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Hungerkatastrof i Afrika
I dagarna startar Lutherhjälpens insam-
ling for människor i nöd I år går hjäl-
pen till det torkdrabbade Afrika. Vi har
alla i höst och vinter sett bilder från
Etiopien på döende barn, apatiska
gamla, sjuka i provisoriska tält. Nöden
är ofattbar-- k.an vi verkligen hjälpa?

Sedan Jag kom hem från ett besök i
Etiopien har jag framför allt fått två
frågor: Är katastrofen så fruktansvärd
som den bild vi fått i Sverige och kom-
mer hjälpen verkligen fram^

På båda frågorna kan jag svara Ja.
Katastrofen är ofattbar. Den är inte

bara koncentrerad till två. områden i
norr, den finns på många håll - och
den kommer att bli ännu värre. Nästa
års skörd blir mindre än årets.

Men den hjälp vi ger kommer fram
och ger människor liv. Den kommer
fram - men den är inte tillräcklig och
den når inte alla. Därför hjälper varje
krona till att rädda ytterligare ett liv.

Vi ger bidrag till katastrofhjälpen
och det är nödvändigt, man kan mte
låta människor dö av svält. Men låt o*s
inte g ömma hjälpen på lång sikt, hjäl-
pen till självhjälp. Låt oss inte glömma
Etiopien och Afrika när bilderna från
utspi sningslägren inte längre möter

oss. Det är hjälpen pä lång sikt som ger
Etiopien och stora delar av Afrika en
möjlighet att överleva och t. o. m. klara
sig utan stöd. Men det beror på oss.

Låt oss inte inför bilderna i TV gri-
pas av hopplöshet, tro att den lilla hjälp
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Människor i flyktingiagren - i väntan pä en oviss framtid.
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Även under normala förhållanden är fattigdo-
men stor i Etiopien, ett land som är bland dc

fattigaste i världen.

vi kan ge inte tjänar någonting till. Ge-
nom ett TV-repotage i oktober blev
världen brutalt medveten om Afrikas
situation och regeringar och hjälpor-
ganlsationer har mer än tidigare förstått
vad samarbete och hjälp på sikt bety-
der.

Tillsammans kan vi hjälpa, måste vi
hjälpa. Man kan inte låta människor dö
av hunger därför att de styrs av en re-
gim man inte gillar eller därför att man
tycker att nöden är så stor att det är
ingen idé att hjälpa. Till sist är det alltid
den enskilda människan, medmänni-
skan, det handlar om.

Stina Linnarsson

"Tillsammans kan vi"
Vår värld är delad. Den ena delen -
som vi lever i- har, överflöd av det
mesta. Den andra delen - den vi kallar
u-land - har brist på det som tillhör
det nödvändigaste i livet.

Bilden med de halva kloten uttrycker
några viktiga tankar:

människor i u-land och i-land mås-
te samarbeta
i arbete tillsammans kan vi dra den
delade världen till en helhet igen.

Pengar som förvandlar
För att konkret visa vad pengarna räcker

till brukar vi ibland ange exempel
på hjälpinsatser:

. l krona räcker till en dag.sranson mat åt
en flykting i Afrika

. 15 kronor kostar der att ge en katastrof-
drabbad eller flykting en filt

. 100 kronor räcker till att förse en familj
i det ökenhotade Mauretanien med ko-

lonlträd^ård, redskap, fröer och bevatt-
nlns

. 175 kronor ger en fattig bonde i Brasi-
lien en veckas kurs i jordbruksförbätt-
ring, trädgårdsodling eller svinuppföd-
ning

Sänd din GÅVA till Svenska Kyrkans
Mission, Falköping.

Postgiro 95 98 72 - 3.

Lutherhjälpens fasteauktion

Tillsammans i världshuset
Lämna. Din fastesparbössa på palmsöndagen
31 mars eller sänd Din gåva till Lurlierhjälpen
i Falköping postgiro 23 16 56 - O



KYRKOMUSIKENS ÅR'85

Det har på senare tid blivit populärt att
anordna temaår av olika slag. Inom
kyrkan har vi haft exempelvis "Bi-
belår" och "Församlingsår". 1985 skall
bli såväl ett "Ungdomens år" som ett
"Kyrkomusikens år".

