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KAMP - LIDANDE - SEGER
Än en gång står vi inför den mest dra-
matiska tiden l vårt kyrkoår, Än en
;ång får vi följa Jesus på den väg, som

leder genom skammens, förnckelsens
och dödens ökentrakter, fram till Pås-
kens livgivande oas. Att vandra med
Jesus på den vägen, det är att för egen
del göra det möjligt att inse hemlighe-
ten - det ar för vår skull han kämpar,
lider, segrar.

Visserligen måste vi en och en stiga
(ill det kors, som allt försonar, men på
vägen dit far vi följas åt. Söndagens och
vardagens gudstjänster under Fastan
målar upp hur Jesus segrar, när han
lider. De hjälper oss förstå, att vi inte
är ensamma på den tunga vägen. Den
väg som ar Guds kärleks väg.

Fastans första söndagar har kampen
mot det onda som genomgående mo-
uv. Jesus föll inte för frestaren i ök-
nen, han vek inte av från vägen. An
känna igen samme frestare och stå ho-
nom emot fasta l tron, det är vad vår
kamp också går ut på.

Efter kampen behövs vila och åter-
1-tämtning. Efter kampens söndagar
kommer l vanliga fall Midfastosönda-
;en med det ljuvliga temat: "Livets
>röd". I år får den ge plats för Marie

bebådelsedag - även det en glädjens
dag-..

Först med Femte söndagen i Fastan
inträder Passionstiden. Nu koncenr-
rera$ allt kring Jesu lidande och död.
"Förstår ni inte hur mycket bättre det
är för er att en man dör för folket, än
att hela folket förgås." Jesus offras och

l;fi sidans blid: Efter ittpUntenngen pä sanddy-
nerna kräver prosopisplantomd vattnin^ ett par
dagar i veckan ett helt ar för att överleva,. Bakom
arbetaren pä bilden syns hur buskarna brer ut sig

över och binder en sanddyn.

låter sig offras. Priset för varje syndares
frälsning betalar han. Därför kan han
Instifta ett nytt förbund i sitt blod. £rt
förbund som bygger på att det blodet
ar utgjutet för många till syndernas för-
låtelse.

Skärtorsdagens naitvardsgudstjäost
och Långfredagens gudstjänster är mät-
tade av stillhet och tacksamhet över att
"han fullgjorde vad vi borde och blev
vår rättfärdighet".

Påskaftonen borde hos oss präglas
såväl av det faktum att Jesus är död och
vilar i sin grav, som av spänd förväntan
inför hans uppståndelse i ljus och här-
lighet.

I påsknattsmässan i Fredriksberg får
vi fira Kristi seger över synden, döde11
och djävulen. Genom Påsken har allr
kommit i ett nytt läge. Det är för att få
det klan för dig, som du nu på nytt
inbjuds att gå med hela vägen.

Claes StrÖmqvist

Sjuarmade ljusstakar med
elektrisk belysning

Skänkta av kyrkvärden Karin Ekelöf.

Denna ljusstake ar en kopia av den i
koret befintliga ljusstaken, som är rita<^
för S:t Olofs kyrka av Ilona Lundin -
Den är utformad med religiös symbc»-
lik. De fem runda ringarna symbolise-
rar de fem världsdelarna; varje ring är
sammanbunden vid den andra. I cenC-
rum två konsektrationskors eller s. k-
invigningskors. Samman bindningen
den gula metallen - har guldets färg»
oförstörbarheten, och symboliserar'
Guds ord, som går genom alla världs-
delar och som är oförgangligt l alla d-
der.

llona och Arne Lnndin



Brev från Biskop Helge
Förenta Nationerna har beslutat att vår fan,"5', för,GudlAa (mo)ugh|e:^: ^\ ^T^dem hanAapat för-att lev,
göra innevarande år till ett Barnets år i med a'
ä^^,^!iL^fellt,ra^L^å.T,;^^ SOS!lr'"slMdTg ber för barnen i hela

^, n och i"vår egen närhet, ber vi
^['"äföross själva om ett öppet sinne
och"cnöPPenfamn-

Skara' kyndelsmässotid

pas åt att upprätthålla barnets rätrighe-
ter i en allt hårdare tid. Här känner
också kyrkan sitt ansvar. Både Kyr-
kornas Världsråd o. Lutherska Världs-
förbundet vill låta året 1979 präglas pä
ett särskilt sätt av vårt ansvar för bar-
nen.

