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FASTAN
"Där din skatt är, där kommer ock
ditt hjärta att vara. " Matt. 6: 21.

Onsdagen efter Fastlagssöndagen, As-
konsdag, börjar den 40 dagar långa
fastan. I fastan tar vi liksom under
hela kyrkoåret i övrigt del i Jesu
Kristi liv. Nu följer vi honom upp
till Jerusalem, där han skall lida och
dö för vår skull. Vi gör oss beredda
att med hjärtat fatta, att han offrar
sig för oss på Golgata kulle. Sa. äls-
kar Gud Fadern oss, att han låter sin
Son avrättas i vårt ställe. En gång
har vi, Kristi lärjungar, fått vara
med vår Frälsare i denna svåra stund.
Genom dopet har vi förenats med ho-
nom till en lika död. Fastan ger oss
tillfälle att låta hemligheten l dopet
komma till uttryck i våra liv. Låt oss
aldrig glömma att dagligen be, att vi
bättre skall förstå Långfredagens och
Påskdagens betydelse för vår tillvaro.
Är vi förenade med honom, låt oss då
stanna i hans närhet och följa honom.
Fastan vill lära oss, att den sanna
skatten är Jesus Kristus. Den vill få
oss att se längre än till Jordiska för-
hållanden. Om vi har vårt hjärta i
Kristus, då kommer allt omkring oss
att få en annan mening för oss. VI
kan mer och mer se Guds vilja med
oss och med världen, även om det
mesta för ondskans skull förblir dolt.
Kristus är människan, som hon var
tänkt att vara. I ljuset av hans li-
dande kan vårt eget lidande och värl-
dens nöd få den enda mening, som
kan ges. Han vann och vinner seger
över ondska, synd och död genom att
själv ta allt pä sig. Ända. ner i döden
går han för dig och mig. Askonda-
gens evangelium. Matt. 6: 16-21,

har viktiga ting att lära oss. Jesus
förutsätter att hans lärjungar fastar.
Ett sätt att fasta är att avstå, verk-
ligen avstå, något till dem som behö-
ver. Men vi skall göra det så att en-
dast var himmelske Fader ser oss. Fas-
tan, avståendet, får inte bli en upp-
visning för människor. Vi gör det för
Jesu skull, för att tjäna honom och
den värld han utgivit sig för. Han
avstod från allt, också sitt liv, för
vår skull. VI kan göra det, därför att
vi funnit honom, den sanna skatten.
Läs Matt. 6: 16-21. Tänk på vad
det har att säga just dig i din situa.-
tion. Läs gärna också Fil. 2:5-18.
Där får vi veta vad Jesus avstod frän
för oss, och hurudana vi i hans efter-
följd får vara. Låt oss följa Jesus på
hans väg upp till Golgata, så att vi
kan dela hans glädjefulla uppstån-
delse nu pä päskdagen och en gång
på den sista stora påskdagen, upp-
ståndelsens morgon. Vi är och skall
vara sammanvuxna med honom. Må
den Helige Ande hjälpa oss att följa
vårt hjärtas skatt, vår Herre och
Frälsare. Amen.

Karl-Erik Tysk



I SAMMA BÅT
"Några måste lämna båten!" Denna
bistra, uppmaning skall enligt skalden
Karl Asplund ha ställts till de ännu
överlevande l en Överlastad livbåt ef-
ter atlantångaren "Tltanics" under-
gång 1912. Tre "namnlösa" gick fri-
villigt över bord.

Man kan gripas av skildringen men
samtidigt skaka den av sig. Den tlll-
hör ju diktens värld. Men kan inte bil-
den överföras till den påtagliga värld
vi nu lever i? Hur många namnlösa
har - inte frivilligt - men av tvång
måst lämna den farkost vi alla sitter
i? I genomsnitt beräknas en människa
per sekund dö av svält eller bristsJuk-
domar. Oftast ar det barn.

"Samma båt" heter den farkost
som finns pä årets fastebössa. Båten
kan synas idyllisk med sina glada
passagerare under skyddet av ett pa-
raply format som norra, halvklotet.
Men någon måste lämna, också den
båten - om vi inte delar med oss av
den kaka. som också finns med på
fastebössan.

