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EN LEVANDE
FÖRSAMLING

l femårsplanen för arbetet i Skara stift har vi nu kommi

till det fjärde året. Dess måtto är "En levande försam

ling". l en skrivelse, som gått ut till prästerna från biskop
3rattgård angående höstens arbete heter det bl. annat

"En levande församling betyder

framför allt en levande gudstjänst, en

'evande undervisning, en levande

själavård och som frukt därav levande

kristendom."

Den frågan, som bör hållas levande

för alla, som väntar på och beder för

en levande församling, en levanda

kyrka, är också en personlig fråga,

som enligt biskopens mening kan

formuleras med en rad ur den gamla

väckelsetidens sångskatt: "Fråga dig

varenda dag: Lever jag?" Det är til

sist alltid frågan om ett personlig

ställningstagande. Hur långt är ja<

själv villig att låta mig förnyas oct

omskapas? Hur mycket av det son

hindrar denna förnyelse är jag villic

att ge upp upp? Om de frågorna stal

las allvarligt för mänga i våra försam

lingar, så kan vi trots mänga oroandi
tecken ändå se med tillförsikt framä

i tron på Honom, som har sagt: "Se

j a g gör allting nytt".



Några aktuella verksamhetsgrenar
presenteras i detta nummer av Kyrko-
bladet. Här ska bara sagas något kort
om det mesta, som förekommer i värt
pastorat i fråga om kyrkligt arbete för-
utom gudstjänsterna i kyrkorna och
gudstjänstlokalerna.

Söndagsskolorna, barnens gudstjäns-
ter, hålles söndagar kl. 9. 30 l S:t Olofs
kyrka, Hwassgatan 11, Församlings-
hemmet, Fredrlksbergs kyrksal och
Mössebergs kyrka.

Kyrkans barntimmar i Mössebergs
kyrka och juniorarbete enligt Ansgars-
förbundets arbetsmetoder i Mössebergs
kyrka, Församlingshemmet, Fredriks-
bergs kyrksal, Bergsllden och Torbjorn-
torp har god tlllslutnlng. I Församlings-
hemmet samlas Kyrkans Ungdom, lika-
så i Torbjörntorps skola.

Många syföreningar är i verksamhet:
i Församlingshemmet Kyrkans syför-
ening och Diakonikretsen på onsdags-
eftermiddagar och Frivilliggruppen pä
tisdagskvällar, i Mössebergs kyrka Mös-
sebergs syförening på tisdagskvällar

och likaså på tisdagskvällar Fredriks-
bergs syförening l Fredriksbergs kyrk-
sal. På onsdagseftermlddagar samlas
Luttra syförening i hemmen och Tor-
björntorps syförening på onsdagskval-
lar. I Fnggeråker har en syförening
symöte på onsdagseftermiddagar i byg-
degården och en på tisdagskvällar i
Bergsliden 14.

Kyrkobrödrakåren, gemensam- för
hela pastoratet, har i regel sina samman-
komster i Falköpings församlingshem
måndagskvällar.

Kyrkokörer finns i varje kyrka, och
resp. organister lämnar närmare upp-
lysningar och halsar intresserade sångare
välkomna.

Solskensklubben, en samling i första
hand för pensionärer, träffas en gäng
i månaden i Församlingshemmet.

Prästerna och diakonissan lämnar
gärna upplysningar om de olika grup-
perna och hälsar alla intresserade väl-
komna att vara med.

Rudolf Johansson

Kyrkans barntimmar
- en arbetsform som kommit för att stanna -

Kyrkans barntimmar i Falköping har
varit I gång två terminer. Det har varit
två mycket roliga terminer och vi har
många trevliga minnen från glada och
gulliga. barn.

