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l heliga fastetider

Nästa Kyrkoblad
utkommer till sommaren 2004

Kyrkobladet delas kostnadsfritt ut till alla
hushåll i Falköpings pastorat.
Ansvarig utgivare: Lars Magnusson.
Redaktion: Lars Magnusson och
Maria Ellhar, tel 0515-77 63 19,
maria. ellhar@svenskakyrkan . se
www.svenskakyrkan.se/falkoping
Foto; Maria Ellhar dar ej annat anges.
Tryck: Svärd & Söner Tryckeri AB,
Falköping.
Omslagsbild: Mannen i Rumänien bär
hem sina julklappar från Sverige.

Där befinner vi oss nu i en tid som talar om något som för de flesta
människor är okänt, nämligen fasta. Det är som alltid säkrast att
rådfråga Skriften.

lastan i Gamla Testamentet är främst en borovning, ett tecken på
att en människa vill vända tillbaka till Gud: "Nu säger Herren,
skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt

och klagan". (Joel 2:12) Man fastade i tider av ånger och bättring, men
också när man befann sig i svåra prövningar och lidanden. Fastan ansågs
vara ett tecken på ärlighet från människans sida. Men också en sorts trä-
ning från människans sida att möta kommande svåra tider.

Fastan förekommer också i Nya Testamentet. Jesus själv fastade i fyr-
tio dagar i öknen som en inledning till sin treåriga verksamhet, Saulus
varken åt eller drack under de tre dagarna i Damaskus efter det Jesus
visat sig för honom, innan Ananias kom till honom. (Apg. 9:9) Jesus talar
i ett sammanhang om en sjukdom som inte kunde drivas ut pä annat sätt
än genom bön och fasta. (Mark. 9:29) Fastan har varit och är för många
kristna under denna tid ett sätt att genom lidande komma närmare Kris-
tus och alla lidande på jorden. Ett offer i Kristi efterföljd.

Fastan är inte bara att avstå från exempelvis kött eller annat som tillhör
vardagens och livets njutningar. Fastan är en hjälp att se livets rätta inne-
håll. Att se att allt är ett-lån," något som tillhör en annan och som skall
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l Symboler for sakramenten (föregående sida)
Botgöring
l. Gisslet (piskan) som en symbol för botgöring daterar sig från
300-talet. Bilden visar hur två pisksnärtar avskiljts, en tydlig
symbol för redan förlåtna synder.

2. l Miineusevangeliet kan vi läsa: "Jag skall ge dig nycklarna till
himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen
och allt du löser på. jorden skall vara löst i himlen. " Nycklarna
är därmed en mycket passande symbol för syndernas förlåtelse.

Sista smörjeisen
3. Denna symbol används mycket idaf, även om den har uppstått
ur en nödvändighet att hitta en symbol.

Det andliga ståndet (prästvigningen)
4. Detta moderna arrangemang och kombinationen av åtskilliga
element används ofta som symbol för det andliga ståndet. Kalken
och bastian (katokk beteckning för nattuardsbrodet) represmtemr det
offer som karaktäriserar prästkallet. Boken är ett tecken på

\ förmågan att undervisa; stötan symboliserar den pastorala, kraft en.

Bild och bildtext ur "Symbols in the Church" av Carl van Treeck
andAloysius Croft, M. A. (The Bruce Publishing Company 1936)

förvaltas. VI äger inget och vi är uppsagda att närmast lämna tiden. Vi har
att ansvara för vad vi gör och är. Vi har en fri vilja att följa Jesus och söka
Gud och detta vill fastan påminna oss om.

Det moderna överflödssamhället och tiden plågas av att de inte vill
erkänna lidandet. Man kan lätt bli insövd i den falska tron att det går att
göra livet friktionsfritt och sä utvecklas man lätt till att bli en kverulant
och självömkare som klagar över minsta motgång och prövning

Fastan vill inte förbittra utan förbättra en människa. Oavsett vilka lev-
nadsvanor vi har så kan Fastan bli en tid för Dig att i församlingen söka
den Gud som offrade sig helt för oss inte bara genom fastor och böner
utan i döden på ett kors.

Därför heter också delar av Fastan med ett annat namn Passionstidcn.
Passion som betyder både kärlek och lidande. Och dessa bör vi be
mycket om i heliga fastetider.

LM

Falköpings försämlingsk

program våren 2004
Måndagar kl 18 i Fredriksbergs kyrka
19/1 Samtal om studiecirkeln Leva, växa, tj

2/2 Årsmöte

16/2 Kyrkoherde Göte Dahlquist: "Zachati;
Topelius - psalmförfattare och diktare

1/3 Gunilla Ahlström: "Årstid'

15/3 Prosten Uno Mårtensson: Bibelstudiul

kring ämnet "Varför just Jesus

29/3 Risto Gidmyr: "Socialdiagonalt i samh
tjänst

26/4 Prosten Ragnar Strand: Katekesförklar

10/5 Vårutflykt till Asle kyrka. Därefter sär
kvarn. Avresa från Fredriksbergs kyrka
U 17. 15.

Nya medlemmar och andra intresserade är
välkomna. Vill du veta mer kan du ringa ordf
den Karin Irvefors, telefon 161 29.

Tack Marianne!
Vi vill tacka dig för ett gott kamratskap un
den tid du var kyrkvärd i Fredriksbergs kyrl

t^rkyärdi.
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Det kom ett

Detta är en rubrik som återkommit dä och då

» Kyrkobladet. Breven kommer från Sri
Länka, närmare bestämt frän Inga-Lisa
Fairweather, som berättar om livet i det
krigsdrabbade landet.

