
Ett nytt nådens år - ett Diakonins nådens år

"Se, din konung kommer till dig. " När
detta kyrkoblad når församlingsborua i
Falköpings pastorat, har det nya kyrko-
året 1971-72 börjat. Advent, har det
sagts, är som en förstuga till julen. Den
är fylld av förunderlig och ljuvlig för-
väntan. I kyrkan skall vi under detta
kyrkoår uppleva dess heliga rytm. Sön-
dag efter söndag skall vi stanna inför
ordet, som möter oss i de texter, som är
oss förelagda - detta året den tredje
årgångens högmässo- och aftonsängstex-
ter.

Ett nytt nådens år från Herren. SJäl-
va uttrycket "ett nådens år" återfinner
vi i tredje årgångens högmässotext pä
första söndagen l Advent. Dar möter vi
Jesu intradespredikan l sin hemstad,
hans programförklaring skulle vi kunna
saga:

Herrens Ande är ö-ver mig,
ty han har smort mig.
Han har sänt mig till att förkunna
glädjens budskap för de fattiga,
till att predika frihet för de fångna,
och syn för de blinda,
ja, till att giva de förtryckta frihet
och till att predika ett nådens ar
frän Herren

Det finns människor, som tolkat varje
rad i Jesaja citat på ett andligt sätt. Allt
gäller själen. Det finns de, som här läst
ut ett socialt evangelium. Det har blivit
en fråga om "bröd eller frälsning". Men
så vitt vi följer Jesus själv, sa. är det
aldrig fråga om ett antingen eller. Det är
frågan om både bröd och frälsning.
Hans frälsning gäller hela människan.
Accenten kan vid ett tillfälle ligga på
den ena eller den andra sidan. Men det
är helhetssynen, som vi måste bevara.
- "Man kan inte frälsa folk, som fryser
om fötterna", sade general Booth, fräls-
ningsarméns grundare. Men vi behöver
inte undra över hur han tänkte om sjä-
lens frälsning.

Rubriken Innehöll orden "ett diako-
nins är". - Därmed vill vi anknyta till
sista etappen l Skara stifts femårsplan.
För att friska upp minnet skall vi näm-
na vad den planen Innehöll. Första ar-
betsåret 1967-68 tog sikte på dopet och
kristen fostran i hem och församling
upp till 10-ärsåldern. Näsca period be-
handlade juniorarbetet och konfirmand-
undervisningen. "Ung i kyrkan" var
mottot för 1969-70 och 1970-71 stan-
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Glädjens budskap för dc fattiga Syn för de blinda

nade vi inför ämnet "En levande för-
samling". Och nu innevarande kyrkoår
1971-72 stär diakonin i förgrunden un-
der mottot "Kristen för att tjäna . . ."
Pä olika fronter har det alltså de gång-
na aren arbetats med de här frågorna -
i syföreningar, bland kyrkoråd, kyrko-
brödrasamllngar, församlingsaftnar, bl-
belstudier, fortbildningskurser för olika
församlingsarbetare. Nu står alltså dia-
konin pä dagordningen. För hela kyrkan
finns en Svenska kyrkans diakoni-
nämnd. För Skara stift finnes också en
diakoninämnd. I varje försaniling är av-
sett att finnas ett av kyrkorådet utsett
diakonlombud. - Diakoni i vidaste be-
märkelse omfattar alle arbete, som avser
att ha omsorg om inänniskan. Men be-
toningen ligger väl nu just på den prak-
tiska sidan - att "göra tjänst vid bor-
den" för att använda ett uttryck i apost-
lagärningarna, där de första diakonerna
tillsattes (Apg. 6:2). - Här kommer
frågan In hur kyrkan skall ta sig de
fattiga, de blinda, de förtryckta, de
fångna för att använda textens ord.
Hela skalan av nöd, som möter oss i
dagens samhälle och i hela den stora
världen. Diakonin kan ju inte stanna
vid värt lands gränser. Som 'kärleken är
utan gräns, så är diakonin utan gräns.
- Från stiftets diakoninämnd har ut-
givits ett rikt material för studier i
dessa frågor jämte förslag till åtgärder
i de särskilda församlingarna. Det är
meningen att vi också här i mån av tid
och kraft skall söka tränga in i dessa
frågor, så att vi kan lära oss att vara
något av Kristi händer till tjänst åt vå-
ra bröder och systrar. Vi har här den