En liten solskenshistoria skall vi ge
våra läsare. Vi höll på med pyssel, Sven
bad om hjälp med klistret och plötsligt
behövde allihop ha hjälp. Dä säger
Anna: "Det är allt besvärligt med så
här många barn". Efter en kort paus
fortsätter hon: "Det är allt jobbigt att
vara fröken". Visst har det varit Jobbigt
att vara fröken många gånger. Vi glöm-
mer nog inte den gång da. vi av aggkar-
tonger, färger, klister, flirtkulor och

sugrör skulle göra en båt. Men oj, så
jobbigt den var att göra. Färgen rann
ihop, klistret ville inte fästa, sugrörei
var svåra att sätta fast. Trots alla be-
svärligheter fick vi till sist en jättefin
båt. En annan dag packade vi upp mi-
niatyrjärnvägen. Nu skulle den sättas
ihop. Vilket spännande jobb. Ivriga
händer arbetade snabbt for att få ba-
nan färdig. Det var jättesvårt, så vi var
tvungna, att sluta, för tiden räckte inte
ull. Nästa gång vi träffades började vi
med järnvägen genast. Både barn och
ledare kröp omkring och försökte passa
ihop skenorna. Det gick lite bättre den
här gången. Äntligen! Sista skenan på



Andakt i kyrkan.

plats. Tåget rullade ut från stationen
och runt, runt och är nu en av de allra
roligaste leksakerna vi har.

Kyrkan har ansvar för alla döpta.
Därför finns Kyrkans Baratimmar, som
fint kompletterar söndagsskolan.

Kyrkans barntimmar samlar barnen
till

. Andakt: Gud är vår Far. Det är
kanske det viktigaste
vi har att säga barnen.
Sedan samtalar vi om
att Han gett oss under-
bara gåvor som vi mås-
te lära oss använda på
ratt satt.

. Pyssel: Ett lamm av bomull,
Jättebra illustration till
vad Herden hade art
göra. Det och många
andra småsaker får vi
göra i Kyrkans barn-
timmar.

. Lek o. sang: Skrammelorkestern är
toppen. Några burkar
med risgryn, mandel,
bruna bönor har blivit

Klockor och pinglor la
ter fint. Kastanjette:
och trianglar och stor;
trumman behövs fö
att det skall bli en he
orkester. Är ni med
Dä sätter vi igång me<
en glad och livad sång
"Vill ni veta, vill c
veta vad vi alla kai
göra, slå på trumman
trum, trum ..."

KYRKANS BARNTIMMAR börja
NY TERMIN under september månac
Vi kan ta emot 30 barn i åldern 4-6 ål
Barnen samlas 2 timmar en förmldda
i veckan i M.össebergs kyrka.

ANMÄLAN till Kyrkans barntiffi
mar göres snarast till syster Margaret;
Tel. 170 33 värd. kl. 9-9. 30.

I Torbjörntorp har man hållit på me
Kyrkans barntimmar i tre terminer. N
börjar snart en ny termin. Anmälan ge
res till prästgården, tel. 311 27.

Vi ser nu fram mot en ny termin me
många spännande saker i Kyrkans barr
timmar.

i--i t+pl^fah, iniitnimpnt. <!vster Margareta
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ANSGARS RIKSLÄGER l LJUNG
Nästan 1000 angarsjuniorer med ledare
hade samlats på Risängen i Ljung, ös-
tergötland. Mottot för lägret var: Gud
har skapat allting, allting rår han om".
Kring det ämnet rörde sig bibelstudier-
na och flera av aktiviteterna. Det är ju
europeiska naturvårdsäret i år.

Ansgarsläger är äkta tältliv, bord av
störar, spis av bjorkstammar med jord
på. Lite fusk fanns förstas med plast
spänt över borden som tak, vi blev blö-
ta nog ändå i början. Vi - det var 39
it. från Falköpings Ansgarskrets, som
sebodde en del av området. Lägret va-
-ade en vecka och-de första dagarna var
let nästan bara regn. Eftersom vi lagade
ill mat utom middagen själva, sä kunde
.oppan bl; tunn. Det enda som aldrig
3lev surt var humöret.