"Sri Länka, Julen 2003
Kära Vänner,

Ett gammalt kinesiskt talesätt (eller är det en
besvärjelse?) säger: "må du leva i intressanta ti-
der". Vi i Sri Länka skulle nog önska att det
vore litet mindre "intressant" ibland. Man vet
aldrig vad som händer på den politiska fron-
ten. I två år har vi haft vapenvila, trots flera all-
varliga tillbud, och trott att ett varaktigt freds-
avtal ligger och väntar pä att bli undertecknat.
Sedan LTTE-gerillan avbröt förhandlingarna i
april har den nu i ett utförligt dokument pre-
senterat sina önskemål. Och de är stora, större

än någon kunnat förutse och större än någon
regering kan skriva under, men kan kanske
ligga som underlag till fortsatta förhandlingar.
Vi tror nog inte att varken regeringen eller ge-
rillan kan återgå till väpnad konflikt. Presiden-
ten, som tillhör oppositionspartiet men har
verkställande makt enligt konstitutionen, har
avsatt tre ministrar och tagit över försvars-, in-
rikes- och masskommunikationsdepartemen-
ten. Nu får vi se vad som händer härnäst. Det

talas om samlingsregering, och det är nog vad
de flesta hoppas pä, bara inte ledamöterna sliter
sönder varandra.

Här i Gurutalawa lever vi l vår egen lilla värld
med sorg och glädjeämnen. Tankar och tal rör
sig mest om för litet regn eller för mycket, om
ert nytt dricksvattenprojekt och vägreparario-
ner eller saknad av vägförbättringar, om ett
mord och ett självmord, om skolgång och
bättre frösorter, om en ny (gammal) buss till
byn och våldtäkt på en skolflicka.

Man har med mångas hjälp fatt igång ett bra
dricksvattenprojekt till omkring 70 familjer.
Byborna har själva gravt den stora brunnen,
byggt uppfyllningscisternen och lagt ledningar.
De lokala myndigheterna, vi och många andra
har hjälpt till med material.

Pengar ur bäst-behövs-kassan" räcker till
mycket. Ett samlingscenter i en avlägsen del har
fått elektricitet. Tre familjer har ocksä fatt

Kyrkoblael

elström till sina hus med hjälp"aT sina f&ldrar.
Ni förstår nog vad det betyder att fä ljus genom
att trycka på en knapp istället för en osande
ftasklampa som dessutom kan vara farlig om
den välter.

Mamman i en familj och pappan i en annan
samt tre gamla har gått bort under året. Mam-
man (också hon hette Bisomenike, som annars

är ett ganska ovanligt namn), hade länga perio-
der legat på sjukhus. Familjen är mycket fattig,
mannen 49 är är förståndshandlkappad, men
de två barnen Ranjith, l l år, och Taranga, 7, är
friska. De var tidigare mycket undernärda. De
har en farmor och en mycket snäll fadder,
som hjälper dem.

Weerasooriya, bara 35 år, dog i cancer. Ännu
sorgligare är att båda barnen, Priyangani, 13 år,
och pojken, 8 år, är sjuka. De skickades från
det ena sjukhuset till det andra och nu i novem-
ber opererades flickan för en knuta på halsen
pä det stora sjukhuset i Kandy. Man tror att
också hon har cancer. Pojken ska också in for
nya prov. De har fått hjälp ur kassan, men skall
nu fa. bil fadderbarn.

Vethuvel, som jag skrev om tidigare har opere-
råts i sitt onda ben. Han gar med käpp nu, men
blir nog aldrig riktigt arbetsför. Vi har anlitat en
advokat. Det kommer att ta lång tid och kosta en
del pengar, men vi hoppas ändå att han skall få
kompensation. Han var ju helt oskyldig till
olyckan där han satt i en parkerad vagn.

Vi var på en tillställning i veckan på vårt
samlingscenter, arrangerat av barnen till med-
lemmarna i kvinnogrupperna. Barnen, 8 år och
uppåt, har startat klubbar och samlas en gång
om året med barn från andra klubbar. Temat
var nationell enighet", och här var de samlade
slngales-, tamil- och muslim ungdom ar till en
riktig heldag med förtäring och tävlingar l
dans, sång, teckning, små sketcher och att hålla
ett kortare tal på tre minuter (ämne "Fred"). Vi
som såg och hörde var verkligen imponerade
över hur frimodiga och duktiga de var dessa
ungdomar att framföra sina tal och talanger. Jag
som själv har så svårt att yttra mig Inför publik
var full av beundran.

H A P py-
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Till vänster: Inga-Lisa Fairweather,
ursprungligen Falköpingsbo, är sedan
många ar bosatt i Sri Länka. Ett pär gånger
om året berättar hon i sina brev om livet i
Gurutalaiua.

Till höger: Tänk att fa ett nytt hus!

Tliq.nk.. ^ou.
]faY. Kelping . U5

\^1\\\\ fo^e

P-fflfs^anio

..J^-^&l-Zs^Q-Ya.W..-..
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Julkort frän fadder-
barn och familjer.

.
<^'

?*-S^\1-T

En dag l höscas kom Kamarathne på besök.
Han var fadderbarn på 80-talet. Nu kom han
för att säga adjö innan han for till England. Jag
hade inte sett honom på många år, men visste
att det hade gått bra för honom. Han tog stu-
denten, kom in som en av de få manliga på
sjuksköterskeskolan och arbetade sedan på
olika sjukhus här i landet. Sedan for han till
Mellanöstern där han arbetade några år och
fick bra lön, och nu har han fått en jättefin
plats på ett stort sjukhus mitt inne i London
med en lön som omvandlad i rupees kan jäm-
föras med de högst betalda här i landet. Tala
om success-story!

Faddcrbarnen växer upp och flyger ut. Flera
av varit med i tio år och en lång rad får fortsatt
hjälp med yrkesutbildning. Tre nya ungdomar
har kommit in på Hotellskolan. Vi hoppas ju
att turistindustrin skall komma igång igen.