stora förmånen att ha två anställda
diakoniarbetare. Meii varje kristen män-
niska är kallad till tjänst åt dem
som anförtrotts i vår vård. Vi måste
alla väckas till ansvar för varandra, att
'icke gå så kalla för egen och för andras
nöd". Ställ frågan till dig själv: "Vad
kan Jag göra? Vem har Jag som jag kan
ta ansvar för, besöka, uppmuntra, bi-
springa på ett eller annac sätt? Det blir
nog inte svårt att finna uppgifterna, om
vi blir tända. Så hoppas och beder vi,
att det för församlingarna i Falköpings
pastorat 1971-72 blir ett välsignat
nytt nådens oc'h diakonins år.

G. M.
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Gud är verkligen hos oss

Denna glada hälsning vill jag räcka dig
som laser detta församlingsblad. Gud är
inte bara "långt bortom rymder vida,
högre än stjärnor nå". Nej, hör här:
'Och detta skall för eder vara tecknet.
I skalen finna ett nyfött barn, som lig-
ger lindat i en krubba. " En plats som
egentligen var avsedd för djuren. Men
han som vilade där skulle kallas: Under-
bar l råd, väldig Gud, evig Fader, Frids-
furste. Vilken förnedring för honom
som förtjänat att födas i konungapalats.
Den första julnatten var ingen tjusande,
sockersöt idyll. Han som vilade där
fick frän första stund känna på männi-
skolivets hårda villkor för att från förs-
ta stund kunna förstå vad det vill säga
att vara människa. Det är därför vi med
särskild vördnad och glädje stryker un-
der de orden i den nicenska trosbekän-
nelsen: Och blivit människa.

Den första Julnatten var en natt fylld
av bävande jubel. Ära vare Gud i höj-
den och frid på jorden. En andens man
skriver: "Det skallar eu rop av häpen-
het och bestörtning genom himlarna, ty
Gud befinner sig inte längre ovanför

och utanför alla öden, hans hjärta är
bundet och fängslat i det mänskliga."

Kan nu detta verkligen vara möjligt,
vara sant. Ja både det ena och det andra.
För Gud är ingenting omöjligt. Och det
vore väl allt en bra klen grund för vårt
julfirande, om vi samlades kring en gam-
mal legend eller bara en stor människas
märkliga födelse. Nej det är verkligen
som den gamla boken berättar. Jag fat-
tar det aldrig med mitt högtlovade för-
stånd. Men jag behöver inte göra det
heller. Det förblir en dårskap för mitt
förnuft detta: "Han är ett barn så späd
och klen och jord och himmel bär allén"
ett litet hjälplöst människobarn - Gud
hos oss. Men miljoner och åter miljoner
ha prövat att det är en salig dårskap.

Pröva inte att förstå utan gör som
herdarna l Betlehems ängd. Ja låt oss
alla julen 1971 gå till Betlehem och se
det som där har skett. Han som vilar
ddr är din Frälsare.

Böj knä inför krubban och hylla ho-
nom. Då firar Du jul rätt. Först då blir
det en God jul. Amen.

Uno Mårtensson

Frän kyrkoherdeinstallationen



Ett förändringens år

När det gäller den personella sidan av
församlingsarbetet så kan verkligen
1971 sägas ha varit ett förändringarnas
år. Kyrkoadjunkt Gert Alnegren flytta-
de den l mars och i hans ställe kom
Lars Magnusson som kyrkoadjunkt. När
Gordon Möne valdes till kyrkoherde In-
leddes en kedjereaktion, som först nu är
avslutad. Komminister Stig Luttermark
har valts till komminister med statione-
ringsort i Falköping, närmare bestämt
på Mösseberg. Tjänsten i Friggeråker-
Torbjörntorp, som då blev ledig, har nu
också blivit återbesatt genom att kom-
minister Uno Mårtensson från Marka-
ryd i Växjö stift blivit utnämnd till
komminister där.