Anledningen till att man låter just
1985 bli "Kyrkomusikens år" är bl. a.
att vi firar ett trefaldigt jubileum. Tre
av kyrkomusikens största mästare fyl-
ler jämna sekel; Heinrich Schiitz 400 år
och Georg Friedrich Handel respektive
Tohann Sebastian Bach 300 år. I Skara-

borgs län ordnas, parallellt med Kyr-
komusikens år, en "länsmusikfestival",
som helt ägnas de tre jubilarerna. Här i
Falköping kommer vi under våren att
uppmärksamma Handels och Bachs
födelsedagar den 23/2 resp. 21/3 med
musikgudstjänster i S;t Olofs kyrka.

Olika musikförlag har tillsammans
med Sveriges kyrkliga studieförbund
arbetat fram en mängd nytt och intres-
sant material inför Kyrkomusikens år.
Kyrkokörerna kan börja öva på såväl
nyutgiven äldre musik som nyskrivna
sånger av vår tids tonsättare. Det finns
också material för barn- och ungdoms-
grupper: nya sångspel med bibliska
ämnen, sånger från Afrika samt enkla
arrangemang för kör och instrument.

När man satsar på kyrkomusik, är
det viktigt att man inte glömmer bort
församlingen och dess huvudguds-
tjänst, högmässan. "Låt högmässan
blomma!" Kan stå som ett motto för
Kyrkomusikens år. Nyskrivna kör-
och instrumentalsatser till såväl koraler
som mässpartier vill bidraga till att göra
församlingssången mer levande.

Den som vill fördjupa sina kunska-

Sl-

>er om kyrkomusik och gudstjänstliv
har fått flera nya böcker att studera.
'Hjärtats nyckel" av Rolf Larsson och

L. -Ä. Lundberg är en studie- och sam-
talsbok för könnedlemmar och andra
;udstjänstdeltagare. (Hjärtats nyckel
lercr, som bekant, sang!} "Nya per-

spektiv på gudstjänsten" av engels-
mannen J. G. Davies innehåller en hel
del radikala och utmanande påståen-
den, medan "det klingande sakramen-
tet" av Anders Ekenberg ger en in-
trängande och djupgående teologisk
analys av kyrkomusik och liturgi.

En liten skrift av måttligt format och
till överkomligt pris, "Jubilate" av Rolf
Larsson, finns på bokborden i våra
kyrkor. Den handlar framför allt om
vad körsången och kyrkomusiken be-
tyder för våra gudstjänster i dag, men
man kan också läsa om kyrkomuslkens
historia, om den svenska kyrkosångs-
rörelsen och om orgel och andra in-
strument i kyrkan.



Låt oss hoppas, att Kyrkomusikens
år skall kunna aktivera och inspirera
Svenska Kyrkan och svensk kyrkomu-
sik -- gärna så att dei hörs långt utan-
för kyrkans väggar! ^.. ^ n. ;"".."

'un l^citmavist

LARS-AKE LUNDBERG
skriver i sin nya bok

HJÄRTATS NYCKEL . . .
Ska man inte sjunga lovsång när man

är ̂ lad?Jo visst, men i bibeln sjungs de
flesta lovsångerna inte av människor
som är i balans och harmoni, och för
vilka vägen ligger ljus och klar. Tvärt-
om. Det är i kriser som den bibliska

lovsången ljuder starkast. En kris är ett
tillstånd när det väger: mellan död och
liv, mellan kaos och kosmos, mellan
förtvivlan och hopp, mellan förtryck
och frihet.

Lovsången är kyrkans sång i
vargtimmen, sången i mörkret och
kölden i väntan på Ijusei, i Tron på
att ljuset är tarkare än mörkret.
Den lilla taloxen är en bra illustra-
tion till vad kyrkans lovsång är. Det
är nämligen i timmen före solupp-
gången, den s. k. vargtimmen, den

:e timmen på natten, som tal-
oxen börjar sin morgonsång.

Körens och kyrkomusikerns uppgift
är därför att bl. a. sjunga lovsånger för
människor och att ge människor möj-
llghet atl själva sjunga lovsånger. Det
är en särskilt betydelsefull uppgift idag,
eftersom livet ar hotat på sa många
olika sätt (rustningar, miljöförsto-
ring. . . ).

Lovsångens pronomen är sällan jag,
utan vi. Den är kollektiv. Det är näm-
ligen tillsammans vi lovsjunger, an-
tingen det sker tillsammans i en kör,
eller med en församling i en gudstjänst.
På der sättet bär vi varandra i lovsång.
Ensam är det mycket lättare att resig-

nera och ge upp, att inte orka söka
Guds rike och hoppet. Om vi sjunger i
ensamhet får vi göra det som t. ex.
Maria, i Magnificat. Hon lånar inspira-
tion av Hannas lovsång i Gamla testa-
mentet. Hon påminner sig att Gud är
den som förbarmar sig "från släkte till
släkte", och au Gud haller sitt löfte till
vara fäder: att "förbarma sig över
Abraham och hans barn, till evig tid".
Hon är inte ensam i lovsången.

