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SOLIDARITET
Många tecken tyder på att det kan bli
kärvare tider också i vårt land. Samti-
digt ser det ut som om egoismen håller
på att få ny livskraft. Ibland presente-
ras den på ett ganska bestickande sätt:
0m var och en tänkte mera på sitt eget
bästa, så skulle därigenom mänsklighe-
tens bästa främjas. Men skall vi klara de
problem som ligger framför oss måste
vi göra det med största möjliga hänsyn
till varandra. I kampen mot ondska och
lidande krävs det att vi visar verklig
solidaritet. Det är livsnödvändigt att vi
ställer upp för de svaga både inom vårt
eget land och ute i värTden.

Vi måste vara beredda att avstå, ock-
så då det börjar kännas. Hur svårt det
än blir för oss själva, finns det alltid
några som har det svårare. Vår solida-
ritet ställs på prov, när vi är tvungna att
offra något. Tyvärr blir den ofta själv
det första offret, trots en annan före-
sats.

Visst låter det ofta som en religiös
eller politisk slogan, när solidariteten
kommer på tal. Ofta blir det bara fråga
om ord.

Men solidariteten är djupt förankrad
i den kristna tron. "Bär varandras bör-
dör sä uppfyller ni Kristi lag", säger
Paulus. Det är endast i ett sammanhang
som en människa måste bära sin börda
ensam. Det är inför domen, då var och
en skall svara för sina handlingar. Men
också då står solidariteten i förgmn-
den ". . . vad ni har gjort för någon av
dessa minsta . . ."

Solidariteten har nämligen sin grund
i Gud själv. Dess höga visa finner vi i
Filipperbrevets andra kapitel: Guds
son avstod från allt och antog en tjäna-
res gestalt, då han blev en av oss. Den
solidariteten fick följder för honom.
Han fick avstå inte bara en liten bit av

sitt överflöd utan allt. Om det handlar
fäste- och passionstiden i kyrkan.

Visst blir vi trötta att hora både det
religiösa och det politiska frasmakeriet.
Visst är det lätt att ifrågasätta både po-
litikers och religiösa förkunnares ofor-
måga au leva upp till sina ord. Men
ingen blir fri från sitt ansvar genom så
enkla försvar.

Ytterst handlar det inte om andras
trovärdighet utan om min egen. Inte
om andras halvhjänade gudsforhållan-
den utan om mitt.

Vid passionstidens slut står korset.
Det vittnar om en solidaritet ända in i
döden med mitt elände. Till det eländet
hör att jag misslyckas med att låta soli-
dariteten bli något mera än ord. Det är
en tröst att Han har burit också det
eländet. Litar jag på Honom, kan jag
vara säker på min frälsning.

Men kvar står evangeliets krav på en
radikal solidaritet.

Karl-Erik Tysk

Sätt regelbundet
in Din gåva

lill I.utherhjälpen.
Värt postgiro 23 16 56-0 Falköping

Sjukhusassistenten
i sjukhuskyrkan i

Falköpings pastorat
Falköpings pastorats kyrkoråd har bland nio
sökande utsett teol. kand. Marja Lena An-
dersson till sjukliusassistent med tillträde
den l mars.

Hennes arbete kommer att omfatta sJala-
vård, pedagogiskt arbete att planera guds-
tjänster och andakter på sjukhusen.
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FEBRUARI
12 S:t Olofs kyrkaOrgelafton, GunPalm-

qvist
19 S:t Olofs kyrka Musikgudstjänst,

Margareta Gisclsson, Göteborg, sång
och Nils Larsson, Stockholm, orgel

26 Frcdriksbergs kyrka Musikandakt

MARS
5 S:t Olofs kyrka Musikgudstjänst Ing-

var Nilsson och S:t Olofs barnkör

6 Mössebergs kyrka KÖrjubiieum
12 S :t Olofs kyrka S :t Olofs ungdomskör
13 Torbjörntorps kyrka kontraktskyrko-

sångshögtid
19 S :t Olofs kyrka Mariamusik
26 Fredriksbcrgs kyrka Musikandakt
APRIL
16 S:t Olofs kyrka Musikandakt med del-

tagare från sommarens orgelspelarkurs
iHjo

17 S:t Olofs kyrka Musikgudstjänst med
Mariakören från Skara

23 S:t Olofs kyrka Barockensemble, Mar-
gareta Myers m. fl.
Mössebergs kyrka Barnkörshögtid24

MAJ
14

28

S:t Olofs kyrka Församlingens musik-
elever

S:t Olofs kyrka Församlingens musik-
elever

KYRKANS UNGDOM
Kyrkans Ungdom för Dig som är 14 år och
uppåt. Vi träffas varje torsdag kl. 19. 00 i
Fredriksbergskyrkans källare.

Vill Du veta mera - tag kontakt med
någon av oss: ordf. Anna Rupert, tel.
145 70, kyrkoadjunkt Rune Hjelm 183 38,
fritidsledare Maria Fredriksson tel. ung-
domsexp. 148 91, församlingsass. Stellan
Hedcnclahl tel. ungdomsexp. 148 91.

