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UT I ÖKNEN (Matt 4:1)
Det är Jesus som av Anden förs ut i öknen. Ibland förs
man dit man inte vill, som Jesus en gång sade till
Petrus, när han meddelade honom på vad sätt han
skulle dö, genom martyrdöden.

Livet rymmer många ökenvandringar för en männi-
ska. En kristen är inget undantag. För att komma till
Kanaan måste Israels barn under 40 år vandra i öknen.

Fastan är också en sorts ökenvandring under kyrko-
året, en kampens tid. Guds Son prövas, precis som vi.
Han gjorde det, för att vi inte skulle tappa modet, när
vi utsätts för påfrestningar, som ofta tycks gå över vår
förmåga. Han var människa precis som vi, en riktig
människa, inte en låtsasfigur. Han hade samma
kroppsliga, psykiska och andliga utrustning som vi.
Han rörde sig, tänkte och kände som en riktig männis-
ka. Hans gudomliga natur utplånade inte hans mänsk-
liga psyke. Därför reagerade han som en människa,
känsligare än andra inför andra människors okänsllg-
het och motstånd. Ja, Jesus är den riktiga människan.

Ändå är Han också Guds Son, av samma väsen som

Fadern, ute i Juda öken. Men hur kan då Guds Son

frestas att synda? Svaret ligger i att Jesus, Guds Son och
sann människa, visserligen skulle kunna synda men
samtidigt genom att Han såg sin Fader, levde i en
öppen gudskonrakt på ert sätt, som vi aldrig av oss själ-
va kan göra.

När man lever nära en människa naan älskar, så är

der fysiskt möjligt att göra henne illa, men omöjligt i
verkligheten eftersom kärleken hindrar. I ökentrakter
under vandringen genom livet vill man hellre dö för
den man älskar än att leva ensam.

Låt oss göra Fastan l någon mån till en ökentid.
Främst genom att troget gå i Kyrkan inre bara om sön-
dagen, utan även vid passionspredikan och veckomäs-
sor. Lår oss vara ivriga i vår bön, andakt och bibelläs-
ning. Låt oss vara generösa mot nödens barn i lidandets
öken särskilt via LutherhJ alpens viktiga insamling.

Herren är med oss genom ökenvandring såväl som
genom de fagra riken på jorden på vägen niot det

eviga målet.

Lars M. agnusson., kyrkoherde

Det kom ett brev. . .
Från Sri Länka berättar Inga-Lisa
Fairweather:

'Här finns en ungdomsvårdsskola
för pojkar mellan 12 och 16 år som

kommit i konflikt med samhället.

Ibland är det inte alls pojkarnas fel
att de hamnat här. Några har blivit
utkörda från sina hem och sen kom-
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mit hit, andra uppmuntrades att
stjäla. Pojkarna är intagna på tre år
för rehabilitering, men ingenting är
ordnat för dem. Ledningen har ont
om både personal och pengar.
Pojkarna får bra mar, men ingen sys-
selsättning, och deras kläder är slitna
och dåliga. Från församlingen i
Falköping har de fått kuddar och
sängkläder, och till jul fick de skjor-
tor och shorts.

Två av flickorna som hjälper till på
kliniken åker till skolan varje vecka
och där lär de pojkarna läsa, skriva
och räkna. De flesta har aldrig gått i
skola och kunskapstörsten är stor.
( ... ) 

" 

Ja, fat tigdomen ökar, och det

eländiga kriget för med sig mycket
lidande på båda sidor. Ni är niånga
som tänker på människorna här och
hjälper till att lindra nöden. Som
Lina Sandell sjunger: Jag kan icke
räkna deni alla - men ack, må vi
tacka dess mer.

En pojke för hjälp vid sjukvardskliniken i Sri Länka, som falköpingsbor stöttar genom
kollekter och bidrag.

Omslagsbild från Karleby.
Foto: Lasse Johansson.



Prästen Per presenterar sig

Pastorsadjukten Per Johnsson iklädd nn talar tar ett stadigt tag i dopfunten i S:t Olofs kyrka.