Vi ber: Herre, ske din vilja ute i världen och i
våra egna liv.

Varma hälsningar, Iriga-Lisa.
's.

Vill du också bli fadder?|
Många har redan blivit det. Med en liten
summa pengar kan du hjälpa ett barn eller
en hel familj till ett drägligt Uv. Familjen får
möjlighet att skaffa en bostad och barnen
får ga i skolan. I gengäld fÅr de ställa upp på
det satt de kan.

Många barn i Sri Länka har förlorat en av
eller bada sina föräldrar och ofta finns bara
mormor eller farmor kvar att ta hand om
dem.

För en liten summa kan du ge dessa familjef
enjramtid. Är du intresserad av att Uifad-
der, hör av dig till Anne-Marie Hedenber^
pä S:t Olofs gärd. Hon har själv varit faddel
under många ar. Du nar henne pä tel^ori
0515-77 63 25, säkrast måndag, onsdag el-
ler torsdag.

^
'}

/^/^Å'. f:\^
4.®%^
iSS^:^
^SäS^CWi.rf--

' G0fl
Ju^

.'/ ̂ -<2?^ Till höger: Jea.ram, ett
av många fadderbarn,

^ har skickat en teckning
\^^^^ pä familjens nya hus.

^ ^



Sri Länka, fortsättning

Micklefield Village Center
Hjälp till självhjälp

The Micklefield Village Centre har växt fram
ur de behov som. finns i ett land som. Sri
Länka. Da Inga-Lisa Fairweather först kom
hit 1965 fanns inga bussföbindelser och nian-
niskor hade långt till närmaste sjukhus.

vaprovinsen är ett eftersatt område
med en befolkning som i huvudsak le-
ver på jordbruk. Ännu idag finns här

inga industrier att tala om bortsett från någm
teplantager. En växande befolkning har med-
fört att jordlotterna per invånare krympte tills
familjerna inte längre kunde livnära sig på vad
jorden gav. Långa torkperioder gjorde knap-
past saken bättre. Som en följd av fattigdomen
kunde många barn, särskilt flickor, aldrig få gå
i skolan.

Inga-Lisa hade många vänner och släktingar
i Sverige som hjälpte till att starta ett fadder-

program för att barnen skulle kunna gå i sko-
lan - fattiga barn, studenter, gamla och ut-
blottade, handikappade och ensamstående
mödrar. Allteftersom barnen vaxte upp fick
de utbildning på olika områden. De blev
snickare, murare, sömmerskor och väverskor,
lärare, sjuksköterskor och mekaniker. En del
har fått möjlighet att läsa vidare på universitet
och är nu läkare, ingenjörer, universitets-
lektorer och advokater.

Visst finns det också de som har misslyckats.
En del hoppade av skolan och tog värvning i
de väpnade styrkorna och några av dessa är
idag döda, saknade eller mvalidiserade.

Växande behov

Efter några år blev behovet av ett ställe där
man kunde ta emot de behövande alltmer up-
penbart och en liten byggnad uppfördes for
detta ändamål. Denna används fortfarande

under namnet "Kliniken". Kliniken är öppen
två. dagar i veckan och då brukar mellan tio
och tjugo personer komma med allehanda
problem, sjukdomar, äktenskapsproblem, fa-
miljeplanering, näring, trasiga hus och mycket
annat. .Man samarbetar med lokala läkare och

kanske består det viktigaste arbetet i att ge de
sjuka råd om var de kan få bästa tänkbara
hjälp.

Kyr ko h låd

^-"s^s
* y ?* 4'lJ
3456749

171819202122
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Beebi visar upp den filt hon fatt till sin förlamade son
och den sari hon fatt själv.

Fakta Sri Länka
Yta: 65 610 kn\" (något
mindre än Götaland)
Invånare: 18,5 miljo-
ner, 282 inv/km"

(Sverige har 18 inv/
km")

Statsskick: republik
Befolkning; huvud-
sakligen singaJeser
(74%)ocht. imiler(24
%)

> Språk; SingaJeslska, ta-
^ mil och engelska

Religion: buddhister
l (69%), hinduer (16%),

muslimer (8%) och ka-
mliker(7%).

Viktigaste närings-
grenar; Jordbruk, Jn-
dustri och haiidel

1986 fick organisationen en liten bit mark av
regeringen och på denna byggdes ett kom-
muncenter. Det byggdes med donationer frän
Sverige och Diakonia hjälpte till med installa-
tionen av elektricitet och möbler. Centret har

blivit en samlingsplats med många aktiviteter,
bl a eftermiddags undervisning, kvinnogrupps-
möten och förskola. Många barn far här möj-
lighec till undervisning och handledning i ma-
tematik, naturkunskap, engelska och musik.

I möjligaste mån samarbetar man med hälso-
och socialdepartementet, bl a genom program
för undernärda förskolebarn och tillsammans
med hälsomyndigheterna arbetar man med fa-
miljeplanering, vaccinationer och kliniker för
vård av nyfödda barn.

1990 startades Social Mobilization Project,
vilket riktade sig speciellt till kvinnor. Idén ba-
kom projektet var att kvinnor mer aktivt
skulle kunna få makt över sina egna liv och till-
sammans finna utvägar ur sin fattigdom.

3CE

Vill du lämna ett bidrag till verksamheten i
The IVticklefieid Village Centre kan du göra det
pä bg. 5146-0335.