Det var cup i handboll och fotboll.
"orsta omgången vann killarna. De var
knappt nere på Jorden mer än var tredje
.teg när de sprang hem. Nästa dag

var 'en_ sådan tråkig dag' som en sade,
för da åkte vi ur. Flickorna spelade bra
handboll och höll sig kvar längre. Både
pojkar och flickor kan ändå trösta sig
med att de blev utslagna av segrarna T
cupen och det först efter förlängning.

Näst sista dagen var vildmarksdag.
En rejäl skogsvandring på 15 km., med
kontroller, där man skulle göra saker.
På en skulle man göra ett naturkonst-
verk, en annan en slogan, klara fagel-
läten m. m. Bland det bättre var också
alla hallon och bigarråer som växte
längs banan.

Alla som var l Ljung tyckte det var
jattefesdigt a.tt vara med i Ansgars och
fä åka på sådana här läger. DU far
också vara med oss bara du fyllt 8 är.
Grupper finns på olika ställen i staden.
Se annons i Falköpings Tidning eller
ring 148 91, sä svarar vi.

Kom och var med oss!
Gert



mycket. Men den kommer att ligga
ganska nära Wetterlinsgatan och Tås-
torpsområdet och då kanske varje fal-
köpingsbo något så när kan föreställa
sig den blivande kyrkans placering.

Församlingshem först
Först byggs s. a. s. församlingshems-

delen. Från HJeImarsrörsgatan är avsik-
ten att man först möter en öppen gård
och därefter själva byggnaden. Byggna-
dens understa del - källare l halvplan -
ipptas till största delen a.v ungdomslo-
kaler. Till ungdomslokalerna, som är
spatiöst tilltagna, finns separat ingång.

I det övre planet kommer enligt rit-
ningarna att finnas en samlingslokal på
37 kvm. och som rymmer c:a 150 per-

söner, studlerum och förråd. Samllngs-
salen kan genom en vikvägg göras
mindre och skall då användas för kon-
firmandgrupper. Samlingssalen kommer
att bli gudstjänstcentrum i väntan på att
kyrkan blir verklighet.

Kyrka i andra etappen
Kyrkan finns Inritad pä arkitekt

Stig Moruds förslag och kommer att
byggas i en andra etapp. Något beslut
när kyrkdelen skall byggas finns inte
ännu. Enligt ritningarna kommer kyr-
kan att rymma, c:a 170 platser - som
jämförelse kan nämnas att S:t Olofs
kyrka rymmer 300.

Pä den öppna platsen skall resa sig en
lockstapel med två klockor.

Behövs fler kyrkor?
Föreligger det verkligen ett behov av

ytterligare en kyrka i staden? Staden
liar idag två statskyrkor och ett för-

samlingshem samt en kyrksal på Fred-
riksbergsområdet. Därtill kommer fri-
kyrkorna, ganska markanta inslag i
stadsbilden. Är det verkligen en kyrka
till som Falköping behöver?

Frän stiftelsens Fredriksbergs kyrka
framhåller man att den blivande kyr-
kans upptagningsområde idag har 4. 200
personer. I Fredriksbergs kyrksal - för
övrigt en undermålig källarlokal gar
regelbundet c;a 50 personer till guds-
tjänsterna. Det finns sålunda redan en
gudstjänscförsamling.

I området kring Fredriksberg och
Wetterlinsgatan finns inga lokaler för
ungdomsverksamhet. Kyrkan har verk-
samhet för sÖndagsskolebarn, barntim-
mar, juniorer o. s. v. Församllngshem-
met ligger långt bort. Ungdomsloka-
terna behövs mest. Det är därför som
församlingshemsdelen för stiftelsen
känns mycket angelägen.

Församlingsaktiviteten
finns redan

All den aktivitet som är tänkt inom
ramen for smäkyrkans användbarhet
finns redan. Den försiggår på olika stal"
len, i provisorier.

Troligen blir kyrkans fasad klädd i
rött tegel.

- Vi har försökt pä alla sätt att
banta ner kostnaderna och kommer att
använda billigaste tänkbara material,
säger man inom stiftelsen.

Emellertid kommer denna etapp I i
runt ta att kosta c:a en miljon kronor.

