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Friggeråkers kyrka -
den nya kyrkan på
den gamla kyrkplat-
sen, som tecknades

med Korsets tecken

av S:t Sigfrid om-
kring är 1000.

Kyrkan firar i år
20-ärsjubileum.

Foto: Sven Ihs,
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FASTEVÄGEN
"Jesus och lärjungarna var pä väg
till Jerusalem, och Jesus gick
före dem". MK 10:32.

I fastan går Jesus före. Så var det
vid den första fastevandringen, den
som slutade på avrättnlngsplatsen
utanför Jerusalem. Efter går hans lär-
Jungar, rädda och tveksamma. Hur
skall detta sluta? Är det nödvändigt
att ta den här vägen? Varför inte av-
stå från detta?

Jesus går före med öppna ögon.
Han vet vad som väntar. Han går
rakt in i lidandet. Han ängslas också,
men han går. Att ta. en omväg vore att
svika. Han gör inga försök att smita
ifrån. Han går inte vid sidan om.
Han känner verkligheten. Han vet
människans villkor i den. Därför går
han rakt in. Bara så kan han åstad-
komma en ändring, bara så kan han
knäcka den makt, som är upphovet
till lidandet.

För Jesus innebar fastan att avstå
från allt, från att ha det bekvämt,
från att försvara sig och sin rätt, från
att bli förstådd. Han ger ut sig helt
l ett fullkomligt offer. En gång av-
stod lian från sin gudomliga härlig-
het och blev människa. Nu ger han
också allt vad han har som en sådan.
Han offrar, inte för att vara märk-
värdig, då vore det Intet värt, utan
av kärlek. Han älskar människan så
mycket) atc han inte kan låta bli att
göra detta för hennes skull. Han
måste rycka in och bära det som hon
inte klarar själv. Han måste visa
henne, att han är med henne även l
det svåraste lidande. Han måste bli
den som hon får skrapa av all smuts

på. Han måste gå före henne in l
döden. Han måste öppna vägen till
Gud för henne. Han måste, därför att
hon inte kan. Så läggs alla "måste'
på honom och hon befrias från dem.

För Jesus var fastevägen den enda
möjliga. För oss finns inte heller nå-
gon annan väg att gå. Vägen till pås-
ken, till uppståndelsen och livet går
bara över Golgata. Den vägen är
framkomlig, därför att han gått före.

Sä får du än en gång gå in l fastan.
Du får följa Jesus fram till korset.
Du får se hans totala utgivande for
dig. Du får, i motsats till de första
lärjungarna, se hans död och dina
förnekclser och tillkortakommanden
i påskens ljus. Du far gå in i verklig-
heten. Den verklighet som är Jesu li-
dancle och kors. Da får du också upp
ögonen för den verklighet, som är
medmänniskans lidande. Du ser hur
mycket hon är älskad av honom. Du
lår gå in i den kärleken. Du får avstå
det som hindrar dig att följa, honom,
det som skymmer hans kärlek. Du får
avstå för att kunna bistå.

Claes Strömqvist.



DROPPEN
Angår det oss? Och tjänar det i vilket
fall något till? Det blir ju ändå bara
droppar l ett Sahara av lidanden.
Tänker du så när Lutherhjälpens fas-
tebössa. kommer?

Bara droppar - jag har ett minne
av dropparna i ett afrikanskt svalt-
land. Det var en eftermiddag med
hård vind över Tanzanias södra hög-
land. Sängplatserna på kyrkans sjuk-
hus förslog inte. På jordgolvet låg
ymå patienter tätt, apatiska av hung-
ern.

Ute på kullen en stund senare: en
grav, en liten kista, en ring av män-
niskor. Ett av svältens offer förena.-
des med den torra jorden. En liten
klocka ringde, men de tunna tonerna
sveptes bort av vinden.

Klockan klämtar - Ernst He-
mingway lånade orden av en eng-
elsk 1600-talsförfattare som titel till
xiii stora roman från det spanska
inbördeskriget: - Skicka aldrig bud
och fråga för vem klockan klämtar.
Du tillhör ju samma mänsklighet.
Den klamrar för dig.

