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Askonsdag och fastan . Kyrkoråden . Laga soppa
Barn på Mösseberg . Är kyrkan för tyst?
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Askonsdag
Vi har sedan några ir fatt tillbaka

några särskilda dagar på kyrkoåret,
som vi kan finna i vår psalmboks
evangeliebok. Till dem hör Ask-
onsdagen. Den är den gråaste och
mest glanslösa av alla kyrkoårers da-
gar. Med den inleds den egentliga
Fastan och mässan som firas i våra

kyrkor skulle egentligen innehålla det
lilla momentet, då askan ritas som
kors l pannan eller strös på kyrko-
besökarnas huvuden.

Allt det som en påminnelse om:
Kom ihåg) o människa, att du är
stoft (Jfr. l Mos. 3:19). Askan ger
många associationer och för can-
kärna ytterst till livets oundvikliga
slut. Vår egen död.

Mlen den finns där också på ett på-
tagligt sätt i mänsklighetens över-
grepp pä oskyldiga. Den påminner
om den svarta röken från förintelse-

lägrens ugnar. Den lyfter fram
hämndens stora dag, när andra
världskriget redan var avgjort, men
då den stora askonsdagen Inträdde i
den vackra staden Dresden, när de

allierade i kriget förbrände minst
hundra tusen olyckliga människors
kroppar i den brinnande ugn, som
staden blev. Askan påminner också
om förbrända jordar och ödelagda
livsförutsättningar för så mänga pä
vår jord på grund av mänsklig cy-
nlsm och kortsiktiga vinstintressen.
Men den säger också att om en inte

alltför avlägsen framtid, har vi alla
vänt åter till den verklighet, vari-
från vi kommit: Av jord... till jord.

Men askan påminner ocltså om
Honom som ger liv. Den påminner
om människans skapelse av stoft
frän jorden. I stoftet blåste Gud in
sin livsande (l Mos. 2:7) och en gång
skall han forma av den stoftklump vi
är, tillsammans med var själ, den nya
människan förenad i evighet med sin
Frälsare Jesus Kristus.

Vi kommer från intet och skulle bli
till ingenting, om inte Guds kärlek
fanns. Om inte Hans Son delat våra
fattiga liv på jorden och även vår död
och uppståndelse. Så sker med den
människa, som lever Andens liv i
Kyrkan, som Gud gav i dopet.

Askans dag och högtid inleder vår
vandring upp till Jerusalem (Sv. Ps.
135) och den mörka Långfredagen,
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som kommer att övergå i Påskdagens
ljus. Så blir vår många gånger ask-
grå vandring genom livets många
prövningar i verkligheten inte en väg
moc döden utan mot uppståndelsen.
Jesus vår Frälsare har i allt delat
förintelsens villkor och ensamhetens

väg. Han uppmanar oss att gå med
Honom, sådana vi är l vår svaghet
och ängslan, för att varje dag föras
närmare den glädje och det liv, som
aldrig ska ta slut.
Ur stoft och aska skall på nyttvårt
livståupp.
Guds stad-blir byggd när allting
återskapas,
den kärlekens och glädjens stad
där varje dagar börjans dag
och ingen död mer vara. (Sv. Ps. 310)

Lars Magnusson

Kyrkoblad nr 1/2000
Nästa Kyrkoblad utkommer
inför sommaren 2000.

Ansvarig utgivare:
Lars Magnusson.
Redaktion: Lars Magnusson
och Urban Jorméus.

Foto: Urban Jorméus där ej
annat anges.

Tryck: Svärd & Söner Tryckeri
AB, Falköping.
Omslagsbild: Människor från
Falbygden.

SVENSKA
KYRKAN



Fria - med stort ansvar

I den nya fria Svenska kyrkan far för-
samlingarnas styrelser, kyrkoråden,
en viktig roll. Samtidigt blir kraven
tydligare pä vad en församling är
och vad den ska klara av att genom-
föra. Detta var utmaningen när
kyrkoråden i Stöta, Karleby, Äsle, Mul-
arp^ Tiarp, Skörstorp och Torbjörntorp
samlades for att diskutera framtiden.

Det är en ruggig, mörk januankväll.
Inne i den varma och ombonade Slöta-

gården samlas en rad vanliga Falbygds-
bor. De sitter alla med l ett kyrkoråd och
de är valda av människorna i sin hem-

bygd. Inget konstigt med det, det har tu-
sencals människor gjort före dem, men,
de är ändå annorlunda för de är

kyrkorådsledamöter vid ett unikt till-
falle - när Svenska kyrkan har blivit ett
eget, fritt trossamfund.

Oviss framtid
Men friheten ar inte bara trevlig.

Prästen Mats Löwing berättar:

- Den nya kyrkoordningen ställer
krav som vi på sikt måste leva upp till.
Församlingens uppgift är att fira guds-
tjänst, bedriva undervisning och dia-
koni samt mission.

Detta är in^et bekymmer för försam-
lingarna, det är precis vad man gör idag.
Men Mats Löwing fortsätter:

- Problemet är kanske mer hur ofta
detca ska ske.

Han läser direkt ur den tjocka, blå
kyrkoordningen.

- "I varje församling skall det firas en
huvudgudstjänst alla söndagar och
kyrkliga helgdagar", säger han och ser
bekymrat på åhörarna.

- Detta lever inte de små församling-
arna upp till idag.

Tillsammans med prästen Folke
Elbornsson redogörs för hur det fung-
erar om man vill slå ihop, eller dela för-
samlingar. Det gäller art skapa livskraf-
tiga församlingar med tillräckligt många
människor som är beredda att axla an-
svaret för verksamhecerna.