Bakgrundsfakta:
Tilltalsnamn: Per
Ev. övr. initial:
Efternamn:
Titel;
Ålder:
Familj:
Tjänar:
Kör:

Fritid:
Läser:

Lyssnar på:
Ser på:

Dricker:
Dator:

Devis:

E (för Erik)
Johnsson (med h)
Pastorsadjunkt
27 1/2
Oscar(katt)
Gud
Skeda om Jag inte kan
gä
Innebandyoch musik
Teologi och deckare/
western

Radio

Mina grannar
(har ej TV)
Allt utom kaffe
Pentium 133, 16 Mb
ram, l, 2 Gb HD
'Låt bilen stå- gå!'

Det bästa med Falköping:
Jag tycker om själva staden och om-
givningarna. Det är en bra känsla i
staden. Centralt läge i världen. Alla är
vänliga mot mig (än så länge).

Det sämsta med Falköping:
Centrum ligger lite ocentralt. Många av
mina vänner är kvar i Uppsala.
Nöjesutbudet på helgerna är inre hiss-
nande stort.

10 ord som beskriver Per:

Idcspruta - Musikalisk - Verbal -

Datanörd - Engagerad - Spontan -
Lat - Bokälskare - Trygg - Självscändig.

För mig är kyrkan:
Troende som tillsammans kämpar för
guclsriket, som tillsammans firar mässa,
som tillsammans stöder och bär de

svaga, som tillsammans söker Guds till-
tal till människorna idag, som är många
fler än vi själva tror.

Vad har jag gjort innan jag kom till
Falköping?

Jag växte upp l södra Uppland, Vira
bruk, där jag var med i scout/tonår
inom SMU, spelade fotboll och bandy
och läste många böcker. När Jag var 15
flyttade vi till Götene där jag var aktiv i
missionskyrkan, slutade spela fotboll,
gick på Katedralskolan i Skara (och
sjöng 2:a bas i Musikens Vänner) samt
kom fram till att jag egentligen inre ville
arbeta med fiberoprik utan att Jag inte
kunde tänka mig någonting annat än
att vara präst. Därför flyttade jag direkt
efter gymnasiet till Uppsala för att läsa
teologi. Under de 5 år det tog mig att få
rnin examen hann jag dessutom med ett
år som vapenfri i Gottsunda församling,
sjöng l 5 olika körer (ibland samtidigc),
var aktiv på Västgöta Nation och läste
när Jag fick tillfälle. Istället för att bli
präst direkt så började jag forska i reli-
glonssociologi (ung. när religiösa män-
niskor är tillsammans, hur många de är

och vad de gör - och varför). Vid sidan
av studierna och arbetet startade jag ett
litet företag TRIS (Tro och Religion i
Sverige) som gör enkätundersökningar
och analyser av befintliga databaser
inom kyrkans område. Efter två måna-
ders forskning fick jag jobb på Svenska
kyrkans forskningssekretariat, där jag
under drygt två år ansvarade för att
samla in och sammanställa Svenska kyr-
kans statistik. Efter detta var jag trött på
siffror och % och förstod att der var

dags att slutföra min prästutbildning.
Efter ett sism år på Pastoral i nscituret i
Uppsala är jag nu präst här i Falköping.

Pers talar (uttalas talar)
Istället för den traditionella kaftanen

har Jag valt att skafiFa mig en talar.
Varför detta? undrar säkert många. Jag
har funderat en hel del på detta och
kommit fram till:

* Jag vill att det skall synas på mig art
Jag är präst - inte för min egen skull,
men för dem Jag möter.

* Jag slipper tänka på hur Jag är klädd.
BOSS-kavaJen passar kanske inte vid
alla hembesök.

* Talaren känns enklare och mindre
formell än kaftanen.

* Den är snyggare!
Pers hälsning till Falköplngsboma:

Pråm med mig - det är det jag är till
för".



Prinsessor och niaskar
i Mössebergs kyrka

Charlotte har redan fått kronan l Prinsesspelet, som hon spelar tillsammans med Malin och Malin fram-

for Eva Spångbergs väggprydnad i M. össebergskyrkan,

Tre flickor sitter på estraden i
Mössebergskyrkans källarvåning
och spelar Prinscsspelet. Lite läng-
re bort tampas två pojkar med ett
tygklätt rör som nian kryper in i
och ser ut som en niask. Vid ett

bord har några flickor Just börjat
brodera pä dukar.

Det är barntimmar l Mössebergs-
kyrkan. Nio barn är fullt sysselsatta i
lokalerna, och fröknarna, Ingrid
Engström och Kerstin Pettersson,
går runt och hjälper till där det
behövs.