JUNI
l S :t Olofs kyrka S :t Olofs kyrkokör

Gemensamma träffar våren 1983 i
FALKÖPINGS ANSGARSKRETS

17 april Ansgarsinvigning i Torbjömtorps
kyrka

30 april Valborgsmässofirande l Ansgars-
stugan i Vilske-KIeva (på vägen mot
Skars kalkbruk)

27-29 maj Mlniorläger
VÄLKOMNA!

Ordf. i FKP:s Ansgarskrets Billy Joelsson,
tel. 161 24.

Församlingsassistent Stellan Hedendahl tel.
148 91 (Ungdomsexp.)

Fritidsledare Maria Fredriksson tel. 148 91

(Ungdomsexp.)



Nya församlingsdelegerade

De naruaranäeförsamlingsäelegeradc vid deras första sammanträde i december.

Kyrkorådets ordförande Ingvar Nilsson avtackar kyrkorådsicdamoten Mildred Johansson vid sam-
kvämet i Falköpings församlingshem.



Kyrkoherde Stig Luttermark avuckar Anna-Laa IVideUför hennes msats l kyrkorådet och gUder sig at
att hon ar kvar som inspi rerande Lutherhjälpsombud i församlingen.

Ama-BritU Fransson stlldew här tillsamman, med Gäsu D. Perswn lien ny. psalmboken, som de
fött som avskedsgåva och tack för deT&s insats som förtroendevalda.



Något om Falköpings
landsförsamlings historia

Den \ januari 1983 införlivades Falkö-
pings JandsförsamJing med Falköpings
stad enl. Regeringens beslut av den
27. 8 1981 och den nybildade försam-
lingen erhåller namnet Falköpings för-
samling.

Det kan därför vara av intresse att i
samband med denna sammanläggning
gå tillbaka till den tid, då kristendomen
gick segrande fram i våra bygder med
sockenblldning och kyrkobyggande
som synliga bevis.

Till denna gamla kulturbygd kom så
den kristna missionen på IGOO-talet. En
avgörande händelse var Olof Skötko-
nungs dop i Husaby källa omkring år
1008. Den engelske munken Sigfrid,
som kommit hit från Norge förrättade
dopet. "Olof Skötkonung grundade
Skara stift omkring 1014. Av nu existe-
rande svenska biskopsstift är Skara det
äldsta". Den förste biskopen hette
Thurgoi och var rysk. På andra plats i
biskopslängden finna vi Sigfrid.

'Enligt traditionen", berättar Assar
Blomberg, "är Agnestads kyrkoplats
utpekad av Västergötlands apostel, den
helige Sigfrid. Först av trä, ty rund-
kyrkan, vars ruin kvarstår, är med all
säkerhet densamma, som biskop Bengt
den gode enl. västgötalagens biskops-
längcT lät bygga oA inreda - senare
hälften av llÖÖ-talet."

När kyrkan blivit nedlagd känner
man ej med visshet. 1540 är kyrkan
upptagen f Skara stifts kyrkHga jorde-
bok. Sannolikt raserades den 1541.
Fogden Torsten Henricson redovisar
1541 denna kyrka i en förteckning för
klockmalm, från ödelagda kyrkor.

VI kan således fastslå, att Agnestads
kyrka hörde till Falköpings pastorat

före Reformationen samt au den rase-
rades omkring 1540. Anledningen har-
till namnes ej. Orsakerna till kyrkans
rasermg kan måhända sökas på flera
håll. Reformationen och den därpå föl-
pnde kyrkoskövlingen kanske varit
den främsta orsaken.

Beskrivningen avAgnestad
"Agnestad. Vartofta hd. konserv^e-

rad ruin av en rundkyrka, 33 km OSO
Falköpings kyrka, strax söder om nya

landsvägen Falköping-Jönköping.
Kyrkplatsen utmärkt av S:t Sigfrid enl.
Vg-lagens biskopslängd. Grund till 0,9
m djup av falt-scen i kalkbruk, murar i
tuktad kalksten till några skifts höjd av
rundhus med 8, 63 m. inre diameter och
till detta fogat halvcirkelformat kor
(absid) med altare på ursprunglig plats.
Uppförd genom försorg av biskop
Bengt den gode, verksam omkring
1150-91. Upptagen i Skara stifts
kyrkliga jordebok 1540, men öde 1541.
Utgrävdes 1901, konserverades 1925."

