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Valde hellre döden
"VETEKORNET MÅSTE DO. " Joh. 12: 20, 33.

Kan det tänkas, att gästerna från Sokra-
tes". Platans och Aristoles" land kom
för att förvärva Jesus som lärare i Aten,
dit kunskapstörstande begåvningar
strömmade samman från alla imperiets
länder? Det vet vi inte, men vi vet att
sammanträffandet med grekerna var en
frestelsestund för Jesus. Kanske gällde
frestelen att istället för att gå hatad och
föraktad i en obemärkt avkrok få leva i
händelsernas centrum, med väldiga
möjligheter att påverka världen.

Men vägen till ära och rykte ar inte
Jesu väg. Hans själ var i ångest, men
han kom igenom, och hans belut var
fattat: Han följer inte grekerna, men
han erbjuder dem att fölfa honom. Föl-
ja - vart? "Om någon vill tjäna mig, så
följe han mig, och där jag är, där skall
också min tjänare få vara' . Det var hår-
da bud, om man besinnar att Jesus var
på väg till Golgata. Men det var ett
saligt bud, såvisst som den som är med
sin Herre i nöden också ska få vara med
honom i nåden.

Jesus har tillrått sina lärjungar att i
vissa sammanhang fly undan forföljel-
ser (t ex Matt. 24: 15-20), men när
den enskilde lärjungen blir ställd inför
frågan om han ska rädda sitt liv, har
han att i bön söka visshet om Guds

OMSLAGSBILD: S:t Olofs kyrkas predikstol
föreställer kvinnan som rör vid Jesu mantel och
hon blir hclad. De spetälska fick under mede]-
tiden genom det lilla fönstret i koret den heliga
nattvarden til] läkedom och hälsa.

Våra förbönsgudstjänster för sjuka med han<J-
paläggning aktualiserar det fulla evangeliet -
uppdraget att förkunna evangelium och bota de
sjuka. Har Du några förbönsämnen, så lämna in
dem till prästerna.

vilja. Säger Gud att han ska stanna, har
han att stanna. Den som älskar sitt liv,
han mister del. Ett vetekorn kan hålla
sig i flera tusen år, det visar fynd från
egyptiska gravar. Men först när det bär
ned i åkerjordens smutsfärgade grav,
börjar det skeende som ger upphov till
nytt liv. Hjälp mig, Jesus, att första

.nelsen om vetekornet!
Sven Danell

Sätt regelbundet
in Din gåva

till I^utherhjälpen.
Värt postgiro 23 16 S6-0 Falköping



Biskop Sven Danell
har lämnat oss och vi glömmer icke den
fina biskopsvisitarionen i Falköpings
pastorat, då han på arbetsplatser och i
kyrkor, i hem och på institutioner
aktualiserade bönerna i Psaltarens bok,
alla kristnas bönbok.

Vi glömmer inte heller hans ord:
"Skarorna i kyrkorna har minskat, men
de har tätnat vid nattvards bordet. Han
såg hur nattvardstatistiken ökat l Fal-
köpings pastorat, men det berodde inte
på att fler börjat upptäcka nattvarden,
men all de som går till nattvarden går
oftare. Trogen vid Guds ord kunde han
i sin sista bok "Det utscrödda ordet" ge
oss en bild om folkens aningar om
Kristus. Han fick se den boken färdig
på sin dödsbädd, men hans allra sista
verk "Dagpostillan" - en andaktsbok
;enom kyrkoårer, som utkommer i
löst på EFS-förlaget fick han aldrig se.

Förlagschefen har givit Falköpings
kyrkoblad ett prov på denna Dagpo-
stilla, som kan ses som hans andliga
testamente till Skara stifts församlingar
och Guds folk i Sveriges land.

"Det första Bartimeus fick se, varJe-
sus. Den synen ville han inte släppa:
det heter att han följde honom. ''

Årets familjeläger
Liksom förra året kommer familjeläg-
ret att förläggas till Skaga i Tiveden. En
plats som visade sig vara alldeles ut-
märkt för ändamålet.

Tiden blir 22-24 maj.
Närmare information kommer läng-

re fram i vår att lämnas till alla familjer
med barn i Kyrkans barntimmar, mini-
miniorer och Ansgars, men boka nu in
dagarna i almanackan.

Ytterligare upplysningar genom
Claes Stromqvist och Malin Joelsson.

AKTUELLT
UNDER VÅREN

8/3 Själavårdsgudstjänst i S:t Olofs kyrka.
Rektor Erland Olsson. Själavårdsfrå-
gör kan insändas till kh Luttermark
före gudstjänsten.