Komminister Mårtensson är född 1927
1 Vittsjö, Kristianstads län. Han tog
studentexamen i Hässleholm 1947. I
maj 1953 avlade han teol. kand. och
prästvigdes för Lunds stift. 1949-52
bedrev han sångscudier i Lund. Åren
1953-57 tjänstgjorde han som pasto-
ratsadjunkt i Simrishamn, Bräkne-Hoby
och Asarum. 1957-60 var han kyrko-
adjunkt i Bräkne-Hoby och därefter
komminister i Vallby fram till 1966. Se-
dan detta år var han komminister i Mlar-
karyd, Växjö stift. Km Mårtensson har
tjänstgjort som timlärare vid Bräkne-
Hoby folkhögskola och vid Simrishamns
realskola.

Komminister Mårtensson som tillträd-
de sin tjänst den l november har redan
varit l tjänst några veckor här och häl-
sats välkommen i de olika församlingar-
na. Vi vill också här i Kyrkobladet
bringa honom en varm välkomsthäls-
ning in i arbetet och församlingsgemen-
skåpen. Vi innesluter l den välkomst-
hälsningen också hans maka oA 'barn.

Även ungdomssekreterartjänsten har
fått ny innehavare. Sten-Åke Engdahl,
som gjort en bra insats under ett år, har
nu påbörjat teologiska studier i Lund
med sikte på prästkallet. I hans ställe
har vi som ungdomssekreterare fått ung-
domssekreterare Lisbeth Bennhage från
Tynnered i Göteborg. Om henne kan vi
meddela följande:

Hon är född i Trollhättan 1945. Av-
lade där realexamen och handelstitbild-
ning. Efter några år på kontor ledsnade
hon på att bara syssla med människors
papper och pengar och önskade få arbe-
ta med människorna själva istället. Kom
m på RKU hösten 1967 oc'h gick där ett
är. Därefter liar hon arbetat som ung-
domssekr. i Tynnereds församling i Gö-
teborg aren 1968-71, innan hon den l
augusti i år kom till Falköpings pasto-
rät.

Ungdomsarbetet är bland det allra
viktigaste i en församling. En försam-
ling, som inte kan rekrytera ungdomen

^ äj^
Uno Mårtensson Lisheth Bennhage Margit Svensson



Diakoni i blickpunkten

Den 5-7 oktober hölls ett Riksmöte
för kyrkans diakoni l Gävle. Inbjudan
hade ingått till alla församlingar att
sända, ombud. Från Falköpings försam-
ling deltog diakonissan Margareta An-
dersson och kyrkorådets ordförande,
posttjänsteman Åke Avedal. Kyrkobla-
det har bett dem, att här redogöra för
några Intryck från konferensen:

Margareta Andersson:

Hur upplevde dn riksmötet?

Det var som att få en vitamininjektion
som gav kraft, inspiration och glädje på
nytt i arbetet.

Finns det några nya synpunkter . pä dia-
konin i 70-talet?

Diakonin måste fungera som en sam-
hällets vagpatrull - alltid beredd på
utryckning - för att klara den situation
som uppstått. Diakonin måste finnas där
nöden finns. Diakoni är inte bara prak-
tlsk handling utan vill också ge Guds
budskap till människorna och därför be-

har ju ingen framtid. Det är ju de unga,
som skall taga vid, när de äldre inte kan
vara med längre. Det ar ingen lätt upp-
gift, allra minst i denna tid. Här behövs
både uppfinningsrikedom och tålamod
och kärlek. Vi önskar Lisbetb en stor
portion av allt detta. Vi är glada att
ha henne här!

Till organisatör med halvtidstjänst för
Falbv^dens lokalavdelning av Sveriges
kvrkliga Studieförbund har lokalavdel-
ningen utsett adjunkt Margit Svensson,
Skara. - Hon kommer att ha sin expe-
dStIon förlagd i Falköpi ngs församlings-
hem. Tidigare har posten skötts av fru
Ulla Rolund tillsammans med andra
krävande uppgifter. Med denna nya
ordning väntas en effektlvtsering av stu-
dlearbetet. Vi hälsar Margit Svensson
varmt välkommen.

hövs diakonin som ett komplement till
samhällets socialvård.