Det kan också vara av intresse att
känna till, att Högberg i en not (sid.
84] i sin framställning ang. Rundkyr-
kor anser, att rundkyrkor även byggts i
Bestorp (Falköping) och Falekvarna (4
km väster om Skörstorp). Dessa rund-
kyrkor tiHsammans med Agnestad,
Skörstorp och Dimbo skulle ha byggts
i försvarssyfte. De skulle då ha utgjort
"spärrllnje" ^rån Mösseberg (Besrorp)
till Dimbo på en ca 20 km lång sträcka.
Agnestad och Dimbo kyrkor byggdes
fu också enl. västgötalagens biskops-
längd av biskop Bengt den gode. Den
politiska oro som rådde före Knut
Erikssons regerings tillträde (l 173)
motiverar försvarskyrkor på strate-



Fastetidens nya psalm

766 Öppna mig för din kärlek
Jes 6:8
Matt 28: 18.20 Text; Arne H Lindgren 1978

Musik: Roland Forsberg 1978
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l. Opp - na mig för din kär - lek. Vari - den be - hö-ver

mig. Vari - den be - hö - ver din kär - lek

é^ ^^
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ström-man-de ge - nom mig.

2. Fonna mig för ditt rike.
Uppväck mig, ge mig liv.
Tag mig nu in i din lydnad.
Herre, förvandla mig.

3, Nu till din tjänst, o Herre,
ger jag min kropp och själ.
Låt mig ur döden fa uppstå.
Kristus, du livet är.

4. Omslut mig med din kärlek.
Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek

strömmande genom mig.

AKTUELLA KVÄLLAR
FEBRUARI

7 Församlingshemmet, Ragnar Lundcll,
Borås, "Mission är att göra Jesus känd
härhemma

21 Församlingshemmet, KarI-Erik Tysk,
'Kyrkans kamp i Polen"

22 Fredriksbergs kyrka, Josef Bjaaland,
'Vi tror på den helige Ande - i dag."

25 Församlingshemmet, Astrid Nilsson,
Rias årsmöte

MARS

2 Mössebergs kyrka, öppes hus, Luther-
hjälpen i blickpunkten

4 Pingstkyrkan, Kvinnornas internatlo-
nella böndag

giska områden. Falbygden var ju ett
sådant område.,

Valter Landrén

7 Församlingsafton, Missionär Hans Eng-
dal, "Kyrkans kamp i Sydafrika"

18 Församlingshemmet. Försäljning för
Luthcrhjälpens fasteinsamiing.
S:t Olofs damgrupp

21 Församlingshemmet. Mauritz Lindgren:
Låt oss sprida solsken", J. A. Hulrman

22 Mössebcrgs kyrkliga syförenings för-
säljning

24 Fredriksbergs kyrka. Vårbasaren
28-30 Passionsandakter i S:t Olofs kyrka

APRIL

11 Församllngsafron
19 Fredriksbergs kyrka

MAJ
16 Färsamlingskårens utfärd i Falbygden

under ledning av turistintendent
Gunnar Jivegård



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT 1983

Sänd. - o. hel^d. S :t Olof Mösseberg Fredriks b. F"gg. Torbj. Luttra

Fastlagssöndagen
13 februari LM 11 RH 11 N LM 9.30 RH 14 N Til N

l sönd. i Fastan
20 februari SL II N LM 9. 30 RH 11 N G14s Til LM 11

Botdagen
27 februari SL 11 RH II N RH 9. 30 TI1N SL 19.30

3 sönd. i Fastan
6 mars SL 11 FH

LM 9. 30 F
MU18 RH 9. 30 F TI1F T9.30F LM 11 F

Micifastosöndagen
13 mars I.MIIN SL 11 N SL 9. 30 TM 11 N UM ISmul

Jungfru Marie Beb.
20 mars Til LM 9. 30 RH 11 N RHI8 SL 11 N LM 11 N

Palmsöndagen
27 mars SL 11 FH

LM 9. 30 F
LM 11 RH 9. 30 F TIIF T9. 30F RH 19.30

Skärtorsdagen
31 mars SL 19.30 n LM 17 n RH 18. 30 n TISn T 19. 30 n LM 19. 30n

Långfredagen
l april

LM 11
T15
RH18 SL 11

Til
RH 23 n LM 14 RH II SL 9. 30

Påskdagen
3 april SL 11 N LM 9. 30 F RH1IFH T1IF T9. 30 F LM 11 F

Annandag Påsk
4 april TI) RH 11

l sönd e Påsk

l O april SL 11 BE 9. 30 RH11N T11N SL 19. 30 BE n

2 sönd e Påsk

17 april SL 11 N LM 11 N RH 9. 30 LM 18 RH 14

Reformationsdagen
24 apri] SL 11 SL 18 F RH 9.30 FM TM 11 N TI1N

4 sänd e Påsk

l maj LM II SL 11 SL 9. 30 T1IN

Falköpings pastorats präster
kommer gärna på hembesök eller sva-
rar på dina frågor i telefonen.

Du får gärna ringa
Stig Luttermark tel. 100 03
Lars Magnusson tel. 105 05
Karl-Erik Tysk tel. 311 27
Rune Hjelm tel. 183 38

Kan Du ej komma till nattvarden i
kyrkan så kommer vi och firar mässa
därhemma.

FÖRBONSGUDSTJÄNSTER
FÖR SJUKA MED HHN

i S: t Olofs kyrka lördagen den 26 fe-
bruari och lördagen den 9 april.

Förbönsämnen kan inringas till kyr-
koherde Sug Luttermark, tel. 100 03.

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Harald Karlsson.


