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Under stjärnans ljus
”Vi har sett hans stjärna gå upp 
och kommer för att hylla honom.” 
(Matt 2: 1-2)

De första kristna betraktade stjär-
nan som lyste över Betlehem som 
en symbol för den helige Ande. 
Stjärnan lyste på Jesus och pekade 
på var det gick att hitta honom.

De första personerna som fick 
vetskap om detta kallades för de 
vise männen. Matteus kallar dem 
mager vilket är vårt ord för magi-
ker och de är precis var de var. De 
var stjärntydare och jobbade med 
att tolka tidshändelser.

Vad skall man tro om de vise 
männen. De har en helt annan 
världsbild än vår. Inte heller har 
de samma tro. Ändå är de på väg 
att upptäcka vem Jesus är. Bibeln 
är inte positivt inställd till hor- 
oskop och stjärntydning. Men 
Gud kan använda också konstiga 
vägar för att meddela sig själv om 
detta är den enda möjligheten.

Vi skall inte vara för snabba med 
att avfärda människor med en an-
nan världsbild. En del är faktiskt 
på väg till Jesus

 
Välkommen till Julgudstjänst 
julafton klockan 23.00 med te-
mat ”under stjärnans ljus” Vi får 
lyssna till en betraktelse av pastor 
Per, och tillsammans sjunger vi 
julsånger 

Pastor Per

Matt 2:1-12
När Jesus hade fötts i Betlehem i 
Judeen på kung Herodes tid kom 
några österländska stjärntydare till 
Jerusalem och frågade: ”Var finns 
judarnas nyfödde kung? Vi har sett 
hans stjärna gå upp och kommer för 
att hylla honom.” När kung Herodes 
hörde detta blev han oroad, och hela 
Jerusalem med honom. Han samlade 
alla folkets överstepräster och skrift-
lärda och frågade dem var Messias 
skulle födas. De svarade: ”I Betlehem 
i Judeen, ty det står skrivet hos pro-
feten: Du Betlehem i Juda land är 
ingalunda ringast bland hövdingar 
i Juda, ty från dig skall det komma 
en hövding, en herde för mitt folk 
Israel.”
Då kallade Herodes i hemlighet till 
sig stjärntydarna och förhörde sig 
noga om hur länge stjärnan hade 
varit synlig. Sedan skickade han 
dem till Betlehem. ”Bege er dit och 
ta noga reda på allt om barnet”, sade 
han, ”och underrätta mig när ni har 
hittat honom, så att också jag kan 
komma dit och hylla honom.” Efter 
att ha lyssnat till kungen gav de sig i 
väg, och stjärnan som de hade sett gå 
upp gick före dem, tills den slutligen 
stannade över den plats där barnet 
var. När de såg stjärnan fylldes de av 
stor glädje. De gick in i huset, och där 
fann de barnet och Maria, hans mor, 
och föll ner och hyllade honom. De 
öppnade sina kistor och räckte fram 
gåvor: guld och rökelse och myrra. I 
en dröm blev de sedan tillsagda att 
inte återvända till Herodes, och de 
tog en annan väg hem till sitt land.
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Led de vise männen rätt!

Gud, vi lovsjunger dig. 
Ett barn är fött, ett barn 
som väcker vår kärlek. Ett 
barn är fött, ett barn för 
fred och frihet. Ett barn 
är fött, och hela kosmos 
sjunger:
”Ära åt Gud i höjden och 
på jorden fred”. Hjälp oss 
att se din storhet i detta 
nyfödda barn.

Det ord som skapar världen
är här i en barnakropp.
All paradisets skönhet
ryms under hans ögonlock.
Ett bråddjup i hans öga
når våra dolda djup
och låter oss ana sanningen
att vi är barn av Gud.
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Välkommen på Equmenias julmarknad, 7 december 

Lördagen den 7 december klockan 
14.00 slås portarna upp för årets upp-
laga av Equmenias julmarknad. Väl-
kommen att köpa lotter, fika och ropa 
på auktionen. Alla intäkter går till 
arbetet med barn och unga på Möss-
sebergsgården.
Hålltider:
14.00 Julmarknaden öppnar
15.30 Andakt, följt av auktion

Sjung med oss i kören!
Måndagar 19.00 - 20.00 övar Equmeniakyrkans kör. Välkommen 

att sjunga med!  
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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!