Ska bygden överleva?
För landsbygden är detta ännu en

överlevnadsfråga och allvaret känns i luf-
ten inne i Slötagården när man delar på
sig för art diskutera. I grupper går man

Kyrkoråden i Släta, Karleby. Äsle, Mularp, Tiarp Skörstorp och Torbjörntorp
samlas i Sl9ta.g3.rden för att diskutera framtiden i d.en nya, fria Svenska
kyrkan. Prästen Mats Löwing beränarom kraven pä en församling.

igenom sin egen församlings situation,
diskuterar, funderar - och tar en kopp
kaffe med ostfralla. Ett och annat skratt

letar sig mot taket.
Folke Elbornsson lämnar order fritt:

- Försäljningen av församlingshem-
men ligger som en skugga över oss, säger
nägon

- De personella resurserna som vi har
kanske blir lika viktiga som pengar i
framtiden, menar en annan.

- Kanske det är bra att sia ihop för-
samlingar för att få bärighet, föreslår
flera

- Men församlingshemmen och våra
byggnader är gemensamma angelägen-
heter även om vi slår ihop församling-
arna. De betyder massor för en liten
bygd och församlingslivet, slår den siste
talaren fast.

Beslutar hellre själva
Under kvällen beslutar man att själva

ra initiativet och ta fram olika alternativ
för sammanslagningar.

- Det gäller oss och vår bygd. Det
bästa är att vi tänker till och handlar

själva än att andra beslutar åt oss, säger
flera av kyrkoråden.

Kyrkoråden i de små församlingarna
har antagit utmaningen som det Innebär
att arbeta i den nya fria Svenska kyrkan.

UJ
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Det är oss du möter...

... när du ringer till kyrkoförvaltningen i Falköpings kyrkliga samfällig-
het. Från vänster Gunvor Lager - kyrkobokföring, Eivor Andersson -
kansli och växel, och Ing-Marie Andersson - kyrkobokföring. Kyrkobok-
förlngcn vänder du dig till om du vill ha hjälp med frågor som rör dop,
vigsel, begravning etc. Kent Mossby ar kyrkvaktmästarc och framför ho-
nom står Anne Åhlqvist och Märta Öberg som arbetar med ekonomi.
Agneta Furst är kanslichef och längst till höger, Sven Johansson,
kontorstJänster.
Saknas på bilden gör Inga-Lill Karlsson, personalfrågor och Pia Jacobsson,
kontorstjänster. Du är välkommen att besöka oss i Församlingshemmet
eller ringa 0515-776300. Vi har öppet mellan 10-15 måndag till fredag.

Andaktsvärdar sökes
Varje vecka genomför kyrkorna i Falköping ett stort antal

andaktsstunder på sjukhem och äldreboenden. För dem som inte
själva har en möjlighet att vara med på gudstjänsterna i någon kyrka
är detta en viktig del av veckan, ett välkommet avbrott och en kon-
takt med världen utanför. Ranliden, Bergsliden, Rehab, Läkaren,
Trsitorger, Mösseberg kurort, Katarinagården och Elvagarden - alla
far de regelbundet besök av präster, pastorer och kantorer. I år star-
tar också särskilda musikstunder, dä pastoratets körer och andra
sångare och musikanter kommer att stå för programmet., Det som
saknas är egentligen DU! Du, som kanske har lite tid över och
skulle ha möjlighet att hjälpa till i någon andakt, nu och da. Det är
inga svåra arbetsuppgifter, det gäller att vara där en halvtimme, kan-
ske hjälpa personalen så att de rullstolsbundna hinner att vara med.
Tända ljus och plocka fram psalmböcker. Och framförallt, hinna
prata en stund med de gamla i avvaktan på att andakten ska bör)!.

Hör av dig till Pastorsexpeditionen 0515-776300. Du är mycket
välkommen att vara med i detta viktiga arbete!

Ted Rosvall

Har du ett

piano över?
Vi försöker itt förnya andakte-

rna på de sjukhem och
äldreboenden som vi regelbundet
besöker från kyrkorna i Falkö-
ping. Samtidigt vill vi se över alla
instrument som finns på de olika
inrättningarna och som vi är be-
roende av. Der blir inte något rik-
tigt "lyft" i psa.lmerna om instru-
menten väser och krånglar. Det
bästa vore givervis om vi kunde
ha riktiga pianon på alla andakts-
ställen. Du kanske har ett gam-
malt piano stående, som du inte
behöver. I så fall är vi mycket in-
tresserade. Hör av dig till Ted
Rosvall 0515-37165.

Lutherhjälpen
Svenska kyrk-ms butÅndss.im^rlictc

Postgiro 90 02 56-9

Martin Sandström delar ut psalmböcker inför
andaktenpS. Mdssebergkurort

Kyrkoblad
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3ppa på squash, ka
Om Ture Mörk skulle man kunna skriva mycket.
Globetrotter, kallskänkschef, kock, lärare, medlem
av exklusiva Chaine Des Rotisseurs, SKVT-vän, lä-
rare och....

Eller varför inte en rad om de exotiska huvudbona-
der han visar uff på vandringen mellan bostaden på
Kanten och S:t Olofs kyrka' Ture har aldrig hört till
de "vanligare" Falköpingsborna.
Pratar med Ture gör man bast i köket och Kyrkoblaiktfick
audiens under ett matlagningspass på S:t Olofs gärd. Han
ska laga till en soppa och här blandas ingredienser till sop-
Rån med Tures liv.

Om du inte blivit kock, vad hade du då ägnat dig åt?
- Damfrisör!

Svaret kommer snabbt och när han ser att jag blir
förvånad så berättar han.