SKM och SKUT-
Svenska kyrkans röst i utlandet

Mission betyder sända. Ordet missionär kanske i första haiulförknip-
pos med de människor som förr i tiden åkte iväg tiU främmande, av- .^;i§3«
lägsna platser för an kristna hedningarna., på samma sätt som Ansgar w§^
en. gång kom till vikingarnas Sverige. Idag har ordet en långt vidare ^i^]j
innebord, även om spridandet av det kristna budskapet fortfarande ]^^
står i fokus. Mission handlar om att spränga gränser.

ra.r]e församling har i sin församlings
Instruktion redogjort för hur man av-
ser att bedriva mission eftersom det är

en av församlingens grundläggande uppgifter.
Missionen syftar till att människor ska komma
cill tro och alla kristna medverkar mer eller

mindre till att utöva mission i sin vardag.
Mission kan bedrivas på många olika sätt.

Undervisning är erc sätt, samtal ett annat. Men
för månsa människor innebär mission fortfa-

rande det arbete som bedrivs i andra länder.

Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige, utan
har ett brett Internationellt nätverk, framför

alle genom sina organisationer Lutherhjälpen,
SKM och SKUT.

Svenska kyrkans mission
eller SKM, som det förkortas, har en lång his-
toria. Sedan 1874 har SKM varit Svenska kyr-
kans redskap för samverkan med kyrkor runt
om l världen, i Afrika, Asien och Latiname-

rika. Till skillnad från andra missions-

organisationer markerade SKM från början
att det handlade om kyrkomission. Med det
menade man att mission var hela kyrkans an-
svar, inre bara ett Fåtal eldsjälars, och att syftet
var att bilda självständiga kyrkor runt om )
världen.

Idag innebär kyrkomission att man samar-
betar med andra, självständiga kyrkor, men
man bedriver inget "eger" arbete. Under de se-
näste decennierna har man mer och mer för-

stärkt samarbetet med icke-lutherska kyr-
korraditioner.

Vilka mål har man då? Vägledande med det
internationella arbetet är Delaktighet och öp-
penhet, Ekumeniskt förhållningssätt, relatio-
ner och ömsesidighet samt Utsattas tolknings-
företräde.

Till höger: Ett av
mänga möten för
personalen i Svenska
kyrkan, SanAgustin.
Folo: Arne Larsson/IKON

'Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar .

Matt 28:19

Nedan: Svenska.

kyrkans Mission
samarbetar med

ändra kyrkor över
hela världen.
Foto: Margareta Temnéus

Svenska kyrkan i utlandet
"Du kan resa långt bort, och jag är där, jag är
där. Du kan resa långt bort, och jag är där.
Varken tro eller ras eller namn sätter gränser.

Jag är där. " Psalm 97.
Det finns alltid en svensk kyrka öppen nå-

gonstans i världen! Där finner au pair-ungdo-
mar, turister, sjöfolk och utlandssvenskar en
öppen dörr till gemenskap och värme, till
gudstjänst och aktiviteter på sitt eget språk.
Svenska kyrkan i utlandet har samma uppgif-
ter som en församling i Sverige.

Mlen utlandskyrkan
har också andra uppgif-
ter än hemma. Det be-

ror på act människor
som befinner sig utom-
lands lever under så an-
norlunda villkor och har

helt andra behov. Det

sociala kontaktnät man

har i Sverige saknas ofta
när man bor i ett fram-

mande land, man är
ofta mer Isolerad och

därmed mera sårbar.

Därför blir utlandskyr-
kan en viktig mötesplats
l både glädje och sorg,
också för dem som

hemma i Sverige sällan
eller aldrig går i kyrkan.

7 Kyrkohln^



Bilder från Ryssland och Rumänien kommerfrån Ingrid Stridhs privata arkiv.

Ingrid Stridh, Slättmissionen:

"Vi hittar alltid nya vägar"
Hittills i är har 30 Ungtadare med fimöden-
heter rzMat ivägjrån den Ulla byn Stenumpa
väg mot Östeuropa och Ryssland. Behoven är
enorma, och fattiylomen ofattbar. Slätt-

missionens arbete tar aldrig slut.

Itenum ligger strax söder om Skara och
vägen dit slingrar sig genom skog och
Över gärden där snön ligger vit den här

kalla januaridagen. Vi möts av Ingrid Stridh,
som visar oss runt i lokalerna och berättar om

Slättmissionens arbete. Här på gården, som
för övrigt är Ingrids föräldmhem, samlas allt
det som skänkts eller köpts billigt för att sorte-

ras, packas och slutligen skickas vidare med
lastbil.

Alltihop började i augusti 1992, då vänner
från Norrland frågade Ingrid och hennes man,
Per, om de inte ville följa med på en tur till
Ryssland. Det ville Inte Ingrid den gången,
men trots detta följde både hon, Per och alla
fyra barnen, Marcus, 16, David, 14, Samuel,
13 och Sofia, som då var 8 år, med på resan,
som blev en oförglömlig upplevelse.

- Efter den resan tänkte Jag bara att "när ska
vi åka nästa gång", säger Ingrid.

Många resor
Nästa resa blev av redan l november samnia

år och sedan dess har hjälparbetet fortsatt och

Nedan: Ryska flickor med dockor från Åsar f>.

Kyrknhlrtfi

ökat. Första åren blev det cirka fyr a resor per år.

Under kriget i Jugoslavien besökte man vid
tre tillfällen ett flyktingläger i Serbien. Ingrid
berättar om sina upplevelser och om de sva-
righeter som drabbade befolkningen då de
tvingades fly från sina hem. Exempelvis kom
till lägret tolv bosnienserbcr som åkt 100 mil
på en crädgårdstraktor!.

Familjen Stridh flyttade från Skärv till går-
den i Stenum 1995. Då fanns här en ladugård
som man reparerade för atc kunna använda
som lager och plats för packning, men den vi-
sade sig snarc värn för liten och man blev
tvungna att bygga ut för att få ändamålsenliga
lokaler. Allt material har man fått gratis eller
köpr billigt. Det gäller också byggmaterial
man använt i Ryssland, då man byggt och re-
noverat bl a kyrkor och sjukhus.

