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i kyrkan skapar olust på många håll.
Men ute l församlingarna märks inte
mycket av dessa motsättningar. Där ar-
betar vi vidare och respekterar varand-
ras olikheter och meningar. Det viktl-
gaste är, att evangelium blir förkunnat,
Budskapet har en evighetsslda, som för-
visso är den viktigaste: »Vad hjälper
det en människa, om hon vinner hela

världen men förlorar sin själ». -Men
evangeliet har också betydelse som
grund för vår moral, vår kultur och he-
la den andliga hållningen. Evangeliet bll-
dar grunden i det, som vi brukar kalla
den västerländska odlingen. - Utan
det kristna inslaget blir kulturen grun-
dåre. - Det sägs, att i Callfornlen l
USA jordlagret är mycket tunt, bero-
ende på en väldig rovdrift och utnytt-
Jande av konstbevattning. I en nära
framtid lurar en katastrof. - Jordlag-
rct här ute på falan är betydligt dju-
pare. Men frågan är, huru djupt det
andliga närande lagret är. Vi kan
inte blunda för att många av vår tids
människor även i våra bygder lever l ett
ytskikt. - Det gar att utöva rovdrlft
en tid, men en dag har vi förbrukat det
andliga kapitalet. - Kyrkan vill hjälpa
till att bevara der som ar omistligt i
vårt andliga arv.

Kyrkan i sin yttre dräkt, med sina
tjänare och medlemmar äro behäftade
med stor skröplighet. Men vi ar inte
försagda, då det gäller själva budska-
pet. Det har den ädla metallens kvali-
tet. Vi blyges icke för evangelium.

Kyrkobladet vill, utöver det som det
kan bjuda av uppbyggelse, lämna infor-
måtton om kyrkans arbete, händelser
av större vikt lika väl som ur dess var-

dagsarbere. Den välvilja, som kyrkan
röner frän ortspressens sida, utesluter
inte att en mera direkt förmedling av
kyrkans liv och arbete kan vara lämp-



lig. - Vi hoppas, att detta kyrkoblad,
som framträder utan några anspråk,
kommer att mötas med välvilja. Vad vi
för närvarande siktar till, är att låta
det komma ut tre gånger om aret.

Gordon Möne.

Nu börjar det igen
a BÖRJAR DET?

Har det kyrkliga arbetet hållit upp?
Får det hålla upp? Nej, det får det inte,
och det har det inte gjort. När den
Uppståndne var samman med sina lär-
Jungar, gav han dem uppdraget: »Gån
ut och gören alla folk till lärjungar».
Men han bjöd dem invänta den Helige
Andes utgjutande. Sedan det undret
skett på första Pingstdagen, har Guds
verk aldrig upphört. Budskapet får ald-
rlg tystna. Kyrkan skall bära ut Guds
kallelse aret runt. Så har det vant också

den gångna sommaren. Gudstjänster har
hållits varje söndag i S:t Olofs och Mös-
sebergs kyrkor och två söndagar av tre
i pastoratets övriga kyrkor, hclgmålsbön
har bedlts varje lördag, och till en böne-
stund har Inbjudits vid middagstid var-
Je vardag. Bibeln har väntat oss varje
dag, och radioandakterna har gett oss
möjligheter att bli stilla inför Gud. Hos
Herren finns ingen semester. Och i det
andliga livet får vi inte ta oss semester.

Men i vissa avseenden görs det uppe-
håll. En del av kyrkans arbete är ter-
minsbetonat. På sommaren är vi sprid-
da, och när vi på eftersommaren eller
hösten samlas igen, är tiden inne att sät-
ta igång detta arbete.

a GUDSTJÄNSTERNA

hålles som vanligt men utökas med ännu
en söndagsgudstjänst, nämligen i Fred-
riksbergs kyrksal. Som regel hålles hög-

mässa varje söndag i S:t Olofs, Frlg-
geråkers, Torbjorntorps, och Luttra kyr-
kor. I Mössebergs kyrka och Fredriks-
bergs kyrksal hålles varannan söndag
högmässa och varannan aftonsång. Her-
rens Heliga Nattvard firas i S:t Olofs
kyrka två gånger och i Mössebergs kyr-
ka en gång i månaden, i de övriga kyr-
korna varannan månad. I S:t Olofs kyr-
ka hålles helgmälsbön var lördag kl.
18 och middagsbön varje vardag kl.
12. 15. Om gudstjänsterna lämnar prp
dikoturerna i Falköpings Tidning var^
lördag upplysning.