- Jag är hälften kallslcänk och hälften kock... kall-
skänken, det är fröjden för ögat. Du har väl sett ett rik-
tigt smörgåsbord. Det är lika mycket till för ögat som
för smaklökarna. .. och damfrisörer, dom gör ju också nägot
för ögat, ett vackert här pä vackra kvinnor. Ture skrattar si
att magen skvalpar och greppar en stor visp i farten.

Han har varit pä de riktigt stora båtarna. Amerikalinjen
och kryssningsfarcyg till Söderhavet. Norska kusten. Jorden
runr. Hur är det att var pä till sjöss när det stormar? Är det
inte jobbigt när det kränger och lurar...

- Man får luta med, säger Ture och skrattar igen. Idag är
han pä gott humör trots värk och en kropp som inte riktigt
hänger med. Han är förtidspensionerad på grund av
reumatisk värk.

- Det är klart an det är jobbigt, det är inte alls som
att vara kock i land. Allt ska planeras noga i förväg och
man måste kunna tillverka allt själv från grunden.

- Man ringer inte efter buljong, färdiga säser eller
majonnäs mitt ute på Atlanten säger Ture och spänner ägo-
nen i mig samtidigt som han viftar med en enorm kniv.

Kniven hamnar lyckligtvis i en squash och bitarna flyger

. ^Wfe

ut över skärbrädct. Detta har han gjort tusentals gånger och
den blanka kniven glittrar i handen.

- Sä slänger vi ner allt i grytan, säger Ture. Glöm inte
fettet.

Buljongen puttrar i en annan gryta och det doftar redan
förföriskt gott i köket.

Nu kommer läraren i Ture fram. Och han hat inte lagt
ifrän sig kniven sä det är bara att nickande hålla med.

- Det viktigaste med matlagning är bra råvaror, annars
jobbar man förgäves. Det är A och O, säger han bestämt.
Och fortsätter efter en stunds betänketid:

- Kärlek till maten, det är givetvis också viktigt. Han kör
ner squash och buljong i mixcrn och tittar pä den gröna
röran som kommer ur ur maskinen.

- Kärlek, det är att engagera sig, säger han efter-
ränksamt. Jo, sä är det. Det är att engagera sig!

Ture lyser upp och jag far en känsla av ärr han inte
pratar om mat längre utan något betydligt större.
Han drar grytan frän plattan samtidigt som
buljongen kokar upp. Torkar av handen mot det vita

SKUT-förklädet.

- Kärlek och engagemang, det handlar ocksä om kyrkan
och människor...

Han smakar av buljongen. Ser lite missnöjd ut.
- Detta är egentligen fusk, säger han och slänger i en

buljongtäraing i grytan... men dom är bra.
Det skäggiga ansiktet spricker upp i ett stort leende. När

tärningen börjar att smälta i grytan säger han:
-Jag har alltid haft Gud med mig.

Det låter lika naturligt som om han pratade om en
gammal radioapparat eller en hund.

- Han har funnits där ända sedan Varguagetiden
i Frälsts och inte minst sedan konfirmationstiden
med Erik Skagefors. Och hela tiden till sjöss.

- Jag kunde stå pä däck eller i kabyssen och be
Gode Gud gör så an det slutar blåsa".

- För det var inte alltid så roligt. Du har sett filmen
Titanic", det är precis si det är...dom där fartygen som ser

Kyrkoblad



och Ture Mörk
sä enorma ul där de ligger vid kaj... när der börjar storma är
dom ändå som snäckskal.

- När grytor, köttstycken och kockar - allt är i en enda
röra och det är kaos, då är man liten och det är skönt
att ha något större att ga till, säger Ture och funderar.
Han smakar av soppan under tystnad.... mumlar, men
verkar nöjd.

- Egentligen var väl inte själva resorna så kul, men
jag trivdes och det var roligt att se andra delar av värl-
den. Amcrlkaresorna - då var man ju instängd i åtta dygn
och bara arbetade eller sov... Söderhavet var roligare och jag
fick många vänner, ibland var vi över 500 personer i bcsätt-
ningen sä det blev som ett eget litet samhälle med präst
och gudstjänster - allr.

Varför går du till kyrkan här hemma?
-Jag gar till kyrkan för att träffa Gud, sägerTure och

låier förvånad över en så självklar och fånig fråga. Han
knycker till på nacken och det lilla silvcrkorset i
örsnibben blänker till. Han är aktiv i kyrkan och är

gudstjänstvärd bland annat på Läkaren. Ture känner för de
ramla.

Känner du dig gammal själv?
- Nej, han skrattar, jag känner mig inte gammal. Han

värmer några tallrikar för att ösa upp den goda soppan pä.
Med van hand lägger han upp, garnerar med en klick
matlagningsyoughurt och gräslök.

- Der påminner faktiskt lite om nässelsoppa, kon-
staterar han samtidigt som han sliter tag i grytorna
och börjar diska. Det ar inre alltid som han orkar att
jobba så här. Ibland står allt still när kroppen säger

ifrån. Saknar han jobbet?
-Ja, jag saknar jobbet. Väldigt mycket, säger han och blir

tyst. Men fortsätter snart:
- Det här är en mild och snäll mat, det gillar jag,

säger Ture och börjar servera damerna på S:t Olofs
l gärd.

För matgästcrna berättar han art man kan byta ut
laxen mot annan fisk eller skaldjur.

- Det är inte sä viktigt vad man har i. Bara det är
bra råvaror. Och massor av engagemang... kärlek.

UJ

Så här gör du Tures goda squashsoppa med lax och citronmeliss

Allt som behövs till 4 rejäla portioner
2 squash, 2 msk margarin, 4 msk persilja, 2 msk
citronmeliss, 6 dl fiskbuljong (två tärningar), l 1/2 dl
matlagningsyoughurt, 200 gr laxfilé och som garnityr -
en klick matlagningsyoughuft och lite hackad gräslök.

