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Falköpings Pastorat

BÖNER l FASTAN
Herre, rör vid vara hjärtan.

Lat oss inte be /c-> mycket för oss själva.

Och se till att vi delar allt med dem som.

ingenting har.

Var du bröd för de människor som ing-
enting har.

Var du m-ed dem som haller pä att kvä-
vas i orättvisor.

Var dn med dem soin har allt, stora hi-
lar, vackra hus och mycket pengar.

. Vdr med dem som hungrar
h dem som för åt sidan halva tallrikar

med mat.

Vi 'år alla dina barn.

Vi behöver dig.

:, behöver din kärlek sa att vi kan
älska varandra inbördes.

Välsigna oss och vara bröder i hela
världen.

(Bön frän Afrika ur Revisionsförslag
till En liten bönbok)

Nr 1 FASTAN och
PÅSKEN

1969

Din gäst under fastetidcn

LUTHERHJÄLPENS
FASTEBOSSA

kommer nu åter till Ert hem med bön
om hjälp från människor som lider
nöd - krigets offer i Nigeria/Blafra
och Vietnam, flyktingarna l Jorda-
nicn, Indien och Hongkong, barn
som lever l fattigdom, sjukdom och
okunnighet i Afrika och Latinamc-
rika.

I FASTAN

som nu har börjat, har vi särskild an-
ledning att göra våra medmänniskors
nöd till vår egen. Denna tid vill ge
oss »öppnade ögon», så. att vi får syn
på Honom som gick korsets väg för
vår skull. Men den vill också öppna
våra Ögon för det lidande, som finns
på många håll i världen och som in-
te minst den senaste tiden berört oss
så påtagligt.

Fastebössan, som delas ut till sa
gott som samtliga svenska hem, är
ett redskap för att rädda människor
till livet och ge dem en framtid. Vad
vi ger blir rill mat och bostad, till
medicin och sjukvård och till skolor
och yrkesutbildning. De nödvändiga
kostnaderna för insamlingsaktionen
motsvarar endast tre öre på varje
krona.



få en plats på Ert matbord under
Fastan som en påminnelse om de två
tredjedelar ar mänskligheten som in-
te far äta sig mätta! Om Ni har barn
1 hemmet, tala då om för dem, att
Ni har en osynlig gäst vid Ert bord
- en människa som behöver mat llk-
som de! Låt hela familjen hjälpas ät
att ge en gåva vid varje måltid!

Förra året gav fasteaktionen 35. 395
kr l Falköpings pastorat och l hela
landet 7,7 milj. kr förutom de bidrag,
som sändes in direkt till Lutherhjäl-
pen från enskilda givare.

PALMSÖNDAGEN
DEN 30 MARS

avslutas fasteaktionen. Då inbjudes
Ni alla att komma med Er bössa till
gudstjänsterna i kyrkorna. Den som
är förhindrad att komma till kyrkan,
kan äyen lämna bössan till pastors-
expeditionen helst under veckan fö-
re Palmsöndagen. Den kan även av-
hämtas efter meddelande per telefon
11006.

Nöden tar inte slut på Palmsön-
dagen. För dem som- vill fortsätta ef-
ter Fastan att avstå något av sitt
eget till människor i nöd, finns det
på Palmsöndagen möjlighet att byta
fastehössan mot LHtherhjälpens aret-
runt-sparhössa för regelbundet givan-
de.
TACK FÖR DEN HJÄLP NI FÖR-
UT HAR GETT OCH FÖR DEN
HJÄLP NI NU VILL GE GENOM
ATT ANVÄNDA LUTHERHJÄL-
FENS FASTEBOSSAI

Rudolf Johansson Gordon Möne
Stig L^ttermark

Gert Alnegren Brita Johansson

Vart tar pengarna vägen?
En helt naturlig fråga, som det bara

är en glädje att få besvara.
Varje år har LutherhJälpen att ta

ställning till en mängd ansökningar om
bistånd i olika former världen runt.
Från Afrika, Asien, Latinamerika och

ar in till Lutherska Världsförbundet och
Kyrkornas Världsråd l Geneve. Där
prövas de omsorgsfullt efter att ha gran-
skats av bl. a. kyrkans folk i berörda
länder.