Verkligen: det angår oss.
Åter inne på sjukhuset, vid den

tolvårlga Yoelis bädd. Jag frågar om
hon skall bli nästa svältoffer, som
klockan klämtar för. - Nej, säger
läkaren. Krisen är över. Dropparna
har räddat henne. Dropparna som
faller 18 gånger i minuten, i takt med
Yoelis andning, från en flaska över
bädden, genom ett rör, in i hennes
kropp. Och jag tänker på dropparna,
som faller i fastebössorna och som
gör det möjligt for droppen au falla
här på sjukhuset.

Dropparna har under de tolv år
som fasteinsamlingen pägåtr uträttat
stora saker: yrkesskolor, sjukhus,
jordbruksprojekt - allt bevis för att
hjälpen verkligen "går fram". Vi vet
att det bara är s. k. punktinsatser.
Men ibland visar de vägen för dem
som kan sätta in bistånd med större

resurser. Rätt använda kan de göra
människor medvetna om sin sociala
situation och få dem att arbeta i nkt-
nin^ mot en förändring av samhället.
Vad vi ger i fastebössan kan inte för-
andra världen. Men det kan vända

många människors lidande i nytt
hopp.

Bengt Ingvar Ekman

VI BLIR. TJOCKARE
OCH DOM BLIR FLERA
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---OCHSNAt SA SÄR PLANKAN AV

Inte bara u-landerna ökar utan. också vi -

geiioni var standardökning. Varje svenskt
barn kommer art kosta jorden lika mycket
i resursförbrukning som 500 indiska barn!



Lutherhjälpens fasteaktion:

"DELA MED DIG VI HC
EN VÄRLD?
1/3 av jordens befolkning äger och konErollcrar cirka 80 proc. av jordens till-

gängar.
2/3 av jordens befolkning far dela pä. 20 proc. av jordens tillgångar.

VAD RÄCKER DIN GÅVA TILL?
10 kr räcker till en mugg mjölk ät 250 barn.

300 kr räcker till en enkel bostad åt en hemlös Familj.
20 kr per barn och är kostar läs- och skrlvundervisning l ett u-land.

200 kr räcker till mänadsls. ostnaden för yrkesutbildning av en ung människa i ett
u-l,ind.

2 kr räcker för ett ars behov av multivltamlntablctter med järn för ett barn
i u-land.

100 kr räcker T'll att vacclnera 300 barn niot tbc.

Etiopiska fcimiljcr som flytt undan svälten i sina hembyar f^r hjälp att återvända hem.

De tar utsäde och arbetsdjur m. m. 600 kronor räcker till are ge en familj en ny starr i livet.



l IHOP"
TACK för att
Du tagit emot
FASTESPAR-
BÖSSAN!
Lät den gärna
stå på köksbor-
(let under dessa

40 dagar.
Välkommen
med den till

kyrkan pä
Palmsöndagen

/^ -1<~ "^*

Hemma, igen - i CEI nytt hus! Mer än en halv miljon hus hcir förscörrs under <je svära över-

svamningarna i Bangladesh. 300 kr, kostar det dig att ge en familj i Bangladesh ?tt nytt hys.



Vårkalendarium
FOR FALKÖPINGS PASTORAT

17/2 Mössebcrgs kyrka Aktuell kväll
19. 00, domprost K. -Å. Henning-
son. Skara

19/2 Luttra kyrka, passionsgudstjanst
19.00, km. Magnusson

19/2 Torbjörntorps kyrka Passions-
gudstjänst 19.00, km. Mårtensson,
säng och musik

21 /2 Mössebergs kyrka, Passionsguds-
tjänst 18.30, km. Magnusson

26/2 Fredriksbergs kyrka Passionsguds-
tjänst 19. 00, kadJ. Strömqvist

28/2 Friggeråkers bygdegård, Luther-
hjälpsafton 19. 00, "40 är i Skara
stift", kh. Bertil Edvardsson,
Floby