Skär squashen i skivor och laxen i bitar. Fräs
squashen i margarin i en stor gryta en stund, häll
över fiskbuljongen och låt koka tillsammans i 5-6
minuter.

Mixa squashen och en mindre del av soppspadet,
blanda i persiljan och citronmelissen och kör allt i
matberedare eller mixer. Häll tillbaka moset i en
kastrull och späd med resten av buljongen. Rör ner
matlagningsyoughurten (spara ett par klickar till
garnering).
tillsätt laxen och låt soppan sjuda några minuter sä
att fisken blir kokt.

Häll upp soppan på tallrik. Garnera med en klick
yoghurt och lite hackad gräslök.

^^^. '"°"skatkockenTure'
Ture kommer tillbaka i nästa Kyrkoblad med
ett sommarrecept.
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En lugn och skön miljö för barnen fylld med kompisar och lek. Och en möjlighet
for stressade mammor och pappor att träffas, prata lite och dricka, kaffe. Låter det skönt?
Då är Öppet hus" i Mössebergskyrkan något för dig.

Karin Axelsson med dottern Daisy, ett år, har nyligen
börjat gå till "Öppet hus" i Mössebergskyrkan.

- Daisy får så många lekkamrater här i kyrkan och det
känna bra. Samtidigt kan jag passa på att träffa andra
föräldrar och prata en stund. Den sociala biten är jätte-
viktig för mig.

Daisy tumlar runt med en massa leksaker och Karin
säger:

- Det är sådan skön stämning här. Och personalen är
trevlig, ja, det gör att man känner sig välkommen hit...

Anpassat för barnen
Öppet hus" är det varje måndag och torsdag mellan

9.30 och 12. Det berättar Ingrid Engström och Sara
Strömberg som ansvarar för verksamheten. Att det är po-
pulän att gå till Mössbergskyrkan förstår man när de be-
rättar att det kommer ett 20-tal vuxna och minst lika

många barn varje gång kyrkan är öppen. Programmet är
anpassat för små barn mellan 0-5 är och deras föräldrar.
Det innebär att det inte är så noga med tider, man kom-
mer när man vill och går när det känns bra. Sara Ström-
berg säger:

- Mellan halv tio och elva är det fritt. Då leker barnen
med varandra, med oss och föräldrarna. Är det lugnt så
hinner mammorna och papporna att prata lite med var-
andra också. Sedan fikar vi och går upp i kyrkan där vi
har en kort sång- och andaktsstund.

- Men man kommer och går som man vill, betonar
Ingrid Engström, det är skönt för smäbarnsföräldrar att
ha det på det sättet.

Bygger vägar och läser
Sara och Ingrid tittar ut över alla barnen. Det kryps,

krälas, springs och hoppas om vartannat och Lego, spel
och mjukisdjur blandas med barn och föräldrar i en
enda röra. Några sitter i lugn och ro och läser i en bok.
Det är full aktivitet:

- Det finns faktiskt folk från hela världen här, säger
dom och skrattar.

- Ja i alla fall från hela Falköpings pastorat, rättar de
sig själva, eftersom en hel del landsbygdsbor åker in för
att vara med på "Öppet hus".

Mitt på golvet i en hög av leksaker sitter Helen Sandahl
med Isabell ett år och Christoffer som snart är fyra. Chri-
stoffer bygger vägar och gör sitt bästa för att fylla hela
golvet med landsväg. Men han far hårt motstånd av an-
dra barn som behöver golvet för att åka kana på. Helen
Sandahl har flera barn och har tidigare gått till Fred-riks-
bergskyrkan som har öppet på onsdagar.

-Jag har varit med i flera omgångar allteftersom bar-
nen har växt upp för jag tycker att det är så kul och
skönt att få träffa andra vuxna. Annars går jag mest en-
sam hemma hela dagen med barnen.

- Man bygger ett socialt nätverk här och det gör att
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man börjar umgås även utanför kyrkan, säger hon.
Intill Helen sitter Nahid Akhtar med sin son Nima

Soltan som är tio månader gammal.
-Jag går hit rvå dagar i veckan berättar Nahld, det är

så bra för min son och mig att fa umgås med andra på
detta sätt, vi lyssnar på svenska och talar lite själva, det
är jättebra säger hon och kramar sin son i knät.

Inte bara mammor

Mammorna är i majoritet men varje vecka hittar
också ett par-tre pappor med sina barn till Mösseberg-
skyrkan. Vid ett lågt barnbord sitter Sacha Krajacic näs-
tan dubbelvikt med sin Daniel på elva månader i knät.
Tillsammans lägger de pussel.

Känner man sig inte utanför som pappa i såna här
sammanhang?

- Nejdå säger han och skrattar... Det är Ingen risk.
- Man smälter in bland de övriga för här kretsar allt

runt barnen, så det är Inga problem.
Samtidigt som han lyfter ner Daniel berättar han att

de försöker gå till Öppet hus" så ofta de kan. Och skä-
let är väldigt enkelt:

- Barnen har så roligt här!

UJ

Succén återupprepas?

Svenska kyrkans dagiPlantis 1999 blev en succé tack
vare glada speleman och en stor sol. Hur blir det i år?

I somras firades Kyrkans dag i Plantis med folk-
musikmässa, massor med musik och ett strålande väder.