Vid ett tillfälle behövdes elva toalettstolar

och det fanns bara sju. Då ringde en man från
Borgstena och frågade om man ville ha fyra
coalettstolar, för det hade han. Vid ett annat

tillfälle fattades sextio element vid en renove-

ring och just då ringde någon från högskolan i
Skövde och frågade om de hade användning
av element för de hade sextio stycken som de
ville bli av med!

- Det är nog meningen att vi ska hålla på med
det här, skrattar Ingrid.

Nya regler i Ryssland
Under senare tid har det blivit allt besvärligare
att ta sig in i Ryssland med hjälpsändningar,
beroende på de höga avgifter som ras ut vid
gränsen. Men bara för att det är svårt är det
inget absolut hinder, bara man ar cillräckligt
beslutsam och listig. Istället för lastbilar kör
man med minibussar över gränsen. Vid ett till-
fälle parkerades långtradaren med byggmate-
rial precis intill den ryska gränsen och därefter
kördes flera vändor för att fä med allt över till

Ladenpodja i Ryssland. En av tulltjänstcmän-
nen blev misstänksam och hotade att gripa
chauffören, men då tog man helt enkelt vägen
runt en annan tullstation, då den nitiske tulla-

ren var i tjänst.

Ett annat sätt är ju att köpa materialet i Ryss-
land eller att skicka det med dem som ska utföra

8

Ovan: Sonen Samuel har vari.

Nedan: Gungställningen blev till:



led på flera resor.

^ glädje for barnen i Ryssland.

Till höger: Med hjälp av burar från Sverige
kunde befolkningen starta hönseriet i
Rumänien.

arbetet. Då man hjälpte till are återuppbygga ett

hem för hemlösa i Ivangorod tog man vägen
över Escland. Varje person fick ha 50 kg bagage
med sig och då gällde det bara att stoppa in så
mycket folk som möjligt i minibussarna!

- Dec finns alltid vägar, säger Ingrid. Det gäl-
ler bara att hela tiden komma på nya sätt.

Matpaket till Rumänien
För tillfället går många hjälpsändningar till Ru-
manien och Ukraina. Även A/Toldavien och

Vitryssland finns med bland de länder som får
besök av Slättmissionen. Till Rumänien och

Moldavien skickas matpaker. Maten köps in i
landet ifråga, dels för acc det är svårt att hålla.
den fräsch under en lång resa, dels för att man
får mer för pengarna. Dessutom får befolk-
ningen då det de ar vana vid och tycker om.
Varje familj får ett paket bestående av 15 kg bas-
varor.

Positivt att ha med Samuel

Mycket av hjälpen l Ryssland har gått till gamla
och barn på institutioner. Barn med handikapp
göms undan på hem och glönis bort av såväl
myndigheter som människor ute i samhället.
Pers och Ingrids son Samuel, som i år blir 25 år,
har vid flera tillfällen följt med sina föräldrar till
Ryssland. Samuel har Downs syndrom och i
Ryssland är det ytterst ovanligt att människor
med hans sjukdom vistas "fritt" ute i
samhället. Många har tittat med en
blandning av undran och rädsla då de
mött honom. Ingrid eror att det är posi-
tivc för befolkningen att se att förstånds-
handikappade inte är farliga eller ocacka.

Gåvorna kommer från många olika
ställen runt om, inte bara i Skaraborg,
utan faktiskt från hela Sverige, till och
med långt uppifrån Norrland. En del
organisatloneer sorterar godset innan
man lämnar det vidare, medan annat

kommer osorterat till gården i Stenum.

Ingen marknadsföring
Släccmissionen har aldrig aktivt gått ut
och marknadsfört sig. Det har aldrig be-
hövts, eftersom människors kännedom

om verksamheten spritt sig muntligen. Beho-
ven i Östeuropa är oändliga, men så länge män-
niskor fortsätter att skänka av sitt överflöd rul-

lar lastbilarna vidare. En anledning till att så
många valt art ge bidrag via Slättmissionen är
ärr man vet att hjälpen kommer fram.

- Man vet att vi åker själva, det är nog en vik-
lig del, tror Ingrid.

I Falköping sker insamlingen genom S:t
Olofs gård, där man kan lämna allt som kan
vara till nytta, kläder, leksaker, filtar, toalett-
artiklar, garn och mycket annac. Men det man
lämnar ska vara helt, rent och användbart, för
verksamheten är inte ett sätt atr bli av med

skräp vi inte vill ha. Det man skänker ska Ju bli
till glädje och nytta för den som får det.

M'E

Nedan: Missären är stor bland de äldre i

Rumänien.

q Kyrkoblad



Budget 2004 Vill du läsa mer om budgeten 2004 kan
du hämta den på kyrkoförvaltningen.

Vård och underhåll av fastigheter

Det är dyrt att vara fastighetsägare, det vet
alla som har ett eget hus. Vad vi kanske inte
tänker pä är att alla. ntedlemmar i Svenska
kyrkan också- är delägare i kyrkor^ försant-
Hngshem och andra byggnader som ägs av
samfundet. M^en smakar det sa kostar det..^
Falköpings kyrkliga samfälllghet äger i dagslä-
get arton kyrkor, tio församlingshem och två
prästgårdar och några övriga fastigheter. Allt
detta måsce givetvis underhållas, vilket under
nästa år kommer att kosta i runda tal 900 000

kr. Till detta tillkommer nödvändiga investe-
ringar på ca 1, 5 miljoner kronor.

Vad är det då som kostar?

Kyrkor
Exempel på investeringar/renoveringar under
2004 är:

S:t Olofs Iqrka. Ljudanläggningen behö-
ver moderniseras. Detta kommer att ske suc-

cessivt, och för 2004 budgeteras 80 000 kr.
Tjärning av yttertaket kommer att kosta 90 000
och omklädning av altarringen och stolar i ko-
ret är beräknad till 60 000 kr.