Ingen ansökan släpps igenom utan att
ha grundligt motiverats och kostnadsbe-
räknats. Resultatet blir en årlig »nöd-
katalog», som översändes till de kyrk-
liga hjälporganisationerna i de bättre
lottade länderna.

24 milj. kronor upptar LutherhjäJ-
pens biståndsbudget för innevaranc
verksamhetsår.

Det Innebär bl. a. fortsatt hjälp till
jordanska flyktingar

D brunnar till Indien
Q spetälskevård på Nya Guinea
Q TBC-vård i Korea och Hongkong
Q undervisning av analfabeter i Etio-

pien och Tanzania
ll hjälp att överleva, i Nlgerla/Biafra

och Vietnam

D stöd åt församlingar bakom jäm-
ridån

Q omsorg om. flyktingar och andra
nödlidande i hundratusental

Sedan flera år har Lutherhjälpen fi-
nansierat utvecklingsprojekt i ett 40-tal
länder med ett sammanlagt belopp av
mer än 30 mlIJ. kronor.

En betydande del av de medel som
insamlas under fasteaktionen går till så-
dana projekt. Det gäller bl. a. skolor
jordbruksutblldning, verkstäder, brun
nar och hälsovård. Årsboken l 968
»Vadhelst I haven gjort» ger närmare
besked om utvecklingshjälpen samt
»vart pengarna tog vägen» förra verk-
samhetsäret. Så länge upplagan räck*'
kan boken rekvireras från vårt sekreta-
nät.

Små omkostnader
Tack vare ett vitt förgrenat nät av

frivilliga medarbetare i hemland och u-
land har Lutherhjälpen mycket små
kostnader för sin administration. De
uppgår inklusive löner till c:a 5 °/o av
insamlade medel. Lönerna (c:a 2 °/o)
täcks av bankräntor på under året in-
samlade och fördelade medel.



Dm gåva går till
Lutherhjälpen är kyrkans hjälporgan.

Men den har också blivit en hela. vårt
folks angelägenhet - därom vittnar de
stigande insamlingsresultaten. Den årli-
ga fasteinsamllngen och »Hjälp-i-rörel-
se»-bussarna, de många enskildas gåvor
och kyrkokollekterna blir tillsammans
stora summor per år, under 1966-67
i runt tal 23 miljoner.

Lutherhjälpens första insatser gällde
nödställda systerkyrkor l ett krlgshärjat

Europa. Det arbetet fortsätter, och mas-
te göra sa.

I Tanzania medfinansierar Luther-
hjälpen byggandet av Öst-Afrikas stör-
ta medicinska centrum med sjukhus,

medicinsk högskola, sJukskoterskeut-
bildning m. m. Lepravården har utveck-

Itt.LS l L'X. Ct.. J_, L1U^'±^11 k^^li x^.niii^i ull ui-i.i.

l Sudans grannländer ges hjälp till nya
hem, till skol- och yrkesutbildning for
de tusentals sudanesiska flyktingarna.

] ordbruksprojekten omfattar fram-
för allt utbildning, hur man. skall utvln-
na mer ur jorden, men också direkt
hjälp med vattenförsörjningen i form
av brunnsborrnlngar och byggande av
vattenreservoarer i Rhodesia.

Hongkong är ett av Lutherh j alpens
äldsta arbetsområden, där i dag c:a
6. 000 skolbarn får sin skolgång bekos-
tad av svenska faddrar. Här finns också
mjolkstationer som varje dag betjänar
c:a 35. 000 hungrande barn. Här finns
också sjukhus och kliniker, inte minst
för att stoppa den svårt härjande tbc:n.

Yrkesskolor och folkskolor har byggts
i Brasilien och Argentina, liksom lant-
hruksskolor.