KYRKSKJUTSEN
0730-66 11 35

ring söndag morgon 
mellan 8.00 och 9.00

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

Juniorerna firar julfest i Immanuelskyrkan, slutet av 50-talet

Juniorernas julfest i Immanuelskyrkan
Fotot visar SMU:s juniorer som firar 
julfest i Immanuelskyrkan på Dotorps-
gatan i slutet av 1950-talet.
Bredvid tomten sitter Knut All som 
var inbjuden att berätta om julfirande 
förr i tiden. Övriga programpunkter 
vid dessa fester var julklappsbyte, jul-
lekar,  grötrim till tomtegröten och 

kanske ringdans kring den fint pyntade 
julgranen. Vem som döljer sig bakom 
tomtemasken är okänt men kanske 
några andra ansikten känns igen på 
fotot?
Fotot kommer från Ingvar Hultbrands 
anhöriga i Trollhättan. Ingvar var född 
och uppvuxen i Falköping och ak-
tiv medlem i Missionsförsamlingen i 
många år.
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PRO GR AM
DECEMBER 2019

JANUARI 2019

1  söndag 10.00 Adventsgudstjänst, Per Dalström, kören, blåsare 
4  onsdag 18.00 Scout, inför julmarknaden
5  torsdag 15.00 Gemenskapsträff, Luciatåg från Ållebergsgymnasiet
6  fredag 19.00 Tonår
7  lördag 14.00 Equmenias julmarknad, se särskild notis
8  söndag 10.00 Gudstjänst, Per Dalström, sång Monica Oskarsson, nattvard 
11  onsdag 18.00 Scout, julfest
13  fredag 19.00 Tonår
15  söndag 16.00 Gudstjänst, Per Dalström, Bitte Svensson, förskolan Utsikten
20  fredag 19.00 Tonår
22  söndag 10.00 Gudstjänst, Bernt Olof Jonasson, vi sjunger tillsammans
   18.00 ”Sjung in julen”, Petter & Torbjörn Lantz, Charlotte & Sören  
    Eklund. Kristina Lindström, insamling till arbetet i Kimpese
24  tisdag 23.00 Julgudstjänst ”Under stjärnans ljus”, betraktelse Per Dalström
    Vi sjunger julsånger tillsammans.
29  söndag 10.00 Gudstjänst, Torbjörn Lantz, sång Emilia Yngve

1  onsdag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Sankt Olofs kyrka
5  söndag 10.00 Missionsgudstjänst, Gunnel Jönsson, Kristina Lindström,  
    kören, närradioutsändning
7  tisdag 19.00 Bibelsamtal och bön
10  fredag 19.00 Tonår
12  söndag 10.00 Gudstjänst, Carl-Erik Sahlberg
15  onsdag 18.00 Scout
17  fredag 19.00 Tonår
19  söndag 10.00 Gudstjänst, Per Dalström, sång Annika Wickman, nattvard

21-23 Ekumeniska böneveckan
21  tisdag 09.30 Pilgrimsmässa med ekumenisk bön i S:t Olofs kyrka
   19.00 Bön i Pingstkyrkan
22  onsdag 19.00 Mössebergsgården, ”Karismatik, splittrande eller förenande?”,  
    Lars Gunther
23  torsdag 19.00 Warenbergskyrkan, ”Bönen”, Hans Wolfbrandt

22  onsdag 18.00 Scout
24  fredag 19.00 Tonår
26  söndag 10.00 Gudstjänst, Per Dalström, Erik Hällgren med blåsare, försam- 
    lingsinformation
29  onsdag 18.00 Scout
31  fredag 19.00 Tonår

JANUARI 2020
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Mössebergsgårdens program sker i samarbete med Bilda Sydväst
Reservation för eventuella ändringar

