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»»Bättre brödlös än radios »»

Ordspråket kom till då hunger efter
bröd var vanlig i Sverige. Den som inte
var radios, blandade bark i brödet från
ungtallar. Sven Danell berättar att efter
krigs sammanbrottet en hjälpexpedition
kom fram till ett fångläger, där inrer-
nerna såg ut som levande skelett, var
den första begäran att få biblar. Nöden
hade lärt dessa människor att känna
hunger efter Guds ord. Hungern var
unik.

Profeten Amos skriver: "Se dagar
skola komma, säger Herren, då jag
skall sända hunger i landet, icke en
hunger efter bröd. Icke en törst efter
vatten, utan efter att höra Herrens ord.
Då skall man driva omkring från hav
till hav och från norr till öster och far-
das hit och dit för ärr söka efter Her-
rens ord, men man skall icke finna
det . . ."

Vi har fått en ny Bibel -81 - ett
Nytt Testamente som varit bestsellers
på bokhandelsdiskarna. Guds ord pre-
dikas mer än någonsin vid gudstjänster,
vid dop, vigslar och begravningar. Det
läses i l^ibefstudiegrupper. Ändå måste
jag fråga mig når det in i människors
hjärtan? Bevaras det där som en helig
skatt, som ett sade som skall bära frukt
till evigt liv?

Vi har slarvat med det dagliga brö-
det. Vi har inte län den nya generatio-
nen att bedja bordsbön.

Vi har slarvat med Guds ord? Därför
håller Guds ord på att försvinna från
oss, trots att vi säkrat en Bibel för bok-
hyllan.

Brödet på vårt bord. - Guds ord i
vårt hem - Nattvardens bröd på våra
altaren hör samman.

"Nattvardsmässan börjar inte med
att prästen läser instiftelseorden den
börjar med att brödet bakas i en ugn i

ett bageri, ja den börjar med sådden ute
på fältet och med planterandet av ett
vinträd ute i en vingård" så skriver en
engelsk teolog.

Vi behöver bära fram människors nöd
1 våra natrvardsgudstjänster, hungern
efter bröd, hungern efter Guds ord,
hungern efter Kristus i den heliga natt-
värden.

Stig Luttermark

Behoven växer

15 miljoner människor är på flykt un-
dan terror, krig och svält

Vart femte barn i världen lider av un-
dernaring

800 miljoner människor kan inte läsa
eller skriva

Var fjärde människa saknar tillgång till
rent vatten

Poleninsamlingen
Under den senaste insamlingen

december-januari
vi fick in

96. 664 kronor
ca 3 ton kläder

vi körde ner till Krakow (S:t Anna)
4, 5 ton barnvälling
3 ton barnmat på burk
ca 2 ton kläder (barn)

Pingstförsamlingar i Polen
fick resterande kläder

Ett hjärtligt tack till dig som bidrog!
Karl-Erik Tysk



POLEN - ZIMBABWE - AFGANISTAN
Nu börjar vi Lutherhjälpens fastein-
samling. Förra året fick vi i Falköpings
församling 84, 977 kronor.

Vi bör I ar med god marginal kunna
passera 100. 000-kronorssirecket. Lui-
herhjälpen har satt sitt mal till 30 milj.
(1981:26, 8). Låt oss hjälpas ät!

En stor del av medlen kommer Polen
tillgodo. Lutherhjälpen sänder under
januari och februari mat och hygienar-
tiklar för 3 miljoner kr (300 ton) till
olika kristna församlingar, främst l ut-
herska, i Polen. Man kommer att fort-
sätta allra minst ett halvt år framåt.
Sändningarna fungerar på samma sätt
som våra egna från Falköping. De går
direkt till församlingarna utan statliga
mellanhänder. Jag vågar därför säga att
det finns en 100- /o garanti för att hjäl-
pen når enskilda behövande familjer
eller institutioner, t ex barnhem. Och
vad som ar viktigt: Polackerna själva
vill ha sin hjälp via kyrkan. En av lan-
dets biskopar, Jan Pietraszko, sa' det
uttryckligen till mig vid mitt senaste
besök.

För övrigt har myndigheterna visar
sig mycket välvilliga till den kyrkliga
hjälpen, utan tvekan mer än till hjälpen
från andra organisationer.

Lutherhjälpen har särskilt satsat pä
nordöstra Polen, det sjörika Mazurien,
dit andra hjälpsändningar relativt sällan
har nått. Där har vi många av våra lut-
herska sysrerförsamlingar. Det är
främst barn och gamla, som hör till
mottagarna.

Polen behöver allt vårt stöd! Men
kanske du tycker att andra länder med
större nöd kommer i skymundan?

Det tycker inte Lutherhjälpen. Ät-
minstone inte när den ser på sin eget
hjälparbete. Så därför kan du tryggt ge
Luttierhjälpen ditt bidrag. Låt mig ta
två exempel:

Under 1980-81 var Zimbabwe i
Afrika största mottagarlandet med
5, 81 milj. kr. Den 21 mars kan du i TV
se en film om arbetet där (kl 18. 05).
Från vårt stift arbetar lakarparet Dahlin
från Skövde vid Mene-sjukhuset. De är
beroende av vårt stöd under fastein-
samlingen.