Barndinniarna har som vanligt
börjat med en samling uppe l kyr-
kan.

- Varje gång läser vi om Jesus och
Gud, och så brukar vi prata om hur
man ska vara mot varandra, berättar

Edvin när han för några ögonblick
släpper den långa masken.

Det finns 41 barn med i de fyra
barntimmegrupperna l Mössebergs-
kyrkan.

Barntimmarna är en del av kyr-
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kans ansvar att erbjuda en uppfölj-
ning av dopet, och att lära barnen
om kristen tro.

- Vi hoppas att det ska sås ett frö
i barnen som är med här, säger
Ingrid Engström, och vi hoppas
också att vi kan nå hela familjen,
inte bara barnen som går här.

Lokalproblein
Ett probleni för barncimmarna i

Mössebergskyrkan är lokalerna, som
inte är särskilt väl anpassade till
barnverksamhec. Efter varje avslutat
pass måste alla saker plockas undan,
eftersom samma, lokaler används till

begravningskaffe, sammanträden och
annat.

- Det har talats länge om en
renovering, och det behövs verkli-
gen, säger Ingrid Engström.

Under våren ska alla som är verk-

samma i Mössebergskyrkan få möj-
lighet att tala om hur lokalerna
borde ändras. Det finns 270. 000

kronor avsatta till renoveringen i
årets budget.

AN

Edvin och Simon krånglar och husar med
en läng mask.



Min själ prisar Herren
Aftonsång enligt anglikansk tradi-
tion - Frcdriksbergs kyrka l mars
kl. 17. 00.

I snart 500 år har man i den eng-
elska kyrkan firat s. k. Evensong",
aftonsång. Den som kommer ihåg
det vi i Svenska Kyrkan tidigare kal-
lade Aftonsång kommer emeller-
tid inte att känna igen sig. Den
gudstjänsten var resterna av en efter
reformationen kraftigt nedbantad
s. k. vesper", som i sin tur harstam-
made från den tidiga kristna kyrkan.

För några decennier sedan efter-
lyste man .. . en folklig, festlig, gläd-
jefylld, jublande gudstjänst, präglad
av tacksamhet efter dagen och till-
försikt inför natten. " I den engelska
Evensong fann man en god före-

bild, och efter ett omfattande arbete

i början av 70-talet, kunde man
1975 fira- aftonsång enligt den nya
ordningen med hjälp av boken
Min sjal prisar Herren .

Gudstjänsten bygger i stor ut-
sträckning på körmedverkan. Alla

sångerna är av engelskt ursprung -
alltså behagligt lättlyssnade. "En stor
del av musikliistoricns vackraste

musik har komponerats för afcon-
sången eller vespern (ur bokens för-
ord).

Tre körer har för kvällen slagit sig
samman: Kören Knut-Svennings",
Bergaton och Bel Sono. Som liturg
medverkar kyrkoherde Karl Sjögren,
Ulricehamn.

Israel och Judarna
Seminarium med teol. doktor
Göran Larsson» torsdag 6 mars

Göran Larsson har under
många år varit direktor för Svenska
teologiska institutet i Jerusalem.
Han är en stor kännare av Israel

och judendomen med den kopp-
ling som finns till var kristna tro.

Den kristna tron har sina rötter
i judendomen. Gamla testamen-
cets löften och farutsägetser om
Jesus hör ihop med varandra. Det
finns också i dagens situation en
intressant koppling till den freds-
process som pågar i Israel i dag.
Dec blir tillfälle att höra mer om
detta den 6 mars.

Falköpings församlingshem
"kl. 9-13

'Att undervisa om judendomen
- några fallgropar

Till denna samling är religlons-
lärare på mellan- och högstadier
samt gym-tiasiet särskilt inbjudna.
Anmälan sker senast 28/2 till pas-
torsexpeditioncn Falköping tel
0515-170 30, U 10-15.

Mössebergs kyrka kl 18.30
'Israel - Guds egendomsfolk

eller sekulariserad stat 1997?"

Församlings kväll där Göran
Larsson ralar under denna kanske

provocerande rubrik.
Anmälan behövs inte. Se vidare

annons i lokalpressen.
Samlingarna med Göran Lars-

son ordnas av Falköpings kontrakt
och Falköpings ekumeniska råd.

Du är varmt välkommen att
vara med!