Vilka förslag skulle dn vilja föra vidare?
l. Det finns många äldre och ensamma
l var församling därför vill jag satsa på
en besöksgrupp som går på hembesök
och fungerar som en vän för den som
sällan eller aldrig får besök.
2. Kyrkskjuts till olika, arrangemang l
församlingens kyrkor och i församlings-
hem mot en billig avgift för dem som
har svårt att åka med de kommunala
färdmedlen.

Åke Avedal:

Det var av mycket stort värde för mig i
egenskap av kyrkorådets ordförande att
få deltaga i riksmötet. Det gav mig en
vidgad syn på. diakonlarbetet och Jag
uppfattar nu på ett helt annat sätt vad
diakoni innebär. Det betyder ju att tjäna
och det är på Jesu egen befallning, som
denna viktiga del i kyrkans evangelise-
ringsarbete utföres.

Behovet av diakonins olika arbetsgrenar
växlar från församling till församling
beroende på församlingens storlek och
struktur. Det är några erfarenheter från
riksmötet, som jag vill medverka till a. tt
omvandla i praktiken i vår församling.

1. En församlingens diakonikommitté,
där företrädare för dc olika diakonala
verksamhetsgrenarna, prästerskap och
kyrkoråd är representerade. Deras ar-
betsupp^ift skulle vara en fortlöpande
kartlä^snm?i Av behovet, planering och
samordnande av den diakonala verk-
samheten.
2. Förutom en utvidgning av det redan
befintliga diakoniarbetet, är det ange-
lä^et med en väl utbyggd hesökstJänst,
d. v. s. en grupp diakonlarbetare som
har till uppgift att besöka åldringar och
sjuka.
3. Ett intimt samarbete med den bor^er-
liga. kommunens socialvård.



Etapp I

av Fredriksbergs

kyrka
är nu fullbordad. Med väl dls-
ponerade utrymmen och inrcd-
ning stär byggnaden färdig att
tagas i bruk. Den invlges tred-
Je söndagen i Advenc av dom-
prosten Karl-Åke Henningsson.

Bilderna visar: Ungdomslokal med
öppen spis i källarplanet; Toppmo-
dem köksutriistning underlättar arhe-
tet; Exteriören frän sydväst.

Vad händer och

sker i kyrkan

Kyrkans ungdom står öppen för all
konfirmerad ungdom. Samlas i regel
varje torsdag kl. 19 i Församlingshem-
met till alternerande hobbyarbete och
diskussionsprogram.

Kyrkans fest för äldre hålles i Falkö-
pings församlingshcin fredagen den 14
januari 1972 med början gl. 14.

Solskensklubben - kyrkans träffpunkt
för pensionärer vill erbjuda en trivsam
samvaro med glada vänner, säng och
musik) vill ge ett program med olika
innehåll kring livets stora värden. Sani-
las den tredje torsdagen i månaden i
Församlingshemmet kl. 15. - Diako-
nissan och prästerna ger närmare upp-
lysningar till den, som vill veta mer.
Program görs upp för varje termin.

Du vill väl följa med vad som händer
och sker inom kyrkans värld både här

hemnia och runt om l världen. Där er-
bjuder våra kyrkliga tidningar god in-
formation:

Kyrkvägen - stiftets egen tidning,
10: - kr helår, prenumeration genom
fru Miirta Tellvik (tel. 105 41).

Vår Kyrka - den kyrkliga rikstid-
ningen, 46: - kr. Debattforum, upp-
byggelse och reportage, bildkrönika.
Prenumeration genom fru Märta Tcll-
vik.

Med - den nya tidningen, soni utgör
en samnianslagning av Utblick/Mission/
De våra i främmande hamn/Sjömans-
vården/Diakoni/kristen kärlcksverk-
samhet/samt Luthcrhjälpen. Kr 15: -.
Kommer säkert att erbjuda intressant
läsning.

Kyrka och Folk, "För evangellsk-lut-
hersk tro". 40:- kr.