Kyrkväktare Sigvard Gabriclsson tänder ljusen vid jiilbönen i S:t Olofs kyrka



van aagiiga oroa ocn
Livets bröd

Varifrån skall vi få bröd? Det var
den frågan som tyngde de första lär-
IJungarna, när de fem tusen kom till
ödemarken för att lyssna till Jesu ord.
Det är den frågan som i dag skulle be-
svära oss, när vi i Västerlandet äter
vårt bröd. Vi har blivit sittande vid 11-
vets allfartsväg i solljuset, njutande av
vår matsäckskorg. Ibland säger vi: »Vi
har ju årligen förtjänat vårt bröd. Vi
kan väl unna oss att få. njuta.»

Men po-jkcn med matsäckskorgen ha-
de en annan åsikt; de fem kornbröden
och de två fiskarna tyngde hans samve-
te, när han hade hört Jesus säga: »Det
är saligare att giva än att taga» och
när han såg de hungrande runtomkring
sig. Han ville l varje fall dela sin mat-
säckskorg med Jesus. Under Jesu väl-
signande händer räcker det för fler. Je-
sus gör ett under med vår matsäcks-
korg än, när vi vågar dela vårt bröd
med den hungrige. Han gör det inte för
att öka. vår statistik på välgörenhet, in-
te för att visa hur bra vi är. Han leker
inte med undret. Han låter inte smör-
gåsbordct digna och kastar inte de över-
blivna resterna i tolv soptunnor. Nej
han är sträng mot de uttröttade lär-
jungarna: »Samlen tillhopa de överbliv-
na styckena, så att intet förfares. » Han
giver dem tolv korgar fulla. med mat för
att gå vidare till de hungriga.

Är det månne bordsbönens välsigncl-
se, som försvunnit från vårt dagliga
bröd? Är det respekten för brödsmulor-
na som försvunnit i vårt överflödssam-
hälle?

Lite bröd och lite vin? Den Heliga
nattvarden, är det något för oss? Jesus
undervisade vidare: »Jag är Livets
bröd. Den som kommer till mig, han
skall aldrig hungra och den som tror på
mig, han skall aldrig någonsin törsta.»
Joh. 6: 35.

Varje år gör Gud undret med våra
sädeskorn, som läggs i åkrarna. Lant-
brukaren kastar icke bort sin säd, nar
han lägger den i jorden. Han bara vå-
gar offra dem för att det skall bli bröd
till att äta och säd till att sa. Varje natt-

vardsgång gör Jesus det undret med lite
med sin nåd. I närheten av hans stora
offer på Golgata, ger Jesus oss niöjlig-
het att tänka över vårt dagliga bröd och
vår hunger, när det gäller det eviga li-
vets bröd.

Låt oss bedja med vår biskop Sven
Danell:

Herre var Gud
somliga ha mat, men ingen hunger
andra hangra, men ha ingen mat
Herre förbarma dig över alla.

Glid sänd oss en hunger i landet
inte en hunger efter bröd
inte törst efter vatten
utan en hunger efter att höra ditt ord

Tänk pä de länder
som ha importförbud för biblar
tänk pä dem som där hungra
efter livets ord.

Tänk också pä oss
och gör oss hungriga
efier brödet som. kommer ned
frän himmelen
och giver världen liv.

'AMEN S. L.

Ljusmässa l S;t Olofs kyrka.



Något om de kyrkliga syföreningarna
Till det fortlöpande arbetet inom för-

samlingarna hör i särskild grad de kyrk-
liga syföreningarnas försäljningar un-
der hösten (med ett par undantag).

Här nedan lämnas dels en kort upp-

gift på det eller de ändamål, för vilket
varje förening arbetar, dels sista för-
säljningsrcsultat. Uppgifterna på ända-
målen är inte fullständig, men ger i stort
en bild av vad föreningen arbetar för.