Det är svält i Bangladesh och Etlo-
pien, nöd i Calcuttas slum och i hela
Västbengalen. Det är fortfarande
flyktlngnöd i Mellanöstern, skol-
hunger i Sudan. Det är förtryck i öst
och väst.

Tänk om alla församlingar -
stora som små - kunde göra ännu
mer för medmänniskor i u-länderna!
Den nödkatalog som Lutherhjälpen
varje å-r får i sina händer är nämll-
gen stor, och utvecklingsplanerna för
våra. medbroder och medsystrar är
omfattande. Hjälpi nsatserna i Bang-
ladesh och Västbengalen måste fort-
sätta, brunnar borras i Etiopien, -för-

tryckta och förföljda i Latinamerika»
Afrika och Östeuropa måste få hu-
manitär hjälp, skolor behöver byggas
i Sudan för hemvändande flyktlng-
barn, fattiga plantagearbetare i Bra-
sllien vantar på människovärdiga bo-
städer o. s. v.

Hundratusenden är för sin framtid
beroende av vår fasteaktion. Det gäl-
ler människor l nu uppräknade län-
der och områden och i mänga andra.
Fasteaktionen är ryggraden l vårt in-
samlingsarbete. Cirka 42 miljoner
kronor kom senaste verksamhetsåret
in pä frivillig väg till Lutherhjälpen
(+ 6 miljoner från SIDA). Faste-
aktionen svarade för 18 miljoner kro-
nor av detta!

Tar nöden aldrig slut? Är det me-
nlngsfullt med katastrofhjälp? Lönar
det sig att hjälp? Når hjälpen fram?
Det ar frågan, som även mycket trog-
na stödjare av Lutherhjälpen ställer
sig. Andra tar frågorna som anled-
ning att ingenting göra eller att
ingenting ge.

Visst kan det ske misslyckanden.
Ett bra sätt att aldrig misslyckas, att
aldrig bil förargad, är givetvis att
ingenting göra, att ingenting ge. Men
det kan väl ändå inte vara meningen.
Katastrofhjälp blir ofta inledning till
utveckling på längre sikt. Det har
Inte minst Lutherhjälpen fått erfara
efter att i årtionden ha stött bistånds-
arbetet i u-länderna.. Och hjälpen når
fram med minsta möjliga omkostna-
der. Det svarar kunniga och erfarna
medarbetare inom u-ländernas kyr-
kor för.

Olof Björklund



Lutherhjälpens fasteaktion:

Alla i samma båt

lllillllllll

KALLA FAKTA:

. Omkring en miljard människor lider av ständig hunger.

. Omkring 400 miljoner människor, mest kvinnor och barn, är nära en
hungersdöd.

. Mellan 10 och 15 miljoner människor, mest kvinnor och barn, avled av
hunger förra året.

. Spädbarnsdödligheten är stor i de fattiga länderna: 180 av 1000 födda
barn i Nigeria, 139 i Indien, 128 i Tunisien o. s. v. I Sverige är den en-
dast 10 av l 000 barn.

. I de fattigaste länderna i världen tjänar Invånarna Inte mer än 600 kr.
om året i genomsnitt. Motsvarande siffra för Sverige är 18 000 kr.

. Den förväntade livslängden är låg
i u-länderna, t. ex. l Bangladesh
36 år, Etiopien 38 år och Tanza-
nia 44 år. I Sverige är den 73 år.

. Världsinflationen på grund av de
rika ländernas överkonsuintlon
och oljeländernas prishöjningar
har drabbat u-länderna hän. Ett
land som exempelvis exporterade
25 ton gummi 1960 kunde för
detta få sex traktorer, 1965 tre
och en halv traktor men 1975
bara två traktorer.

Överflöd
O Herre Jesus Kristus,
Du som levde i världen,
utan att vara av världen,
hjälp oss att' leva i vart samhälle
sa att överflödet inte tynger
vara kroppar och själar
och gör oss oduglisa till tjänst. SPARBÖSSAN bidrar till arbete och utb

Margareta Melin eller efter Palmsöndagen. - Det ger br



TACK for att Du
tagit emot FASTE-
SPARBÖSSAN!

un-

Lät den gärna sta
på köksbordet
der dessa 40 dagar

Välkommen med

den till kyrkan på
Palmsöndagen den
11 april.

ling - den kan även lämnas på pastorsexpeditionen eller till prästerna före
itt använda POSTGIROKORTET som bifogas detta KYRKOBLAD.



