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Min Påsk
De flesta av oss har som barn under
några korta, intensiva sekunder upp-
levt påskens dramatiska händelser. De
kom oss nästan bokstavligt talat inpå
livet. Egentligen skuUe den upplevelsen
inte lämna oss nåeon ro. Den skulle
driva oss till en så<3an tro att vi kunde
se varje dag i Långfredagens mörker
och Påskdagens ljus.

Men oftast naarker vi inte, att det vi
fick vara med om sa totalt förändrade
våra liv. Vt behöver därför hjälp att
upptäcka hur denna eldiga erfarenhet
gett oss eu mönster till att tyda och
gestalta vår tillvaro.

Det ar den hplpen som kyrkan vill
ge mig, nar den nu förbereder mig för
att fira påsk. Dec vore tragiskt, om jag
inte gav mig tid till att söka mig tillbaka
ull min barndoms Golgota, som gjorde
påsken ull min:

Den dödsdömde förs utmattad till
avrätmmgsplacsen. Hammarslagen ekar
som en skrällande cymbal, när kroppen
naslas fast vid korset.

»arnet har sovande med Ömma han-
der burits m i kyrkan. En efter en hörs
de första vattendropparna falla mot
dopskåleiis botten, samtidigt som kar-
leken vibrerar genom både mänsklig
och gudomlig närvaro.

Ambulansens tjutande sirener banar
vag till akutmottagningen. Elektroder
fäscs på kroppen och registrerar hur ett
efter ett av det flimrande hjärtats slag
tonar bort.

Den sjätte timmens mörker sänker
sig Över de tre korsen och mannen i
mitten ropar: Min Gud, min Gud, var-
för har du övergett mig.

Barnet börjar skrika, när modern
lämnar det ifrån sig och det inte längre
kan låta sina ögon vila på hennes val"
bekanta ansikte.

Det kämpande sjukvårdslaget avlägs-
nar sig från sangen. Ingenting kan nu
återkalla den döde till medvetande.

Förhänget i templet brister i samma
sekund som den döendes öga, när vac-
tenytan klyvs av den döpande handen.

Solen förmörkas, elektronblixten,
som sökt föreviga det lilla barnets väg
till dopet, har för en kort stund mist sin
förmåga. I behandlingsrummet släcks
lampan l väntan på att den döde skall
göras l ordning.

Döden har bytt plars med livet.
Dopdräkten har fått svepningens lik-
bleka färg.

Men så börjar plötsligt den tredje da-
gens milda gryningsljus flöda under det
att vattnet strilar Över barnets huvud
och mullen sprider sig över kistlocket:
Jesus Kristus, vår Frälsare, skali upp-
väcka dig på den yttersta dagen.

Sonen känner att han håller på att
vakna upp i Faderns kärlek. Barnet
möter sin leende mors blick, då hon tar
det f sina armar. Det nyss brustna Ögat
får liv för att kunna ca emot det ljus
som ingen död kan se.

Livet har tagit dödens plats. I svep-
ningen kan man på nytt kanna igen
dopdräktens förunderliga glans. Djupt
inne i det frusna hjärtat intoneras en
himmelsk lovsång: Han lever och du
leva skall. Barnet Jollrar förnöjt, oskyl-
difft ovetande om vad som hänt.

>et ar mitt dop, min påsk. Det är
min död, mitt liv. Karl-Erik Tysk

Förbönsgudstjänster
för sjuka med HHN

I S:t Olofs kyrka lördagen den 17 mars
och lördagen den 28 april kl. 18. 00.

FÖrbönsämnen kan ringas cill
kyrkoh. Stig Luttermark, tel. 100 03



Falköpings Närradio
Den 13 april startar Falköpings Narra-
dio sina ordinarie sändningar från stu-
dion i Medborgarhuset. Provsändning-
arna från 24-timmars loppet den 3 och 4
februari har väckt stora förväntningar.

Frekvensen kommer att vara den-
samma som vid provet, 90, 8 MHz.
Falköpings församling, Fnggeråkers
församling och Ans gars kretsen är med-
lemmar i Närradloföreningen men
kommer troligen att sända under sam-
ma tillstånd.

Närradioförenlngen har f. n. 27 för-
eningar som medlemmar. Av dessa har
sju fatt eller ansökt om sändningstill-

stånd hos Närradiokommittén i Stock-
holm.

Till en börja" kommer sändningarna
att ske på onsdagar, torsdagar och fre^
daear'med u"gefär.en halvtimma pä
m"<?r"gonen'mella" 6-45 och 7;15 OA e"
läng?e block pä kvällen mellan 17
19. .... ......

Närradion skiljer sig iran övrig ̂ra-
dioverksamhet genomg ått den är ior-

eningarnas kanal^ att föra fram mtOT-
matim och budskap. Programmen be-
häver därför inte vara oparnsKa. ^ ^

Närradioförenmgen i Mlkopi ng sal-

jer till förmän för sin verksamhet en
licenstia.