Luttra kyrka. Tjärning av spåntak beräknas
gå på 30 000 kr.

Märka kyrka behöver ett nytt textilskåp för
ca 30 000 kr.

En större Invändig ombyggnad kommer
under 2004 att genomföras i Fredriksbergs
kyrka till en kostnad, av 140 000 kr.

Vartofta-Åsaka kyrka kommer under året
att genomgå en omfattande renovering. I ren-
overingen Ingår omputsning av fasaderna, re-

w- ̂  noverlng av stomme, takpanel och spåntak rill
klockstapeln. Kostnaden för detta, l 345 000
kr, täcks till hälften av ett kyrkobyggnads-
bid-rag beviljat av Skara stift.

Församlingshem
Hembygdsgården i Skörstorp. Handikapp-
anpassning med WC och ramp är budgeterad
till 180 000 kr.

I Falköpings forsamlinghein kommer plane-
rade åtgärder som nya markiser, fönster-
underhåll och unrändiga arbeten att kosta ca
255 000 kr.

^>
'<."

'.f

''".{
.^

.i
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Slötagården är l behov av ombyggnad och
modernisering av köket. Härtill budgeteras
130000kr.

Övriga fastigheter
Förutom kyrkor och församlingshem äger
samfalligheten en del andra fastigheter, som
även de behöver tillsyn och underhåll.

S:t Olofs gård kommer att få en översyn
av av ytterrak och fasader. 46 000 kr är avsatt
till detta 2004 och ytterligare 100 000 kr 2005.

Det yttre underhållet av Skörstorps lärarbo-
stad är eftersatt och åtgärdas för 130 000 kr.

Avloppssystemet l Släta prästgård vållar
fortlöpande problem och renoveringen är be-
räknad till 60 000 kr.

Andra åtgärder
Utöver de åtgärder som nämnts ovan finns
det ytterligare behov att tacka. Det räcker inte
längre att låsa fastigheterna för att hålla inkräk-
tare borta, utan der fordras även att man insral-

lerar larm. Und-er 2004 kommer investerings-
kostnaderna för larm act uppgå till 50 000 kr.
En annan stor utgiftspost är underhåll av
kyrkklockor, beräknat till 100 000 kr. 300 000
kr läggs på energibesparande åtgärder, som
i sin tur kommer att spara pengar i framtiden.

I ett förslag från kyrkonämnden till fullmäktige
kommer hyrorna för våra fastigheter att höjas
med 100 %. Definitivt beslut om dett kom-

mer att fattas vid samfällda fullmäktiges sam-
manträde 18 februari.

Kyrkoblad 10



Lutherhjätpens fasteaktion 2004

Hungern är alltid närvarande.

'^'''"SSSSW^a..̂ ^^ '. &i ': --" ^'' . ^^' !'\'^;-. ".^

"-" ^, å.S.
- När jag växte upp hade min pappa månget djur, dromedarerna var både ståtliga och feta. När
vi behövde köpa någonting sä tog han med några djur till Sudan där han kunde sälja dem med
god förtjänst, berättar Kadidjii. I dag överlever hon och barnen pä en brödbit per dag. Till

vänster barnen Fatna och M.ariam.

. .
Idsta dottern Mariam vet att hon inte

kan räkna med att äta förrän det blir

.kväll. Då har mamma Kadija bakat ett
bröd av vetemjöl, vatten och salt och tillsam-
mans med en kopp te blir det hennes mat
också idag. För att släcka törst och döva
hunger dricker hon vatten innan hon går till
skolan och när hon kommer hem. För henne

har hungern blivit ett naturligt tillstånd.

I en mycket enkel hydda l utkanten av en by
i Eritrea håller Kadidja på med morgon-
sysslorna; att göra upp eld, krossa kaffebönor
och koka sitt morgonkaffe. Hon tittar bort
mot sitt nästan tomma matförråd och undrar

hur liten näve från sin mjölpåse hon ska våga
använda idag. Hon försöker komma ihåg hur
länge sedan det var hon kunde göra en gröt
redan på morgonen åt sina tre barn Fatna,
Maciam och lille Abuamna som just blivit två.

Han gnyr lite och letar efter hennes tomma
bröst som varit uttorkat alltför länge.

Trots att det är en mänsklig rättighet att få
äta sig mätt går varje dag närmare en miljard
människor ständigt hungriga. Kadidja är en av
dem. Lille Abuamna en annan. Dagligen dör
15.000 barn under fem år av svälr.

Lutherhj alpens kampanj Utrota hungern star-
tar den 22 februari och pågår till den fjärde
april. Målet är art samla in minst 50 miljoner
kronor. Med en gåva är du med och ger fler
människor mat för dagen.

Lutherhjälpens pg 90 02 56-9

L.utherhj alpens arbete
om rärrvisa. Att fat-tigi
niskor ska få bätirc ocl

sare livsvillkor, övemllc,

den. Stora urd, men i

av de projekt som får si
Lutherlij;itpen är det oj
blir verkliga i vanliga m
kors vardag.

Många gånger är del
cnkek. Det handlar

sätta igång - att
iiiskor att fä möjlighet1
sörja sig själva och sin^
jer.

Lutherhjälpcn är ci
Svenska kyrkan ocli bygi
arbete på det kristna ii]
ger att förvalta skapeli
käinpa orätcvisor ocl
alla människors likal

Människor för stöd oy

ken tro de har, i arbete fi

visa, inflytande och erl

[are liv.

1

Foto: Jim Eifström/IKON
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itet av varje

Nya skrudar i S:t Olofs kyrka

Nu finns det plats i treårsgruppen
pé förskolan Arken!
För mer informacion och anmälan, riiig före-
ståndare Solveig Asmus, tel 0515-77 63 34
eller besök vår hemsida

www. sv e n skakyrka n . se

S:t Olofs kyrka har fått två
nya mässhakar som köpts
in av kyrkorådet. Den
violetta kommer att anvan-
das under fastetider och

den gröna främst under
Tre faldlghets tiden. De är
vävda på Tre Bäckar l Varn-
hem och brodyren är uc-
förd på en konscatelé i
Litauen.