Martin Sandström
kontraktsprost

HALV TIO? ELVA? SEX?
Kyrkorna i Falköpings pastorat er"
bjuder numera tre olika rider för
gudstjänster. Tanken ar att man
varje söndag kan hitta en gudstjänst
som börjar kl 9.30, en som börjar kl.
11, och en som börjar kl 18. Där-
med blir det inte alltför många olika
tider att hålla reda på, samtidigt som

morgonmanniskorna lcain få sitc och.
kvällsmänniskorna - och de som

arbetar söndagar - också för en
gudstjänst att gå till. Vilken tid som
gäller i vilken kyrka läser du i predi-
koturerna i lokaltidningarna på fre-
dagar.

/
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Nytt från Sigulda
Siguldas evangelisk-lucherska för- den. största delen ska användas till
samling uttrycker sin tacksamhet att köpa medicin åt äldre och andra
Över pengarna som skickades till jul,
17.000 kronor. En del skänktes rlll

särskilt behövande familjer, men

behövande medlemmar i försam-

lingen.



Årets Fasteinsaniling
Jag sitter med mitt lilla barnbarn i famnen ~ och tän-
ker: så lycklig hon är som föddes här i Sverige, och tan-
ker då på att vi har mödravård och barnavård. Inga
problem för barnen att få den mat de behöver för sin
utveckling. Mina tankar går då också till alla de sniå l
de flesta av världens länder, som inte har denna tiU-

gmg.
Det är här Lutherhjälpen kommer in. I 50 år har

Lutherhjälpen fått vara ett instrument för att bekämpa
orätcvisorna i världen. Detta behövs också i framticlen.

Den 8-11 maj firar man jubileet i Lund, den stad där
Lutherhjälpen en gång började. 1947 var Europa i kris,
men även om mycket är annorlunda idag, så är mycket sig
likt.

Lutherhjälpen arbetar vidare tack vare alla ombud runt
om i vårt land. M'en också därför att DU som medmänni-

ska hjälper till att fylla våra sparbössor under fasteaktionen.
Arets fasteaktion startar den 9 febr. och avslutas
Palmsöndagen den 23 mars. Under denna period har DU
en särskild möjlighet att bidra ciil en ra.ttvisare värld, att
visa DIN solidaritet med de små . Kom ihåg, över 20
miljoner människor i världen dör av hunger, de flesta barn.
Men kom också ihåg att DITT bidrag ger människor ett
hopp om att kunna odla sitt eget bröd, ge sina barn och
ungdomar en utbildning.

Lutherhjälpen ger sin hjälp både kort- och långsiktigt.
Några exempel: I södra Zimbabwe kan lokalbefolkningen
få lån för att kunna köpa spadar, plogar och oxar. Detta för
att få fart på sina odlingar. När dessa bär frukt betalar man
igen lånet. - I Indien har Lutherhjälpen hjälpt till med att
köpa in symaskiner. På så sätt kan kvinnor sy skolunifor-
mer, sälja dem och därmed försörja sig och betala tillbaka
lånet. -It. ex. Rwanda och Bosnien har man sått in med

akut hjälp.
Till sist, så här fördelar Lutherhjälpen sina utgifter:
Långsiktigt utvecklingsbiständ = 61 %
Katastrofhjälp = 25 %
Information, insamling (bl. a. de bössor vi skickar
ut) = 8 %
Kanslikostnader = 6 % !!!

Vill du veta något ytterligare kan du ringa något av
Lutherhjälpsombuden, VÄLKOMMEN ATT VARA
MED OCH HJÄLPA TILL.

Gun-Lis Lindgren, kontraktsombud

Övriga. Lutherhjälpsombud: Karin Irvefors,
Sture Mörk, Rut Viding, RolfGårdeman.

Oratoriekören sjunger franskt
Konsert i Fredriksbergs kyrka. Fal-
köping. Söndagen den 23 februari.

Musik av två franska tonsättare - rvå

olika kynnen, två olika, stilar, rvå olika
musiktyper och två olika klangvärldar.
Så många skiljepunkter och ändå en så
skön och sann samstämmighet i denna
m usikguds tjänst. Musiken som Fai-

Barytonsångaren Anders Larsson är ztt-
bildad solist vid Musikhögskolan iStock-
holm och här bland annat sjimgit Papa-
geno i Trollflöjten på Värmlandsoperan.

bygdens Oratoriekör framför tillsam-
mans med Falköpings Orkesrerförening
är "Gloria" av Poulenc och "Requiem
av Ftiuré.