Ett är säkert. Det är mänga som ser
fram mot en kyrka på detta område.
Det kommer säkert att visa sig, att den
blir lika mycket uppskattad som Mosse-
bergs kyrka är.

BIBELN OCH MEDICINEN
Forts, från föreg. n:r

Bibeln ges oss en uppfattning om
naturen och människan, som ar ägnat
att hos oss medföra en livsbejakelse.

I det bibliska perspektivet blir man
ledd till att vara en del av naturen utan

att därför underkasta sig den. Det är på
samma sätt i den medicinska traditio-

nen, något som man i floden av alla nya
strömningar inom medicinen kan glöm-
ma bort. Många läkare har tiderna ige-
nom hamtFir insnirannn -Från narnrpn



och i sin gärning vant tngjorda trän
fördomar av skilda slag.

Det är också något som Paulus f ram-
håller: - - - pröva allt, håll fast
vid det goda. - - - Jag har lov till
allt men det är icke allt som är till gagn.

Alla bibelns människogestalter har
till naturen, en sådan inställning att de
ständigt i den söker höra Guds röst. Det
var en mening i att Röda havet hölls
tillbaka men det var säkerligen en hård
vind, som tvang vattnet att vända åter.
Den blbliske författaren ser i vinden,
att det var Guds mening att frälsa sitt
folk.

Profeten Jesaja ser i regnet, som gör
iriarken fruktbärande, ett manande bud-
skåp från Gud: Sä skall det ock vara
med ordet, som utgår från min mun,
det skall icke vända tillbaka till mig
fåfängt utan att hava verkat vad jag
vill och utfört det, vartill jag sänt ut
det.

Job hör i stormen Guds stämma. På
sJuklägret måste han finna sig i sina
vänners självgodhet. Jobs bok lär oss
att vid en sjukbädd ej använda en för-
manande predikoton, som till äventyrs
skulle kunna bryta ned den sjuke och
att ej heller använda olämpliga bibel-
språk.

Det är detta som far Job till att bry-
ta ut i våldsamma anklagelser mot Gud.
Han får sedan bevis på sin egen ring-
het och Guds storhet särat svarar då:
"Jag är för ringa, vad skulle jag svara
Dig. Jag lägger handen över min mun.

Bibelns man ser ett tecken eller en
befallning frän Gud i regnbågen på
himlen eller i stjärnan som de vise män-
nen följde.

Jesus betraktar med sina lärjungar
solnedgången, som gör himlen röd och
ber dem iakttaga naturens mening. Han
ser sänmgsmannen, ser vetet som. gror
i jorden, ser även ogräset, som man
ma^te acceptera, att det växer tillsam-
mans med. vetet till dess skördetiden
kommer. För honom är allt en bild av
den, andliga världen. Hos Jesus finner
man en intensiv känsla for naturen, som
också betyder vår egen kropp. Ser man
en fiende i naturen, betyder det att man

förnimmer en fiende i var egen Ki-upp
och dess skiftande reaktioner.

Läkaren får ofta Inblick i den sjukes
irritation och känsloin riktning mot den
egna kroppen.

Man kan förvisso förstå och vara
deltagande när sjukdomen är smärtsam
eller medför en mer eller mindre långt
gående Invaliditet. Men varje lidande
har trots allt sin mening.

Vi kunna lära oss mycket genom att
lyssna till vår egen kropp. Hur mäng
symtom äro icke i själva verket var-
ningar, ty när kroppen klagar är det
icke bara en tillfällighet. Hur mänga
neuroser visar sig i själva verket vara
en slags själens vlnterlde, varunder na-
curen i stillhet förbereder sig på en n,
var.

Vi måste anse även starkt verkande
mediciner vara en gåva från Gud, var-
igenom Han skänker oss möjlighet att
stilla en smärta, att stimulera ett svlk-
tände organ eller åvägabringa en nöd"
vändig ro.

I det bibliska perspektivet har olyc-
korna, sorgerna och sjukdomarna en
mening.

