
FALKOPINOS PASTORA

"Det var vara kränk'
heter han bar,

vara smärtor, dem
lade han pä sig . . .

Ja, han var sargad
för vara Överträ-
delsers skall

och slagen för våra
miss gärningar s
skall;

näpsten var lagd pä
honom, för att vi
skulle fa frid,

och genom hans sär
bliva vi belade,

(Ur Jes. 54:4, 5)

Friggerakers gamla kyrkas altarnppsats i den nya kyrkan.



DELA MED DIG - MEDMÄNNISKA

Lutherhjälpens
bistånd nar fram!

"Medmänniska" stär det pä Lu-
thcrhjälpens fastesparbössor l år,
som går ut till sä gott som alla
svenska hem. Medmänniskor ute
i världen söker sig till oss - de
vädjar om vår omtanke och var
hjälp. Men hur går det sedan, när
den violetta fastesparbössan fyllts
och lämnats åter till Lutherhjäl-
pen? Hur gar det till när Luthcr-
hjälpen skall föra ut hjälpen till
dem som behöver den? Pä vilka
vägar kommer hjälpen fram? Och
vilka är det som får den?

Förutom katastrof- och flyk-
tinghjäip, såsom den till de öst-
pakisranska flyktingarna just nu,
stöder Luthcrhjälpen ett stort an-
tal sjukvårds-, utbildnings-, yrkes-
hjälps- och andra utvccklingspro-
jckt i ett 50-tal länder. Även mel-
lankyrklig hjälp ät evangeliska
kyrkor, som Inte ar självförsörjan-
de, står på programmet. Projek-
ten ;ir utformade så att största
möjliga antal människor skall få
nytta EIV dem.

Hjälpen förmedlas vanligen av
kyrkorna och deras medarbetare. Omkostnader-
na blir bl a därigenom små - bara fem öre på
en krona. Kontrollen är sträng. Hjälpen måste
nå alla som är l nöd utan hänsyn till ras, kön
eller religion. Utvecklingsprojekten har oftast
kommit till genom initiativ av den inhemska
kyrkan. De har sedan granskats av cxperrcr
inom Lutherska världsförbundet eller Kyrkor-
nas världsråd.

Afrika

är en kontinent i stark utveckling. Men där
förekommer också -itor fattigdom och folkom-
flyttningar. Därför är Lutherhjälpcns åtaganden
i Afrika störst - ca 12 miljoner kr. Bland pro-
jcktcn märks uppbyggnad av ett flertal bosärt-
nlngsområden för flyktingar i Tanzania, mobila
kliniker och läkartjänst per bät i Nigeria, ut-
bildning av lantbrukare i Kamerun och bidrag

^.
*k^* VIKTIGT MEDDELANDE!
Du som bor i Falköpings Pastoral!

Behåll

fnstcbössan som nu kommer till ditt hem! Den rcpresen-
terar en medmänniska som bLaliövc:r din hjälp, ett barn,
en sjuk, en fattig. I''är att överleva. För att b.li friKk. för
att fä en framtid.

Behéll

fastebössan och dela med dig nv det Du liar! Du är dä
med i vårt lands största regelbundet återkommande in-
samlingsaktion för medmänniskor [ u-land. Medlen kana-
liscras genom Lutherhjälpcn till ca 150 aktuella hjälp-
projekt världen över. Dc berör miljoner människor i de
fattigaste länderna. Lutherlijälpcn arbetar genom kyrkor-
na, har goda kontakter och rckordläga omkostnader.

Behéll

fnstebössan i 40 dagar och 40 nätter på ditt matbord! Ge
åtminstone en krona varje dag du själv får ha det bra.
Om alla i församlingen går in för detta, kommer det att
ge resultat! Vi är tillsammans ca 8.000 hem! Förra året
samlade vi in 37. 446 kronor. Skulle vi inte kunna åstad-
komma mera i år, om vi alla hjälps åt?

Lämna

fasrcbössan pä Palmsöndagen den 26 mars i kyrkan eller
på pastorsexpeditionen.

Tack för att vi får räkna med Dig i denna
viktiga aktion till medmänniskors hjälp!

Gordon Möne Stig LHttermark Uno Mårtensson

L&rs Magnusson Margareta Andersson Britta Johanson

till en mönstcrby i Backo, Etiopien. Unga fa-
miljer, som fatt utbildaing vid Backo-skolan,
får dar hjälp att bli självförsörjande.