Gloria av Francis Poulenc - kom-

ponerar 1959 - är ett verk fyllt av gläd-
Je. Fransk esprit nar den är som bäst!
Hela orkesterns och körens färgrikedom
kommer till användning när Poulenc
målar upp sin version av änglasången
?Ara åt Gud i höjden"! rnnerliga och
fiastämda partier avlöses av humoristis-
ka inslag, med en ton som ibland gran-
sär till det burleska. Allt ryms i detta
verk, liksom i Jiver splvt. Poulenc hade
själv väldigt tydligt och uttalat dessa
båda sidor i sin egen person: den djupt
religiösa, innerliga människan sida vid
sida med upptågsmakarcn och clownen.

Requiem av Gabriel Fauré är ett av
den franska romantikens kanske allra

mest älskade och spejade verk. Requicm
- som alltså är en dödsmässa - kompo-
nerades 1888, och bygger på en mycket
ren och enkel melodik. Till skillnad från

så många andra Requiemtonsättningar
frän romantikens tidevarv, arbetar Fauré

med ganska små åthävor. Inga dundran-
de domedagsbasuner, inga grälla skild-
ringar av den yttersta domens fasor,

uran en stilla och trosviss förtröstan om

det eviga livets glädje "in paradisum .
Förutom Falbygdens Oratoriekör

och Falköpings Orkesterförenlng med-
verkar Karin Ingebäck och Anders
Larsson som solister - allt under led-

ning av Tore Svensson.

E

Sopranen Karin Jngebäck kommer från
Vara och har studerat vid Musikhögsko-
Un i Göteborg. Hon har sjungit Pamina
i flera uppsättningar av Trollflöjten, och

var även solist vid Nohelfrs ten 1995.



Iris uppfann Missionsnallen
Det finns många l vår församling
som arbetar på olika sätt för att
avhjälpa nöden i världen. Nöden är
stor och vi kan inte hjälpa alla, men
något lite kan var och en av oss göra.
Ett bra sätt har Iris Johansson kom-
mit på. Hon syr nallar, och hon kal-
lar dem missionsnallar.

Jag träffar henne på S:t Olofs gård
och frågar:

Hur kom du pä att göra detta?
- Jag fick se i en tidning att man

kunde sy nallar av teddy och tyg, så
jag sydde upp en. Goda vänner blev
så förtjusta att de ville beställa av
mig.

Hur kom det sig att pengarna
gick till Svenska kyrkans mission?

- Jag är missionsombud, därför
var det självklart atr pengarna skulle
gå dit. Jag tycker att alla sätt att få in
pengar är bra. Detta med nallar
insåg jag att man kunde göra något
av, och "affärerna" har gått förvå-
nansvärt bra. En del skänker Jag
också till lotterier och sä blir det

pengar på det viset också.
Materialet måste kosta en hel

del?
- Ja, omkring 70 kronor per

nalle, men så är den ganska stor,
ungefär 60 cm.

Hur mycket tar du för en nalle?
- Det lägsta priset har varit 150

kronor. Uppåt finns ingen gräns.
Frånsett materialkostnaden går allt
rill SKM, framför alle till gatubarn
på Filippinerna och barnhem l
Afrika. Under 1996 fick jag in
2. 600 kronor.

Tar det lång tid att sy en nalle?
- Jag brukar sy två åt gången och

får jag sitta vid så tar det fyra dagar
att få dem färdiga. Men jag blir inte
trött på det! Resultatet går ju till
hjälpbehövande människor.

Kommer du att fortsätta med
detta?

- Ja, om bara min syn tillåter det,
säger Iris.

Detta var ett litet tips på vad. nian
kan göra - att ge av sin tid åt en
annan människa långt borta genom
en nalle. Det finns mycket mer att
göra. Välkommen du också med
idéer och uppslag!

Gun-Lis Lindgren

Iris Johansson tillsammans med en av sina missionsnallar. Förs^,
har gett mycket pengar till missionen.

av nailarna

Musik kring påsk
Palmsöndagen:
S:t Olofs kyrka~kl. 17. 00. "Korsets väg". Orgelkonsert, Ulf Lindström.

Långfredagen:
Frednksbergs kyrka kl. 15. 00. Musikgudstjänst.
S:t Olofs kyrka kl. 18. 00. Musikgudstjänst.