2  söndag 10.00 Gudstjänst, Per Dalström, kören, nattvard
4  tisdag 19.00 Bibelsamtal och bön
5  onsdag 18.00 Scout
6  torsdag 15.00 Gemenskapsträff, ”Arktis, en hotad skönhet”, Bengt-Åke  
    Ögren
7  fredag 19.00 Tonår
9  söndag 10.00 Gudstjänst, Lennart Peterson, sång Madelen Andersson
12  onsdag 15.00 Onsdagsträff, ”Svenska visor”, Torbjörn Lantz
16  söndag 10.00 Gudstjänst, Per Dalström, sång Lars-Åke Jåhnsson
18  tisdag 19.00 Bibelsamtal och bön
19  onsdag 18.00 Scout
21  fredag 19.00 Tonår
23  söndag 10.00 Gudstjänst, Per Dalström, sång Johanna Dalström
   16.00 Equmenias årsmöte
26  onsdag 15.00 Onsdagsträff, ”Trädgårdsdesign”, Kristina Lindström
   18.00 Scout
28  fredag 19.00 Tonår
29  lördag 09.00 Själavårdsdag Anette Pehrsson, Per Dalström

FEBRUARI 2020

Gudstjänsten den 15 december blir vid 
en ovan tid - klockan 16.00.
Det är nytt för i år att barnen och fa-
miljerna inbjuds att vara med på en 
gudstjänst på våren och en på hösten.
Barnen kommer att medverka den 
tredje advent med sång och det blir 
besök av ”De vise männen” under 
gudstjänsten.
Efteråt är de som vill välkomna på 
kyrksaft och kaffe tillsammans med 
församlingen.

3:e Advent 
- en eftermiddag med 

Utsikt
Söndag 22 december klockan 18.00 blir 
det julstämning i mängder på Möss-
sebergsgården, tillsammans med Pet-
ter och Torbjörn Lantz och Charlotte 
och Sören Eklund. Förhoppningsvis är 
julstöket avslutat så att man kan få den 
rätta julkänslan med hjälp av de klas-
siska julsångerna. Kristina Lindström 
kommer att informera om arbetet i 
Kongo Kinshasa och det blir möjligt 
att ge en gåva till arbetet där.

Sjung in julen
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Söndagen den 5 januari gästas vi av 
missionären Gunnel Jönsson, som 
kom hem från Kongo-Kinshasa i bör-
jan av decdember månad. Även vår 
egen Kristina Lindström har besökt 
Kongo, bland annat Kimpese och det 
gatubarnsprojekt vi stödjer där. Både 
Kristina och Gunnel medverkar i guds-
tjänsten och ger oss senaste nytt från 
detta stora land och vår systerkyrka 
där.

Missionsgudstjänst 5 januari
Med Kongo i våra hjärtan

bild från equmeniakyrkan.se 

Det finns många olika kyrkor och församlingar i Falkö-
ping, och det finns en del kulturella skillnader oss emel-
lan. Men vi delar tron på vår frälsare Jesus och vi delar 
förvissningen om bönens kraft. Under den ekumeniska 
böneveckan i vecka 4 firar vi det som förenar oss i bön och 
samtal. Välkommen på de olika samlingarna i våra kyrkor!

Till  samlingen  på Mössebergsgården onsdagen den 22 
januari har vi glädjen att hälsa Lars Gunther välkommen. 
Lars är pastor i Equmeniakyrkan i Hestra och en välkänd 
skribent och debattör under signaturen IT-pastorn. Han 
kommer att leda ett samtal med rubriken ”Karismatik, 
splittrande eller förenande?”

Tisdag  21 jan  09.30 S:t Olof
  19.00  Pingstkyrkan
Onsdag  22 jan  19.00  Mössebergsgården
Torsdag  23 jan  19.00 Warensbergskyrkan  

”IT-pastorn”, Lars Gunther 

Hans Wolfbrandt, Lysekil, 
talar i Warensbergskyrkan på 
torsdagen

Ekumeniska böneveckan
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Varannan tisdag så har vi bibelstu-
dium på Mössebergsgården. Vi läser 
och samtalar över boken till Jordens 
yttersta gräns -Apostlagärningarna 
runt på 80 dagar. Andakterna i boken 
är skrivna av personer från Equmenia-
kyrkan, Equmenia och iakonia. Det är 
blandade bakgrunder som delar sin tro 
och sina tankar. Vi hoppas att dessa bi-
belstudier skall bli ge dig kraft, inspira-
tion och mod att gå vidare i din tro. Till 
Jordens yttersta gräns.