Asien

I Mellanöstern har Luthcrhjälpen flera väl In-
arbetade sjukvårds-, utbildnings- och själv-
hjälpsprojekt. Bidragen till dessa, uppgår till
mer än tre miljoner kr. Som exempel kan näm-
nas Augusta Victurlasjukhuset på Oljeberget och
Lutherska världsförbundets yrkesskola i Belt
Hanina, Jerusalem, samt yrkeshjälp till flyk-
tingar i flyktinglägren i Jordanien.

f Fjärran Östern går hjälpen numera främst
till Indien och Hongkong. Den svåra flyk-
tlngnöden i Indien fordrar alla insatser man
överhuvudtaget kan sätta in. Men det rader
fattigdom även bland Indiens egen befolkning,
och Lutherhjälpens övriga insatser där uppgår



kerna i Jorda-
r at till avlägset
. nbyar.

NSr inte patienterna ksvt
komma till doktorn, far
doktofn koinma till paticn-
tcnsa. SS ft ingri-ar ilc nil-
Sande klia;
nien. De n<
liggande öki

Undvrvissiifig ar något av
c-tt Söscnord till c?i biittrf

framtid i mSaga «-länder.
Behovet f!v stöd till iinder-
vittiings projekt dr stort. I

Hbabaiie i Swaxilafsd hidY d-

git Litthcrhjj lpi '11 till »!-

byggnaden av en skola,

Efterfrågan pä iftbildad ar-
bctskraft är stor i latin-
amerikfl. l Brasillcit har Lu-

therhjalpen bidragit till byy,-
Stsndct av flera yrkcfskolor.
Den har gången galler del
en skola i Bom Menso.

^

till omkring fyra miljoner kr. Blcind de nya

projekten märks två skolor, dar 500 elever skall
få undervisning, och en elva kilometer lång el-
ledning i Västbcngalen, som kommer att göra
det möjligt far sju byar att srarta sma. indiistricr
ocli fä konstbevattning.

I Hongkong har läget efterhand förbättrats.
Men fortfarande lever där många människor l
nöd. Många behöver också yrkcshjälp och ut-
bildning för att kunna försörja. sig själva. Ca
1, 5 miljoner kr kostar denna hjälp.

Latinamerika
är ett relativt nytt arbetsfält för Luthcrhjälpen.
Åtagandena där uppgår till ca tre miljoner kr.
Yrkes- och lantbruksutbildning samt skolor do-
minerar bland projekten. Det mest aktuella ar-
betet för närvarande är att utrusta en yrkes-
skola i Cruz Älta, Brasilien, med jordbruksrcd-
skåp och en verkstad. 53 hemlösa pojkar får
undervisning vid skolan.

Mänga människor är beroende av dina gåvor.
Fyll din fastesparbössa så att den kan bära nk
frukt!

Lutherhjälpsmlljon till Indien-skolor
Lutherhjälpen har beslutar satsa närmare en

miljon kr på två skolor i Indien. Omkring 500
elever far plats l en ny gymnasicbyggnad i byn
Pandur, centrum för ett område med 18 byar.
Det blir 13 klassrum, laboratorium och kontor.
Evangelisk-lutherska Tamil-kyrkan är ansvarig
för institutionen.

355 av dc l 030 eleverna l Arcot-kyrkans
realsko!a i Ncllikuppam har hittills fått under-
visas l halmtäckta skjul med Icrgolv, på vcran-
dör till gamla hus eller under träd. Nu får de
riktiga klassrum liksom ytterligare 470 elever
som tillkommer efter utbyggnaden, som omfat-
tar 21 klassrum, laboratorium, bibliotek och ad-
minisrradonslokaler. Tyska lutheraner och
svenska Luthcrhjälpen delar på kapitalkostna-
den.

Brasilien-poJkar far framtidsjobb
"Föreningen för omhändertagande av övergivna
barn" i staden Cru^. Älta i Brasilien driver se-
dan flera år en yrkesskola för obcmcdladc och
utstötta pojkar. Nu skall Luthcrhjälpen i Sve-
rige ga in och stödja skolan genom ett anslag
pä 50 000 kr till Jordbruksredskap och utrust-
ning av en verkstad, sä art även jordbruksarbe-
tare och mekaniker skall kunna utbildas. Be-
hovet av sådan arbetskraft i området är myc-



KRUCIFIXET I FREDRIKSBERGS KYRKA

Kriicifixet har tillkommit genom donation av
anonym givare. Det är ritat och skulpterat av
konstnärinnan Eva Spånkorg, Växjö, som. gett
följande tolkning av sitt konstverk.

