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Advent inleder ett nytt kyrkoär, ett
nytt Nådens år. Och det ar ett Nådens
är, därför att Herren på nytt kommer,
eller rättare att han fortsätter att kom-

ma..

Herren kommer I sin kyrka. Kloc-
korna skall fortsätta att kalla till guds-
tjänst i våra kyrkor, nattvardsbordet
skall dukas, församlingslivets olika gre-
nar skall fungera. Bibeln finns tillgäng-
lig i alla hem. Men i allt detta kommer
Herren själv för att tala till oss och
utföra sitt verk med oss.

Herren kommer för att ge oss sin
rikedom, för att hjälpa oss a-tt leva rätt
och till välsignelse. Han vill låta Or-
dets ljus visa oss vår synd, vad som är
l vägen, och bränna bort det som hlnd-
rar oss att ta emot den rikedom, som
han vill ge oss ur Ordets rika skatt-
kammare.

Han kommer till var och en som vill
ta emot honom, till var och en som vill
gå honom till mötes på de mötesplatser,
som han anvisat oss, och som vill böja
sig för hans dom och tro hans löften.

Öppna ditt bjärta i bön och bot,
upplåt vart hemligt rum,
red dig ätt taga Guds Son emot,
tro evangelium:
Himmelriket är nära.

R. J.

iP^SBffiiEB^SBBBBiBB



En procent av en procent

Sverige satsade budgetåret 1964/65
omkring 330 miljoner kr. på u-lands-
hjälp. På ett år äter vi upp bakelser för
745 miljoner kr. Frivilliga insatser till
u-hjälpen uppgick till 47 miljoner kr.,
varav Lutherhjalpen gav mest. Den se-
nare har sedan flera år arbetat med
planerna på att söka engagera 30.000
svenska hem, d. v. s. l procent av Sve-
riges 3 miljoner hem i dagligt givande
året runt. Under det nu påbörjade ar-
betsåret börjar tanken omsättas i verk-
lighet. Kan den förverkligas, betyder
det, att Lutherhjälpen skulle tillföras
mellan fem och tio miljoner kronor
varje år. Tillsammans med den ärliga
fasteinsamlingen skulle den jämte andra
bidrag i stort sett täcka kostnaderna för
de projekt, som Lutherhjälpen engage-
rät sig i alltifrån bilmekanlkerskolor
till sjukhus och missionsradio. - För
ändamålet har man framställt en spar-
bössa l plast, modell rullande mjölkbar
i Hongkong. På Falköpings 15. 000 In-
vanare betyder det, att 50 sparbössor
skall lämnas ut för att komma i funk-

tion. Redan har en del föreningar jäm-
te en och annan enskild tagit emot bos-
san. Det är företrädesvis grupper, som
redan förut äro engagerade i givande.
Men om dessa rader träffar någon, som

inte redan är engagerad, så överväg,
om inte det skulle vara möjligt att ta
emot en sparbössa. Den som sa gör ga-
ranterar, att under den tid man har den
satsa antingen l procent av sin Inkomst
eller l kr. om dagen. Utan tvivel kan
åtskilliga enskilda utan större svårighet
satsa så mycket. Men man kan också
mycket väl' blida små grupper för gi-
vande. Det kan ske pä arbetsplatsen,
vare sig det är en fabrik, en affär, en
skola, ett ämbetsverk, en sjukvårdsin-
rättning eller i några familjer som. håller
samman. En syjunta kan ta upp tanken
och på så sätt förutom samvaron fä för-
månen att känna sig göra en insats för
lidande medmänniskor. Det finns de
som ger ända till 10 procent av sin in-
komst till religiös och ideell verksam-
het. De bidrager därjämte till de van-
liga utgifter, som vi alla lägger till so-
dala ändamål skattevägen. Här är det
nu fråga om vi av vårt överflöd skulle
vilja satsa något. Det är inte fråga om
allmosor, slängda ut pä mäfä. Hjälpen
sättes in på bestämda punkter och syf-
tar att på läng sikt hjälpa till att skapa
nya utkomstmöjligheter. I en skolklass,
som nu lovat att satsa l krona per dag
(flera tyckte det egentligen var för
litet) frågade en vaken pojke. »Är det
inte som att spotta i havet?» Jo, visst
är det det. Men alla sociala insatser har
startats . som små insatser. De har varit
spjutspetsar, som banat vägen för an-
nan ocji större insats. Vad vi väntar på
är ju, att staterna som sådana så små-
ningom skall engagera sig mera. Till
dess arbetar vi. för att hälla tanken le-
vande och oroa nationens samvete.
För den, som. reflekterar på att ta emot
en sparbössa, antingen för egen del eller
för en grupp, är det bara att ta kon-
takt med någon av prästerna i Falkö-
pang.

G. M.



Något om kyrkofullmäktige och dess arbete
I samband med höstens kyrkofull-

mäktigeval var det någon som vid
ett tillfälle framkastade frågan: Vad
gör kyrkofullmäktige^ Detta gav oss
uppslaget att informera något om
kyrkofullmäktiges uppgifter. Vi ha
bett kyrkofi tlltnäktiges ordförande,
hr Harry Carlsson, att kort lämna
några fakta rörande detta ämne.