Prästerna stär till tjänst med prenunie-
ratlon om sä önskas.

För saintliga gäller att prenumera-
tion givetvis kan verkställas på posten.
Prästerna lämnar önskade upplysningar.



SVERIGES KYRKLIGA

STUDIEFÖRBUND

I FALBYGDEN

TRONS ABC - en cirkel i troslära - vi
fördjupar oss i frågorna om Gud, om frals-
ningen, om livets mening.
MÖssebergs kyrka.
Ledare: komminister Stig Luttcrmark
Fredriksbergs kyrka
Ledare: kyrkoadjunkt Lars Magnusson
Kyrkans lokal, Bergsliden 14
Ledare: komminister Uno Mårtensson

ISRAEL l BLICKPUNKTEN

en studiecirkel om Bibelns land, resans mät.
- Cirkeln avslutas med resa till det heliga
landet 9 maj-22 maj 1972.
Närmare upplysningar genom studicledarcn
komminister Luttcrmark.

KONFIRMATIONSLSROKURS
FOR VUXNA

en cirkel för den som vill tänka tillbaka på
sin egen lästid, för konfirmandföräldrar eller
för den som vill konfirmeras som vuxen.
Ledare; komminister Luttermark.

DEN KYRKLIGA KOMMUNEN

Ledare: kyrkokamrer Ingeinar Malmfors.

KYRKAN OCH FORSKOLEALDERN -

en cirkel för föräldrar och barntimmeledare.
Ledare: fru Inger Luttermark.

ENGELSKA FOR VUXNA

Ledare: adjunkt Margit Svensson.

Anmälan till respektive cirkelledare och när-
mare upplysningar per telefon 105 05.

Kyrkotjänare

Lekmannaombud

Fru Ingeborg Andersson, Bergsliden 2, har ut-
setts till lekmannaombud för Svenska kyrkans
mission för Falköpings kontrakt. Hon är mcd-
lem i Frivilliggruppens och Bergslidens syför-
eningar. Tillsammans med rcprescnta-nter för de
övriga syföreningarna deltog hon i stiftets kon-
ferens för mission I Borås i höstas.

Till lekmannasuppleancer för Lutherhjälpen S
Falköpings kontrakt liar utsetts fru Barbro
Andersson, Borstig och fröken Hebe Samuelsson,
Falköping. Fröken Samuelsson är ledamot av
Kyrkorådet och även lekmannaombud för
Lutherhjälpen l Falköpings församling.

Präster:

Kyrkoherde Gordon Mönc,
Prästgårdsgatan 5, Tel. 10003

Komminister Stig Luttermark,
Mösscbergsgätan 9. Tel. 105 05

Komminister Uno Mårtensson,
Torbjörniorps prästgård,
52052 Torbjornrarp. Tel. 31127

Kyrkoadjunkt Lars Magnusson,
Dotorpsgaran 48. Tel. 153 76

Vid önskan om enskilt samtal med någon av
prästerna: Skriv eller ring vederbörande för
överenskommelse av tid. Vid sjukdom; meddela
gärna detta förhållande för ev. besök.

Kyrkomusiker:
Musikdir. Jens Barder,
Odengatan 23. Tel. 11034
(S:t Olofs kyrka)

Kantor Henry Nyman,
S:t Sigfridsgatan 55. Tel. 110 36
(För Mösscbergs och Luttra kyrkor)

Kantor Karin Andersson,
S:t Sigfridsgatan 55. Tel. 110 36
(För Friggeråker och Falbygdens sjukhus och
Falköpings sjukhem)

Kantor Ingemar Wahlberg,
Skolan,
52952 Torbjörntorp. Tel. 31051

Ungdomsarbete:
Ungdomssekr. Lisbeth Bennhagc,
Bergsliden 2. Tel. 19170
Exp. pastorsexp. Tel. 148 91
Exp. tid onsd. -fred. 10-12

torsd. 16.30-18.00

Diakoni:
Församlingsdiakonissan Margareta Andersson,
Hjelmarsrörsgaran 24. Tel. 108 13
Exp. månd. -fred. 9-9. 30
Församlingshemmet. Tel. 17033

