M Ö S SE B E R G S G Å R D E N s
P r o gr a m
HÖ ST E N 2 0 1 8

Ät mitt bröd
SEPTEMBER - NOVEMBER 2018

OMSLUTEN AV VÄRME
Vi har haft den varmaste sommaren på många, många år.
Våra badplatser har bjudit på
vattentemperaturer där även
den mest frusna av oss kunnat
doppa sig.

Nu börjar höstmörkret närma
sig och du kan istället värma dig
på Mössebergsgården.
Här finns, förutom vårt varma
välkomnande café, möjlighet
att få själslig värme genom att
vara med på våra gudstjänster,
bibelsamtal, lovsångskvällar,
kör-övningar, onsdagsträffar,
torsdagsträffar, scout, tonår med
mera.
Vare sig du är gammal eller ung,
troende eller tvivlare, är du
varmt välkommen att dela vår
gemenskap.
Just du är varmt välkommen till
Mössebergsgården.
Pia Rabe, ordförande

KYRKSKJUTSEN

SWISHNUMMER
123 550 28 02 - Församlingen
123 249 46 23 - Equmenia

0730-66 11 35
ring söndag morgon
mellan 8.00 och 9.00

Mössebergsgården – en mötesplats!

Varje vecka träffas människor i alla åldrar på Mössebergsgården.
Här har vi gudstjänster, konserter, barn- och ungdomsverksamhet,
café och mycket mer. Välkommen du också!
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Vilka är psalmerna?

Hej KYRKOMUSIKER!
Vilken psalm
spelar du gärna i
gudstjänsten?

Emma Rosenberg
Jag vill ge dig o Herre min
lovsång. Den har alltid
funnits med, på tonårsläger och i gudstjänster.

Harriet Nilsson

Trosbekännelsen: Jag tror på
en Gud. Framför allt för att
sången beskriver den Gud
jag tror på - och så är det
väldigt sköna ackord!

Jörgen Lönnmyr

Blott en dag. Inte främst för
melodin utan för texten
som säger så mycket om
vad det är att vara kristen.
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VÄNNER PÅ DJUPET
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det gav åt
sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare,
och efter att ha tackat Gud gav han åt dem och sade: Drick av den alla. Detta är
mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. (
Matteus 26:26-28)
Vägen till mannens hjärta går via
magen lyder ett gammalt ordspråk. Dom bästa samtalen sker
ofta tillsammans över en fika eller en bit mat, Samma sak gäller
i jämställdhetens namn för kvinnor.
Det är vid matbordet, oftast på en
fest, som Jesus förmedlar några
av de mest kärnfulla sammanfattningarna av evangeliet. Det finns
skäl till att det är så. Guds rike beskrivs ofta som ett stort kalas. När
denna värld går mot sin fullbordan, då brakar festen lös. Det är
också ett av motiven i Nattvarden.
Nattvard är egentligen ett gammalt ord för kvällsmat. Även om
vi idag har ritualiserat nattvarden
så var den ursprungliga nattvarden ganska vardaglig. De första
kristna firade Nattvard i hemmen. Man möttes för att samtala
och äta. Det var i samband med
denna gemenskap som man bröt
bröd och skickade runt en bägare
för att på påminna varandra om
framtiden och gemenskapen med
Jesus. I Nattvarden förändrades
roller. Man gick ifrån att vara
vänner, bekanta till att bli syskon.
I antiken fanns det en strikt uppdelning mellan människor av olika klasser beroende på inkomst.
I Nattvarden sopades alla sådana
gränser bort. Alla satt vid samma
bord och delade samma bröd och
samma bägare.

4

Jesu lärjungar delade dåtidens
starkaste uttryck för vänskap,
nämligen måltidsgemenskapen.
Ändå kommer de alla på fall. Jesus talar om ödmjukhet och försoning men lärjungarna ville kalla
ner eld över de byar som avvisade
Jesus. Jesus talar om att ge sitt
liv för andra människor, ändå
spekulerar de om vem som skall
få den första platsen. Jesus säger
en sak och lärjungarna gör något
annat. Ändå är det dessa lärjungar
som får kallelsen att gå ut med
budskapet. Det är inte deras ofelbarhet som är ingången till deras
ledarskap. Det avgörande är inte
deras egen karaktär eller begåvning utan att de gång på gång
bestämmer sig för att följa Jesus.
Evangeliet är ett löfte om att alla
människor, även trögfattade självcentrerade och självupptagna kan
bli himlens sändebud på den här
jorden.
Guds välsignelse önskar pastor
Per

BIBELSAMTAL
Tema för höstterminen är: Bibelordet i nutid och vardag
Till hösten startar vi återigen tisdagarnas bibelstudier
I år lägger vi en tydlig betoning
på bibelordet i nutid och vardag