Vårkalendarium
FÖR FALKÖPINGS PASTORAT

3. 3 S:t Olofs kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, kh Luttermark

3. 3 Luttra kyrka, passionsgudstjänst
19. 00, ka Strömqvist

3. 3 Torbjorntorps kyrka, passions-
gudstjänst 19. 00, padj Tysk

8. 3 Fredriksbergs kyrka, aktuell kväll
19. 00, Eva Spångberg

10. 3 Mössebergs kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, km Magnusson

16. 3 Mössebergs kyrka, syföreningsför-
saljnlng, andakt 18.00, km Mag-
nusson

17. 3 Fredriksbergs kyrka, passions-
gudstjänst 19. 00, ka Strömqvist

21. 3 Fredriksbergs kyrka, pastoratets
barnkörer 17.00

24. 3 S:t Olofs kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, kh Luttermark

24. 3 Luttra kyrka, passionsgudstjänst
19. 00, km Magnusson

24. 3 Torbjörntorp, Björntorpsvillan,
Lutherhjälpsal-ton 19. 00, stlftsadj
Kesker med bibelgrupp

26. 3 Föreningsbanken, S:t Olofs grupps
försäljning för Lutherhjälpen
16. 00, andakt 18 kh Luttermark

29. 3 Frlggerakers bygdegard, Luther-
hjalpsafcon 19. 00. "Att vara fäng-
elsepräst", padj B. -Å. öhgren, Ti-
daholm

30. 3 Fredriksbergs kyrka, värbasar
15. 00, andakt 18 ka Strömqvist

31.3 Mossebergs kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, kh Luttermark

5. 4 Församlingshemmet, aktuell kväll
19.00, landsantikvarie S. A. Hall-
bäck

7. 4 Fredriksbergs kyrka, passlonsguds-
tjänst 19. 00, km Magnusson

7. 4 Torbjörntorps kyrka, passions-
gudstjänst 19.00, padj Tysk

DELA MED DIG

. U-hjälpen har sjunkit under 70-
talet. Främst de stora givarlän-
derna som USA och Västtyskland
har givit allt mindre, och även
det reella värdet av Sveriges bi-
stånd har minskat på grund av
världslnflationen - trots nomi-
nella höjningar.

. U-ländernas skuldbörda har bli-
vit akut. Snart betalar de mer i
räntor och amorteringar än vad
de får i u-hjälp.

12.4 S:t Olofs kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, kh Luttermark

12. 4 Friggeråkers kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, ka Strömqvist

13. 4 S:t Olofs kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, ka Strömqvist

13. 4 Friggeräkers kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, km Magnusson

14.4 S:t Olofs kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, km Magnusson

14. 4 Friggeräkers kyrka, passionsguds-
tjänst 19. 00, kh Luttermark



Fastetidens sång
EKSTRÖM f. 1819

l. Je-sus för ̂ ^-ärlden gi - vit sitt liv:

-^^^=^^y-^-^^-^^r^^
^^.^-^^^-^^

öpp-na-de ö-gon, Her-re, mig giv. Mig att för-los-sa
-4r

off-rar han sig. Da han på k«ar-set dör ock för mig.

! Aldrig har
lycklig

2. O vilken kärlek, underb

någon älskat som han. Frälst
och fri. Vill jag hans egen evig-

3. Tag mig då, Herre, upp
från alla frestarens garn. Lär ml:
Glad i din kärlek, offrande mi^^.

LIN^\ SANDELL-BERG.

ir, sann'

;enom honom,
nu bli.

ill ditt barn, Lös mig
att leva, leva för dig,

Nytt från församlingen
För andra året l följd har det hållits
kyrkodagar i Falköpings församling.
Denna gängen hade församlingsb&rna
förmånen att lyssna till förre blsko-
pen i Göteborgs stift Bo Giertz. Vid
tre tillfällen predikade han inför ab-
salut fullsatta kyrkor. Vad Bo Giertz
har betytt och alltJämnt betyder kan
inte uttryckas utan bara upplevas.
Hans besök l församlingen uppmanar
till fortsatt studium av hans många
böcker och skrifter. Under kyrkhel-
gen inträffade även ett mycket för-
nämligt körbesök då S:ta Helenas
flickkor frå-n Skövde under ledning
av musikdirektör Bo Ramvlken gäs-
tade Mössebergs kyrka. Även vid
denna gudstjänst fylldes kyrkan till
sista plats. Med tacksamhet tänker vi
tillbaka på kyrkodagarna, som vill

vaa-a en hjälp för församlingen och
deir-i enskilde till ett centralt kristet
liv i kyrkans gemenskap.