Fru Britta Johansson,
Bergsliden 50. Tel. 119 10

Kyrkväktare:
Kyrkväktare Sigvard Gabrielsson,
Scheelegatan 32. Tel. 152 78
Församlingshemmet. Tel. 105 06, tel. tld 10-11

Bitr. kyrkvaktm. Uno Wass,
P.L. 4097 Odensberg,
521 00 Fillllöping. Tel. 282 84



Gudstjänster l Falköpings pastorat nov.-dec. 1971 o. jan. 1972

Datum | Son- o. helgd. S: t Olof Mösseberg |Fredr. Las. Falb. | Frigg. | Torbj. | Luttra

Nov27 18 u

28 l l i Advent A 9.30 F
M 11

L 9. 30
L 11.30 Kör M T 14 T 19.30 A 11

Dec 5 2 i Advent L 11 N
L 14 d

A 11
kyrkkaffe

M An T 11 T 14 F M 14

Dec 11 15 F

Dec 12 | 3 i Advent M II T 9. 30 H 14
in vi gii

T 11 N L 11 N

Dec 19 4 i Advent A l)
M 17 n

L 16 F L 11 A 14 N

Dec 24 Julafton M 17 L 17 A 15

Dec 25 Juldagen M 5. 30
M 7. 00
L 11 N

L 7.00

.
r ii

A 5. 30 T 7. 00 T 7. 00 A 7. 00

Dec 26 | Annandagen T 11 A 9. 30 N A A 11

Dcc 31 | Nyårsafton L 17 M 17 T 19. 30 | A 19. 30] L 19. 30

Jan l Nyårsdagen M 11 L 11 |L 9.30| T n

Jan 2 Sönd. e. Nyår T 11 N
T 14 d

M 9.30 An M 11 A 11

Jan 6 Trettond. jul M 11 L l) All
Fh

A T 11 T 14 L 14

Jan 9 l e. Trcttond. A 11 J 9. 10 M 11 l A M l S 14 NI S 11 J 11
Jan 16 | 2 e. Trettond. L 11 A 11 11 J Mil l M 14 L 14

Julafton förrättas julböner på: Bokstav /öre tidsangivelse

Ambjörnsgården 15 M
Ranliden 15 L
Falköpings sjukhem 14 T
Mösscbersg sanatorium 17 A
Katarinagärden 15 T

A = kyrkoadj. Magnusson
H == domprost Hcnnlngsson
J = kyrkoherde Johansson
L = komminister Luttermark
M = kyrkoherde MÖne
N = prosten Nilsson
S = kyrkoherde Stenström
T = komminister Mårtensson

Bokstav efter tidsangivelse
d =- dopgudstjänst
F = familjegudstjänst
Ph = familjehögm.
N == högm. med nattvard
n '-=. nattvardsgudstj.
u = ungdomsgudstjänst

Reservation för ändringar

Kyrkväktare Sten Mårtensson,
Danska vägen 115. Tel. 107 12
(För Mössebergs kyrka)

Kyrkvärd Herbert Friggcråker,
Friggeråker. Tel. 101 11

Kyrkväktare Torvald Danielsson,
Torsbo, Torbjörntorp. Tel. 310 36

Kyrkväktare Edor Hermansson,
Väktargärden Luttra,
521 00 Falköping. Tel. 34041

Pastorsexpeditionen:
för Falköpings pastorat, Botvidsgatan 43. Tel.
17030. öppen mänd.-fred. 10.30-12. Dess-
utom torsd. 17.30-19.00, Ingen cxp. helgdags-
aftnar. Tel.tid 9.30-15

Kyrka förvaltningen:
Kyrkokamrer Ingemar Malmfors,
Tjänsterum å Församlinhgshemmet. Tel. 100 06.
Exp. -tld vardagar (utom lördagar) 10. 30-12

Kyrkogårdarna:
Kyrkga-rclsförman Ragnar Högberg,
Sigurd Kochs gata 11. Träffas varje vardag
10-12 ä kapellet Nya Kyrkogården. Tel. 138 06

DAGENS BIBELORD

Telefon 148 80