PILGRIMSVANDRING
23 september 14.00-17.00
Söndagen den 23:e september är du inbjuden till en pilgrimsvandring tillsammans med Helena Jälthammar och Sara
Lönnmyr. Vi samlas vid Kungslena kyrka
klockan 14.00 och har vandrat färdigt
klockan 17.00. Du tar med eget fika och
du har oömma skor på fötterna.
Frågor och anmälan till Helena:
073-69 63 100

BÖN OCH LOVSÅNG
Nytt för den här terminen är bön
och lovsång varannan tisdag.
Att be och lovsjunga Gud är någonting som den Kristna församlingen gjort i alla tider.
När jag inser att jag är frälst från
min synd enbart på grund av
Guds goda vilja, inte för att jag
har jobbat ihop till det, då väcks
lovsången.
När du och jag får ta emot Gud
själv, inneboende i vårt hjärta genom den helige Ande, inte för att
jag är perfekt utan enbart för att
Gud är då väcks lovsången.
Bönen verkar ha att göra med vår
förmåga att se. Den påverkar sättet vi uppfattar omgivningen.
Ibland uppfattar människor
att det är tvärtom. Man tror att
människor som ber bara är upptagna av den andliga världen och
ointresserade av den vanliga världen
där alla andra lever. Ingenting
kan vara mer felaktigt. Den som
vänder sig i bön till Jesus kommer
med all säkerhet att bli mer medveten om människor omkring sig
och vad som händer i världen.
Det är nämligen det som är Jesu
stora intresse. ”Så älskade Gud
världen”.(Joh.3:16)

Lova Herren, min
själ, hela mitt jag
vill prisa hans heliga
namn.
Ps 103:1
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P r o gr a m
SEPTEMBER 2018
2 sön 10.00 Gudstjänst, Torbjörn Lantz, sång Petter Lantz, nattvard.
5 ons 18.00 Scout
6 tor 15.00 Gemenskapsträff, Ted Rosvall sjunger och berättar, servering
7 fre 19.30 Tonår
9 sön 10.00 Gudstjänst, Lennart Peterson, sång Annika Wickman
11 tis 19.00 Bibelsamtal
12 ons 15.00 Onsdagsträffen, Kristina Lindström berättar och visar bilder
			
på temat ”Om kvinnor i Kongo”
		
18.00 Scout
14 fre 19.30 Tonår
16 sön 10.00 Gudstjänst, Per Dalström, kören
18 tis 19.00 Bön och lovsång
19 ons 18.00 Scout
20 tor 09.30 Torsdagsträffen, ”Vad händer på Mössebergsgården?” Försam			
lingsanställda berättar
21 fre 19.30 Tonår
23 sön 10.00 Gudstjänst med pilgrimstema, Per Dalström och tonår
		
14.00 - 17.00
Pilgrimsvandring ”Livets outgrundliga vägar”. Sam			
ling vid Kungslena kyrka. Anmälan, se särskild notis.
25 tis 19.00 Bibelsamtal
26 ons 15.00 Onsdagsträffen, Birgitta Eriksson, ”De Bernadotterska drott			
ningarna”
		
18.00 Scout
28 fre 19.30 Tonår
		
18.00 - 23.00 Konstnatten, se separat notis
29 lör		
Scouter åker på Kämpalek i Lidköping
		
14.00 - 01.00 Konstnatten, se separat notis
30 sön 10.00 Gudstjänst, Tomas Hagert, sång Emilia Yngve
		
11.00 - 14.00 Konstnatten, se separat notis
OKTOBER 2018
2 tis 19.00
3 ons 18.00
4 tor 09.30
		
15.00
			
			
5 fre 19.30
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Bön och lovsång
Scout
Torsdagsträffen, Anna-Lena Mann, polis i Falköping
Gemenskapsträff, ”Vad händer när fångar i Colombia möter
Gud?” Börje Erdtman, sång och musik med Dan Eclund. Samarr. med RPG. Servering
Tonår

7 sön 10.00
			
9 tis 19.00
10 ons 15.00
		
18.00
12 fre 19.30
14 sön 10.00
16 tis 19.00
17 ons 18.00
18 tor 09.30
19 fre 19.30
20 lör 09.00
21 sön 10.00
23 tis 19.00
24 ons 15.00
		
18.00
26 fre 19.30
27 lör 10.00
		
18.00
28 sön 10.00
30 tis 19.00
31 ons		

Gudstjänst, Per Dalström predikan och trumpet, nattvard.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Bibelsamtal
Onsdagsträffen, Kerstin Karlén ”Om höstens böcker”
Scout
Tonår
Gudstjänst, scouter och scoutledare medverkar
Bön och lovsång
Scout
Torsdagsträffen, studiebesök i Kyrkans hus
Tonår
Temadag om själavård, Anette Pehrsson, se särskild notis.
Gudstjänst Per Dalström, sång Ulf Pehrsson
Bibelsamtal
Onsdagsträffen, Per Dalström ”Människor och livsöden”
Scout
Tonår
Gospeldag med In Connection - se separat notis			
Gospelkonsert med In Connection, kören och övriga sångare
Gudstjänst, Per Dalström, In Connection
Bön och lovsång
Scout har höstlov
NOVEMBER 2018