Är det något du undrar över hör gärna 
av dig till Pastor Per

Bibelstudium 
och bön Själavårdsdag 

29 februari

Den 29 februari kom-
mer vi återigen ha en 
själavårdsdag. Det är 
Anette Pehrsson till-
sammans med Pastor 
Per som leder oss. Vi 
återkommer om aktu-
ellt tema

Carl- Erik Sahlberg är en svensk präst  
teolog och författare. Han har varit kyr-
koherde i Klara församling och däref-
ter komminister i Stockholms domkyr-
koförsamling och var verksam i Klara 
kyrka fram till 2012. Idag är han bosatt 
i Tanzania driver ett barnhem tillsam-
mans med sin fru. Carl-Erik Sahlberg 
var en drivmotor bakom den starka 
tillväxten i Clara kyrka. Idag jobbar 
han med  frågor kring församlingstill-
växt och har forskat kring ämnet ”Den 
växande kyrkan”.
Carl-Erik besöker oss i Gudstjänsten 
den 12 januari där han talar om fakto-
rer som gör att en kyrka har möjlighet 
att växa.

Carl-Erik Sahlberg - 
Den växande kyrkan 12 januari

bild från equmeniakyrkan.se



10

Funderar du på att bli medlem i för-
samlingen? Prata med pastor Per. 

Att vara medlem i församlingen är inte 
att ha svar på alla frågor, det är inte att 
vara färdig med allt. Att vara medlem 
är att vara på väg, tillsammans med Je-
sus och tillsammans med dina syskon.

Equmeniakyrkan: 
En kyrka för hela 
livet - där mötet 
med Jesus Kristus 
förvandlar mig, 
dig och världen

Equmeniakyrkan bedriver arbete i näs-
tan 30 länder runt om vår jord och in-
samlingskampanjen ”Till jordens yttersta 
gräns” som pågår mellan 1:a december 
och 31 januari fokuserar just på detta ar-
bete. Välkommen att stödja detta arbete, 
antingen i samband med vår missions-
gudstjänst den 5 januari eller genom 
plusgiro 90 03 28-6.

”ni skall få kraft när den heliga anden 
kommer över er, och ni skall vittna om mig 
i Jerusalem och i hela Judeen och Sama-
rien och ända till jordens yttersta gräns.” 
Apg 1:8
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En kämpalek vid Nääs slott (med andraprisvinst!), 
en innehajk på Mössebergsgården, en scoutinvig-
ning och mycket, mycket mer ...

Scouthösten 2019



Mössebergsgården, Scheelegatan 44, 521 30 
Falköping
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 församlingen: 123 550 28 02
Swish Equmenia: 123 249 46 23
EXPEDITIONEN
är öppen tisdag 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
VAKANT

EQUMENIAKYRKANS STYRELSE
Ordförande Pia Rabe
E-post: pia.rabe@lisoma.se

EQUMENIAS STYRELSE (barn & ungdom)
Ordförande Marcus Larsson
E-post: marcus@mossebergsgarden.se

CAFÉ
Föreståndare: Marie Lund 0515-109 86
E-post: cafe@mossebergsgarden.se

FÖRSKOLAN UTSIKTEN
Rektor: Bitte Svensson 152 50
E-post: utsikten@mossebergsgarden.se

REDAKTÖR
Erik Hällgren

ANSVARIG UTGIVARE
Per Dalström

Välkommen för samtal!

BARN & UNGDOM
Aktiviteter under terminsveckorna

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

SCOUT 

TONÅR 

Falköping

AKTUELL INFORMATION
finns på vår hemsida

www.mossebergsgarden.se

Från årskurs 7 och uppåt.
Fredagar 19.00–22.30
Plats: Oftast Mössebergsgården, men ibland åker 
vi iväg, t.ex. till Vilske-Kleva. 
Kontakt: Staffan Nilsson, 070-684 09 29

Per Dalström, 
pastor

Välkommen till
Mössebergsgårdens café!

ÖPPETTIDER VINTERN 2019
Onsdag–torsdag 11–20
Fredag–söndag 11–17

Caféet har stängt 
16 december till 14 januari

0515-109 86 | www.mossebergsgarden.se

Välkommen på årsmöten

Equmenia, sö 23 februari 16.00
Församlingen, lö 7 mars 15.00