Afganistan är i ett värre läge än Po-
len, delvis av samma orsaker. En tred-
jedel av landets innevånare är pä flykt i
Pakistan. Man kan undra varför det
Inte har bildats en afganistanrörelse så
som det bildades en vietnamrörelse på
60-talet. Genom Lutherhjälpen kan vi
visa vår solidaritet med detta ockupe-
rade land. Över l miljon kr kanahse-
rades till de afrikanska flyktingarna
1980-81. Säkert kommer en större m-

sats att göras under innevarande år.
Ju mer vi avstår under fastan, desto

mer kan Lutherhjälpen hjälpa?
Karl-Erik Tysk

Pengar som förvandlar
För att konkret visa vad pengarna räcker

till brukar vi ibland ange exempel
på hjälpinsatser:

. l krona räcker till en dagsranson mat åt
en flykting i Afrika

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

. 100 kronor räcker till att förse en familj
i det ökcnhorade Maurctanlen med ko-

lon iträd gärd, redskap, fröer och bevatt-
ning

. 175 kronor ger en fattig bonde i Bra.sl-
lien en veckas kurs I jordbruksförbätt-
ring, trädgårdsodling eller svlnuppföd-
ning



Hjälpen
kommer
fram!

.
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Föreståndarinnan vid studentcentret i Miasteczko antecknar nog-
grant alla varor (här tillsammans med "husmor").

Krakowstudenter bär in

barnmat frän Falköping
i studenckyrkan i
Miastcczko.
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Patient på Kllimanjarosjukhusct.

Hjälpsändningar till afganska flyktingar i Pakistan.



Levande kyrka i Kina!
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'Himmelska fridens torg" i Peking. Centralplat-
sen både för det gamla kinesiska riket och det
land som byggts upp efter revolutionen. Här
vilar både Mao Tse-tung och Chou En-lai.

Jag har 500 deltagare i bibelstudie-
grupper och bortåt 300 i dopklasserna,
»erättar pastor Tsai, en gammal kines

som är präst l Hangchow och en av
ledarna för Kinas kristna råd. Han och
sju andra kinesiska kyrkoledare be-
sökte i våras Hong Kong och tillbring-
ade också en dag på Tao Fong Shan, ett
studie-, dialog- och konferenscentrum,
som stöds av Svenska kyrkans mission.

Pastor Tsai och de andra kyrkole-
darna kan alla berätta om "de många
nya kristna, som vi inte visste om". Att
kyrkorna i Kina sedan de började öpp-
nas igen 1979 samlar tusentals till guds-
tjänst. Där kommer de som var guds-
tjänstbesökare redan innan kyrkorna
stängdes, men där är också många nya,
odöpta och med ringa kunskap om
kristen tro. "Lärande dem" och "dö-
pande dem" är därför huvuduppgif-
terna för dagens kinesiska kristenhet.

De kinesiska kyrkoledarna förklarar
också hur det kom sig att så många blev
kristna under och efter kulturrevolu"
tionen.

- När kyrkorna var stängda och vi
inte längre kunde fira offentliga guds-
tjänster, blev vardagens möte med
människor, vad vi sa* och vad vi gjor-
de, kyrkans missionsinstrument, berät-
lar de kinesiska kyrkoledarna. Vi sam-
lades till andakt och gudstjänst i hem-
men. Det gör vi fortfarande, också nu
när kyrkor öppnats. Husförsamlingen
har blivit en naturlig del av den kine-
siska kristenhetens liv. De kristnas be-
kännarmod i vardagssituationen har
varit livsnerven i den kinesiska kyrkans
misson.

Trots lidanden och trots förföljelser
av enskilda och grupper är kyrkan i
Kina starkare idag än före det maois-
tiska maktövertagandet. De kristna har

Samtal med kyrkorådet i en samfundsfri kyrka i
Kanton som åter öppnades 1979. Mänga ung<Jo-
mar kommer till gudstjänsterna och pä sönda-
gens högmässa är det oftast så mycket folk ätt en
del måste stå utanför kyrkan.

lärt sig att klara sig utan hjälp utifrån,
att själva ta ansvar för att evangelium
förs vidare samt att arbeta och fira
gudstjänster tillsammans. Inom de pro-
testantiska kyrkorna har samfunds-
gränserna försvunnit. Konturerna till
en enda protestantisk kyrka börjar ta



Sjukhuskyrkan
har sitt verksamhetsområde vid

Bassjukhuset Kyrkoherde Stig Luttermark
ansvarar för kirurgavdelning-
arna.

Komminister Lars Magnus-
son ansvarar för medicinav-

delningarna och gemensamt
svarar prästerna for lång-
vårdsavdtilnlngarna.

Falbygdens sjukhus och Falköpings Sjuk-
hem Komminister Karl-Erlk Tysk är
sjukhuspräst och har mottagning varje
onsdag i Medicin Genier kl. 13-14.

SJUKHUSKYRKAN behöver en assistent
och hoppas få det: 1983.