Nu är det dags igen, denna gång på våren, nämligen 21
maj. Då tågar barn och familjer från torget till Planrls
som fylls av barn och ungdomar från Svenska kyrkans
alla grupper och verksamheter. Det blir glad Dixieland-
musik) körsång och ponnyridning. Rantenexprcssen
finns på placs och det blir en riktig familjedag. I år firas
en annorlunda gudstjänst t Amfiteatern med Mars
Löwing. Bland annat har Macs lovat att visa atc han är
lika stark som Plppi Långstrump. Kommer han att för-
söka att lyfta en av hästarna som ska finnas i Plantis?
Kom och titta 21 maj så får du se!

Kyrkans nya hemsida
U. *^. filtar Kf |-a f»» a»
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Ar kyrkan för tyst?

K A, du har tagit upp frågan i
Kyrkofullmäktige om att kyrkan
ska höras mer l debatten om ak-

tuella samhällsfrågor. Varför?
-Jo, jag tycker att kyrkan är för tyst.
Så fort det dyker upp kontroversiella
trasor så är det som om man vill hålla

sig väl åt alla håll och kyrkan blir ryst.
Som skäl för detta kan man få höra

argument som att kyrkan ska inte
hålla på med politik", men, allt i sam"
hället är vät policik! Resonemanget hål-
ler inte och det är glädjande att både
vår egen biskop och ärkebiskopen nu
efterlyser att fler inom kyrkan står upp
för sin uppfattning och klargör sin kyr-
kas roll i olika samhällsfrågor. Det var
därför som jag ställde frågan i fullmäk-
tige och det inger hopp när nu Svenska
kyrkan l Falköping har beslutat sig för
att arbeta med frågan.

Vilka frågor är det som kyrkan
kan ha synpunkter pä?

- Tänk dig att Jesus gick här på jor-
den. Inte skulle han vara rädd för att ta

ställning l olika frågor, han var Ju före-
gångarc och tog tydligt ställning för de
"små människorna". Och detta redan

för 2000 år sedan. Det borde vi i kyrkan
klara idag också...

- Som konkret exempel kan man ta
skolan. Det är ett område där vi som

kyrka borde ha en uppfattning om vad

På senare tid har många efterlyst kyrkans röst i samhällsdebatten.
Man vill att kyrkan ska ta tydlig ställning i aktuella och även poli-
tiska frågor. Ärkebiskopen KG Hammar skriver i en krönika i Kyr-
kans Tidning att "Vi slipper inte undan den eviga utmaningen - att
som kyrka och kristna leva i världen men inte av världen - genom,
förenklade schabloner". Ärkebiskopen uppmanar kyrkans folk att
väga tala om Gud och politik och avslutar sin krönika "Ett värdfolks
främsta uppgift enligt en gammal etikettbok från 1940-talet är ätt
förhindra att gästerna samtalar om. Gud eller politik. Då blir det
nämligen alltid bråk! Min hållning är att Gud och politik är det enda
som är värt ätt samtala om. Att göra det skulle kunna vara ett ut'
tryck for vänskap och förtroende. Ingeting kan vara viktigare i såväl
kyrka som samhälle.
Kyrkohladet träffade två personer som utifrån olika perspektiv har
synpunkter pä detta. Först ut är KA Hansson i Vartofta. KA, som
han kallas, har ett förflutet inom Posten och AM^S och har varit för-
troendevald till olika poster inom kyrkan under mänga år.

barnen för i sig - etik och moral - som är
så viktigt l vårt samhälle. Men det finns
många andra områden, kriminalvården,
hur vi tar hand om våra äldre, hela sjuk-
vården.... för att inte tala om invandrar-

politiken där man ibland till och med
ger sig på barnen.

- Ett annat viktigt exempel ar
programutbudet i TV, det behöver de-
batteras. Våra barn och barnbarn matas

dagligen med värderingar som vi inte
kan påverka.

Är det Inte lätt att kyrkans åsik-
ter i samhällsfrågor koninier att
betraktas som "moralkakor ?

- Det är en svår balansgång där ett
sunt förnuft måste råda. Men man kan

inte tiga bara för att det är svårt. Många
saknar idag kyrkans rösc och stöd i olika
samhällsfrågor och det är nog förenat
med större risker, framöver, än att vi

skulle uppfattas som några "moralens
väktare". Givetvis finns det många en-
skilda inom kyrkan som står upp för
sina åsikter, men vi behöver kyrkans
röst som klargör vad som krävs av ett
framtida samhälle. I det fallet är likgil-
tighet och tystnad en större synd än att
sticka ut hakan och ta ställning och kan-
ske ha fel och få ändra sig ibland.

- Gudstjänsten är viktig, men i ett
samhälle som förändras och där allt

färre besöker en kyrkolokal, är det

också viktigt att kyrkans folk agerar
som kristna, uttalar sig som kristna och
finns med i samhället. Det handlar om

trovärdighet. Människor måste få veta
vad kyrkan står för!

Det råder ju niånga åsikter inona
kyrkan, och ska så få göra. Hur
ska kyrl^n kunna tala ined en
röst och framföra ett geniensamt
budskap?

- Vi ska inte syssla med partipolitik l
den debatten. Det styrande ska vara hur
jag som kristen människa upplever och
tolkar olika frågor. Jag tror att det finns
en "röd tråd", något gemensamt hos
alla inom kyrkan och det är den vi ska
försöka hitta och göra tydlig.

Vilka inom kyrkan ska yttra sig?
- Det ska inte överlämnas till bisko-

par och präster, detta gäller oss alla i
kyrkan. Vi har rätten att yttra oss även
om vi givetvis inte kan säga att vi talar
för hela kyrkan. Det är viktigt att alla
deltar för vi finns i olika miljöer och alla
har olika kontakter och därför blir allas

synpunkter värdefulla. Ytterst handlar
det om att jag inte springer och gömmer
mig för att jag är kristen, att man står för
sina åsikter i det sammanhang där man
finns dagligen.

