsdagar kl 16. För dig som vill 
sjunga, spela, lära dig svenska eller bara sjunga för 
att må bra. Alla instrument  är också välkomna! Sista 
träffen för höstterminen är 24 november. Vårter-
minen startar 19 januari. Kontaktperson: Maggan 
Plumppu. Välkommen!

nytt: Språk & musik 

Diakonin efterlyser vinterkläder!

Välkommen tilll en handarbets-
grupp i Diakonins hus på onsda-
gar kl 9.30. Ta med ditt hand-
arbete och dela gemenskapen 
med andra. Du som inte är så 
van men vill lära dig är också 
välkommen!

Handarbete

Det börjar bli kallt ute. Till Diakonins hus 
i Fredriksbergs kyrka kommer just nu 
många familjer i behov av vinterskor och 
vinterkläder. Kan du hjälpa till?

Kanske har du något hemma som du inte längre 
behöver? Eller har du möjlighet att skänka ett 
presentkort från någon av Falköpings klädaffä-
rer? Diakonin tar tacksamt emot det du har möj-
lighet att ge. 

Inlämning av kläder sker på tisdagar och tors-
dagar kl 14.00-17.00 via dörren på baksidan av 
Fredriksbergs kyrka. Diakonin tar emot hela och 
tvättade kläder och skor till både barn och vuxna.  
Kläderna tittas igenom när de lämnas in och en-
bart det som är helt och rent tas emot.

Utlämning av kläder sker tisdagar kl 9.00-16.00: 
Sista tillfället i höst: 6/12. Våren 2017: 7/2, 7/3, 4/4 
och 2/5.

Välkommen till kaffebordet!
Caféet i Diakonins hus är öppet tisdagar och torsdagar kl 14-17. Där finns 
kaffe och smörgås och alltid något gott hembakat. Allt för en liten kostnad 
där alla intäkter går till diakonin. Kom och träffa andra, ta en kopp kaffe, läs 
en dagstidning, spela spel eller varför inte ta med ett eget handarbete! Alla 
är varmt välkomna till gemenskapen! Sista tillfället innan jul: 15/12.
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barn & unga
Linda Svensson 
Mösseberg 
0515-77 63 08

Både gamla och nya deltagare är varmt välkomna 
till grupperna! All verksamhet är gratis! 

Britt-Marie Bende-
fors, Mösseberg 
0515-77 63 30

Maria Håkansson 
Mösseberg 
0515-77 63 31

mössebergs kyrka:
Öppen förskola: Måndagar och onsdagar kl 9.00-
11.30. För barn 0-5 år med vuxen. 
Körskoj (5-7 år): Måndagar kl 15–16.15. För dig 
som vill både sjunga, leka och pyssla! 
Mössebergs barnkör (åk 1-3): Tisdagar 17.30. 
Diskantkören (åk 4-6): Tisdagar 16.
Miniorer (åk 0-3): Onsdagar kl 15. 
Juniorer (åk 4-7): Onsdagar kl 17. 
Ungdomsgrupp (15 år- ): Torsdagar jämna 
veckor 18.30. 

fredriksbergs kyrka:
Öppen förskola: Måndagar och torsdagar kl 13-15. 
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen.
Barn- och ungdomsverksamhet (åk 1-4): 
Tisdagar och torsdagar kl 15.30.
Ungdomsverksamhet (åk 5-7): Onsdagar kl 16. 
Ungdomsverksamhet (åk 8-): Onsdagar kl 18. 
Läxhjälp: Tisdagar kl 14.00-15.00. 
Faith to Faith: Tisdagar kl 18. (Antivåldsprojekt som 
vill förebygga radikalisering och rasism.)

ållebergsområdet:
Öppen förskola: Torsdagar kl 10.00-12.00 i Slöta 
församlingsgård. För barn 0-5 år med vuxen. 
Öppet hus (åk 1-5): Torsdagar kl 15.30-17.00 i 
Yllestads församlingsgård. 
Juniorer (åk 4-5): Tisdagar kl 18. Jämna veckor i 
Slötagården och ojämna veckor i Tiarps förs.gård. 
Miniorer Slöta: (åk 1-3): Onsdagar jämna veckor 
17-18.30 i Slötagården.
Miniorer Tiarp (åk 1-3): Onsdagar ojämna veckor 
17-18.30 i Tiarps församlingsgård.
Ungdomsgrupp: (åk 6-): Torsdagar 18 i Tiarps 
församlingsgård.

för barn och unga
Alla grupper gör uppehåll under jul.
Vårterminen startar vecka 3 2017!

Nattkampen är ett samarrangemang mel-
lan Svenska kyrkans unga i Växjö, Linkö-
ping, Skara, Göteborg och Lunds distrikt. 

I år deltog runt 350 unga i tävlingen där 
det gäller att vandra och klara utmaningar 
vid en rad stationer på vägen. Det handlar 

Skidresa till Hovfjället i februari
Under sportlovet brukar ett gäng 
konfirmander och ungdomar från 
våra grupper dra iväg på  skidresa. 
Så blir det också kommande sportlov. Den 
16- 17 februari åker en buss full med härliga 
ungdomar mot skidbackarna i Hovfjället.