1/3 S:t Olofs gärd Familjens lördags-
eftermiddag 16.00

5/3 S:t Olofs kyrka Passionsguds-
tjänsc 19.00, kh. Luttermark

7/3 Mössebergs kyrka Nattv. -guds-
tjänst l S.30, km. Magnusson

7/3 Församlingshemmet, Kvinnornas
internationella böndag 19.30, fru
Inga Dahlberg, Skara

10/3 TorbJörncorps kyrka Passions-
gudstjänst 19. 00, km. Märtensson

11/3 Mössebergs kyrka, Syföreningsför-
saljning; 18. 00 andakt, km. Mag-
nusson

12/3 Fredriksbcrgs kyrka, Passionsguds-
tjänst 19.00, km. Magnusson

14/3 Torbjörncorp, Björnrorpsvillan,
Lutherhjälpsafton 19. 00, kh. Gun-
nar Blomqvlst, Gudhem

15/3 Lutherhjälpens fastemarsch
18/3 S:t Olofs gård, Basar 16. 00, barn-

kören

19/3 Fredriksbergs kyrka Varbasar
15.00

19/5 Luttra kyrka, passionsgudstjänst
J 9. 00, km. Magnusson

21/3 Mössebergs kyrka Passionsguds-
tjänst 18.30, kadj. Strömqvist

22/3 S:t Olofs kyrka Konsert 18. 00
24/3 S:t Olofs kyrka Passionsandakt

19. 00, km. Magnusson
24/3 Friggeräkcrs kyrka, Passlonsan-

dakt 19. 00, km. Mårtensson
25/3 S:t Olofs kyrka, Passions an d ak t

19. 00, kadj. Strämqvist
25/3 Friggeråkers kyrka, Passionsan-

dakt 19. 00, km. Magnusson
26/3 S :t Olofs kyrka, Passionsandakt

19.00, kh. Luttermark
26/3 Fredriksbergs kyrka, Nattvards-

gudstjänst 19.30, kadj. Ström-
q vist

26/3 Friggeräkers kyrka, Passlonsan-
dakt 19. 00, km. Mårtensson

29/3 Fredriksbergs kyrka, Midnatts-
mässa 23. 30, kadj. Strömqvist

7/4 Församlingshemmet, Aktuell kväll
'Ung kyrka tar ansvar", kh. Karl

Fogelqvist m. maka, Ullervad

Staffans Stollar
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Staffan Lindens skamtteckning säger mvc-
ket. Pojken vet väl inte exakt vad han
nicnar med livskvalitet, och mamman ar
kvar i vårt gamla tänkande pä var välfärd.



FASTETIDENS SÅNG
WIKFELDT 1958

l. Vack-ra törnros-buske, som så blekröd

^ s^3 ^
står, tag-g-ar gav du Je - sus. Jag din btom-ma får.

2. Plågorna tog Jesus.
Allas synd han bar,
tog den bort. Men glädjen
lämnade han kvar.

FROSTENSON.

Vi låter fat>tetiden. i säng bli vår ge-
mensamma bön under fastetiden. I
det heliga landet finns det många
törnbuskar vid vägkanten. De lärde
har inre kunnat fastställa vilken sorts
törne som Jesus kröntes med. När
man virade törnekronan och tryckte
den på Jesu huvud, så var det ett led
l mänsklighetens gudstrots, människan
förgrep sig pä Guds kärlek och l det

liar vi alla del. Kristi törnekrona är
hånets och skammens symbol, men
när jag vandrar vid hans sida, ser Jag
min frälsares törnekrona med nya
ögon. Varje liten rorntagg har ristat
korsets segertecken på hans panna.
För hans törnekrona kan jag falla, ner
i tillbedjan och råga emot honom,
som min Frälsare och Herre.

NYTT FRÅN FÖRSAMLINGEN
. Komminister Uno Mårtensson har

blivit utnämnd till kyrkoherde i Floby
pastorat från den l sept. 1975. Vi lyck-
önskar honom och önskar honom Guds

välsignelse i hans fortsatta herdegarning
i Kristi Kyrka.