UJ

SVENSKA
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Borde vi se och höra mer av kyrkan
när viktiga samhällsfrågor debatteras
t. ex. imedia. Vadtyckerdu> "Ut med helgdagsrocken och

lammbräkanden - ta till saltet istället"

På Radio Skaraborg finns en känd röst från Falköping. Anna Nyberg
jobbar som. radio journalist och i den rollen saknar hon ibland kyr-
kansfolk och synpunkter som motvikt till alla etablerade proffstyckare. Hon
uppmanar kyrkan att ta fram saltet!

Ar det vanligt att Svenska kyr-
kan yttrar sig i samhällsfrågor i
massmedia?

- Nej, det är mycket ovanligt, såvida
kyrkan inte själv är inblandad som l
Ecce Homo-debatren, där kyrkan ham-
nade i en försvarssrällning, angripen av
andra. Jag gjorde nyligen en sökning i
flera stora tidningars arkiv, och hittade
inga exempel på att kyrkan tar initiativ i
samhällsdebatten. De flesca Journalister
vänder sig bara til! kyrkan när det gäller
rent inomkyrkliga frågor.

Skulle du i rollen soin journalist
tänka dig att fråga efter kyrkans
syn på budgeten för Falköpings
kommun eller sjukhusfrägan i
Falköping?
- Som det är nu räknar jag inte med den
möjligheten, men Jag önskar act det
vore annorlunda. Tänk en mkryggad
människa i kyrkans tjänst, anställd eller
frivillig, som fräser ifrån inför bespa-
ringar och omflyttningar, som vågar stå
fri från etablissemanget och se frågorna
ur människornas perspektiv. Men de
rösterna saknas och debatterna, i kom-

munen och l Sverige, får lätt slagsida.

Vad tycker du?

debatten? Eller ska kyrkan ut-
trycka sig på andra sätt?
Skriv ner din mening och
skicka till Kyrkobladet,
Svenska kyrkan, Box 734, 521
22 Falköpi ng.

I kommande Kyrkoblad kan
du läsa om vad människorna

på Falbygden tycker.

Det är alltför många proffs som hörs i
debarcen, ofta med likartade åsikter,
och min bild är att kyrkfolk, såväl an-
ställda som vanliga medlemmar, skulle
kunna belysa andra sidor.

Kan Svenska kyrkan uttala sig
som en person med en åsikt,

är det viktigt att kyrkan är enad
i svaren på frågorna?

- Nej, det finns ingen anledning att
vänra tills ärkebiskopen eller Central-
styrelsen i Uppsala har grannar färdigt.
Vem är förresten intresserad av vad en

organisation tycker? Dec är männis-
korna i kyrkan som är det viktiga och
som far andra art känna samhörighet
med kyrkan, Men för ärr nå dithän krävs
också en annan syn pä kyrka-ns medlem-
mar. Det är för mycket helgdagsrock
och söndagskjol och mjuka vira lamm
över kyrkfolket l dag. Jag tror att det är
dags att sluca med monologerna från
predikstolen och istället börja samcala
om viktiga frågor, för man kan ince
räkna med att människor har åsikter

utåt och är redo att delta i samhällsde-

hatten utifrån sin kristna tro om de inte

har prövat sina tankar l en mindre krets
först.

Vilka följder skulle det fä för
samhällsdebatten?

- Jag tänker direkt på en stor debatt
som hölls i Skövde i november i fjol. I
panelen satt representanter från media,
po) itiken och kyrkan. Medier och politi-
ker gick hårt åt kyrkan och anklagel-
serna var många om kyrkans misslyck-
anden ärr nå ut. Kyrkfolket, däribland
vår biskop Lars-Göran Lönnermark,
fick ägna sig åt att försvara si^. Tänk er
en ny debatt med samma grupper i
panelen, men där det är kyrkan som har
initiativet och konfronterar politiker
och media om samhällsutvecklingen.
Då börjar kyrkan närma sig Jesu ord om
att vara jordens salt.

UJ

"Vem är förresten intresserad av vad en organisation tycker?
Det är människorna i kyrkan som är det viktiga och som får
andra att känna samhörighet med kyrkan."

av Anders Parsmo
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Var med i Sveriges största insamli
Du får bössan hemburen till köksbordet!

Från fasdagssöndagen och fram till palmsöndagen (5/3 - 16/4) pågår
LutherhJälpens Fasteaktion - Sveriges största insamlingskampanj för incer-
nationellt bistånd. Temat i år är LIVSKRAFT.

Det handlar om hoppfullhet och långsiktig utveckling där enskilda indivi-
der ställs i centrum. Insamlingen gäller hela Lutherhjälpcns biståndsarbcte i
mer än 60 länder över hela världen, men i år ges särskilt exempel från Rumä-
nien.

En tid för eftertanke - och handling
Fastan är en tid av reflektion och eftertanke. Fastebössan delas ut till alla

hushåll tillsammans med detta Kyrkoblad. Låt den stå framme på köksbor-
det där hemma och fyll den med några kronor varje dag. Lämna den sedan till
kyrkan i samband med gudstjänsten på palmsöndag eller till pastorsexpedi-
tioncn. Dukan kommanärduvill, måndag till fredag mellan 10-15. Dukan
givetvis också använda Luthcrhjälpens postgirokonto som är 90 02 56-9.

Varje krona kan medverka till ny livskraft för en medmänniska.
Tack för att Du stöder Lutherhj alpen!

Det kom ett brev...

"---"

"Sommaren -99 i Sverige var helt
fantastisk. Jag
vet, - för jag var
där!"