Det blir två dagar i backen på bräda eller 
slalomskidor. På onsdag kväll blir det tid 
att lära känna varandra genom lekar och 
annat. Vi ger oss också ut i sena kvällen på 
en promenad till kapellet där vi firar en an-
dakt. Efter lite sömn är vi laddade för ännu 
en dag i backen innan hemfärd. 
Egenavgift: 500kr. Anmälan till någon av 
ledarna som också ger mer information!

julavslutning öppna förskolan!
Slöta församlingsgård: Torsdag 8/12. 
Mössebergs kyrka: Måndag 12/12.
Fredriksbergs kyrka: Torsdag 15/12.

Andraplats för Falköping i årets Nattkamp

om friluftsliv, bibel och sjukvård m.m.
Årets tema var ”En glasklar natt” efter-

som kampen i år hölls i glasriket. Falköping 
deltog med 22 ungdomar fördelade på tre 
olika lag. Med sig hem fick gänget en an-
draplats i den yngsta klassen.

I oktober placerade sig  ett gäng ungdomar från Svenska kyrkans unga 
Falköping på en fin andraplats i  årets Nattkamp i Växjö. 
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Markus Karlsson
Ållebergsområdet
0515-77 63 62

Sonja Svensson
Ållebergsområdet 
0515-77 63 65

Molly Svensson
Fredriksberg
0515-77 63 37

Linde Lundqvist
Fredriksberg
0515-77 63 

De här marknadskaramellerna 
brukar man göra i Mössebergs 
kyrka inför jul. De är jättegoda!

Ingredienser:
6 dl vetemjöl  
4 dl florsocker
1 dl kakao 
2 msk vaniljsocker      
1 ¾  dl vatten 
125 gram kokosfett
6 dl socker

Gör så här:
Blanda mjöl, florsocker och kakao i 
en skål. Koka vatten, cocosfett och 
socker i en gryta. Låt det koka upp 
och häll sedan blandningen över de 
torra ingredienserna. Blanda väl!

Häll sedan allt i en bakplåtsklädd 
långpanna och platta ut. Låt det stel-
na och skär sedan i lagom stora bitar. 
Bjud familjen och kompisarna!

Koka julgodis!

Bygg en julkrubba!
En julkrubba är en bild av hur det kan 
ha sett ut den där allra första julen, 
när Jesus föddes i ett stall i Betlehem. 

Värdshuset var ju fullt när Maria och 
Josef ville ha ett rum och därför fick de 
bo i stallet tillsammans med oxen och 
åsnan. 

En julkrubba kan vara gjord av porslin 
eller trä, som den på bilden här intill. 
Men du kan också göra en själv i papper 
med enkla figurer som du målar själv. 

Läs om den första julen i Bibeln, Lu-
kasevangeliet, kapitel 2 vers 1-20. Fun-
dera. Hur tror du själv att det såg ut där 
i stallet på juldagens morgon?

Ta till vara på tiden tillsammans i jul och 
passa på att läsa. Varför inte plocka fram Bi-
beln och de andra böckerna som du kanske 
fått från Svenska kyrkan? 

Bibeln är ju världens mest lästa bok. Dess 
skatt av berättelser handlar om livet och om 
att vara människa. Berättelserna har fasci-
nerat, tröstat, hjälpt och väglett människor 
under lång tid och gör det än idag. 

    

Läs tillsammans!
Ledighet och långa mörka kvällar. Julen är 
som gjord för att läsa en bra bok tillsammans.

       Alla barn som fyller sex år får en in- 
      bjudan att hämta Bibel för barn vid en         
    gudsjänst. Den som missat det tillfället 
  kan komma och hämta sin Bibel på för-
  samlingsexpeditionen. Trevlig läsning!

vänd! 
På sista sidan finns en 
korsordstävling med 
chans att vinna böcker!

SMATT OCH GOTT INFOR ADVENT OCH JUL...



Korsord för 
jullovslediga

vinn fina bokpriser!
Äntligen adventstid och snart jul! Visst 
är det härligt med alla stjärnor som lyser 
i fönstren, adventskalendrar, julgodis, 
klappar och alla andra traditioner!

Här får du också ett korsord att knåpa med 
under jullovet. Du som är under 15 år kan vara 
med och tävla med chans att vinna böcker. 
Skicka in ditt svar tillsammans med namn och 
adress senast den 16 januari till: Falköpings 
pastorat, Botvidsgatan 43, 521 35 Falköping. 
På näst sista sidan i tidningen finns mer att 
läsa och göra! God jul & Gott nytt år!

Låt fler få fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn 
som får leva i trygghet kan klara sina kritiska första fem år. Libone 
och Latita bor i ett av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och  
ett halvt år fyller de fem. Det är deras viktigaste födelsedag.

Swisha din gåva till 9001223 eller  
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3 | bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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