S: t Obfs gårcf- våren 2004
För mer information ring 0515-77 63 25

l!

LVi behöver tygerTsybehor och garn attsti clta-a:v!^
:nvilliga damer syr och stickar till barnhem*fängelser,]

[internatskola och sjukhus ijtyssland och RumänieBS

Temakvällar

Diskusslonskvällar kring temat "Ett steg i ta-
l get! Vad händer oss genom livet? Vilka förut-

sättningar har vi" Sång och musik efter ämne.<
l Kaffe. ]
l Torsdagar 4 mars, l april, 6 maj U 19. 00.

t ^°^e^.
1 /^l^^ ''l''-'*l< ^, ''<

.< ^'^rf ^ <
-<<*.

1

"^
VäC^gmna!

Läsecirkel

Tisdagar kl l l . 00
samlas vi för att läsa

och lyssna till olika
författare. Kaffe.
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Vad är det han säger?
På bilden ser vi två av pastoratets välkända profi-
len kyrkoherde Lars Magnusson och kontraktsprost
Martin Sandström i samspråk över en bit tårta. Det
verkar vara djupa frågor som avhandlas, men vad
säger egentligen Martin?

Kommer du på en fyndig formulering, så skicka den
till Kyrkobladet, Falköpings kyrkliga sainfällighct,
Box 734, 521 22 Falköping eller till e-post-adress
fatkoplng. info@svenskakyrkan.sc

Vem är hon?
Statyn på bilden i KB 4/2003 föreställde Sankta
Lucia. Frågan var svår, men några av våra kunniga
läsare lyckades ändå lista ut det rätta svaret. En av
dessa kunniga var Erna Fredriksson, Trädgården
Släta, Vartofta.

Grattis!

Bokpris komnier på posten.

^^/A'"l̂ ,<?c
P.S °^,

Po

Vinnare Korsordet 4/2003
l:a pris Anitha Zetterlund

Forsgatan 11, Falköping
2:a pris Vera Johansson

Storgatan 53, Floby
3:e pris Gun Sörqvist

Nordfalegatan 16, Falköping

Efter önskemål från våra läsare kommer den rätta lösningen av
korsordet att finnas anslagen på kyrkokansliet och på S:t Olofs
gärd snarast efter sista datum för inlämning. Pga utrymmesbrist
kan vi inte publicera den i Kyrkobladet.

 

f,
'ET

efl.

rStödlLTrtl^rhiälpei^l

fgi^it/låtSLöwn55rtia iVä§alo'ppet!]
[Första söndagen imars går Vasaloppet och dajorhoppninssvis med Mats LSwing
''^sStfdlteSMSS KSåktfl^^aS^yt idigiire*med vitrieranderesultat'Frågan
'ärnu, vilkentid tror du att han får i år^
^Som en liten hjälp till den som inte har en aning om hur lång tid det tarätt åka 9 mil
^ä^kid3rJcS?vi t'Sla*orrAtt Mats förra året kom i mål pä tidenS timmar, 2^
tcrocti 31 sekund^
(Varje vad kostar l (JTcronor. \%let kan lämnas tillsammansmed pengar pä pastor^

ISpeditlpnen eller sändas med post till ;,KyT kobIadet,*Falköpings kyrkliga samfällig^
bSt*BS734^2lfc_2 Falköpi^. Märk l^^rtetAYasaloppet^De tre som gissar
närmastvinner bol^riserl övrigtgårbehållnineen_oaykortaFtiU I.B^^hj^tS^
fasteaktion!!

iDiS^d Sä^Wffredaktioaenullhanda senast fredag 5 mars. Du Sr lämna hur
månéä vad duvill^

Jag tror att sluttiden blir:

Vad 1

Vad 2

Namn:

Adress:



Foto: privat

Slutspurt på Nuckö
Församlingarna i Släta- och Åsledelen har under
många år engagerat sig för Nuckö församling i Est-
land. Vägkyrkeverksamhet, kollekter vid sommarmusik-
kvällar och andra temagudstjänster, forsamlingsaftnar och
lotterier, Insamlingar och auktioner, allt har kommit vän-
församlingen till del. Det primära syftet har varit att för-
söka rädda den gamla 1700-calsprästgården, oerhört ned-
gången efter 50 år av kommunistiskt förfall, och där skapa
utrymme för församlingsverksamhet, söndagsskola, kon-
firmationsundervisning m. m. Den yttre renoveringen är se-
dan några är färdig (se bilden) liksom den högra delen av
undervåningen.

Återstår så den vänstra delen, som enligt planerna bl. a.
skall inrymma en liten lägenhet för präst eller diakon.
Nucka församling har nu äntligen fått en egen diakon. Han
heter Indrek Köiv, en ung och energisk blivande präst, som
nu längtar efter att tillsammans med hustru och barn kunna
flytta in i Prästgården och därifrån arbeta med och i för-
samlingen. Ännu fattas dock drygt 100.000:- för att ren-
overlngen och färdigställandet av bostaden skall kunna full-
bördas. Dags alltså för slutspurten l det trägna arbetet kring
Nuckö och den gamla prästgården. Under våren kommer
det att anordnas två församlingsafmar kring Nuckö, tema-
kvällar som alla är hjärtligt välkomna till. Arbetsgruppen
för Nucka tar också tacksam emot bidrag från

-"f l"r^. ""^'

-^M-US ,
iWW?N>'

syföreningar och enskilda, samt kollekter och andra medel.
Tack för all hjälp till våra vänner i Estland.