Musikgudstjänster
våren 1985

23/2 G. I:. Hände] 300 år. Musik-

gudstjänst i S:t Olofs kyrka kl. 18.
3/3 Kyrkosångshögrid i Floby kyrka kl.

19. Kontraktets körer sjunger verk av
Schutx, Handel och Bach.

15/3 Musikgudstjänst med Örgryie karn-
markor i S:t Olofs kyrka kl. 19.

21/3 J. S. Bach 300 år. Musikgudstjänst i
S:t Olofs kyrka k[. 19.

24/3 Jungfru Marie Bebådclsedag. Pasto-
ratskören sjunger vid gudstjänsten i
Torbjörntorps kyrka kl. 15.

30/3 Orgelafron i S:t Olofs kyrka kl. 18.
J. S. Bachspassionskorsler.

31/3 Palmsöndagen. Musikgudstjänst i
Frednksbergs kyrka kl. 18.

21/4 Barnkörsamling. SånggudstJänst i S:t
Olofs kyrka kl. 18.

3/5 Orgclafton med professor Gotthard
Arnér i S:t Olofs kyrka kl. 19.

Aktuellt under våren
12/3 Mössebergs kyrkliga syförenings för-

säljning.
19/3 Fredriksbergs kyrkas försäljning.
29/5 S :t Olofs damgrupps försäljning i

Församlingshemmet.
22/4 Församlings kåren Biskop Karl-Gun-

nar Grape: "Bönen - det kristna li-
vets puls. " Samkväm - Alla intres-
scrade välkomna.



Strålkraften från Kristi kors
När biskopen invigde S:t Olofs kyrka
pä 1100-talet, så ritade han eu kors och
runt kring korset en ring. Från denna
ring lät han strålar gå ut i världen. Du
kan se tecknet i S:t Olofs kyrkas kor
eller bilden här bredvid.

Det är många turister, som kommit
till S:t Olofs kyrka, som stannat till
inför invii^ningskorset och dess strål-
kraft.

Ett skolbarn sa' för en tid sedan: Det
ser ju ut som ett fönster. Prästen kom-
menterade: Ja, såsom ett fönster mot
evigheten.

In^en har någonsin sett Gud, den
le Sonen har utlagt honom. " Je-

sus har visai vem Gud är, ja han var
själv Guds son- det srora offret ̂  i
vår värld. Vi har sett hans härlighet
Stråla fram i Jesu Kristi ansikte. Det ar
till synes lätt att följa honom efter, när
han mättar de hungrande, när han
öppnar de blindas ögon eller när han
uppväcker de^ döda. Det ar många som
vill sola sig i glansen av den utstrål-
ningen.

Men det är svårare att följa honom,
när hans väg går upp till Jerusalem för
att lida och dö. Via Dolorosa - smär-
tornas väg- går än l dag många genom
bullersam. ma och trafikerade kvarter av
Gamla Jerusalem. Varje fredag kl. 15
;år Pilgrimsvandringen i Jesu efter-
Följd. De bibliska texterna läses vid de
olika stationerna. Vid en av stationerna
finns ingen bibeltext att läsa. Den
handlar öm hur Veronica torkar Jesu
ansikte. Där brukar jag läsa den svens-
ka psalmen 95: l:

Köp Valter Landréns beskrivning om
S:t Olofs kyrka.

Den finns på bokbordet i kyrkan.

"O huvuä blodigt särat
av smälek höljt och spe
O huvud kvalt och fårat
och böjt i ångest och ve
O huvttd som skall siras
med ärekrans en dag
men nn med törne viras
dig ödmjukt hälsar jag.

På Vcronicas svetteduk fastnade Jesu
ansikte.

Hon förnam strålkrafren från Jesu
ansikte, när hon såg på den bilden. Det
är en strålkraft läkande och helande,
som utgår från Jesu lidande ansikte.

Du ar kallad till pilgrimsvandring i
Jesu efterföljd.

"Se vi gå upp till Jerusalem i heliga
fasretider . . . " Stis Luttermiirk

S: t Olofs kyrka
FörbönsgudstJänster med HHN

Lördagen den 2 mars.
L.Ördagen den 27 april.
Förbönsämnen kan insändas till

kh Luttcrmark.