I lag om församlingsstyrelse av den 2
juni 1961 stadgas att »Församling äger
att själv vårda sina angelägenheter»,
varmed menas

a) Anskaffande av - och vård om
kyrka, begravningsplats, församlingshus
jämte annan för kyrkligt ändamål av-
sedd egendom.

b) Vidare skall åtgärder vidtagas till
främjande av gudstjänstliv och kyrklig
förkunnelse i övrigt samt av kristen
verksamhet bland barn och ungdom,
åldringar, sjuka och andra, som äro i
behov av omvårdnad.

I församling med mera an 1. 000 in-
vanare skall beslutanderätten utövas av
kyrkofullmäktige samt i mindre för-
samlingar av kyrkostämma. Försam-
lingar kan också förenas till kyrklig
samfällighet på sätt som skett med Fal-
köpings östra landsförsamling och Fal-
pings stad.

Beträffande antalet ledamöter före-
skriver lagen att församling med ett
befolkningstal av upp till 10. 000 skall
utse 15-25, 10. 000-20. 000: 20-30,
20. 000-40. 000: 25-35 och församling
med över 40.000 invånare har rätt att
välja 30-40 ledamöter. Antalet kyrko-
fullmäktigeledamöter i Falköping är 25.
Härav utses 24 av Falköpings stad och
l av Falköpings östra.

Till Kyrkofullmäktig kan väljas en-
var inom församlingen mantalskriven
person, som tillhör svenska kyrkan och
har uppnått 23 års ålder. Resultatet av
kyrkofullmäktigeval skall omedelbart
tillställas länsstyrelsen och domkapitlet.

Tre av fullmäktiges sammanträden
måste äga rum enligt följande:

l) före juni månads utgång, då berät-
telsen om föregående årets räkenskaper
och förvaltning underställes fullmäktige
för beslut,

2) l oktober fastställes nästkomman-
de års utgifts" och. inkomststat,

3) och i december förrättas val till de
befattningar inom församlingen, som
vid årsskiftet blivit lediga.

Som utredande och verkställande or-
gan har fullmäktige till sitt förfogande
ett kyrkoråd. Häri är kyrkoherden
självskriven ledamot. Kyrkorådet hand-
har och ansvarar även för församllng-
ens drätsel.

Begravningsväsendet, som tillhör en
av de större uppgifterna Inom försam-
lingens verksamhetsfält, handhaves av
en därtill utsedd kyrkogärdsnämnd.

Själva församlingsarbetet, som har en
vittförgrenad omfattning, är rikt på ar-
betsuppglfter, varvid många förslag och
utredningar så småningom hamnar pä
fullmäktiges bord för avgörande.

Av för samhället betydelsefulla frå-
gör, som kyrkofullmäktige under sena-
re är haft att besluta, kan nämnas yttre
och inre restaurering av S:t Olofs kyr-
ka, utbyggnad av kyrkogårdarna och
uppförande av nytt gravkapell, fri
gravöppning, fria gravplatser m. m.

Till Mössebergs kyrka har anslag
lämnats och nu senast har beslut fat-
täts om utökning av församllngshem-
m et.

Nämnas kan även högtalaranlägg-
ning från kyrkorna till Ambjörnsgår-
den och Ranllden. VI har fått röna
många bevis på den glädje och upp-
skattning, som vara där intagna åld-
ringar känner över att få leva med i
den egna församlingens gudstjänster.

Att i fullmäktige och dess olika in-
stanser få ta del av och medverka i ut-
formningen av en samhälle, som byg-
ger på kristen livssyn, är en stimuleran-
de uppgift, som skänker glädje och ska-
par en starkare känsla för den bygd,
där vi leva och verka.

Samarbetet inom fullmäktige har va-



Gudstjänster i Falköpings pastorat
Advent - Jul 1966

Datum Son- och helgd. S:t Olof Mösseberg Fredr. Las. Falb. Frigg, Torbj.l Luttra

Nov. 27 l s. i Advent
F 9.30 M

11A
9. 30 J

11.30 L
15 K 9.30 L U J 11 J 11M

Dec. 4 2 s. I Advent N 11 J
RB18

11 M 11 L 9.30 L 11 A 14 Al F 9.30
M

11 3 s. i Advent
11 M

JK 18. 15
11 A 15 M 9.30 J F 11 J 11L nl4A

17 Lördag n 18 J Dn 16 S

18 4 s. i Advent -".J
F16L

n 9.30 M 11 L 9.30 L N11A F 14 Al 11 M

24 Julafton 17M 17J 15 L 14 A

25 Juldagen
5. 30 J

7J/
11 L

7M
11M

9.30 A 70 7A 7L

26 Annandag Jul 11A 11 J 15 A 11 L

31 Nyårsafton 17 J 23.30 L 19.30 M 19.30 A| 19.30 J

Jan. l Nyårsdagen 11 M 11 A 10 M 9.30 L 14 J 11 J 11 L

6 Trettondedag Jul 11 J 11M 17 L 9.30 A 11 A 11 L 14 M

A = kyrkoh. Almegård
Dn = nattvardsg. för döva
F = familjegudstjanst
J = kyrkoh. Johansson
JK = julkonsere
K == kyrkokören
L = kyrkoadj. Lewin
M = komm. Möne