"Under spordovet i slutet av febru-
ari reste en grupp ur Kyrkans Ung-
doam till Rom. Länge har man plane-
ratr och sparat till resan och vi gläder
oss åt att ungdomarna nu fatt be-
söl^a. denna viktiga kristna vallfaTts-
ort^.

XLJnder våren kommer förmodligen
en renovering av Mössebergs kyrkas
källarvåning att äga rum. Delvis nya
ocl-i förnyade lokaler skall till hös-
ter», tagas i bruk till församlingslivets
fre»-mm a..

JLJa Palmsöndagen har Lutherhjäl-
pexn. sitt stora offer också l våra kyr-
koac- i pastoratet. På Långfredagen

Föres, sista sid.
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Predikoturer för Falköpings pastorat våren 1976

Son. o. helgd.
Datum

S:t Olof Mösseberg Fredriksb. FriBg- Torbj. Luttra

Fastl. -sönd
29 febr.

T 11 N EM 9.30 HB 9.30 HB 11 GM 11 N EM It N

l sönd. i Fastan
7 mars

CS 11
T 14 D

CS 9.30 SL 11 N LM 14 LM 11 T 11

2 sond. i Fastan
14 mars

SL 11 F LM 9.30 F CS 9.30 F T 11 F T 9. 30 F CS 11

Botdagen
21 mars

LM 11 N T 9.30 CS II T 11 N SL 11 SL 14 N

J. M. Beb. -dag
28 mars

T 11 LM 11 N SL 9. 30 SL 11 EM II N LM 14

5 sänd. i Fastan
4 april

SL 11
SL 14 D

CS 9.30 LM 11 N CS 11 T 19.30 T 11

Palmsöndagen
11 april

SL 11 FH
LM 17 n

LM 9. 30 F
LM 11

CS 9.30 F T 11 F T 9.30 F CS 14 F

Skär torsdag
15 april

SL 19,30 n LM 17 n Onsd.
CS 19 n

GM 19.30
n

T 19. 30
n

CS 19. 30
n

Långfredag
16 april

CS 11, CS 15
LM 18

SL 11 T 11 T 14 SL 14 LM 14

Påskdagen
18 april

SL 11 FH LM 9.30 FH CS 23.30 n
CS 9.30 F

T 11 CS 11 LM 11

Annandag påsk
19 april

SL 11 SL 9.30 n

l sönd. e. påsk
25 april

LM 11 N T 9.30 T 11 SL 14 EM 11 N SL 11

Rcform. -dagen
2 maj

T 11
LM 14 D

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

3 sönd. e. påsk
9 maj

LM 11 SL II N CS 9 N T 14 T It SL 14 N

4 sönd. e. påsk
16 maj

SL 11 N LM 9.30 LM 11 CS 11 CS 19.30 T 11

hålls l S:t Olofs kyrka. förutom hog-
mässa, också korsandakt kl. 15 samt
aftonsång kl. 18. Mldnattsmässa firas
l Fredrlksbergs kyrka Påskafton kl.
23. 30. Lars Magnusson

De nya kyrkobilderna på l:a sidan teck-
nade av Ingrid Börjeson, Valstad.

Kyrkobladet redigerat av Lars Magnus-
son och Claes Strömqvist

SL = Stig Luttermark kh 10003
LM = Lars Magnusson km 105 05
CS = Claes Strömqvist ka 153 76
T = K. E. Tysk pä 31127
GM = Gordon Möne kh em 14320

EM = Erik Malmensten pr 156 19
HB = H. Bjurklo pr 199 08
N = Högmässa med nattvard
n = Narcvardsgudstjänst
F = Familjegudstjänst
FH = Familjehögmässa
D = Dopgudstjänst

SVÄRD Ii SÖNER TH. W. FALKÖPING