SEKUNDANT
Missionen behöver människor som re-

gelbundet, sekund efter sekund, tar an-
svar för arbetet. Missionen behöver se-
kundanter!
. rar man varje sekund ansvar tor mcdmän-

niskor i andra delar av världen.

. bidrar man till minst en sekund on\ dagen av
mis-iionens arbi-te.

. ger man en gåva pn iiunst 45 kr. i månaden.

. tar man del i förbönen för kyrka och inisslon.

. gar man in l en världsvid gcmcn-ikap,

SVENSKA KYRKANS MISSION
har fått ett eget postgiro i Falköping. Du
kan sätta i dina gåvor dll missionen. Vi sän-
der minncsblankcttcr vid dödsfall, födelse-

dagar eller andra högtider.
POSTGIRO 95 98 72 - 3

Om du hellre vill lämna in Din gåva på
pastorsexp., så går det lika bra.

form, en kyrka som är kyrka i och för
Kina och med ansvar för att Jesus skall
bli känd och tillbedd i Kina.

Holger Benettsson

AKTUELLT UNDER
VÅREN

27/2 S:t Olofs kyrka. Musikandakt. Kol-
lekt till Ajnnesty.

28/2 Fredriksbergs kyrka. Musikandakt
Kerstin Eknor-Gelottc.

1/3 Församlingshemmet. Församlingsaf-
ton "Möte med kristna l Kina". Direk"

ror Holger Benettsson.
5/3 Frälsningsarmén. Kvinnornas Intcr-

nationella böndag. överstelöjtnant
Märta Guntner. Solot >äng av kantor

Kerstin Eknor-Gelotte.

6/3 S:t Olofs kyrka. Förbönsgudsrjänst
för sjuka med HHN. FÖrbönsämnen
insändes till kh Luttermark.

8/3 Församlingshemmet. Komm. Karl-
Erik Tysk berättar och visar bilder
från hjälpsändningarna till Polen,

12/3 Församlingshemmet. S:t Olofs dam-
grupps försäljning till förmän för
Lutherhjälpens fasteinsaniling.
Solskcnskören sjunger.

13/3 S:t Olofs kyrka. Musikandakt Hjal-
mar Hellner, Rut Gilbenson.

16/3 Mö-isebergs kyrkas syförcningsför-
säljnlng.

17/3 Friggeråkers bygdegård. Luther-
hjälpsafton.

20/3 S:t Olats kyrka, örgelafton Kerstin
Arvidsson.

22/3 Församlingshemmet. "Missionär i Af-
rika och i Sverige". Jan Gustafsson.

27/3 S:t Olofs kyrka. Musikandakt med
Mlariamusik.

28/3 Luttra kyrka. Luttra kyrkokörs 25-
årsjubileum.

3/4 S:t Olofs kyrka. Nattvardsgudstjänst
med offer för Lutherhjälpen.

17/4 S:t Olofs kyrka. Förbönsgudstjänst
med HHN.

25/4 S:t Olofs kyrka. Barnkörshögtid.
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Sänd.-o. helgd. S :t Olof Mos se berg Fredrlksb. igB- Torbj. Luttra

l sönd. i Fastan

28 februari SL 11 N RH [l RH 9. 30 LM 11 Til LM 9. 30

2 sänd. i Fastan

7 mars SL 11 l'H
LM 9. 30 I'
LM 18 N RH 9. 30 F T 11 F T 9. 30 !.. LM 11 [..

Botdage:
14 m.irs RH11 LM 11 N TM 9, 30 TM 11 Til N RH 9. 30 n

Midfastösöndagen
21 mars SL 11 N SL 9. 30 LM 11 RH 18 N IU 11 RH II

Jungfru Marie Beb.
2 ii mars TI LM l RH 9.30 N .S l. 11 RHI1 LM 19. 00

Palmsöndagen
4 april SL II

LM 9. 30 F
LM II RH 9. 30 F T l l l'- T 9. 30 F RH 14.00 F

Skärtorsdagen
8 april SL 19. 30 n LM 17 n RH 18. 30 T 18n T 19. 30 n LM 19. 30]

Långfredagen
9 april

RH II
TIS
SL 18 LM l Til LM 14 SL 11 RH t). 30

Påskdagen
11 april SL 11 N LM 9. 30

RH 23 n
RH 10 F Til F T 9. 30 F LM 11 F

Annandag Påsk
12 april Til RH 9.30 N

l sönd. e Påsk

18 april RH 11 SL 11 RH 16 LM II LM 9. 30

2 sänd. e. Påsk

25 april SL. 11 N LM y. 30 SL 9. 30 RH 11 N T 19.30 N LM 11 N

SL
LM
T

RH
ID
F

N

Stig Luttcrmark
Lars Magnusson
Karl-Erik Tysk
Rune Hjelm
Ingvar Duell
Familjegudstjän-it
Nattvard

Dagens bibelord
Telefon 148 80

Sätt regelbundet
in Din gåva

till Lutherhjälpen,
Värt postgiro 25 16 56 - O Falköping

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.