1 tor 09.30
		
15.00
			
2 fre		
3 lör 10.00
			
		
18.00
4 sön 10.00
			
6 tis 19.00
7 ons 15.00
		
18.00
9 fre 19.30
11 sön 10.00
13 tis 19.00
14 ons 18.00
15 tors 09.30
			

Torsdagsträffen, Mats Löwing kåserar
Gemenskapsträff, ”Kvinnan som red över Himalaya”, Margareta Höök Wennfors berättar och visar bilder. Servering
Tonår har höstlov
Gudstjänst, Alla helgons dag, Torbjörn Lantz, musik Jörgen
Lönnmyr
”Sånger om himlen”, Torbjörn Lantz, Sam Forsberg
Gudstjänst, Per Dalström, nattvard. Församlingsinformation
efter gudstjänsten
Bibelsamtal
Onsdagsträffen, Rosalia Svensson ”Ikoner, vad är det?”
Scout
Tonår
Gudstjänst, Lennart Peterson, sång Monika Johansson
Bön och lovsång
Scout
Torsdagsträffen, Martina Kullenvall informerar om juridiska
frågor
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16 fre 19.30
18 sön 10.00
20 tis 19.00
21 ons 15.00
			
		
18.00
23 fre 19.30
25 sön 10.00
		
17.00
27 tis 19.00
28 ons 18.00
29 tor 09.30
30 fre 19.30

Tonår
Gudstjänst, Per Dalström, Unga vuxna, kören
Bibelsamtal
Onsdagsträffen, Ulrika Jacobsson ”Köksalmanackor från
1933 - 2018”
Scout
Tonår
Gudstjänst, Per Dalström, blåsmusik
Konsert med Skaraborgs blåsarsymfoniker
Bön och lovsång
Scout
Torsdagsträffen, Annmari Asp ”Ta hans om dina fötter”
Tonår

Mössebergsgårdens program sker i samarbete med Bilda Sydväst
Reservation för eventuella ändringar

Sånger om himlen - Alla
helgons dag kl 18.00
Även denna allhelgonadag blir
det ”Sånger om himlen”. Precis
som de senaste åren bjuder Torbjörn Lantz och Sam Forsberg på
ett urval sånger ur vår sångskatt,
alla på temat ”Himlen”. Det brukar bli en skön avslutning på en
dag där många av oss blir påminda om livets korthet när vi har besökt anhörigas gravar. I det läget
känns det bra att öppna upp evighetsperspektivet. Välkommen!

Vill du ha löpande info om vad
som händer för ungdomar på
Mössebergsgården?
Sms:a Oskar på 0736-51 13 35 så
lägger han till dig i en sms-grupp.
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SKARABORGS BLÅSARSYMFONIKER KOMMER
TILLBAKA
25 november 17.00
Skaraborgs blåsarsymfoniker är
en kurs för blåsmusiker som anordnas av Sveriges orkesterförening och Mössebergs musikkår
vartannat år - och nu är det dags
igen. Välkommen att lyssna på en
50-manna-orkester under ledning
av den (i blåsarkretsar) legendariske dirigenten Glenn Mossop.

Ung vuxen
och kristen?

Är du mellan 20 & 35? I så
fall tror vi att du har ett behov av att prata tro. Alltifrån
hur din gudsbild ser ut till
hur man får till bra bönerutiner eller tips på sköna
lovsångslistor på Spotify!
Vi vill se till att det finns ett
naturligt forum i kyrkan där
DU känner att du får utlopp
för det behovet. Ta kontakt
med Oskar eller Per för mer
information om upplägg.

SJÄLAVÅRDSDAG
Lördagen den 20/10 inbjuder vi
till en själavårdsdag.
Tid. 9.00-20.00
Föredragshållare Anette Pehrsson leg psykoterapeut
Kostnad ca 3ookr. Detta inkluderar fika och mat under dagen.
För mer information samt anmälan se separat folder.
OBS. Detta är en själavårdsdag
som riktar sig till alla i församlingen!

