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L' NY START IGEN
Nu börjar kyrkans arbete igen, när

sommaren är över och hösten konitner.
Är det sant? Nej, kyrkans arbete har
aldrig upphört. I sin väseniliga gärning
upphör kyrkan aldrig att verkn och
leva. Gudstjänsterna firas (nicd nä^un
Inskranktiing i nnncxkyrkornn) som van-
ligt. Guds ord predikas och nattvard
firas. Barn döpas, unga människor ingå
äktenskap, människor föras till griftero.
Sjukhusprästcrna besöka sjukhusen, clia-
konissnn utför sin gärnins. Inte hellc-r
konfirmntionen är numera en företeelse,
som hör enbart vintertiden till. VI har
nu tre koiifirmationstider. I sommar har
80 uiigdomar konfirmerats, en större

',ipp i juli ocli en niindre i augusti.
Men ur en annan synpunkt kan det

sä^as, att »nu börjar vi igen». Det galler
de speciella kyrkliga aktiviteterna. Sy-
föreningarna, som ger ekonomiska for-
utsättnlngar for så mycket av kyrkans

C 3eie sätter i gäng. Söndagsskola, ju-
niorarbcte, kyrkobrödcrna, kyrkokorer
och studiecirklar tar upp arbetet igen.
Alla dessa aktiviteter ar inte sluina sall-
skåp. I stället halsar vi mänga nya med-
lemnitir till dem välkomna. Pä pastors-
expeditionerna kan uppgift erhållas, om
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Biskop Danell
besöker

värt pastorat
Det blir blskopsvisitatlon i Falköpings

pastorat 14-17 och 25-27 oktober i
höst.

Viskation innebär från en sida sett
inspektion. Biskopen skall se till, hur
församlingslivet fungerar. Han skall se
till att prästerna och andra kyrkans
tjänare på ett ratt sätt efter bästa för-
måga skoter sina uppgifter, att kyrkorå-
den och dc beslutande organen är ange-
lägna att befrämja Guds rike i vä-ra
församlingar. Han skall kontrollera, att
kyrkor, begravnmgskapell, församllngs-
hem och kyrkogårdar bcfinnes i värdigt
och funktionsdugligt skick. Invencane-
förteckning över kyrkornas tillhörighe-
ter skall i förväg uppgöras, och bisko-
pen skall med ledning av dessa ta. inven-
tarierna i skärskådande.

Men framför allt vill biskopen kom-
ma som vän och uppmuntrarc, glädjas
med oss över det, som är gott, och sörja
med oss över det, som inte är som dcc
skall vara. I varje brev, som han skri-
vit i detta ärende, har han uttryckt den
önskan, att dessa dagar måtte bli för-
Siimlingarna till glädje, uppmuntran och
välsignelse. Han vill diskutera vara pro-
b l em och ge oss impulser till fortsatt gär-
ning. Han vill lyssna till dem, som har
något på hjärtat. Därför väntar vi oss
mycket av dessa dagar, och vi alla, som
läser dessa rader, ma be om hälsa för
biskopen och kraft frän Gud, att han
måtte få bil en förmedlade a.v Guds val-
signelse åt oss alla.

Programmet blir ganska digert. Män-

man vill komma med i någon verksam-
het, uppgift på rid och plats etc. Sär-
skilt for den som är nyinflyttad, kan
det vara ett bra sätt att fa kontakter
att ga med i någon kyrklig grupp.

Alltså: Gamla och nya medlemmar
hälsas välkomna till förnyad och inspi-
rerande aktivitet i våra församlingar.

G^M.



dagen den 14 oktober börjar med bön
inför Guds ansikte i S: t Olofs kyrka,
varefter stadshuset och i synnerhet so-
cialvårdsbyrån får ett besök. På efter-
middagen besöker biskopen Luttra kyr-
ka och håller en andaktsstund där kl.
15. 15, och på kvällen kommer turen till
Mössebergs kyrka, där också en andakts-
stund hålles kl. 19. 30.