Så börjar bre-
vet från Inga-
Lisa

Fairweather

som nu är till-

baka i Sri
Länka. Det är

ett stort tack

till alla som gjorde Inga-Lisas be-
sök i Sverige så trevligt och upp-
levelserikt. Men det innehåller ock-

så mycket information om den vik-
tiga verksamheten i ett land som är
sönderslitet av krig och härjat av
fattigdom. Inga-Lisa kan inte låca
bli att jämföra de båda länderna,
Sverige och Sri Länka, och konsta-
tera att det skulle vara bra att ha lite

av alla de svenska tillgångarna i
SVENSKA

form av inark och vatten på ön
Sri Länka.

Arbetet med fadderbarn, brun-

nar, hus och latriner fortsätter. Du
kan stödja Inga-Lisas sociala arbete
genom att sätta in pengar pä post-
giro 121375-0 (Falköpings kyrkliga
samfällighet). Märk talongen Sri
Länka .

Att riva m u ra i
- Vara ögon har öppnats.
- Jag har upplevt glädjen i att

lära och att dela med männis-

kor från olika kyrkor.
- Det öppna idéuthytet var ut-

om orden t ligt.

Så står det i några av ut-värdering-
arna efter en kurs på temat Den tjä-
nande kyrkan". Den Innehöll
många diskussioner och gruppöv-
ningar och väggarna fylldes med
blädder-blockspapper med anteck-
n i n gar.

Vanligt i Sverige - men...
Sådant är vi vana vid i Sverige,

men eftersom kursen hölls i Rumä-

nien blev den ganska omvälvande
för deltagarna. Bara detta att dlsku-
tera fritt och att allas synpunkter är
välkonina, var en nyhet för de flesta.
Lärdomarna gäller bland annat be-
hovet av planering och samarbete.

12 Kyrkoblad



-igskampanj - LIVSKRAFT

Lutherhjälpen arbetar i mer än 60 länder påjorden. lår lyfter man fram arbetet i Rumänien i Sveriges största
insamlingskampanjsomkallas LIVSKRAFT. StödLutherhjälpengenombössanellerpåpostgiro9002 56-9.

- Före 1989 försökte det kom-

munistiska systemet förstöra de
kristna värdena och bygga en ny
människa utan Gud, säger den
ortodoxe prästen fader Radu som är
en av kursledarna. Han fortsätter:

- Det var svårt att leva i ett sådant

system. Det gällde att arbeta och
inre tänka. Vi fick inte vara kreaciva

och uttrycka oss, och det lider män-
niskor av fortfarande. 1989 bytte vi
system, men inte människor. De vå-

gar så lite själva, de frågar hela tiden
efter anvisningar.

Hungrig på information
- När Jag mötte de här kurserna

ändrade jag åsikt. Jag förstod att det
är möjligc art tolka idéer, och Jag
blev hungrig på information, säger

Georgeta Brinzan som är läkare och
leder den här kursen tillsammans
med fader Rada.

Rivit murar
Det är en viktig strategi att blanda

kursdeltagare så mycket som möjligt
för att överbrygga etniska spän-
ningar och misstro mellan olika kyr-
kor som fortfarande är mycket van-
liga.

- Vi har rivit murar mellan oss,
intygar Ramona Barbu som är med-
lem l en karismatlsk församling.
Hon har passat pä att prata mycket
med de ortodoxa präster som är
med på kursen.

- Det var en överraskning för oss
att vår tro djupast sett är så lika, kon-
staterar hon.

Ramona Barbu och övriga kurs-
deltagare är engagerade i sina kyr-
kors diakonala arbete. De deltar i

kursen för att få inspiration till att
utveckla arbetet.

Om inte?

Utvärderingen visar att de åter-
vänder hem fulla av intryck och
idéer. "Jag har lärt så mycket och nu
vill jag använda allt Jag lärde till godo
för min nästa", skriver en deltagare.

När kursen avslutas lämnar fader

Radu det han lite skämtsamt kallar

sin trosbekännelse" och som tyd-
ligt visar på allas ansvar för en för-
ändring:

- Om inte Jag - vem?
- Om inte nu - när?
- Om inte här - var?

Sonja Gunnarsson
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Diakoni till glädje för alla
- Aktiva damer syr för Karelen

Barnhemsbarn i främmande Kare-
len och hanäarbetande svenska

kvinnor, alla för glädje av det arbete
som pågår på S:t Olofs gård i Falkö-
fing.

S:t Olofs gård är ett diakonalt cen-
ter på flera sätt. Varje vecka sitter ett
10-15 tal aktiva damer och stickar,
virkar och syr. Några arbetar hemma
och kommer regelbundet med sina
alster till S:t Olofs gård samtidigt
som de hämtar nya "råvaror" i form
av garn eller kläder som ska rättas
till.

Skickas till Karelen
- Sedan packas allt i kartonger

och skickas till ett barnhem i Ladwa
6 mil utanför den karelska huvud-
staden Petrosavodsk, berättar Anne-
MarieAndersson som är ansvarig för
verksamheten på S:t Olofs gård i
Falköping. Hon fortsätter:

- På barnhemmet vistas utveck-

lingsstörda barn i åldern 3 till 13 år.
Barnen befinner sig i en mycket svår
situation eftersom

de officiellt inte exi-

sterar...

Denna hållning
från myndigheterna,
att förneka att de

utvecklingsstörda
finns, gör att den
hängivna och duk-
tiga personalen på
hemmet saknar det
mesta och de kan
inte räkna med nå-

gon hjälp från stat
eller kommun.