Välkommen till Konstnatten
2018, 28-29-30 september!
Även i år är Mössebergsgården
med på Konstnatten i Falköping.
Vi har en blandad utställning med
ca 10 utställare. Gudstjänsten på
söndagen kommer att ha skapandet som tema. Vi hoppas att
många besökare hittar till Mös�sebergsgårdens utställning och
till vårt Café.
Ikon föreställande Elisabeth
Hesselblad, målad av Rosalia
Svensson, en av årets utställare

Som vanligt behövs många frivilliga under helgen och vill du vara
med så hör av dig till planeringsgruppen. Anne-Marie tel. 0723124 795
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KÖRDAG med konsert 27 oktober

In Connection - Gospel for the Soul
Välkommen att sjunga tillsammans med och bli inspirerad av
In Connection lördagen den 27 oktober. Vi börjar klockan 10 och
övar hela dagen. Vi avslutar med
en konsert klockan 18.00 där vi
visar vad vi lärt oss.
In Connection är en gospelensemble från Dalarna (Gagnef, Leksand
och Borlänge) sombestår av en
liten kör med flera solister ackompanjerad av fem musiker på
piano, orgel, gitarr, bas, trummor
och saxofon.
Medlemmarna i gruppen kommer
från olika musikaliska bakgrunder och har funnit en gemensam
glädje att sjunga nya
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och äldre sånger ur gospelrepertoaren, även om de också framför
sång och musik ur andra genrer
som t ex ballader, blues och rock
när det passar.
Kören startade år 2007 och har
genom åren haft över 100 spelningar med en hel del spelningar
i Dalarna men vi har även sjungit
en hel del utanför länet. Många
musikaliska högtidsstunder har
vi haft i kyrkor men vi har även
med stor glädje sjungit i andra
sammanhang och även haft workshops och framträdanden tillsammans med andra körer.

Bilden

Musikföreningen i Norrkyrkan 1942
(ur Falbygdens Missionsblad nr 4-1971)

Kämpalek i Paulus fotspår
En av årets scouthögtidsstunder
är Kämpaleken, då vi åker ut i
naturen för en dag och träffar
och tävlar tillsammans med flera
hundra andra equmeniascouter
från hela Västra Götaland. Årets
Kämpalek går av stapeln den 29
september och hålls strax utanför
Lidköping.
Temat för kämpaleken i år är
”Paulus äventyr” och vi kommer
att få vara med om en del av allt
detsom Paulus råkade ut för på
sina resor runt Medelhavet. Kanske hamnar vi i fängelse, kanske
lider vi skeppsbrott, kanske får
vi predika någonstans - vem vet?
Vi hoppas på en spännande dag i
Paulus fotspår!
/Scoutledarna
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BARN & UNGDOM
Aktiviteter under terminsveckorna

Mössebergsgården, Scheelegatan 44, 521 30
Falköping

SCOUT
Från årskurs 1 och uppåt.
Onsdagar 18.00–19.30
Plats: Mössebergsgården, men kolla med
ledarna.
Kontakt: Erik Hällgren, 070-636 79 86

TONÅR
Från årskurs 7 och uppåt.
Fredagar 19.30–22.30
Plats: Oftast Mössebergsgården, men ibland
åker vi iväg, t.ex. till Vilske-Kleva.
Kontakt: Staffan Nilsson, 070-684 09 29,
eller Oskar, 073-651 13 35

Kom ihåg:
Falköping
Equmenias
julmarknad
8 december
Välkommen till
Mössebergsgårdens café!
ÖPPETtider hösten 2018
Onsdag–torsdag 11–20
Fredag–söndag 11–17
0515-109 86 | www.cafemossebergsgarden.se

Telefon caféet: 0515-109 86
Telefon Bilskjuts: 0730-66 11 35
Hemsida: www.mossebergsgarden.se
Bankgiro: Equmeniakyrkan: 580-2863,
Equmenia (barn & ungdom): 5546-4937
Swish: 123 550 2802
Expeditionen
är öppen onsdag kl 10–12,
övriga tider efter överenskommelse.
pastor och Föreståndare
Per Dalström 073-541 60 26
E-post: per@mossebergsgarden.se
Vice församlingsföreståndare: Jörgen
Lönnmyr
E-post: jorgen.lonnmyr@gmail.com
ungdomsledare
Oskar Kråklind 073-651 13 35
E-post: oskar@mossebergsgarden.se
equmeniakyrkans styrelse
Ordförande Pia Rabe
E-post: pia.rabe@lisoma.se
Equmenias styrelse (barn & ungdom)
Ordförande Marcus Larsson
E-post: marcus@mossebergsgarden.se
CAFÉ
0515-109 86
E-post: cafe@mossebergsgarden.se
Förskolan Utsikten
Förskolechef: Kristina Lindström 152 50
E-post: utsikten@mossebergsgarden.se
REDAKTÖR
Erik Hällgren
ansvarig utgivare
Per Dalström

Välkommen för samtal!

AKTUELL INFORMATION
finns på vår hemsida
www.mossebergsgarden.se

Per Dalström,
pastor

Oskar Kråklind,
ungdomsledare