Annandag Påsk:
Mössebcrgs kyrka kl. 18.00. Musikgudstjänst.



VÅRENS PROGRAM
KONFIRMATIONER 1997

Fredriksbergs kyrka:
17 maj kl. 14.00 och U. 17.00.
24 maj kl. 14. 00.

Torbjörntorps kyrka:
15 juni H. 11. 00.

FÖRSAMLINGSKÅREN
träffas i Församlingshemmet
kl. 18.00 följande måndagar:
10/2 Bibelscudium, Ragnar

Strand. Medtag bibel!
24/2 "Lät oss sprida solsken" av

J. A. Hultman, Uno Mår-
tensson.

10/3 Församlingsafton.
Vänstiftet i Sydafrika,
Martin Sandström.

7/4 Bibelstudium, Ragnar
Strand. Medtag bibel!

21/4 Vårrapsodi, Laila och Olle
Hultberg.

12/5 Ryda eller annan kyrka i
pastoratet, Ragnar Strand
medverkar. Avresa med

bilar från församlingshem-
met kl. 16.45.

DAGLEDIGTRÄFFAR
Församlingshemmet kl. 15. 00
följande torsdagar:
20/2, 20/3, 17/4, 15/5.

SAMTALSKVÄLL
Sankt Olofs gård 19/2 kl. 18. 00,
servering, 19. 00 program:
Västgötakollektivet - Västgöta-
skolan och Ållebergs ryttare,
Roger Karlen.

STUDIECIRKEL OM
"GRÖNA POSTILLAN"
(GÖTE DAHLQUIST)
S:t Olofs gård kl. 19. 00 följande
onsdagar: 26/2, 12/3, 26/3.

KYRKLIGA SYFÖRENING-
EN FMVILLIGGRUPPEN
träffas i Församlingshemmet
varannan tisdag kl. 16. 00.
(Jämn vecka).

TRIVSELGRUPPEN
träffas l Mössebergs kyrka varan-
nan tisdag kl. 16.00. (Udda
vecka).

FREDRIKSBERGS KYRK-
LIGA SYFÖRENING
träffas i Fredriksbergskyrkan

varannan tisdag kl. 15.00. (Udda
vecka).

LUTTRA KYRKLIGA
SYFÖRENING
träffas en gång i månaden, se
predika turen.

FRIGGERÅKERS KYRKLIGA
SYFÖRENING
träffas på Bergsliden 14 varan-
nan tisdag kl. 16. 00. (Jämn
vecka).

S:T OLOFS SAMTALSGRUPP
träffas i S:t Olofs gård varannan
tisdag kl. 16.00. (Udda vecka).

ÖPPET HUS
I S:T OLOFS GÅRD
måndagar 10. 00-17. 00. Kl.
12.45 Middagsbön, kl. 13.00
Lunch, kl. 15. 00-16. 00
Samtalsgrupp "Stora Boken".

ÖPPEN VERKSAMHET FÖR
FÖRÄLDRAR OCH BARN

Torbjörntorps försainlingshem:
måndagar kl. 9.30-11.30.

Fredriksbergs kyrka:
onsdagar kl. 9. 30-11. 30.
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På Kyrkans förskola inleds ' en samling, da barnen och deras fröken SolveigAsmus samlas kring "Jesuskorset och kyrk-
lyktan",

Jesuskors och kyrklykta
i Kyrkans förskola

Det finns plats för 45 barn i de olika
grupperna i Kyrkans förskola, som
drivs i Fredriksbergs kyrkan. Platser-
na är mycket attraktiva. En del an-
maler sina barn redan när de kom-
mer hem från BB!

Just den här dagen är det tämli-
gen lugnt i lokalerna. Vinterns för-
kylningar håller många av de 18 bar-
nen i förmlddagsgruppen borta, och
barnen som är har, fyra-fem år
gamla, leker buss där en är konduk-
tor och delar ut riktiga biljetter till
sina passagerare.

Per avbryter leken för att berätta
vad barnen gör i Kyrkans förskola:

- På morgonen när vi kommer så
tar vi ner Jesuskorset och kyrklyk-
tan, och så sätter vi oss i en ring på
mattan, och fröken läser ur De

Yngstas Bibel. I dag var det om när
Jesus gjorde vatten cill vin i Kana.

Sedan leker barnen, och då är

dockvrån bra, tycker Per, men att
bygga med Lego och att måla i verk-
stan är också roligt.