Också i vårt stift kommer arbetet
kring barnet att stå l blickpunkten.
Olika stiftarrangemang vill här vara en
hjälp åt församlingarna.

Vi döper de allra flesta barn l våra
församlingar. Detta medför ett ansvar
för både föräldrar, faddrar och kyrka.
Kyndelmässodagens evangelium be-
rättar att Simeon i templet tog barnet
Jesus i sin famn. Jesus välsignade bar-
nen. Han säger att vad vi gör mot en av
hans minsta, det gör vi mot honom
själv. Aldrig har han talat så strängt,
som när han varnade för att förföra
barn.

Barn behöver få möta Gud i guds-
tjänsten. Men de behöver också få mö-
ta vuxna i gudstjänsten. Låt oss hjälpas
åt att göra våra gudstjänster till möten
med Gud för alla åldrar. Låt oss också
sträva efter att i vårt församlingsarbete
kunna möta varandra Över åldersgrän-
serna.

I dagens vuxeninriktade samhälle
kommer många barn i kläm. Som en-
skilda kristna och som församling kan
vi hjälpas åt att leva oss in i barnens
situation, hävda deras rätt och ta till
vara deras livsmöjligheter.

Vuxna är också barn. De små kan
lära oss vuxna att vända oss till någon
som är större. De har något att säga oss
om vad det är alt kunna förundras, att
inte ha svar på alla frågor och öppna

Er iillgivne
^,, /gc Brattgard

Vad händer i församlingen?
2 mars Kvinnornas internationella bön-

i (T i Missionskyrkan.
5 ^a°rs kl. 19 "Aktuellt frän kyrkomötet'

larLundell.
kl. 19 "Frän träsket till Kristus".

'^[. Zeth Arvidsson, Mullsjö. Sam-
kväm' .... , , i. ^^:.

, 3 ma'"' Fredrlksbergs kyrkliga sytör-
,,'rtings försälining.

. ars kl. 15 "S:t Sigfrid som missionär l
^"åra bygder". Prosten Yngve K.arlsson

i. Friggcräkers Lutherhjälpsafton i
dyrkans lokal, Bergsliden 14.

kl. 19 "Japan - kontrasternas
']g'nd" pastor Kurt Mossberg. Samkväm

23 r^ars S:t Olofs damgrupps försälining
.rir Lutherhjälpens fasteinsamling m. m.

27 ̂ ars. Mössebergs kyrkliga syförenings
jnmg.

, ril kl. 19 Missionär Gunhild Slahle
^. rättar om sin arbete i Indien. Sam-
^-v-am.
(^össebergs kyrkas nya orgel kommer
^ft invigas första helgen efter påsk.

Välkommen till våra studie-
cirklar-SKS i Falbygden
i. Wahrenbergsgatan fredagar 9-16.

\ 0515-193 30/Ovriga tider 0511 -
15^ 69 efterm. Studicinstr. Lieselotte

Henriksson.



PERSONLIGT TILL DIG
Det betyder mycket
vad Du gör med denna fastebössa!
Använder Du den kan någon som nu lider av svält, sjukdom eller
förtryck få en helt annorlunda tillvaro,

[-3 m m ffl 53
Är lutherhjälpens nya tema inför fasteaktionen - den största i.nsamlmgsaktionen
i de svenska Hemmen. Tanken bakom temat ar att vi människor i u- och i-land,
med helt olika resurser och möjligheter, måste samarbeta för att kunna göra
världen bättre.

I fjol gav fasteaktionen drygt 21 milj. kr-, som gick till utvecklingssamarbete,
katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt bistånd i ett 80-tal länder.
Ca 5 kr. av varje insamlad hundralapp gar till Lutherh j alpens omkostnader.
Tack för att Du tar emot Fastebössan! Låt den gärna stå på matbordet under
fastetiden. Du är välkommen med den till kyrkan på Palmsöndagen den 8 april,
men Du kan också lämna Din fastebössa på pastorsexpeditionen eller sanda in
pengarna via postgiro 23 1656-0.

Lutherhjälpen i Falköping.

Fastehössan nar som

vanligt nästan alla
svenska hem. De

många trådarna som
tvinnats ihop till ett
starkt rep illustrerar
temat Tillsammans

kan vi.



Intill plantskolan ligger ett område med grönsaksodlingdr där 400 nomadfamiljer bl a odlar morötter
och puTitpof i ökewanden.

^'-'l^A?:»"'- --
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En indisk bonde visar pä en av översvämningens verkningar. Här var förut nsfält. Nu ar marken täckt
av ett tjockt lager sand.