Rune TranmofrSn Mis,,o^fönaml,^n, som är kasör . Närrad,of'""""S'"- l"" hlandm^ and,^
den tekm, ka kmskap ,om 'fordra, för au i, rhänka surfon. K»» ̂ *'"-l'»"' '." "." ..11'1'"'"7"'

galit att fa igång närradtoverksdmb^ten-



En glömd katastrof?
Fortsatt hjälp till afganflyktingama

- Så länge orsakerna till flyktingströmmen från Afganistan inte är un-
danrojda räknar vi med fortsatta insatser, säger Thorsten Månson, bi-
ståndschef på Lutherhjälpen. Nu når vi också nödlidande inne i Afgani-
stan. Omkring tre miljoner afganer i Pakistan - den största enskilda
flyktingkatastrofen i dag. Hälften av dem är barn!

Utöver flyktingarna i Pakistan finns om-
kring 1, 5 miljoner f Iran. Inne i Afganistan
har hundramsentals människor blivit flyk-
tingar i sitt eget land.

Sedan 1980 har Lutherhjälpen via Kyr-
kornas världsråd stött den ekumeniska

kyrkliga organisationer som arbetar i Paki-
stan, IAC. Hittills har Lutherhjälpen ttll-
sammans med SIDA förmedlat ca 6, 5 mil-

joner kronor.
- Kyrkorna gör ett mycket gott arbete,

säger Thorsten Månson. Det är viktigt att vi

från Sverige också är med och vi måste rak-
na med fortsätt hjälp.

Skriande behov

Nu når Luthcrhjälpen också de nödli-
dande inne i Afganistan. Mat och medicin
ska främst gå till kvinnor och föräldralösa
barn.

Arvid Ofstad från norska Kirkens N0d-

hjelp har till fots tagit sig över gränsen. Han
berättar bl a så har:

- Behovet av hjälp är skriande. Bristen

Familj l Salt Lake City, Calcutta.



på mat och medicin är stor. Jordbruket är i
kris, många gårdar är förstörda och det är
för få människor kvar att ta hand om skör-

den. Svält hotar. Flera miljoner af-
ganer står under ständig press från den sov-
jetiska krigsmaskinen.

Flykt över bergen
Mer än hälften av Lutherhjälpens anslag

har använts dll inköp av tält. Kläder, mat
och medicin är andra viktiga förnödenheter.

Flyktingarna bor i höglänta områden där
det blir mycket kallt på vintern, och deras
flykt över de höga bergen är fylld av strå-
patser. Hälften av dem är barn och en fjär-
dedel kvinnor. Den andra fjärdedelen ar
män, ofta gamla och invalidiserade.

En del flyktingar arbetar med snickeri
och hönsuppfödning. Vävning och broderi
ger sysselsättning och inkomst till andra.

IAC driver flera skolor. B]. a. har en

skola öppnats för fysiskt och mentalt han-
dikappade barn. Men den största insatsen
görs inom hälso- och sjukvård. I Nord-
västra provinsen arbetar 60 personer som i
mobila kliniker besöker de olika lägren för
Öppen vård, vaccinationer o s v.

Svensk personal
Det gamla missionssjukhuset i Quetta i

provinsen Baluchistan, som startade redan
på 1880-talei, har nyligen utvidgats. Tre
nya avdelningar med vardera 30 bäddar gör
det lättare att också räcka til] för den Paki-
stanska lokalbefolkningen.

När detta skrivs (november) väntar två
svenskar på visum till Pakistan. Läkaren

Slu-mmiljöiRecife, Brasilien.

Anders Berglund och sjuksköterskan Gu-
nilla Johansson, som är anställda av Lut-
herhjälpen och Svenska kyrkans mission
tillsammans, ska båda knytas till sjukhuset i
Quetra.

Det som händer i Afganistan kallas ibland
ett glömt krig, och den stora flyktingström-
men en glömd katastrof. Du kan bidra till
att den inte glöms bort. Lutherhjälpen ger
Dig möjlighet att pä ett konkret sätt visa
Dig om sorg!

Sonja Gunnarsson

Lutherhjälpens fasteauktion

TILLSAMMANS I VÄRLDSHUSET

Lämna Din fastebössa på palmsöndagen 15 april



Torbjörntorps församlingshem
Torbjörntorps församlingshem invig-
des den 25 sept. i fjol. För 475, 000 kr.
hade församlingen köpt Maj-Lis och

Harald Goods Fastighet, som förutom
bostad också inrymde en mycket an-
vändbar fabrikslokal.

En stor del av den nödvändiga om-
byggnaden utfördes frivilligt av intres-
seraäe församlingsbor. Det gjorde att

kostnaderna kunde hållas pä en rimlig
nivå. Byggnaden reparerades för
65. 000:-- och nya inventarier Inköptes
för 58. 000:-.

Driftskostnaderna inkl. ränta och
amortering av det lån på 250. 000:-
som församlingen tagit på 20 år, upp-
gick under det första året till 77.000:-.