Fröken, det ar Solveig Asmus.
- Kristna förskolan har funnits

sedan 1983, och tanken är att det

ska vara en uppföljning av dopet,
berättar hon.

- Många föräldrar vill att deras
barn ska fa kristen undervisning,
och vi engagerar även övriga famll-
Jen, som kommer till faniiljeguds-
tjänster och annat, säger Solveig
Asnius.

Stort behov av förskolan
Skillnaden mellan kyrkans och

kommunens förskola är också att

kyrkan inte har samma lönsamhets-
krav och därmed inte behöver pressa
in fler och fler barn i grupperna.

- Dessutom finns det ett stort
behov av vår verksamhet när så

många är arbetslösa och då inte har
samma möjlighet att ha sina barn på
dagis. Här far barnen social träning,
och tillfälle att leka med andra barn,

säger Solveig Asmus.
När grupperna skulle fyllas l hös-

tas stod 90 barn på kö. Hälften
kunde erbjudas plats, och då har
man ändå verksamhet alla för- och

eftermiddagar i veckan. En grupp
består av treåringar, och sedan är det
två grupper för fyra-femåringar.

Så den som vill försäkra sitt barn

om en plats ska anmäla sig - ja,
kanske inte när ens barn är vecko-

gammalt, men åtminstone i god tid.
AN

GUD ÄR...

.
EN syvviLL-ATrvi
?K4 KA ROLIGT



Ingemar Malmfors träder snart ut ur kyrkokamrerns tjänsterum för sista gången. Men Falköping och S:t Olofs kyrka lämnar han inte.

Ingemar sätter punkt efter 27 kyrkoår
- Det roligaste har varit att se allt
växa fram, och sä förstås gemen-
skåpen med arbetskamraterna.

Orden kommer frän Ingemar
Malmfors. I soniniar går han i
pension efter 27 är som kyrko-
kamrer i Falköpings pastorat.

Mycket har hänt sedan Ingemar
Klalmfors blev falköpingsbo. Då
skrev vi 1970 och Ingemar var näs-
tan ensana på pastorsexpeditionen,
förutom några sona hjälpte till då

och då, och så naturligrvis präster-
na. Då hade man just börjat planera
hur den nya kyrkan på Fredriksberg
skulle se ut. Då, för 27 år sedan,
hade inte heller diskussionerna in-

letts om att flytta folkbokföringen
från kyrkan.

- På sätt och vis var det skönt att

bli av med folkbokföringen, efter-
som kyrkan uppfattades som statens
förlängda arm som skulle kontrolle-
ra var människor var skrivna och att
de betalade skatt. Men nackdelen

var att vi förlorade en naturlig kon-
takt med niånga församlingsbor.

Arbetet med folkbokföringen har
varit en av Ingemars många upp-

gifter genom åren. Resten kan man
delvis läsa sig till på pärmryggarna i
hans bokhyllor. Där står Aktuell
Juridik, där står Företagshand-
boken, där står åtskilliga pärmar
med mötesprotokoll, författade av
kyrkokamrer Malnifors, och där står
- Bibeln.

Spindeln i nätet?
Ingemar är sprungen ur en släkt

av kyrkomusiker, präster och mis-
sionärer. Han är uppvuxen i Bureå
utanför Skellefteå och blev tidigt
kyrkvan. Efter studier vid Stora
Skandal i Stockholm kom han så

småningom till Falköping, där han
soni kyrkokamrer hållit ordning på
budget och ekonomi, personal och
protokoll.

- Spindeln l nätet? Nja, jag vet
inte, säger han stillsamt.

- Der viktigaste är att Jag har fått
vara en del l ett större sammanhang.

Någon gång i sommar gör Inge-
mar Malmfors sin sista arbetsdag.
Sedan ska han ägna sig åt hus och
trädgård, och åt stugan i Dalarna dit
barn och barnbarn gärna kommer.

- En del säger att jag slutar i rät-
tan tid, nu när vi står inför en pasto-
råts reglering, och det kan nog stäm-
naa. Men oni det blir reglering, så
tror jag säkert att det ska gå bra med
det nya, stora, Falköpings pastorat
med 16 församlingar.

Tydligt budskap
Ingemar Malmfors funderar ince

bara Över kyrkans organisation,
utan också över kyrkans uppgift.