På tisdagen är biskopen upptagen av
domkapitelssammanträde l Skara men
kommer hit på kvällen, där han med-
verkar i en »ekumenisk-pedagogisk sam-
ling», vartill kyrkliga och frikyrkliga
söndagsskollärare, pastorer, kristen-
domslärare och organisationer särskilt
hälsas välkomna.

Onsdagen inleds med morgonsamling
i S:t Olofs kyrka, där elever från Cen-
tralskolans tre högsta klasser med lärare
m&ter upp. Pä förmiddagen besöker bis-
köpen Friggeråkers kyrka, varefter han
deltager i läkarkolleglet vid Fsilbygdens
sjukhus. På eftermiddagen håller han
andaktsstund i Ambjörnsgärden och be-
söker Lasarettets längvärdsavdelningar.
På kvällen samma dag blir det ett sam-
kräm på Lasarettet för all lasarettsper-
sonal, som har tillfälle att deltaga.

Torsdagen börjar med nattvardsguds-
tjänst i S:t Olofs kyrka kl. 8. 30. Denna

sålunda trän tisdag till torsdag. Förmid-
dagen ägnas åt besök vid två av vara
industrier, och på eftermiddagen besö-
ker biskopen Torbjorntorps kyrka, var-
efter han häller andaktsstund å Kata-
rinagården.

Därefter görs ett uppehåll till freda-
gen den 25 oktober, då biskopen leder
morgonsamlingen vid Kyrkerörsskolan
och dessutom har en timme till förfo-
gande för gymnasisterna. På förmidda-
gen kommer biskopen till Församliags-
hemmet, där det blir en samling för pen-
sionärer. På eftermiddagen får Rån
den ett besök, kl. 18 hälsar han på våra
ansgarsjuniorcr, och pä kvällen kl. 20
hålles en ungdomsgudstjänst i S:t Olofs
kyrka, dit all ungdom och i synnerhet
de tvä senaste årens ko-nfirmander i
b judes.

Lördagen inleds med morgonbön i S:t
Olofs kyrka kl. 8.30, varefter kyrkan,
begravningskapellet och kyrkogårdarna
beses. Kl. 15 hålles i S:t Olofs kyrka
den stora specialvisitationen, vartill alla
kyrkans anställda, frivilliga medarbe-
tare, kyrkoråd, kyrkofullmäktige och
kyrkostämmoordförande särskilt inbju-
des, och i övrigt är alla intresserade
välkomna. Biskopen kommer då att ga
igenom pastoratsämbetets berättelse, del-
ge sina iakttagelser under visitationsda-
garna och ge impulser för framtiden. Dä
ges också tillfälle för de närvarande
att framföra anmärkningar och önske-
mål.

Söndagen inleds med familjeguds-
tjänst i Mössebergs kyrka. Kl. 11 blir
det för pastoratet sammanlyst högmässa
i S:t Olofs kyrka med predikan av bis-
köpen, varefter följer allmän visitatlo
d. v. s. biskopen belyser läget i försam
lingen efter vad som framkommit vid
lördagens visitarionsstämma. Efter guds-
tjänsten följer kyrkkaffe i Församlings-
hemmet.

Vi instämmer alla l biskopens önskan,
att Gud mätte giva, att visitationen
måtte bli till andlig gagn för oss och för-
samlingen. R. J.



rorrattningsKyrjsa - en tillgång
Ordet förrättningskyrka. har kommit

att användas rätt ofta i den pågående
debatten, om den svenska kyrkans
framtida ställning. I regel lägger
man in en förklenande mening l or-
det. Och det sker både från dem, som
utifrån kritiserar kyrkan och från dem,
som inifrån ifrågasätter hennes nuva-
rande sätt att fungera. Större delen av
svenska folket är likgiltiga för kyrkans
Innersta gärning, men begagnar henne
' ' ren slentrian vid vissa avgörande till-

Aen i livet; man döper sina barn, lå-
ter konfirmera dem, viger sig kyrkligt
och till sist vill man ha kyrkans hjälp
vid den sista färden. Kan en kyrka, som
vill vara levande nöja. sig med ett sådant

'stånd? Låt oss se till, att vi får en
kyrka av trogna medlemmar, som alla
är engagerade l kyrkans tro och liv.
Då skall kyrkan bli i stånd att bättre
utföra sm egentliga gärning.