N == högm. med Nattvard
n = nattvardsgudstjänst
RB s= Rädda Barnens Ijusmassa
S = kyrkoh. Svenaeus
O = teol. stud. ögren

Reservation för ändringar.
Julafton hälles dessutom julbön:
i Ambjörnsgården 15 J
i Ranliden 15 M
i Katarinagärden 15 A
i Mössebergs san. 17. 30 L

IL-B. FAIKOMWS TIBHIHaS IR.



Ett tack och farväl

Med utgången av oktober månad
lämnade Hugo Lidefelt pastoratet för
att tillträda kyrkoherdetjänsten i Nor-
ra Fågelås pastorat. Han kom hit l bör-
jan på 1961 som vakanskomminister i
Torbjörntorp. När tjänsten besattes
med ordinarie, förordnades han till
kyrkoadjunkt med placering i Falkö-
ping. Då komministern l Torbjörntorp
så hastigt kallades bort, utnämndes
Hugo Lidefelt till komminister där och
fick än en gång flytta. - Under de år,
som vi haft honom ibland oss, har vi
lärt oss uppskatta hans gedigna väsen
och samvetsgranna arbete. Det är
många som saknar honom, nar han nu
efter nära sex års tjänst här går till nya
uppgifter. Vi säger honom tack for den
tiden och önskar honom lycka och väl-
signelse på den nya platsen.

rit utomordentligt gott och alla här
nämnda beslut har fattats i full enighet.

Med dessa rader har vi helt kortfat-
tat velat presentera något om kyrko-
fullmäktiges organisation och dess upp-
gift i dagens samhälle. .. ..

Till sist vill kyrkofullmäktige till-
önska alla församlingsbor en ̂ fridfull
Julehögtid och ett Gott Nytt År.

Harry Carlsson

Och ett Välkommen

Al-^*-^h<

till vår nya ungdomssekreterare, Gunilla
Ljungberg. Hon är ett barn av vår stad
och väl känd av många och känner själv
väl till det arbetsfält, som hon nu skall
sätta in sina krafter på. Hon är an-
ställd av pastoratet, vilket innebär, att
hon också har ungdomsarbetet i annex-
församlingarna på sin lott. Vi har ställt
ett par frågor till Gunilla med anled-
ning av hennes anställning:

- Varför har du utbildat dig till
ungdomsledare?

- Ja, svaret är enkelt. Jag har länge
haft stort intresse av att arbeta, med
barn och ungdom och får nu ägna mig
helt åt det.

Var har du fått din utbildning?
- Min utbildning har jag fått pä

R.K.U., (det är uttytt Riksförbundet
Kyrklig Ungdoms ungdomsledarinstitut
i Sigtuna), där jag gick läsåret 1965-66.

Dessförinnan var Jag dock med som
söndagsskollärare och Juniorledare här i
Falköping, sä jag hade ju en del prak-
tik innan.

- Vad blir det närmast for uppgif-
ter, som du får ta" itu med?

- Ja, det blir Ju söndagsskolarbete
och Junlorverksamhet, som har stor om-
fattning här och att hl kontakt med
konfirmandgrypperna. . - , -,

. Vi hälsar-alltså Gunilla hjärtligt yäl-
kommen och önskar henne lycka till i
denna för våra församlingar så viktiga
gärning.



JAG ÄR INTRESSERAD AV ATT FÅ DELTAGA I

Söndagsskolarbete

Junior arbete

Sjunga med i S:t Olofs kyrkokör,

Mössehergs kyrkokör

Bli medlem av kyrkohröäema

Bli medlem i någon syförening

Besöka gamla och sjuka

Bli medlem i kyrkans besöksgrHpp

Namn:

Adress: ........................................ Tel.

Klipp här och sänd in uppgiften till pastorsexpeditionen.

PRENUMERATION Å FÖLJANDE TIDNINGAR KAN SKE PÄ
NEDANSTÅENDE SÄTT:

På Missionstidningen UTBLICK samt KYRKA OCH FOLK genom

kyrkoherde Rudolf Johansson,

På, VÅR KYRKA genoni komminister Gordon Möne

På KYRKVÄGEN genom kyrkoadJunkt Göran Lewin,

Tidningarna förmedlar kunskap och lämnar en viktig orientering angående
kyrka och kristen verksanihet, som bör intressera varje församlingsmedlem.
Första söndagen i Advent utdelas vid högmässorna en sparbössa för Missionen,
som sedan avlämnas vid Trettonftedagens gudstjänster.