- Kyrkan måste bli tydlig, och
driva fram ett ja eller nej från män-
nlskor. Det jag hoppas är att kyrkan
ska erbjuda en genienskap där man
får vara sig själv och samtala om vik-
tiga frågor.

Sin kristna tro fortsätter Ingemar
Malmfors att förmedla, bland annat

som kyrkvärd i S:t Olof. Men sina
arbetsuppgifter på pastorsexpedltio-
nen gör han sig redo att lämna vida-
re:

- Det ska bli skönt att låta d-e

unga ta över!
AN
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5?EN GARDE! ??

Nye kyrkokamrern drar värja
Kyrkokamrer. Titeln verkar höra
ihop nied en äldre, noggrann och
slätrakad herre.

Slätrakad är han, och säkert nog-
grann, men knappast äldre. Den nye
kyrkokamrern i Falköpings pastorat
är 26 är gammal och heter Mats
Larsson.

Han är uppvuxen i Dalarna, i Falun
och Borlänge. Försra riktiga arbetet var
skiftarbete på pappersbruket i Grycks-
bo, där han sedan fortsatte som inkö-

pare. Så småningom började han stu-
dera vid högskolan i Örebro, där han
läste linjen för personal- och arbetslivs-
frågor, samtidigt som han läsrc in en
civilekonomexamen.

Men hade han egentligen tänkt bli
kyrkokamrer?

- Nja, det hade jag väl inte funderat
på, säger Mats. Men det finns Inte så
många tjänster där man kan kombinera
ekonomi och personalfrågor, något
som Jag gärna vill göra.

Och därmed får vi svar, alla vi som
undrar vad en kyrkokamrer arbetar
med. Dels handlar det om ekonomi

och budgetfrågor, och redovisning av
hur kyrkans pengar används. Dels
handlar det om personalfrågor.
Kyrkokamrern har tillsammans med
kyrkoherden ansvar för alla pastoratets
anställda, från kyrkogårdsarbetare till
angdomsledare.

När jag frågar vilket som är roligast,
människor eller pengar, är Mats klok
nog att svara:

- Både och. Det hänger ihop. Uran
pengar kan kyrkan inte arbeta med der
man vill.

Granskar kyrkans pengar
Mats Larsson har inte någon kyrklig

bakgrund. Tankarna på att ändå arbeta
inom Svenska kyrkan kom när han och
en kamrat började granska kyrkans
ekonomi i samband med ett uppsatsar"
bete.

- Vi ska se hur några församlingar
arbetar med budgetprocesser och eko-
nomistyrning, eller enklare uttryckt:
vad kyrkan gör med sina pengar och
om de används så som man beslutar.

- Det kan vara bra för kyrkan att

tänka på sådant, och att se om sitt hus
nu när förhållandet till staten ändras
om några är.

Rent personligt har Mats Larsson en
ganska vag bild av kyrkan - an så länge.

- Men jag tror att kyrkan spelar en
viktig roll i dag, och kan förmedla
trygghet i en otrygg värld.

Fäktar gärna
Ett och annat gudstjänstbesök blir

det nog för pastoratets nye kyrkokam"
rer, men i övrigt hoppas han kunna
ägna en del fritid åt sin .stora hobby,
fäktning. Mats faktar med värja och
har tävlat i SM, dock utan att ta
medalj.

- Fäktning är disciplinerande för
både kropp och hjärna. Det är ungefär
som schack förutom att du rör kroppen
också .

- Det härliga med fäktning är att du
kan hålla på med det vare sig du är åtta
eller årrio år, säger Mats som nu ska
söka möjligheter l Falköping med
omnejd att utöva sin sport.

AN

Lite ovant känns det än sa länge for Mats Larsson, som här provsitter kyrkokimrerns stol. I maj börjar han sitt arbete i pastoratet.

11



GRUPPREKLAM
^Q/ TILL HUSHÅLL

Skicka in korsordet tillsammans med namn och
adress till Ingemar Malmfors, Pastorsexp, Box
734, 521 22 Falköping senast l april 1997.
Tre priser lottas ut bland de rätta svaren.

VINNARE l JULNUMRETS KORSORD
Carin Bergsund, Slötagatan 3a, Falköping
Lilian Göthberg, Storgatan 5, Falköping
Karin Andersson, S:t Sigfridsgatan 55, Falköping
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Nästa Kyrkoblad utkommer inför
sommaren 1997.
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