Tack vare nya regler för skaneut-

"De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus" (Ordspr. 4: IS) kallar texulkonsmärmnm Sara Palmherg,
som ridiyre hadde l Torbjörntorp, sin mptyk pS vaggen bakom altaret. Vävnaden *«r bekostau av en

familj i församlingen.



En traditionell viktig del av händelserna i ett församlingshem brukar vara den ärliga syföreningsa. uk-
tionen, som fortfarande betyder mycket för att ge Lntherhjälpen och Missionen resurser att hjälpa.

jämning inom Svenska kyrkan behövde
försämringen inte höja utdebiteringen
utan klarade utgifterna med oförändrad
skatt.

I dag har Torbjörntorp ett ändamåls-
enligt församlingshem med bästa tank-
bara läge.

Den tidigare syfabriken har förvand-
lats till en samlingssal som rymmer
över 100 personer. I "bostaden" dis-
ponerar kyrkans barntimmar och sön-
ciagsskolan två rum. Dessutom finns en
större sal för bibelstudier, syförenings-
möten, kyrkoråd och andra mindre
samlingar.

Tills vidare har olika föreningar i
Torbjörntorp kostnadsfritt tillgång till
lokalerna för sina samlingar. Försam-
Ilngshemmet är den enda egentliga
samlingslokalen i Torbjörntorp. Där-

för är det angeläget att så många som
möjligt kan utnyttja den.

Pengar som förvandlar
För att konkret visa vad pengarna räcker

till brukar vi ibland ange exempel
på hjälpinsatser:

. l krona räcker till en dagsranson mat åt

en flykting i Afrika
. 15 kronor kostar det att ge en katastrof-

drabbad eller flykting en filt
. 100 kronor räcker till att förse en familj

i det ökenhotade Mauretanien med ko-

loniträdgård, redskap, fröer och bevatt-
nins

. 175 kronor ger en fattig bonde i Brasi-
lien en veckas kurs i Jordbruksförbätt-
ring, trädgårdsodling eller svinuppföd-
ning
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Sönd.- o. helgd. S :t Olof Mosseberg Fred riks b. FriSK' To rb j. Luttra

2 sänd. i Fastan
18 mars RHII LM 9. 30 F RH18 LM II SL 11
Jungfru Marie B.
25 mars SL II F LM 11 N RH 11 N T 11 F T 9. 30 F RH 9. 30
Midfastosöndagen
l april SL 11 N SL 9. 30 RH 9. 30 F TIIN RHII
5 sönd. i Fastan
8 april RHI1 LM 11 N LM 9. 30 F TI1N
Palmsöndagen
15 april
Skärtorsda^en
[9 april

SL II
LM 9.30 I:
LM 11

RH 9. 30 F
RH 18 U T11F T9.30F RH 19. 30

SL [9, 30 n LM17n
TCTTH-
RHI5
RH 18

RH 18. 30 n T 18 n T 19. 30 n LM 19. 30 n

Långfredagen
20 april Til SL 11 I .M 14 LM 11 SL 14
Påskdaecn
22 april

SL 23 n
SL 11 F LW 9.30 RH 11 F T 11 I: T9. 30 F LW 11 F

Annandag Påsk
23 april RH 11 EO II N
l sönd e. Påsk
29 april SL 11 RH 9. 30 RHII T11N SL 19.30 Esn
2 sänd c. Påsk
6 maj SL 11 N LM 11 N RH 11 N ITIIN l -

SL - Stig Luttermark
L^I = Lars Magnusson
RH = Rune Hjelm
T = Karl-ErikTysk
ES = ErikSkagefors
LW = Lennart Wetterholm
EO ^ Erland Olsson
N = Nattvard

F = FamilJegudstjänst
m = Musikgudstjänst
u - Ungdomsgudstjänst

AKTUELLT UNDER
VÅREN

19/3 Församllngsafton i J-:örsamlingshem-
het. Medicinalrådet Hans Einar von

Holst, "I helandets tjänst".
20/3 Mössebergs kyrkas försäljning.
25/3 Fredriksbergs kyrka. Kontraktets

kyrkosångshögdd.
27/3 Fredriksbergs kyrkas försäljning.

29/3 "U-landsbod för Lutherhjalpen" på
Falköpings marknad.

2/4 Falköpings Församlingshem. Rekror
Valter Landrén "Människor Jag
mött .

4/4 Falköpings Församlingshem.
S:t Olofs damgrupps försäljning för
Luthcrhjälpen.

14/4 Musikandakt i S:t Olofs kyrka, Fal-
bygdens kantorei.

2/5 Falköpings Församlingshem. Kyrko-
herde Lars-Göran Lönncmark,

'Svenska Kyrkan i dag och år 2000".
8/5 Paketauktion för IM i Fredriksbergs

kyrka.

]:a sidans omsla. gsblld: Utdelning av Barnens bi-
bel i S:t Olofs kyrka.

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Harald Karlsson.

Su aiif* Söner Tryckeri