a SÖNDAGSSKOLORNA

barnens gudstjänster, har börjat, l
söndagar, då inte barn- och familje-
gudstjänst hålles, samlas barnen till sön-
dagsskola kl. 9.30 i S:t Olofs kyrka,
Hwassgatan 11, Mössebergs kyrka, Fred-
riksbergs kyrksai, Falköpings försam-
lingshem och Friggerakers kyrka, kl.
9. 45 i Torbjörntorps kyrka och varan-
nan söndag kl. 10 i Luttra kyrka. En
kyrklig söndagsskola inom Bergslidsom-
rådet planeras och beräknas börja un-
der hösten. Låt barnen gå i söndagssko-
la! Det kan betyda mer för dem för
både tiden och evigheten än vad vi kan
tänka. Söndagsskolans medarbetare sam-
las regelbundet till planering och u^ )
byggelse, i Falköpings församling var-
annan torsdagskväll. De utför ett hän-
gi.vet och uppoffrande arbete men be-
häver förstärkning. Kom och hjälp till.

a KYRKOKORERNA

som betyder mycket för gudstjänstlivet,
tar tacksamt emot nya sångare. S:t Olofs
kyrkokör har förnämliga anor och be-
rikar ofta gudstjänsterna i moderkyr-
kan. Den har övning varje onsdag i FÖr-
samlingshemmet. En ny kör har börjat
sin verksamhet i Mösscbergs kyrka och



har även sina Övningar där. En flick-
kör sjunger i Friggeråkers kyrka, och
Torbjörntorps och Luttra kyrkokörer
bidrar med körsång l resp. kyrkor.

Kyrkobröderna har börjat för tcrmi-
nen. De samlas l regel varannan måndag
till gemenskap och uppbyggelse och tar
med glädje emot nya medlemmar.

Syföreningarna har också börjat. Kyr-
kans syförening arbetar för Svenska
kyrkans mission och samlas varannan

^ onsdagseftermiddag l Församlingshcm-
met. För Mossebergs kykra arbetar två
syföreningar, dels Dlakonikretsens sy-
förening, som har symöten varannan
onsdagseftermiddag i Församlingshem-
met, och dels Mössebergs syförening med
symöten i Mössebergs kyrka varannan
tisdagskväll. För kyrka å Fredrlksbergs-
området inbjuder Fredriksbergs syföre-
ning till symöten varannan tisdagskväll
i Fredriksbergs kyrksal. Kyrkans frlvll-
liggrupp samlas varannan tisdagskväll i
Församlingshemmet och arbeta-r för dia-
konl och församlingsändamål. Arbets-
kretsen arbetar för olika kristliga och
humanitära ändamål och har symöte
varannan måndagseftermiddag. Frigger-
åkers kyrkliga syförening och Torbjörn-
torps kyrkliga syförening samlas var-
annan onsdagseftcrmiddag, den förra I

riggcråkers bygdegård, den senare i
hemmen. I hemmen håller också Luttra

syförening sina sammankomster varan-
nan torsdagseftermlddag. TorbJörntorps
"vällssy förening träffas varannan tis-

^agskvall i hemmen. November är sy-
föreningsauktionernas tid. Kyrkans sy-
förening har sin missionsauktion i Fal-
köpings församlingshem onsdagen den 6
november, sedan följer Arbetskretsens
måndagen den 11, Diakonikretsens ons-
dagen den 20, Fredriksbergs tisdagen
den 26 november och Frivilliggruppcns
tisdagen den 3 december. Torbjörntorps

syförening har sin försäljning onsdagen
den 27 november, Luttra, onsdagen den
4 och Friggeråkers torsdagen den 5 de-
cember. Syföreningarna hälsar nya med-
hjälpare välkomna och utbeder sig kraf-
tigt stöd vid sina auktioner. Det är en
betydelsefull gärning, som de utför.

a FOR UNGDOM

har en studiecirkel startat kring den ak-
tuella boken »Lekman tar ansvar» och

sammanträder i Församlingshemmet
varannan tisdagskväll. Ett rikt förgre-
nät juniorarbete bcdrlves enligt Ans-
garsförbundets grundsatser och arbets-
metoder i Mösscbergs kyrka, Försam-
llngshemmet och Fredriksbergs kyrksal
och kommer att upptagas även i Hwass-
gatan 11, om ledare kan erhållas och
intresse finns. Några unga pojkar och
flickor utför som ledare ett hängivet
och uppskattat arbete.