9/3 Församlingsafton l Församlingshem-
met- Pastor Ebbe Arvidsson, Uppsala
"Bibeln i dag och i morgon.'

17/3 Mössebergs kyrkliga syförenings för-
säljning.

19/3 Solskensklubbcn "Visdomsord och
allvarsord" fru Gunvor Johdet.

24/3 Fredrikbergs kyrkas loppmarknad.
27/3 S :t Olofs damgrupps försäljning i FÖr-

.iamlingshemmet.
3/4 Frlggeråkers bygdegård Lutherhjälps-

afton.
4/4 Stifts konvent för kyrkobröderna och

årsmöte för SSKK l Skara stift. Ge-
mcnskapsträff.

4/4 Musikgudstjänst i Fredriksbergs
kyrka.

4/4 Gemenskapsträff i S:t Olofs gård med
barnens försäljning.

9/4 Solskcnsklubben. "Flyktings ansikte",
kh Sven Sixten.

25/4 StiftsdagiOdenhallen.
4/5 I Församlingshemmet kamrer Arvid

Martinsson visar bilder och talar om

"Folkets liv och arbete på ön Sri Lan-
ka-CeyIon". Samkväm.

5/5 IM-kväll i Fredriksbergs kyrka.
12/5 Avskedssamkväm för Claes Ström-

q vist i Fredriks bergs kyrka.
21/5 Solskensklubben i Församlingshcm-

met "Möte med människor" kh em.

Henrik Strandqvist.

SJUNG MED OSS!
Kyrkans körer tar gärna emot nya mcdlem-
mar - barn, ungdom, vuxna och pensionä-
rer. Är Du intresserad, så kontakta någon av

pastoratets kyrkomusiker. - Välkommen
till sängarglädje och gemenskap!



GLÖM INTE ZIMBABWE

Margareta Grundmark Åman,
läkare frän Arvika och ledamot i
Lutherhjälpens styrelse, deltog
hösten 1980 i en resa till Zim-
hahwe. Dä hade landet haft fred
ett halvår, flyktingarna höll pä
att återvända och både rege-
ringen och den lutherska kyrkan
var engagerade i ett omfattande
ateruppbyggnadsarhete. Här ger
Margareta Grundmark Åman
några intryck frän sm resa.

En kvarts miljon människor
flydde och ungefär lika många var
flyktingar i sitt eget land. Nu ska
alla dessa hem och försöka bygga
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upp ett normalt liv igen. Men situationen är
mycket svår. Byarna är förstörda, stora
arealer har legat i träda i många år, djuren är
borta. Ofta saknas mannen l familjen.
Många unga pojkar vet inte av något annat
än soldatlivet. Nu ska de få utbildning och
arbete och det är en besvärlig omställning.
Besöket på Jairos Jiri handikappcenter var
en stark upplevelse. I en torftig materiell
miljö fanns en rikedom av mänsklig gemen-
skåp och värme, och verksamheten var bra
upplagd. Där finns både mentalt och fysiskt
handikappade som får sysselsättning och
utbildning efter graden av sin förmåga. Me-
ningen är att så många som möjligt ska ut-
bildas så att de kan försörja sig själva och
återvända hem. Men en del blir kvar pä
centret hela livet - det finns ingen annan
möjlighet för dem.

Behovet av sjuk- och hälsovård och ut-
bildad personal är enormt. Sjukhus och kli-
niker måste repareras och medicinsk littcra-
tur, instrument och utrustning måste kom-

pletteras. Det är inte personlig lyx att arbeta
med moderna instrument utan ett sätt att
använda tid och kunskaper på ett ansvars-
fullt sätt.

Vi besökte flera missionskliniker, b! a

Manarna. Stämningen bland patienterna
verkade bitter. De grep tag i mig och bön-
föll mig ati stanna för att arbeta. De såg på
varandra och samtalade tyst när jag förkla-
rade att det var omöjligt. Jag bad sköterskan
översätta kvinnornas samtal. Alla var hög-
gravida och väntade på att förlösas. - Ja,
det kunde vi förstå. Hit kommer de resande
och tittar på oss, men dc lämnar oss alltid
igen. Vi är övergivna.

Jag kan inte glömma de kvinnorna.

Vi far inte heller glömma människorna i
Zimbabwe. Lv-therhjälpen har sedan länge
lämnat ekonomiskt stöd till den lutherska
kyrkan och till flyktingar och politiska
fångar. Tillsammans med 'Zimbabwes folk
far vi nu vara med i landets återuppbygg-
nåd.