Konsthistoriskt anknyter detta krucl-
fix till tiden före 1200-talet, då man
framställde Kristus såsom segrare, så-
som den gudomlige konungen och Her-
ren.

Kristusbilden är inhuggen i ett kraftigt
kors (bokträ). När Jag började arbetet,
hade jag alltså bara det massiva, härda
träkorset framför mig. Ur det skulle
kristusbilden växa fram. Jag ville fram-
ställa Kristus inte blott som Frälsaren,
spikad på korset utan också som segra-
ren, som brutit igenom korsets trä. Jag
vill att församlingen skall påminnas om
att den inte tillber en död Frälsare, utan
en levande.

ket stort. Här finns bl a redan 33 mekaniska
verkstäder. Även arbetslösa vuxna kan delta
i kurserna,

För närvarande har skolan 53 elever. Dc ut"
bildas i skotillvcrkning, möbclfabrlkation och
byggnadsarbete. Med den nya utrustningen be-
räknas anläggningen bli självförsörjande inom
två år.

Den kraftiga kroppen uttrycker
kraft. Gestalten liksom bryter sig ut ur
korset. Den mörka skuggan runt bilden
vill understryka denna kamp, kampen
ut ur förbannelsens trä (5 Mos. 21:23).
Kristus har kämpat den kampen och
vunnit seger. Han har därigenom banat
en väg till himmelen åt oss. "Det var
våra krankheter han bar", vår förban-
nelse tog han pä sig, för att vi skulle gå
fria. Sä är han den enda vägen vi kan
gå för att få befrielse från alla våra syn-
der och en gång fa. det eviga livet.

Inför detta krucifix kanske man frå-
ga. r som i Jes. 63: 2: "Varför är din
dräkt sa röd?" I profetian av Jesaja
svarar han, som är en mästare till att
frälsa; "Jo, en vinpress har jag tranipat,
jag själv allena, utan att någon i folket
har bistått mig", Jes. 63:3. Profetian
syftar på Kristus och hans frälsnings-
verk. Den röda färgen är en påminnelse
om våra "blodröda synder" (Jes. l: 18),
som Kristus tagit pä sig. Men den är
också en erinran om försoningens röda
blod. I Uppenbarelseboken står det om
Konungarnas Konung som var klädd i
en mantel som var doppad l blod. Det är
den röda purpur som vi sjunger om i
Sv. Ps. 79 vers 9: "Dä skall ditt blod
den purpur bli, vari min själ sig kla-
der".

Kristusbilden är inte spikad fast på
korset. Den står fritt ut ur det. De
utsträckta armarna vill säga till alla:
Kommen! Den gyllene kronan ar sva-
ret på Pilatus fråga: "Så är du dock en
konung?" Jesus svarade: "Ja, därtill är
Jag född och därtill har jag kommit i
världen, att jag skall vittna för san-
ningen. " Kronan vill påminna, om att
Jesus är sanningens Konung.

Så är min önskan och min bön till
Gud att församlingen som möter upp
i Frednksbergskyrkan genom detta
kruciflx må ha blicken riktad niot den
Korsfäste, för vilkens skull vi kan få
förlåtelse för våra synder, men också
mot den Uppständne, som nu sitter på
Guds högra sida och inanar gott för
oss.



FREDRIKSBERGS KYRKA

som invigdes den 12 december, har allt-
sedan dess stått l förgrunden för mångas
intresse. De olika gudstjansttillfällena
har varje gång samlat en fulltalig me-
nighet. En hel del aktiviteter är redan i
full gång. Syföreningar, söndagsskola,
kyrkans barntimmar. Junior- och minior-
verksamhet och Kyrkans ungdom har

startat I de mycket ändamålsenliga loka-
lerna. Även distriktets konfirmander
läser där för distriktsprästcn Lars Mag-
nusson.

Bilderna här visar en grupp av kyr-
kans juniorer nere i ungdomsavdelning-
en.

Det är skönt
och trivsamt
kring brasan.
(Foto: S. Ihs)

Det smakar
gott med
lite förfrisk-
mngar.
(Foto: S. Ihs)



Gudstjänster i Falköpings pastorat FastlagssÖndag-Påsk 1972.