KYRKANS SYFÖRENING arbetar övervägande till förmän för Svenska kyr-
kans mission samt några andra ändamål. 7. 790;-

DIAKONIKRETSENS SYFÖRENING för Mössebergs kyrka. Har även gett bi-
drag till Sjömansvård och Lutherhjälpen. 3.375:-

LILLA SYFÖRENINGEN för flera olika misslonsändamäl: Kyrkans mission,
T. M,, Israelsmisslonen, Kvinnliga missionsarbetEirc, Lutherhjälpen. 3. 550:-

i<I VILLIG GRUPP EN för Missionen, Diakonissans verksamhet, Lutherhj alpen,
Ansgarsjun., Flämslatt, Stiftets folkhögskola, Sjömansvärden, Göteborgs-
och Stockholms sradsmission, 8. 303;-

FREDRTKSBERGS SYFÖRENING för kyrka pä Fredriksbergsomrädet 14. 100:-

MOSSEBERGS SYFÖRENING för i huvudsak Mossebergs kyrka. Har lämnat
bidrag till Mission, Luthcrhjälp och I. M. 7. 374:-

KAMRATKRETSENS SYFÖRENING för I. M., Lutherhjälp, Göteborgs- och
Stockholms sradsniission, bidrag till verks. i Luleå stifts lappmarksförs.,
barnhem i Östtyskland.

JUNIORERNAS JULBASAR till förman förjuniorarbetet. 1. 550:-

TILL DESSA kan nämnas en paketauktlon i Mössebergs kyrka, som pä ett par
timniar inbringade 4. 400:-

50.442:-

FRIGGERÅKERS SYFÖRENING till förmän för Mission, Sjömansvärd, Lut-
herhjälpen, I. M., Stadsmisstonerna, Folkhögskolan, Fläinslatt. 4.425:-

LUTTRA SYFÖRENING till förmän för Mission, Sjömansvärd, Lutherhjalp,
Cp-barn, Flamslätt, Syföreningarna, Siftets folkhögskolii, Församlingsända-
mal, Kyrkans prydande m. m. 2. 578:-

TORBJÖRNTORPS SYFÖRENING, Missionen, Sjömansvärden, Lutherhjälpen,
I. M., Folkhögskolan, Flamslätt, Lukashjälpen, Kyrkans prydande. 3.417:-

SAMT en auktion för I. M. i varas.

10.420:-

Bakom dessa siffror ligger mycket
träget arbete av våra syförcningsdamer
och ett välvilligt stöd ifrån dem, som
ha. r hjärta för dessa ändamål. Medlen
fördelas efter moget övervägande till de
ändamål inom och utom församlingar-
na, som är mest behjärtansvärda. Det

är en ganska stor u-Iandshjälp, som var-
je år förmedlas av våra syföreningar.
Den vill inre endast ge brödet for krop-
pen utan även livets bröd. För den
kristna synen kommer hela männi-
skan in i bllckpunktcn - kropp - själ
och ande.



ojomansKyrKan
vårt hem, vår fasta
ankarplats!'

Vi får ofta brev på Sjömansvårdssty-
relsen, och många av dem innehåller
uppmuntran för det fortsatta arbetet.
Som nu detta som skrevs i New York
i slutet av 1968:

»Som kapten ombord kan Jag uttala
mig för hela besättningen pä »White
Ocean» och framhålla att för oss är sjö-
manskyrkan i New York vart hem, var
fasta ankarplats i New York, där vi all-
tid känner oss välkomna. De flesta be-
sättningsmedlemmar få våra båtar är
svenskar och mänga av oss måste stan-
na borta frän våra hem mellan 12 och
18 månader».

Sä fortsätter brevskrivaren med att
berätta om vad sjömanskyrkan betyder
för kontakten med de anhöriga:

»Det händer ofta att anhöriga från
Sverige besöker oss i New York. Vad är
da naturligare för dem än att uppsöka
sjömanskyrkan för att få reda på var
haten ligger, om den blivit försenad, el-
ler varför ingen mötte dem på flygplat-
sen. Ofta har sjömansprästen mitt i nat-
ten farit ut till flygplatsen för att hjäl-

flygplanet blivit försenat».