Denna uppräkning är inte fullständig.
Studiecirklar kan bildas när som helst,
blbelstudlegrupper är i gång, där Intres-
seradc kan ga med. Till pensionärers
glädje och gemenskap verkar »Solskens-
klubben» i Församlingshemmet.

Det här presenterade arbetet syftar
Inte till att ersätta gudstjänst och bibel-
läsning utan till att komplettera och sti-
mulera. Det, som åsyftas, är tre ting:
uppbyggelsc, gemenskap och tjänst. Men
vi skall alltid minnas, att Jesus har sagt:
»Mig förutan kunnen I intet göra». Vi
skall också betänka, att det var först
sedan apostlarna undfått den Helige
Ande, som de kunde gå ut i sitt varv.
Vi får inte tro, att det räcker med for-

merna och metoderna. Vi kan gå upp i
dem sä, att de sliter ut oss och tar tiden
ifrån oss. VI behöver framför allt helig
Ande. Vi behöver be om Anden. Och vi
behöver be om mod att ta emot den
Helige Ande.



Denna presentation av församlingsar-
betet är samtidigt en inbjudan: Kom
och var med! Församlingen behöver dig,
och du behöver församlingen. Gud be-
häver dig, men framför allt: Du behöver
Gud.

Rudolf Johansson.

Konfirmationsläsningen börjar
Våra skolor

har åter börjat ett nytt läsår. Därmed
blir det också aktuellt för en stor grupp
ungdomar attt börja konfirmationsläs-
ningen. Under en tid framåt skall de
unga stå under kyrkans mera. direkta
fostran, undervisas i den kristna tron
och föras in i den kristna församlingens
andakts- och gudstjänstliv.

Konfirmationen

har en given förutsättning i dopet. En
kyrka som praktiserar barndopet har
också åtagit sig att ge barnan en kris-
ten fostran, att lära dem »att hålla allt
vad Herren har befallt» som det heter

i dopritualet. En koncentrerad undervis-
ning med detta syfte ges i konfirma-
tionsundervisningen.

Genom, dopet

har barnet upptagits i den kristna för-
samlingen, invigts till ett kristet liv.
Liksom barnet genom fostran och un-
dervlsning får växa in i det samhälle,
som det genom födelsen och sin bosätt-
ning tillhör, så måste barnet under sin
uppväxt få möta den kristna tro som
det genom dopet invigts till och under-
visas om vad det innebär att leva som
en kristen människa.

Av den anledningen innefattar lästi-
den framför allt direkt kunskapsmed-
delelse i den kristna trosläran. Mlen kon-

firmanden skall också deltaga i för-
samlingens gudstjänstliv, Öva sig i kyr-
kogång. Han behöver bli förtrogen med
högmässans ordning och lära sig förstå
dess mening. Till det kristna livet hör
vidare den enskilda andakten genom
bön och bibelläsning. Också häri behö-
ver de unga öva sig under lästiden.

Ingen blir en färdig kristen genom
konfirmationsundervisningen. Men den
vill ära de unga så pass mycket om den
kristna tron att de sedan har en grun^
att bygga vidare på.

Att nå detta syfte är inte alltid lätt.
Svårigheterna är av flera slag. Den ål-
der under vilken de unga går och läser
är för dem en besvärlig tid, då de knap-
past vet på vilket ben de skall stå.
Många går och läser helt enkelt därför
att det är en inrotad sed och därför att

kamraterna gör det. Många kommer
också från starkt sekulariserade hem,

där man inte tar frågan om Gud på
större allvar. Alla negativa intryck som
möter de unga i form av gudlös propa-
ganda, -Förakt för kristna värden och
normer, ohämmat nöjesliv o. s. v. . kan
inte undgår att påverka sinnet. Av väl-
bekanta skäl är inte heller disclplinfrå-
gan lika enkel som den en gång varit.

En viktig förutsättning för att lasti-
den ändå skall kunna få en positiv bi
lydelse för de unga är, att prästen kan
räkna med hemmens och föräldrarnas

stöd. Det är av största vlkc, att för-
åldrarna visar solidaritet med såväl kyr
kan som sitt barn. De bör ha klart föi

sig vad lästiden betyder för deras barn,
och att det är fråga om för livet väsent-
liga ting. Sin solidaritet och sitt ansvar
kan de också visa genom att intressera
sig för barnens uppgifter, genom att bed-
ja för dem och följa dem till kykran
på söndagarna.

Hugo Lidefelt.

t.-B. FALKÖPINGS TIDNINGS TR.