Orgel - behövs det?
Med stor glädje har vi invigt och tagit i
bruk den nya kororgeln l S:t Olofs
kyrka. Många har redan fått uppleva,
att den är ett värdefullt hjälpmedel för
ett levande gudstjänstliv.

Någon kanske ändå är lite fundersam
och tycker, att det är bra onödigt med
två orglar i en kyrka. Även en liten
or^el hostar ganska mycket pengar,
och tidigare har man klarat sig bra med
orgeln på läktaren.

Låt mig då få tala om vad vi använder
kororseln till:

Vi }iar många mindre gudstjänster
i kyrkan. Vid exempelvis helgmålsbö-
ner, dopgudsijänster och tisdagarnas
morgonmassor fungerar sången och
musiken bättre, om organisten inte iso-
leras i ett hörn på läktaren. Vid sådana
tillfällen vill jag hellre sitta nere i kyr-
kan, inom syn- och hörhåll för både
präst och församling.

Vid familjegudstJänstema är det
viktigt, att barnen, likaväl som de vux-
na, Har möjlighet att se, höra och del-
taga. Barnkören har sin självskrivna
plats vid kororgeln.

Ganska ofta har vi musikgitds-
tjänster i S:t Olofs kyrka. Vare sig det
gäller en sångsolist eller en stor kör
med orkester, brukar församlingen
tveka om att se de medverkande. Sedan
den nya kororgeln togs l bruk, har den
fått göra tjänst vid två större musik-
evenemang. Första gången var l Ad-
vent, då Falköpings Sångsällskap och
Orkesterförening gav sin traditionella
julkonsert, andra gängen när bygdens
kyrkomusiker sjöng "Gaudere" och
annan julmusik.

Församlingens huvudgudstjänst är
ändå högmässan. Den nya gudstjänst-
ordningen har bl. a. inneburit nya
uppgifter för kyrkokören. Den skall i

första hand inte sjunga för utan me^
församlingen, vara försångare och le-
dåre i psafmer, mässpartier och gemen-
samma läsningar. Denna uppgift fyller
kören naturligtvis bäst nere i kyrkan,
nära församlingen. Därför sitter den
numera alltid i koret, framför lilla or-
reln. Både kören och många försam-
Hngsmedlemmar har upplevt detta
mycket positivt.

Den fundersamme församlingsbon
har nu förhoppningsvis blivit öyerty-
gad om nyttan av en kororgel. Da ln-
ställer sig en annan fråga: Det ar på tal,
att det behövs en ny orgel pä läktaren
också. Skall det verkligen vara nödvän-
digt?

En liten kororgel kan, hur bra och
hur praktisk den an är, aldrig ersätta
utan endast komplettera en större orgel
på läktaren. VicT en fentlig högmässa,
t. ex. på Påskdagen, då kyrkan är fylld
av människor, vill jag kunna registrera
orgeln med både trumpet, och basun,
mixtur och cymbel för att ge iittryck åt
Jublet i "Vad ljus över griften".

Orgeln har emellertid inte enbart
liturgiska och ackompanjerande upp-
gifter. Låt oss inte glömma de väldiga
skatterna av orgelmusik från många år-
hundraden. Den är i allmänhet kom-
ponerad för att fungera i gudstjänsr-
sammanhang, till Guds ära, men den
har också ett musikaliskt egenvärde.
Här finns material för oräkneliga mu-
sikandakter och orgelaftnar, men för-
utsättningen är givetvis, att man har ett
instrument, där alla epokers orgelmu-
sik kan spelas.

S:t Olofs nuvarande läktarorgel mot-
svarar tyvärr inte den förutsättningen.
Efter flera om- och tillbyggnader är
den nu i ett sådant skick, att den vis-
serligen fyller sin uppgift, dock inte



Kyrkvärden Nih-Olof Andersson läser söndagens epistel. Kyrkvärden Karin Ekelöf har tidigare last

dagens gammaltestamentliga text. S:t Olofs kör har sjungit en hymn mf lian textlvnmgarna. Bakom
kören den nya kororgeln.

med önskvärd precision, men knappast
kommer att _ vara funktionscfuglig
mänga ar till. Någon ytterligare repa-
ration eller ombyggnad kan, enligt fle-
ra fackman, inte komma i fråga. Kyr-
korådet har därför tillsatt en orgel-
kommitté, som f. n. undersöker möj-
ligheterna till en nybygge.