- De blir hänvisade till gåvor och
frivilliga insatser. Vi på S:t Olofs
gård fick kontakt med barnhemmet
genom hjälporganisationen Hop-
pets Stjärna och Ingrid och Per Strid
i Skara. Det är också de som hjälper
till med transporterna till Ryssland.

Flitiga fingrar som syrfdrLadwa. Frän vänster Ann-Marie Johansson, Maj
Dahlbergoch ÅstridThuresson

Allt går att använda
Kvinnorna på S:t Olofs gård syr

barnkläder, stickar tröjor, syr om
gamla lakan till blöjor och babytröjor
och Iordningställer allt som skänks till
gården av människor på Falbygden:

- Allt används och kommer till

nytta, säger Anne-M.a-
rie med eftertryck sam-
tidigt som hon Öppnar
dörren till en sror gar-
derob. Den är full med

färdigpackade kartong-
er som inom korr ska

skickas till barnhem-
met i Ladwa.

- Många är inblan-
dade l verksamheten.

En barnmorska i Ryss-
land gör i ordning fär-
diga paket som skickas
hem tillsammans med

nyblivna mammor. På så sätt får de
med sig allt som behövs den första ti-
den hemma, säger Anne-Marie.

Människor vill hjälpa
- Det är svårt att hjälpa, säger

Anne-Marie, det ska inte förnekas.

Man måste ha kontakt med trovär-

diga organisationer och människor
som vet hur man gör för att verkligen
hjälpa.

Kyrkan i Falköping vill heller inte
dölja att hjälpsändningarna fyller be-
hov på flera sätt. De svenska kvin-
norna upplever att de får en menings-
full syssla, art de betyder något. Ann-
Marie menar att människor blir be-

rörda av allt de ser på TV och hör om
i radio och att de vill göra något kon-
krer med sina händer - de vill hjälpa till.

- Det händer ärr vi far kontakt med

Falköpingsbor som är gamla eller
sjuka och de upplever att de ligger
samhället till last. För dem är det fan-

tastiskt att få vara med och arbeta, att

det är någon som vill ha det som de
kan göra med sina händer. De blir
betydelsefulla.

För S:t Olofs gård och Svenska kyr-
kan blir det en social insats i två län-
der. Barnhemsbarnen där i Karelen

och kvinnorna i Falköping upplever
att de betyder något bara för att kyr-
kan upplåter lokaler och stöttar den
här verksamheten.

- Det är diakoni i allra högsta grad,
säger Anne-Marie Andersson.

UJ
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Hemkyrkan
När man talar om hemkyrkan, så går nog många

människors tankar till den kyrkobyggnad som fanns
där man växte upp. För en minskande skara är den bygg-
nåden förknippad med minnen då man regelbundet gick
till gudstjänsten såsom generationer förut. Kanske man
också hade sin egen bänk och plats där man kunde kän-
na sig hemma.

Man önskar att allt fler kände kyrkan som en hem-
kyrka. Mänga saknar idag ett andligt hem.
Kyrkobyggnaden står där som en tyst inbjudan inte bara
till något utan till Någon som väntar i sitt Ord och vid
sitt bord.

Denne Någon, Jesus Kristus, är inte heller bunden till
nägon byggnad. Han kommer också hem till var och en
som ber till honom. Särskilt påtagligt blir det, när prästen
kommer med nattvarden hem. Då blir hemmet en kyrka,
en hemkyrka. Det är de viktigaste stegen en präst kan gå
att fä komma hem och fira mässa i hemmet för Dig, som
inte längre kan komma till kyrkan.

Dra Dig inte att för att ringa efter Hemkyrkan.
Lars Magnusson

Översta bilden. Kyrkoherde Lars Magnusson kommer med
Hemkyrkan ".

Hemkyrka hos Vera ochToreJohanssoniLeaby.

Leksaker till Ladwa
Barnhemmet i Ladwa hir stor behov av leksaker. Kan-
ske har du en del liggande hemma som lika gärna kun-
de glädja några barn. Då kan du lämna in detta på S:t
Olofs gård på måndagar mellan 9 och 18. Under sam-
ma tid kan du lämna kläder och andra textilier. Vill du
ha mer information så ring Anne-Marie Andersson
0515-776325.

Olinder blev ombud
Länsstyrelsen har utsett kommunjuristen Kristina
Olinder, Falköping till ombud för begravningsväsendet.
När Svenska kyrkan skildes frän staten vid årsskiftet
fick kyrkan i uppdrag att sköta om begravningsväsen-
det. Samtidigt tillsattes ombud som ska bevaka att den
avgift alla betalar till kyrkan för kyrkogårdarnas drift
och skötsel, används pä rätt sätt. Ombuden ska också
bevaka att människor som inte tillhör Svenska kyrkan
eller har en annan religion eller trosinriktning, behand-
las korrekt.

Församlingskårens program
I Falköping finns det en aktiv Församlingskår som träf-
fas regelbundet. Måndagen 20 mars kommer kyrko-
herde Bengt-Åke Ögren pä besök och 3 april berättar
Klas-Erik Klassan från Karlsborg om "Påskens förbe-
redelserid". Mer information för du av ordförnade Ka-
rinlrvefors0515-16129.

Hembygdsvännertill Falköping
Söndagen 14 maj håller Västergötlands Hembygds-
förbund sitt årsmöte i Falköping. De 500 delagaterna
från hela landskapet börjar sitt årsmöte med att delta i
gudstjänsten Fredriksbergskyrkan för att sedan förflytta
sig till Medborgarhuset.

Res till Baltikum i sommar
S:t Olofs kyrkokör reser under tiden 31 maj - 5 juni till
Sigulda i Lettland och Nuckö i Estland. Det finns några
platser kvar i bussen. Är du intresserad så kontakta
Tore Svensson 0515-776322.
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