Kyrkans Ungdomsår -85
Det var 1979 som FN bestämde att
^öra 1985 till ett "Världsungdomsår".
Under året ska ungdomar och ungdo-
mars situation och livsvillkor stå i cent-

rum i olika sammanhang världen över.
Temat är "Fred-Utveckling-Delaktig-
het."

Kyrkans Ungdomsår
'När det nu skall bli ungdomsår så

borde väl också Svenska Kyrkan vara
med" tyckte några ledamöier i Kyr-
komöter 1983. Och Kyrkomötet höll
med och beslutade att göra 1985 till
'Kyrkans Ungdomsår".

I församlingen
Tanken med Kyrkans ungdomsår ar

inte att det; ska ordnas en massa jippon

för ungdomar. Nej tvärtom. Tanken är
att det som ska hända, skall ske i för-
samlingen.

Det är Ju i församlingen som för-
ändringen och förnyelsen måste få
komma om vi i Svenska kyrkan ska
kunna möta unga människor med
evangelium i deras egen situation.

Rådslaget
Tanken är att ungdomar och andra

församlingsmedlemmar i alla åldrar,
förtroendevalda och anställda ti]lsam-
mans ska arbeta med frågan om ung-
domars situation och möjligheter till
full delaktighet i församlingens liv.

Vår församlingssekr. Birgitta Eric-
son kommer att planera och samordna
arbetet kring rådslagen i våra försam-
lingar.

Församlingssckr. Birgitta Ericson (t, h. på bilden) gar igenom bibliska texter för söndagsskoldfis
Liilklasslärarc. (Från vänster på bilden) May Britt Rengstedt, Inger Lsittcrmark, Gii-nilla Sålde samt

Margit Gislén, Bilden tagen vid sÖndagsskollararsamling i Torbjömtorps församlingshem.



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT VÅREN 1985

Sänd. - o. hel^d. S :t Olof Mösseber^ Frednksb. F"BB To rb j. Luttra

l sönd i Fastan
24 februari SL II RH 11 N RH 9. 30 N TIIN SL 18

2 sönd i Fastan
3 mars SL 11 FH LM 9. 30 F RH9.3CF TIIF T 9. 30 F LM 11 I:

3 sönd i Fastan
10 mars LM 11 N RH 9. 30 LM 9. 30 RH

Midfa.stosöndagcn
i 7 mars RH 11 LM 9. 30 N RH 9. 30 FM Til N KB 11 LM l

Jungfru Marie Beb.
24 mars Sl. 11 N T 14

l)a l m söndagen
31 mars SL. l l I'H

LM 9. 30 F
LM 11

RH 9. 30 F
RH ISmu T 11 I: T 9. 30 F RH 19. 30

Skärtorsdagen
4 april SL 19.30n LM 17 n RH IS. 3C n TISn T 19. 30 n LM 19. 30 n

Långfredagen
5 april

Til
T15
TIS SL11 LM 9. 30 l. M 11 RM 11 RH 14

Påskdagcn
7 april

Sl. 23 n
SL 11 I'H LM 9. 30 F RH 11 F T 11 I: T 9. 30 F LM 11 F

Annandag Påsk
8 april RH II

l sänd c Påsk

14 april SL 11 AI SL 14S RH l] N LM l S N Til LM 11

2 sönd e Påsk

21 april
SI. 11 N
SL 18 mu LM9. 30 RH 9. 30 [.M RH 11 N

3 sönd e Påsk

28 april RHI1 LO 11 N
EO 9. 30
RH18 LM 18 LM 11 SL 19. 30

4 sönd e Påsk

5 maj SL 11 N EO 9. 30 RH 11 N EO 11 N SL 19. 30

SL
LM
T

RH
F.O
KB

Stig Luttermark
L^irs Magnusson
Karl-ErikTysk
Rune Hjelm
Erland Olsson

Konrad Bjurek

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto: Stina Linnarsson o. Harald Karlsson

!:a sid. omslags b ila: Vuxna lär sig läsa. Kam-
panjen för att lära landets befolkning läsa ar en

av de positiva bilderna fr. Etiopien.

KYRKODAG
i Mössebergs kyrka

l sönd. e Påsk, 14 april, kl. 14. 00.
Högmässa Luttermark.
Efter gudstjänsten samkväm.
'Döden och odödligheten."

Föredrag av docenten teol. dr
RUNE SODERLUND, Lund.

För Kyrkliga Fö rb. i Skara stift
Bertil Edvardsson