Sjukhuskyrkan
Vi är tacksamma för vad fritidsassisten-
terna och deras medhjälpare gör för pa-
tienterna vid våra sjukhus. Sedan länge
har vi ett fint samarbete med dem,

De rullstolsbundna på våra sjukhus
har kunnat komma till gudstjänsterna i
kyrkorna. De har kunnat vara med på
Solskensklubbens samlingar och mött
gamla vänner och bekanta. De har gjort
utflykter till Ansgarssiugan under fina
sommardagar.

Nu inbjuder de oss att aktivt m del i
arbetet genom medlemskap l en pa-
nen [förening. Här öppnar sig nya vä-
gar för att bryta den sjukes isolering
och sysslolöshet, som kan uppstå efter
utskrivningen till hemmet.

Vi gläder oss över fortsatt samarbete.
Stig Luttennark

Ny patientförening!
En ny patientförening inom Falkö-
>ingsområdet är under uppbyggnad.

. en vänder sig till människor med an-
knytning till den kroppsliga sjuk-
vården. Den är öppen för alla patienter
inom öppen och sluten vård samt
övriga intresserade som kan tänka sig
att medverka i eller leda föreningen.
Föreningens målsättning är:
- att vara ett stöd för inneliggande

patienter, utskrivna patienter och
patienter inom öppenvården,

- att vara ett koniaktorgan gentemot
myndigheter,

- att skapa förbättrade kontakter
mellan patienter, personal och all-
mänhet.

Vi vill härmed i större omfattning än
nu återskapa kontakten med samhället
för inneliggande patienter, bryta isole-
ringen och sysslolösheten som kan
uppstå efter utskrivningen till hemmet.

En fungerande patientförening kan be-
driva sysselsättningar t ex trivsel-
kvällar, studiecirklar, utfärder o dyl.

För att kunna uppfylla mälsätt-
ningen och verkligen uträtta något
krävs det att många krafter sam-
verkar. Då många av föreningens med-
lemmar kommer att vara rörelsehandi-
kappade på grund av ålder eller/och
sjukdom krävs det medverkan av an-
höriga, frivilliga, vänner och bekanta
som vill göra en insats för sin sjuke vän
eller släkting.

Har Du något att fråga om så ring
någon av oss.

Fritidsassistent Olle Karlsson, Bas-
sjukhuset, tel. 130 80, Lennart Johans-
son, Falköpings Sjukhem, tel. 133 40.

Kantor Kerstin Eknor
har tjänstgjort sedan l aug. 1980 i
Fredriksbergs kyrka och vi gläder oss
åt samarbetet med henne i förnyelsen
av vår gudstjänst. Hon har vid flera
tillfällen med sm soloröst givit oss
glädjen i evangeliet.

Kerstin Eknor tog sin kantors-
examen i Lund 1975. Hon har tjänst-
gjort i Dalvikskyrkan - en sam-
arberskyrka mellan EFS och Svenska
kyrkan i Jönköping 1974 - 1976. Hon



Våga leva livet
Tänkvärda ord sagda på Diakonins riksmöte av biskop Martin Lönnebo:

"Vår kyrka hotas av identitetsupp-
lösning. Därför är vårt mål inte först
nya verksamhetsformer, utan ett nytt
kärlekens hjärta, som föder irons tan-
kar, vilka sryr diakonins händer.

En rörelse utan ideologi rör sig inte
länge till. En kyrka utan levande teo-
logi känner sig villrådig, trött och
modlös.

En människa har två uppgifter i livet:
Att söka sin själs salighet och att ratt
förvalta sitt jordiska liv. En folkkyrka
ska för folket framställa dessa två mål
och från lagstiftning till enskild själa-
vård vägleda folket mot dessa.

När Kristus för 1000 år sedan blev
främst l vår lag, upphörde man med att
sätta ut barnen till vargarna, att föra de
;amla till ättestupan och att utkräva
>lodshämnd. Om Kristus efter 1000 år

försvinner ur vår lag, fruktar jag att
samma företeelser kommer att ater-
vända fastän i klinisk, förfinad form.

Jag tror varken på den sekulära eller
den religiösa staten. (Det ämnet ar för
komplicerat för att behandlas här.)
Men jag känner ingen tvekan om att
»åstå, att kyrkans främsta kallelse i fol-
iet nu är teologiskt-ideologiski. Vi

måste medverka till att ett kristet sätt
att tänka åter genomsyrar vårt samhälle
från hem och skola till lagstiftning, så
att kärlekens handlingar kan leva vi-
dåre.