Då de negativa synpunkterna så ofta
i denna fråga kommit till tals, skall här
pekas på det, som från kyrkans syn-
punkt måste te sig som någonting posi-
tivt. Genom, förrättningarna når svens-
ka kyrkan ett mycket stort antal män-
niskor. Nära 90 proc. av alla barn dö-
pas, nästan lika många konfirmeras. Av
alla äktenskap ingås 91 proc. enligt
svenska kyrkans ordning och 96 proc.
av alla jordfästningar förrättas av en
svenska kyrkans präst. Varje förrättning
innebär en möjlighet att med Guds ord
na människor, som kanske inte eljest

»lie bli nådda. Vi präster ser Inte i
torrättningarna en formalitet. Vi ser det
som en stor och rik möjlighet att enligt
Paulus recept »l tid och otid» tala om
Jesus Kristus. Och vi har inte få erfa-
-"nheter av hur betydelsefulla dess till-
- Jen varit för många människor. I
dessa livets avgörande stunder ar män-
niskor mer än eljest under livets Jäkt
öppna för de djupare och förbllvande
värdena. »Jag har aldrig trott, att det
låg så mycket i vigseln» sade någon ef-
ter vigseln; det yttrandet är inte unikt.

Till detta kommer också en annan
faktor. Kyrkan står sannerligen inte lik-
giltig inför risken att dessa förrätt-

ningar kan bli mera en form än en verk-
lighet, och att det är så för många l
detta nu. Vi anser det vara en allvarlig
sak om föräldrar låter döpa sina barn
och sedan inte tar ansvar for deras krist-
na fostran. Vi ser med oro på det för-
hållandet att konfirmanderna inte alltid
hemifrån får det stöd de behöver, om
människor lättsinnigt vill begagna sig
av kyrkans hjälp for att efter skilsmäs-
sor på löpande band få kyrkans hjälp.

Inom kyrkan arbetas för närvarande
intensivt på att göra förrättningana så
menlngsfyllda som möjligt. Allt fler
präster söker kontakt med blivande vig-
selpar för samtal. Före dopet ges tifl-
fälle till dopsamtal. Det torde. vara få
jordfästningar, som äger rum utan att
prästen dessförinnan sökt kontakt med
sorgehuset. Kurser i konfirmandunder-
visning pågar runt om i kyrkan. För-
äldraaftnar anordnas med konfirman-
dernas föräldrar. Ändamålsenliga loka-
ler iordnlngsställas.

Mot bakgrunden av dess reflexioner
kan man se den framstöt i kyrkomötet,
som gjorts för ett fortsatt samband med
stat och kyrka, ett reformerat »A-läge».
den gjorts utan i förvissningen om, att
den formen fast med nödvändiga refor-
mer fortfarande ger kyrkan de flesta
kontaktmöjligheterna. Man skall nog in-
te se alltför romantiskt på en fri folk-
kyrka. Den skall visa. sig ha grå sidor
den också.
Det starka uppvaknandet inom svenska

kyrkan har ju skett just inom den nn-
varande ramen för kyrkans verksamhet.
Den ekonomiska faktorn är därvid inte
likgiltig. Vi har i scor utsträckning fått
erfara att medel ställts till förförfogan-
de för denna, aktlvisering av kyrkan.
Detta gäller i hög grad här I pastoratet.
Vi behöver för närvarande inte ständigt
oroa oss för den sidan. Vi kan i stallet
inrikta oss pä. kyrkans gärning i pre-
dikan, enskild självavård och förrätt-
ningar. »Nu har vi den verkliga, frihe-
ten», yttrade för en tid sedan en präst-
man, som tidigare haft tillfälle att få se
hur hårt och beträngt läget kan bli I
andra sammanhang. G. M.