Bibeln ser icke ned på kroppen. Den
kallar det ett tempel för den Helige An-
de. Det största beviset på Guds kärlek
är ju att Jesus iklädde sig en människas
kropp och själ med alla dess konsekven-
ser. I Predikaren står: Stoftet vänder
tillbaka till jorden och blir det som det
var förut men anden vänder tillbaka t.
Gud.

Om man lever på så sätt au man för-
aktar kroppen och försvagar den genom
ett oförnuftigt levnadssätt, är det som
om man förde ett inbördeskrig inom ?
själv och på så sätt låter hälsan brytas
sönder. Man träffar ibland sjuka, vilka
skapa ett motsatsförhållande mellan
kroppen och själen och uttrycka ett
förakt för det kroppsliga genom att ta-
ga alltför stor hänsyn till andliga ting.
Man kan träffa på den, som genom en
otjänlig diet bliva undernärda, allt un-
der det att de påstå att de på detta sätt
leva ett mera kristligt liv. Vid miss-
bruk finner man ju också ett mosätt-
ningsförhållände mellan kropp och själ.
Paulus skriver till de kristna i Korint;



Fastmer tuktar jag min kropp och ku-
var den för att jag icke, när jag predi-
kar för andra, själv skall komma till
korta vid provet. Men man far ej tol-
ka detta som ett försvar för en negativ
inställning till kroppen och en appell
till långgaende asketlsm. Aposteln talar
om idrottsmannen, som pålägger sig
vissa stränga föreskrifter för att kunna
vara i form. Detta är icke ett mål men
väl ett medel för att nå bättre behärsk-
"mg av kroppen vid utförandet av en

.estation.

Paulus säger i romarbrevet: över-
vinn det onda med det goda. Det bety-
der att man ej skall försvaga sina kraf-
ter l en negativ kampyttring utan se

rt från frestelser, vilka, plåga oss och
i stället fästa ögonen på Kristus och
överlämna oss till honom och bliva ett
med honom.

Den skillnad vi göra mellan organiskt
och oorganiskt liv är okänt för bibeln.
En rytmisk upprepning av samma ord
i skapelseberättelsen visar klart den en-
het med vilken världen framträder i det
bibliska perspektivet. Utan Gud är allt
intet, allt är öde och tomt. På Guds bud
blir allt till rörelse och liv. Forts.

Överläkare Rune Wikström

Lekmannens dag
Sedan några år anordnas på initiativ

T. n Svenska kyrkans lekmannaskola
varje är en s. k. lekmännens dag. I är
hålles den söndagen den 13 september
över hela landet. Den avser att om möj-
ligt samla alla dem, som deltaga på ett

"ra aktivt sätt i kyrkans arbete, så-
öum kyrkobröder, kyrkokörer, arbets-
kretsar, söndagsskollärare, juniorledare,
besöksgrupper. I Falköping hålles da-
gen i Mössebergs kyrka kl. 16, då kyr-
kobrödernas ordförande, lektor Sigvard
Plith predikar. Efter gudstjänsten blir
det samling med kaffesamkväm i kyr-
kans ungdomslokaler. Kyrkoherde Ber-
til Edvardsson kommer att där tala om

"Det inre livets vård". Kyrkokörerna
medverkar både i kyrkan och vid sam-
^ "
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VAR DAG konfronteras du med pro-
blem. Problem av en sådan räckvidd att
vi känner oss ganska maktlösa.

Vad skall vi göra åt krig, fattigdom,
överbefolkning, miljöförstöring? Kan-
ske kan vi inte göra något, kanske kan
vi. Erkänn ändå att det är värt att sam-
las och samtala om det.

VAR DAG behöver du leva ett me-
ningsfyllt liv. De gamla hjulspåren
känns tradiga, allt bara går till synes
meningslöst. Du behöver en grupp där
man kan tala om hur livet skall bli me-
ningsfyllt.

Kyrkans ungdom vill hjälpa dig med
din vardag, för nog finns det mycket
där man känner sig hemma, där man
inte bara har roligt (för det har vi ock-
så) utan också kan snacka om svåra men
nödvändiga saker.