I detta fall är det inte bara försam-
lingen som har intresse av att orgelfrä-
;an löses på bästa sätt. Kyrkan har stor
)etydelseäven i bygdens allmänna mu-

sikaliska och kulturella liv. S:t Olof är
stadens huvudkyrka, ett naturligt
kyrkligt centrum, därtill utrustad med
en utomordentligt fin akustik. Der är
därför synnerligen önskvärt, att den får
en väl disponerad, tillräckligt stor och
konstnärligt högtstående orgel, som

kan^ skapa förutsättningar för ett rikt
kyrkomusikaliskt liv, till glädje för
mänga.

Gun Palmqvist

Invigningen av kororgeln förrättades
i S:t Olofs kyrka den" 16 dec. 1978.
Orgeln är byggd av Smedmans Orgel-
byggen AB, Lidköping.

lisposition: Gedackt 8', Rörflöjt 4',
Principal 2', Blockflöjt 2', Kvinta
l 1/3':

Sätt in Din gäva till
S:t Olofs kyrkas orgelfond.

Falköpings Kyrkokassas postgiro
12 13 74-3



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT 1979

Son. o. helgd.
Datum

S:t Olof Mösscberg Fredriksb. F"gg. Torbj. Luttra

Fastlagssöndagcn
25 februari CSII GM 11 N ID 9. 30 ID II HB11N GM 9. 30

l sönd. i Fastan
4 mar.s

GM 11
CS 14 D CS 9. 30 CS 11 N GM 18 CWL 11

Botdagcn
11 mars SL II LM II CS 9.30 N CWL1I CS 19. 30

3 sönd. i Piiiitan

18 mars SL II GM 9. 30 N CS 15 F GM 11 SL 19.30 LM 11

Jung. .Marie Beb. d.
25 mars Til l.MII GM 9. 30 N SL 18 GM 11 N LM 9. 30

5 sönd. i Fastan
l iipril

CS 11 N
CS 14 D CWL 9. 30 LM l TIIN T 19. 30 CWL 11

Palmsöndagen
8 april SL 11 FH

I.M 9. 30 F
LM 11 CS 9. 30 F T 11 F T9. 30F LM 19.30

Skärtorsdagen
12 april SL 19.30n I.M17n CS 19 n TISn T 19. 30 n

Ons.
LM 19 n

Långfredagen
13 april

SL 11
LM 15
cs is

CS11 Til SL 14 LM 11 CS 9. 30

Paskdagen
15 april SL 11 LM 9. 30

CS23. 00n
CS9.30I: Til T 9. 30 LM 11

Annandag Påsk
16 april TI CS 11 N
t sänd. c. Påsk
22 april l.MII SL 18 RJ 11 N SL II T 19. 30 N Til

2 i.Önt.1. e. påsk
29 april SL 11 N S II S 9. 30 CS 11 N ID 11 CS 9. 30

SI.
LM
T

cs
RJ

Stig l. uttermark
l. ars Magnusson

Karl-ErikTysk
Claes Scrömqvist
Rudolf Johansson

GM = Gordon Möne
CWL = Carl Wilhelm Lundqvist
HB ^ Harald Bjurklo
S - Tage Snäll
ID = Ingvar Duell

BIBELDAGAR l FALKÖPING
10-11 mars i Fredriksbergs kyrka

Lördag kl. 10 "Guds husfolk" bibelstu-
dium Biskop Helge Brattgård. "Guds
husfolk - Samtal om evangelisation i
Bibeln och hos oss. " Konsulent Gillis Si-
monsson, Stockholm. "Guds husfolk'
en öppen gemenskap med Falköpi ngs

församling och Kyrkans Ungdom.
Söndag 9. 30 "Guds husfolk - tillsammans

inför Gud". Högmässa med HHN.
Kyrkfrukost med innehåll.

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.
Foto: Harald Karlsson.

Familjehelg på Gransnäs
Just på gränsen mellan vår och försom-

mar har vi de två föregående åren ordnat eu
familjeläger på Gransnas ungdomsgård i
norra Småland. Poängen är att hela familjen
hålls samman och får vara tillsammans med

andra familjer. Årets dagar på Gransnäs blir
23-25 maj.

Inbjudan går senare ut till alla som har
barn i Kyrkans barntimmar, söndagssko-
lan, mini-miniorerna och Ansgars, men ni
som är intresserade att följa med boka redan
nu in dagarna i almanackan. Claes Ström-
qvist ger gärna fler upplysningar på tel.
153 76.