Datum | Son- o. helgd. S:t Olof [Mösscberg Frcdr. b. Las. Falb. | Frigg. Torbj. Luttra

Febr. 13 l Fastlagssoncl. | A 11 T 11 M 11 T n l L11N l L 14 M 14
20 l l. i Fastan

.

J"
] 17 n

A 9. 30 T 11 N T T J 14 N 11 A11N

27 2. i Fastan M 11 A 11NI S 11 l - A T 11 | T14N |S 14N
Meirs 5 Botdagcn T 11 N

T 14 d
M 9. 30 L 11 G 14 N l G 11 M 11

12 Mldfastosönd. M 9.30 F
M 11
18 m

L 11 F A 11 F A n T 11 F T 14 F L 14 F

19 M. Bcbådclscd A .11
L 17 n

M 9. 30 M 11 N A L 14 L 11 T 11

26 | Palmsönd. M 11 L 11 A 11 T Til Fh T 14 Fh l A 14

30| Skärmrsd. |M19. 30n| L 17 n | A 19.30n| M t5c| T n |L 19. 30n |T 19. 30 n |J 19 Fh
31 Långfred. A 11

T 18 a
M 11 L II A T 11 T 14 M 14

April 2 Påskdagen M 11
M 14 d

L 9.30 F A 11 F A T 14 T II L 11 F

3 l Annand. påsk | L 11 | A 9.30 | - L A 14 l -

Bokstav före tidsangivelse
A = kyrkoadj. Magnusson
G = prosten Linder
J = kyrkoherde Johansson
L = komminister Lutturmark

M = kyrkoherde Möne
N = prosten Nilsson
S = kyrkoherde Stenström
T = komminister Mårtensson

Reservation för ändringar.

Bokstav efter tidsangivelse
a = aftonsång
d = dopgudstjänst
F = Pamiljcgudstjänst

Fh = familjehögm.
m = musikgudstjänst
N = högm. med nattvard
n = nattvardsgudstj.

Passionsgudstjänster 1972

Falköpings församling
18 febr. Mössebergs kyrka 19 passionsand.

H. H. N-, Luttennark. Akt. I: 1-3 st.
23 " Församlingshemmet 19, passionsandakt,

Möne. Akt. I: 4-5 sr.
l mars Mössehergs kyrka 19, passionsand-,

H. H. N., Luttermark. Akt II.
8 ,, Fredrikshergs kyrka 19, passionsandakr,

Magnusson. Akt III: l-2.
15 Församlingshemmet 19, passlonsandakt,

Möne. Akt III: 3-4.
22 " Mössehergs kyrka 19, passionsandakt,

Luttcrmark. Akt IV.
I Stilla veckan hålles passlonsandakter inånd.,
tisd. i onsd. kl. 19.30 i S:t Olofs kyrka sa.mt i

Luttra församling
24 febr. Luttra kyrka, kl. 15 passionsandakt,

Lutiermark.
15 mars kl. 19. 30 passionsandakt, Luttermark.

Friggeråkers församling
Passionsandakter I kyrkan i stilla veckan månd.,
tisd. o. onsdag kl. 19. 30.
Torbjörntorps församling
Passionsgudstjänst i kyrkan.
29 mars kl. 19, Mårtensson.
l mars kl. 19, Mårtensson

Församlingsafinar för insamling till Lutherhjäl-
pen hålles i
25 febr. Friggeråkers hygdegard kl. 19. 30. Kh.

Rudolf Johansson talar över ämnet
Då och nu. Sång.

10 " Torbjörntorps skola kl. 19. 30 kyrkoadj.
Bcngt-Åkc öligren med maka Birgit
talar om Israel ocli sjunger och spelar.

I Freärikshergs kyrka kommer följande försam-
lingsaftnar att anordnas:
16 febr. kl. 19 Komminister Sven Sixten, Sköv-

de: Kyrkan och kyrkorna.
15 mars kl. 19 Påskbasar till forman för orgel-

fonden.
19 april kl. 19 Kyrkoherde Olof Henricson, N.

Vånga: "Att vandra mot brunnar".

Stiftelsen Frcdriksbcrgs kyrka har årsmöte i
kyrkan tlsd. 14 mars kl. 19.

Mössebergs kyrkliga syförening har sin försälj-
ning tisdagen den 21 mars kl. 18 i Mössehergs-
kyrkans samlingslokaler.

Lämpligt ändamål för donatorer: Orgel i
Fredriksbergs kyrka.
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