Terminens diskusslonskvällar kommer
att ta upp Guds skapelse - men sedan?
Svart himmel ett program om negroe
spirituals. Rädd för att dö? m. m.

VI kör som vanligt torsdagskvällar l
Församlingshemmet kl. 19. 00. Modellen
med varannan gång hobby och varan-
nan diskussion håller l sig. Utöver vad
vi brukar skall vi ha en grupp med mo-
pedvård och en samtalsgrupp, där del-
tagarna får bestämma ämnen för kväl-
len. Den sista gruppen siktar på dig,
som varit med några år eller gillar att
snacka om saker.

Hoppas du känner att K U är för dig.
Crfrt Alnepren
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Präster:

Kyrkoherde Rudolf Johansson, Präst-
gärdsgatan 5. Tel. 100 03.

Komminister Gordon Monc, Mösse-
bergsgatan 9. Tel. 105 05.

Komminister Stig Luttermark, Tor-
björntorps prästgård, 520 52 Tor-
björntorp. Tel. 311 27.

Kyrkoadjunkt Gert AIncgren, Dotorps-
gatan 48. Tel. 153 76. .

Vid Önskan om enskilt samtal med
präst: skriv eller ring vederbörande
för överenskommelse av tid. Vid
långvarig sjukdom: meddela gärna
detta för erhållande av besök.

Kyrkomuslker:

Muslkdir. Jens Bartler, Odengatan 23.
Tel. 11034. (S:t Olofs kyrka)

Kantor Henry Nyman, S:t Sigfridsga-
tan 55. Tel. 11036. (För Luttra och
Mössebergs kyrka)

Kantor Karin Andersson, S:t Sigfrlds-
gatan 55. Tel. 11036. (För Frigger-
åkers kyrka)

Kantor Ingemar Wahlberg, Skolan,
Torbjörntorp, 520 52 Torbjörntorp.
Tel. 31051.

Ungäomsarhetare:

Ungdomssekr. Sten-Åke Engdahl, Exp.-
tid. mänd. och fred. 10-12. Torsd.
16.30-18.00.

Diakoni:

Församlingsdiakonissan Margareta An-
dersson, Grönelundsg. 5 B. Exp.
mänd.-fred. 9-9. 30 Församlings-
hemmet tel. 170 33. Bostadstel.
108 13.

Fru Britta Johansson, Bergsliden 50.
Tel. 119 10.

i\yrKvaKia, Ye:

Kyrkväktare Sigvard Gabnelsson,
Scheelegatan 32. Tel. i Församlings-
hemmet 10506, telefontid 10-11.
Bostadstel. 152 78.

Kyrkväktare Sten Mårtensson, Danska
vägen 115. (För Mössebergs kyrkal
TeL 107 12.

Kyrkvärd ^Herbert Friggeråker, Frig-
geråker. Tel. 101 11.

Kyrkväktare Conrad Johansson, Enl'
lund, 52052 Torbförntorp. telefoii
31152.

Kyrkväktare Edor Hermansson, Väk-
targården, Luttra. 521 00 Falköoine.
TeL 34041.

Pastorsexpeditionen

för Palltopings pastorat, Botvidsga-
lan^43. Tel. 17030. Öppen månd7-
fred. 10. 30-12. Dessutom torsd.
17.30-19.00. Helgdagsaftn. ingen
exp. Telefontid 9. 30-15.

Till pastorsexp. anmäles inom 14 da-
gar alla inflyttningar samt flyttningar
inom församlingen. Barns namn med-
delas senast inom 6 månader (helst
tidigare).

Kyrka förvaltningen
Kyrkokamrer Ingemar Malmfors.

Tjänsterum å församlingshemmet.
Tel.^ 100 06. Exp.-tid vardagar (utom
lord. ) 10. 30-12.

Kyrkogårdarna

Kyrkogärdsförman Ragnar Högberg,
Sigurd Kochs gata 11. Träffas varje
vardag 10-12 å kapellet, Nya kyr-
kogärden. Tel. 13S 06.

Dagens bibelord tel. 14S 80