'Det blev stor glädje i den staden."
Apg. 8:8.

har vikarierat på en del av kantors-
tjänsten i Blidsbergs pastorat 1978-
1980.

S. L.

Det utbröt en svär förföljelse mot
församlingen i Jerusalem och alla utom
apostlarna blev kringspridda över Ju-
deens och Samariens landsbygd.

Men de kristna kunde fungera utan
apostlarna. De som hade blivit kring-
spridda gick omkring och förkunnade
evangeliiord.

Evangeliet var ett glädjebudskap som
spriddes från man till man från hem till
hem.

Vår kyrka förlitar sig på ett felaktigt
satt pä prästerna, vi måste var och en ta
vän ansvar i bön för våra med-
människor och varje kristen har ett
vittnesbörd om sin Herre, som måste
gå vidare.

Låt oss bedja om att evangelisations-
året i Skara stift icke blir en punktinsats
utan en förnyelse av hela vårt kyrkoliv.

Stig Liittermark

Herren behöver Dig
Börja att fundera över frågan:

Vem hjälpte dig in på den kristna vägen? Ibland
förmedlas kontakten med Jesus av någon som
redan län känna honom något. Andreas visade
sin bror Petrus; till Jesus.

Den samariska kvinnan hade icke mycket att
säga om Jesus, det var en tvivlande fråga; Jag har
mött en man, som har sagt mig allt månne han
inre är Messias? Hon fick hela sta'n Sykar på
benen. Filippu-i träffade Natanaei. Filippus pe-
kade päjesus frän Nasaret för Natanael. När han
tvekade, sa' Filippus "Kom och se". Joh. l: 46.

När väckte Du sist nyfikenhet hos din granne
eller arbetskamrat för att lära känna Jesus.

På evangelisationskonferensen i Sigmn-i fick
kyrkvärden Börje Rengstedt och kh Lunermark
lära sig, vad den asiatiska kyrkoledaren O. T.
Niles har sagt: "Evangelisation är som när en
tiggare visar en annan tiggare, var det finns mat".



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT FASTETIDEN 1981

Son. o. helgd.
Datum

S:t Olof Mösseberg Fredriksb. "gB. Torbj. Luttra

Bötdagen
8 mars SL 11 N TM 11 GM 9. 30 GM 11 ID 11 TM 9. 30

2 sönd. i Fastan

15 mars SL 11 Fh LM 9.30 F CS 9. 30 F TM 11 CS 11 N LM 11 F

Jungfru M. B. D.
22 mars CSII GM 11 N SL 9. 30 T 14 Fs Til F CS 9.30 N

Midfastosundagen
29 mars LM 11 SL 9. 30 TM 11 N T 11 N SL 11 TM 19. 30

5 sönd. l Fastan

5 april

TM II N
T14D Til LM 9. 30 GM 11 LM 11 GM 9, 30

Palmsöndagen
12 April SL 11 f:h

LM 9. 30 F
LM 11 N CS 10 F T 11 F T9. 30F CS 19. 30

Skärtorsdagen
16 april SL 19.30 n LM 17n CS18.30n T 18 n T 19. 30 n LM 19. 30n

Långfredagen
17 april

Til
LM 15
SL 18 SL II cs CS 14 LM 11 T 9. 30

Påskdagen
19 april SL 11 N LM 9. 30

CS 23 n
CSIO T 9. 30 LM 11 F

Annandag Påsk
20 april CS 11 CS 9.30 N T14s

lsönd. e Påsk

26 april LM 11 SL II CS 9.30 N CS 11 Til LM 9. 30 N

SL ^ Stig Lunemiark tel. 100 03
LM = Lars Magnusson 105 05
CS = Claes Strömqvist 15376
T = Karl-ErikTysk 311 27
RJ = Rudolf Johansson
TM = Torbjörn Mellancier
ID ^ Ingvar Duell
FM ^ Familjemässa
t; = familjegudstjänst
D = dopKuilsi
n = nattvard
M = Musikgudstjänst
N = Högmässa meii nattvard.
~^ = Samkväm

RIA
Rådgivning i alkoholfrågor

Tel. 180 60

Lutherhjälpens
fasteaktion

TILLSAMMANS
KAN VI

Lämna Din fastehössa i kyrkan

PALMSÖNDAGEN 12 APRIL

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.
Foto: Harald Karlsson.
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