. Den 17 december inmurades ett do-

kumentskrin i korväggen i Frednks-
bergs kyrka. Dokumentskrinet innehöll:
bibel, psalmbok, korsets tecken samt en
de! tidsdokumenr bl. a. beslut om kyr-
kans byggande och Kyrkobladet. Kyrk-
bygget gar planenligt och biskop Helge
Brattgärd hoppas kunna inviga Fred-

rlksbergs kyrka redan i vår. Konstnären
Gösta Pettersson har gjort ett förslag till
glasmosaikfönster i kyrkans västgavel.

. Konstnären Harry W. Svensson arbe-
tar med glädje och inspiration på trä-
skulpturerna till Mössebergs kyrkas kor-
vägg. Träskulpturerna skildrar Kristi
återkomst och människors möte med

Kristus. Den kommer att invigas till
hösten, lagom till Mössebergs kyrkas
15-ärsjubileum. Den som vill ge en gåva
till detta konstverk kan sätta sig i för-
bindelse med kyrkokamrcr, diakon Inge-
mar Malmfors, el. någon av prästerna.



Predikoturer för Falköpings pastorat 23 febr. -19 maj -75

S :c Olof Mösseberg Fredriksb. Frigg. Torbj. Luttra

Botdagcn
23 februari

3 s. i Fastan
2 mars

Midfastosönd.
9 mars

Marie Beb. -dag
23 niars

Palmsöndagen
16 mars

Skänorsdag

Långfredag

Päskdagen

Annand. Påsk

l sönd. e. Påsk
6 april
2 sönd. e. Påsk
13 april
3 sönd. e. Påsk
20 april

SL 11 N LM 9. 30

SL 11 FH
LM 14 d
LM 11

LM II F

CS 9. 30

SL 11

SL 11
CS 17 n
SL 19.30

cs n
CS 15
CS 18

LM 11 N

LM 9.30 F
LM 11
LM 17

SL 11 FH

UM 11
RJ 11 N
UM 14 D

RJ 11

LM II
CS 16

UM 11

LM 9.30 FH

LM 11 N
CS 9. 30

GM 11

UM 9.30

CS 11

CS 9.30 F

UM 11 N

CS 9.30

CS 11 F

Onsd. 19. 30
cs
SL 11

CS 23.30
CS II FH

SL 11

GS 9. 30

cs n N

UM 14

UM 11

SL 14

UM 11 LM II N

F|UM 14 FILM 9.30

SL 11 CS 11 N

UM 11 UM 14 LM 14

DM 14FHIUM 11 PHISL 14 FH

UM 19. iO|GM 19.301CS 19.30

LM 11 UM 14 LM 14

UM 14 UM 11 LM 11

UM 9. 30
:S 11 RJ 14 UM 11

UM 14 UM 11 N ;M 14

UM 11 N.GM 14 iGM 11 N

Reformationsd.
27 april

SL 11 LM 11 N CS 9.30 UM 14 UM 11 LM 14

Lördag 3 maj LM 15 K
SL 17 K

Bönsöndagen
4 maj

SL, LM 11 N
SL 14 D

HB 9.30 UM 11 HB 11 UM 19.30

Kr H. -färdsililg
8 maj
6 sänd. c. Påsk
11 maj

SL 8
RJ 11
UM 11

LM 9 LM 11 N UM 19.301UM 9.30

Pingstdagen
Annand. Pingst

SL 11 N
CS II

SL 11 N

LM 9. 30
SL 11

RJ 9. 30

CS 11

LM 11 N

ISL 11

LM 9.30

HB 11 N CS 9.30 LM 11 N

SL == Stig Lurrermark kh
LM = Lars Magiiusson km
UM = Uno Mårtensson km
CS = Claes Strömqvist ka
GM == Gordon Mönc kh
RJ = Rudolf Johansson kh
HB = Harald Bjurklo prost
GS = Gunnar Stenström kh

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark

HAR DU BEKYMMER OCH ORO?

RING någon av oss:

Kyrkoh. Stig Luttermark tel. 10003
Komm. Lars Magnusson tel. 105 05
Komm. Uno Mårtensson tel. 311 27

Kyrkoadj. Claes Strömqvist tel. 153 76
Pastorsexpeditionen tel. 170 30