UNG idag!
Det är egentligen ganska skrämman-
de, därför att världen ser ut som den
gör. Trots det är det vi som är unga
idag, som skall ta över. Vi som skall
leva i den om 20 år, hur världen än
ser ut då. För oss gäller det att stan-
na upp ett tag Inför det, tänka över
vad det innebär, utbilda oss.

UNG i kyrkan!
Det betyder att vi får eu handlings-
program. Det som har varit kyrkans
budskap i alla tider, gemenskap, kär-
lek, liv, får vi fortsätta att forma
om världen efter. Att vara ung i kyr-
kan, är att vara i kontakt med Kris-
tus. Vara där hans kraft till inspl-
ration finns. Det Kristus står för be-
hövs.

VI behöver gemenskap mellan raser
och länder.

Vi behöver kärlek mellan människor.
Kärlek som kan offra för varandra.
En kärlek som är ett utflöde från
Gud.

Vi behöver liv, något som pulserar
och förändrar. Förändrar världen
efter Guds plan, och människor ef-
ter Kristi sinne.

UNG i Falköping!
Vi är ett femtiotal ungdomar, som
samlas l Församlings hemmet torsda-
gar kl. 19. 00. För att vara med skall
man ha uppnått kon fi rm arians å 1-
dem. VI har olika program. Vi träf-
fas, gör trevliga saker i silver, kera-
mik, batlk - lär oss foto, spelar
bordtennis. Men vi har också större
perspektiv. Vi skall ha diskussioner
o'm »Krig och fred», »Pop och pro-
test», »Att vara kristen kamrat».

Du är välkommen! Kom och se, lyss-
na och diskutera. Det är så man blir
engagerad.

G. A.

Ett ord. på vägen är
Dagens Bibelord: tel. 148 80

Prenumeration å kyrkliga tidningar kan
ske för Utblick och Kyrka och Folk gn.
Kyrkoherde Rudolf Johansson.

Var kyrka gn. Fru Märta Tellvik, tele-
foi/105 41.

Kyrkvägen gn. pastorsexp. eller präs-
terna.

EVANGELIETS ROST PÅ 20 SPR/ "
Evangeliets röst är den lutherska t^-

diosändaren i Etiopien. Den når ut till
folk i ett trettiotal länder i Afrika och
Asien med hjälp av 20 språk. Några
vittnesbörd om vad den betytt:

Från Indien: »Först tyckte jag m
om musiken. Nu intresserar mig ordet
mera. Sänd mig mera upplysningar om
Jesus Kristus.»

Frän Etiopien: »Hade jag tidigare fått
veta, att detta är evangeliet, så hade Jag
för länge sedan varit kristen.»

Från Tanzania: »Våra grannar samlas
varje kväll i vårt hem för att höra Guds
ord genom radion.»

Från Uganda: »Jag skulle vilja bil en
Kristi bekännare. Sänd mig litteratur
för biblisk undervisning.»

Evangeliets röst, ett nytt tidsenligt
sätt att bedriva mission. Svenska kyr-
kans mission understöder denna verk-
samhet. Postgiro 7438 Uppsala.

November och december månader " .
de kyrkliga försäljningarnas månad. ^ -
även i är. Kyrkans syförening börjar
och har försäljning den 6 nav. Sedan
följer Diakonikretsens den 13, Fred-
riksbergs syförening den 19 och Frivil-
liggruppens den 26, Luttra syfören;
den 27, Torbjörntorps syförening den
27 samt Friggeråkers syförening den 3
december.

HÖSTENS ALLIANSKONFERENS
infaller i dagarna den 9-13 okt. Av-
slutmngsgudstjänst hålles i Mössebergs
kyrka söndagen den 13 okt. kl. 18. Ta-
lare är överstelöjtnant fru Märta Gunt-
ner från Frälsningsarmén.