Vart hem, vår fasta ankarplats . . .
Det är stora och uppskattande ord om

sjömanskyrkan. Men för den som alltid
är på resa över världshaven ligger det
realitet därbakom. Han vet vad han ta-
ta-r om. Behovet av en fast punkt i den-
na rörliga tillvaro är levande för ho-
nom.

Och Sjömannen förstår också att i
handling visa, att han känner så. Hur
skall man annars kunna förklara r
varje sjöman i genomsnitt besöker t-xi
sjömanskyrka utomlands minst 20 gång-
er om året? Eller att de som varje år
söker sig till sjömanskyrkans gudstjäns-
ter är långt fler än 100. 000? En fast
ankarplats måste man ju ha! Någc
stans där man hör hemma, någonstans
där man kan lasta av sina bekymmer
och möter förståelse, någonstans där
man kan få stanna i tillbedjan och an-
dakt.

Om sjömanskyrkans roll som hem-
met l en totalt främmande miljö kunde
mycket sägas. Sjömanskyrkan är

^ platsen där man kan koppla av
och trivas l en alltmer stressad
värld.

Du har Ditt tillfälle påskdagen att ge
sjömansvården Ditt stöd i en generös
kollekt!

Sommarkonfirm. '.tionen l Friggeråker



Gudstjänster i Falköpings pastorat
januari-juni 1969

Datum Son- o. helgd. S:t Olof Mösseberg Fredr. Las. Falb. Frigg. -orbj. Luttra

Teb. 16 Fastkgssönd. All
A 17 n

} 11 Hll Sll J 14

23 [ l l Fastan Lll A 17 n Mil M J» J11N | All
Mars 2 Botdagen J 11 N

J 14 d
3 i Fastan Mil

Mil
A 18 U

M 9.30 F

A 17 L11N All

Jll M A II F | L 9.30 F

M 14

L11N
16 Mldfastos,

.

J"
A 17 i

23 Marie Beb. -d. All
19.30 E

M 11 N

J 17.1 Lll A

L11NI All

M 14

M 14

Mil J 11 F

30 | Palmsönd. Lll A 11 M 11 J Jll M 14 A 14

>oriI3] Skärmrsdag | MJ 19 30 n AM 17 n Jn | Ln |L19.30n|A19.30n| M15n
Långfredag J 11_

A17
M 11 J M L 14 Lll All

Påskdagen J 9,30 F
Mil

M 14 il

Lll A All FH J 11 FH L 14

Annand. Påsk ] J 11

A = kyrkoadj. Alnegren H
J == kyrkoh. Johansson d
M = komm. Möne F
L = komm. Luttermark FH
S = kyrkoh. Stenström N

M 9.30 A 11 l A

== prosten Johnson
= dopgudstjänst
= familjegudstjänst
= familjehögmässa
= högm. med Nattvard

L 11 II -

n = nattvardsgudstjänst
U = ungdomsgudstjanst
E = ekumenisk gudstjänst
a = aftonsång

Passionsgudstjänsterna hållas under
fastan i Församlingshemmet onsdagar
kl, 19, utom den 26 mars, då passions-
gudstjänsten hålles i Mossebergs kyrka
kl. 19. I Fnggeråker hållas passlons-

gudstjänster varje kväll l stilla veckan.
För Torbjörntorp och Luttra hänvisas
till tidningarnas predikoturer. Även
dessa gudstjänster hällas å onsdagar.

.. ... , --.<^ - tt< .<*i» u- .n- .--i. . ^;

,:",.- ^; ... ** .;*. '*'.
^-. i.1*'"". ': .'...:r'... --ti.»^.^:.». *~'

Den lilla kyrkan med det stora valvet. Frlluhsgudstjanst l Agnestads kyrkoruln



IX l IMVV^ l JFTil Nr^i\t-

Kyrkoherde Rudolf Johansson, Präst-
gårdsgatan 5. Tel. 100 03.

Komminister Gordon Möne, Mosse-
bergsgatan 9. Tel. 105 05.

Komminister Stig Luttermark, Tor-
björntorps prästgård. Tel. 311 27.