TedlfosvaCC

VISA MIG, HERRE, DIN VÄG. ...

Tema- och musikgudstjänster i Fastetid - söndagar kl. 19. 00
Kyrkkaffe med "bonusprogram" vid samtliga tillfällen!
Kollekt till vän församlingen Nuckö.

15/2 ÅSLE Löwing
22/2 SLÖTA Elbornsson
29/2 TIARP Svcnning
7/3 SKÖRSTORP Elbornsson

14/3 MULARP Löwing
21/3 KARLEBY Elbornsson
28/3 SLÖTA Kaukonen
4/4 TIARP Löwing

Ted RosvaJl, sång/gitarr |
Släta Banikör

Ållebergs Kyrkokör
Gloria Joyce Bart, harpa
Flöjtmusik
Solskenskören fr Dimbo

:gs Kyrkokör
Svenska Kyrkans Unga

Oratoriet Skapelsen i Falköping
Den 28 februari kommer ett av musikhistoriens mest
kända och spelade oratorier att kunna upplevas i
Fredriksbergs kyrka i Falköping.
Det är oratoriet Skapelsen av Joseph Haydn som framförs
med Falbygdens Oratoriekör, Jönköpings orkesterfören-
ing och solisterna Karin Ingebäck, Lina Lannemyr, Olof
Lilja och Lars Arvidsson. Ove Getting, Jönköpi ngs orkester-

förenings ledare, dirigerar och Tore Svensson svarar för kör-
instuderingen.

1791 var Haydn i London och blev då överväldigad av
Handels oratorier som han upplevde i Westminster Abbey.
Han talade med en god vän om sin längtan att skriva något
liknande och bad honom om tips på tema. Vännen lämnade
över en bibel till Haydn och sa: Här har du och ta det från
början! Det gjorde Haydn och det samtalet blev upprinnel-
sen till ett av musil<historiens mest omtyckta oratorier med
skapelseberättelsen ur första Mosebok som tema.

1798 var verket färdigt och uppfördes ofFentligt första
gången 1799 i Wien. Det är ett verk med programmusik,

det vill säga att musiken målar handlingen som sjungs av
solister och kör på ett uttrycksfullt sätt; man hör när ljuset
bryter fram, klipporna formas, vattnet brusar, fåglarna
sjunger, stormen viner, kräldjuren tar sig fram, boskapen
på ängen osv. Till sist skapar Gud till sin avbild männis-
korna Adam och Eva, vars kärlek beskrivs i den tredje de-
len.

Verket blev omedelbart mycket populärt och gavs många
gånger i Wien men även i Stockholm. I Falköping har det
framförts på 60-talet av Falköpings orkesterförening och
Sångsällskapet, pä 80-talet i Skövde och Varnhem av Bo
Ramviken, som också har gjort textöversärcnlngen. På de
senaste decenniet har det ej framförts i Skaraborg. Ofta var
det upp till 200 medverkande i framförandena på Haydns
tid. I Falköping blir det väl drygt 100 som kommer att ljuda
i Fredriksbergs kyrka i denna lättlyssnade och medryckande
musik. Den 29 februari repriseras framförandet i Göteborgs
Domkyrka.

Tore Svensson
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Eftertankar

et finns människor som är mer

Imänniskor än andra, och då pra-
tar jag inre om människovärde

utan om vår roll som medmänniskor. Hur

kommer det sig att en har ett hjärta som är
stort och fyllt av kärlek till medmännis-
korna, medan andra är fullt uppt agna av

sig och sirr?
Det finns så många runt omkring oss som gör ett enormt

arbete För art hjälpa och stödja, dem som har dec svårt. Att
vara medmänniska behöver ju inre betyda mer än att man
bryr sig om hur andra har det, att man frågar hur de mår
och att man falctiskt lyssnar på svaret. Inte bara på det som
sägs, uran också på hur det sägs. Ännu naturligare borde det
vara att som medmänniska och som kristen bemöta andra

på samma sätt som man själv vill bli bemött.
Det här numret av Kyrkobladet är tillägnat dem som ar-

betar för andra och vars arbece innebär en skillnad mellan
liv och överlevnad för den som får ta del av det. Det är
människor som ser längre än till sina egna behov. Det är
människor som gör något åc det andra låter Förbli en tanke.

Nu finns der naturligtvis många fler är de som nämns l
detta nummer av KB. En del har vi redan skrivit om i

Kyrkobladet och en del kommer vi att skriva om fram-
över. Tyvärr rymmer denna tidskrift bara sexton sidor, vil-
ket ibland känns som ett hinder då det finns mycket att be-
rätta. Så, alla ni som också lägger ner ett stort arbete för med-

människor både här i Sverige och l andra länder, ni är inte
bortglömda...

För att övergå till mer triviala ting, så har Radio S:t Olof
nu utökat sina sändningar i närradion på söndagarna. Mel-
lan 10. 30 och 11. 00 sänder vi program med förankring i
församlingslivet (repriser tisdagar 6. 15 och 8. 15). För inne-
hållet i programmen svarar församlingarna själva, bortsett
från några tillfällen då barn- och ungdomsverksamheten,
kyrkomusiken och diakonin tar hand om värdskapet.
Programtablån finner du på vår hemsida (se sid. 2), i
predikoturerna eller i lokaltidningens programrablå.

Vid ett par söndagar har vi lämnat öppet för andra inslag.
Kanske har du själv en bra idé? Hör av dig l så fall! Det-
samma gäller naturligtvis innehållet i denna tidning.

Jag önskar alla läsare en Glad Påsk. Glöm inte att gissa
Macs Löwings tid i Vasaloppet och på så sätt stödja Luther-
hjälpens arbete. På så sätt kan alla göra en insats.

WE

.

00

av Anders Parsmo
Argument Förlag 2004
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