V. kyrkoadj. Gert AInegren, Dotorpsg.
48. Tel. 153 76.

Vid önskan om enskilt samtal med
präst: skriv eller ring vederbörande
för överenskommelse av tid.
Vid långvarig sjukdom: meddela gar-
na någon präst detta, för erhållande
av besök.

]V[usikdlrektör Jeas Bartler, Odengatan
23. Tel. 11034 (S:t Olofs kyrka).

Kantor Karl Gustafsson, Bergsängsv. 5.
Tel. 129 75 (Mössebergs kyrka).

Kantor Karin Andersson: S:t Sigfrids-
gat. 55 (för Friggeråkcr). Tel, 110 36.

Kantor Henry Nyman (för Luttra). S:t
Sigfridsg. 55. Tel. 11026.

Kantor Ingemar Wahlberg, Torbjörn-
torps skola. Tel. 310 51.

Ungdomssckrcterare Gunilla Persson,
Danska vägen 193. Tel. 148 91. Exp.-
tid: måndag-fredag (utom torsda-
gar) 10-12. Bostad 181 18.

Vik. församllngsdlakonissan fru Britta
Johansson, Bergsliden 50. Tel. .108 13.

Kyrkväktare Sigvard Gabrielsson,
Schéelegatan.. 32. Tel. 105 06 i För-
samlingshemmet. Telefontid 10-l l
månd. -fred. (Bostaden 152 78).

Kyrkväktare Sten Mårtensson, Dans-
ka vägen 115 (för Mössebergs kyrka).
Tel. 107 12.

Kyrkvärd Herbert Friggeråker, Frlg-
geråker. Tel. 101 11.

Kyrkväktare Conrad Johansson, Tor-
björntorp. Tel. 311 52.

Kyrkväktare Edor Hermansson, Luttra.
Tel. 340 41.

Sigurd Kochs gata 20. 'Iräftas varje
vardag 10-11 å kapellet, Nya kyr-
kogården. Tel. 138 06.

Kyrkokamrer Roland Axelsson,
Tjänsterum i Församlingshe'mmet,
Tel. 100 06. Exp. -tid samma soin pas-
tor s exp.

Pastorsexpeditionerna för Falköpings
stads- och landsförsamllngar, Frlgger-
åker och Luttra, Warenbergsgatan 5.
Tel. 11006. Öppen mänd. -fred. kl.
10. 30-12. Dessutom torsdagar 17.?
-19. Tel. -tid frän 9. 30. Helgdags-
aftnar ingen exp. For Torbjörntorps
församling i TorbJÖrntorps prästgård.
Varje fredag 10-12. Tel. 311 27.

Till pastorsexpeditionerna anmälas i'
om 14 dagar alla flyttningar inoiii
och utom församlingen. Barns namn
meddelas senast inom sex månader
(helst tidigare).

[ DAGENS BIBELORD tel. 148 1
ALLIANSHELG 22 OCH 23 MARS

Tvenne samlingar hållas. En på lör-
dag kl. 19. 30 i Missionskyrkan samt
en l S:t Olofs kyrka. söndag kl. 19. 30.

FALKÖPINGS BILKARISTER
erbjuder i mån. av tillgång på bilar
och chaufförer kyrkskjuts för äldre,
som eljest har svårt att komma tif
kyrkan. Anmälan senast fredagar k.
10. 30-12. 00 å pastorsexpeditionen,
tel. 11006. Det är ett fint initiativ,
som vi tackar för. .

KVINNORNAS INTERNATIO-
NELLA BONDAG

firas l Falköping fredagen den 7 mars
med samling i Församlingshemmet kl.
19. Som talare medverkar fröken
Inga Flodln, M'ularp. Dessutom med-
verkar medlemmar från de olika
samfunden. Kollekt upptages till
verksamheten. Kvinnor i såväl krist-
na som profana föreningar och sam-
manslutningar hälsas varmt välkoin-
na liksom envar, som inte är anslu-
ten till någon förening.


