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HUNDRAÅRIG KYRKA

TorbjÖrntorps kyrka, "katedralen i Falköpings pastorat", kommer söndagen den l okto-
ber (Mlkaeliedagen), att fira sitt 100-årsjubileum. Invigningen av kyrkan skedde näm-
ligen S. Mikaels Dag den 6 oktober 1872 av dåvarande stiftschefen biskop Butsch.

Kyrkan uppfördes gemensamt av de båda församlingarna Friggeråker och Torbjörn-
torp och föregicks av 80-äriga förhandlingar mellan församlingarnas kyrkoråd och
stämmor samt berörda myndigheter. Förslaget väcktes första gången är 1786 av då-
varande kyrkoherden i Falköping Daniel Sandberg och föranleddes av att de båda
medeltldskyrkorna i Friggeråker och TorbjÖrntorp voro små. och på grund av sin
ålder kostsamma att underhålla.

Det ringa avståndet mellan kyrkorna ansågs också motivera ett sammanbyggande,
och den nya. kyrkan tänktes kunna uppföras pä någon plats mittemellan de gamla
kyrkorna. Den lämpligaste platsen befanns dock vara. den gamla kyrkplatsen i Tor-
björntorp.

Förslaget om en gemensam kyrka mottogs ej enbart positivt bland församllngsborna,
man övervägde enskilt inom de båda församlingarna att bygga om eller bygga till
sina små kyrkor, men förslaget om en gemensam större kyrka kom upp gång efter annan
och ledde slutligen till att gemensamma stämman den 15 juni 1856 fattade beslut om
kyrklig samfällighet. Det skulle dock dröja anda till år 1867 innan ritning och kost-
nadsberakning blev fastställd och bygget slutgiltigt kunde förberedas och igångsättas.

Huvudritningen hade uppgjorts av en byggm. Bergström i Slöta och kostnadsbräk-
näts till kr 28.779:44. 1868 delgavs församlingarna Kungl. Maj:ts beslut att medgiva
en rikskollekt och stambok till byggnadens företagande, vilket var välbehövligt, då
kyrkokassan hade en tillgång pä. endast 8 riksdaler. Det beslöts upptaga ett 8-ärigt
amorteringslån å 6. 000 kronor samt uppgjordes förteckning över matlag med skyldighet
att gratis utföra arbete vid kyrkbygget. Åt artisten A. G. Ljungström, Sandhem, upp-
drogs att måla altartavlan, föreställande Jesu bergspredikan för en kostnad av 225
kronor.

Kyrkan brandförsäkradcs från början för 15.000 kr., vilken år 1884 höjdes till
30. 000 kr. Frän början var någon uppvärmning eJ anordnad l kyrkan och först 20 år
senare eller år 1892 anskaffades tvenne värmekaminer. Någon orgel fanns ej heller utan
klockaren tjänstgjorde som försängare. Först år 1885, dä orgelbyggnadskassan vuxit till
2. 212 kronor beslöts om orgel. Den byggdes av orgelbyggare AJ. Johansson, Mösse-
berg, för en kosnad av 3. 500 kronor. 1942 ombyggdes orgeln till 14 stämmor av firman
Olof Hammarberg i Göteborg.

1962 fick kyrkan en mera genomgripande restaurering i samband med att samfällig-
heten mellan de båda församlingarna upplöstes. Friggeråker hade då fått egen kyrka
uppförd a den gamla kyrkplatsen. Torbjörnrorps kyrka blev då för stor för endast en
församling och förminskning av kyrkorummet skedde genom framflyttning av läktar-
bröstet och inredning under läktaren av sakristia, utrymmen för skrudar m. m., kapprum
och toiletter samt rum för nytt värmesystem. Ljuskronor och ljusstakar m. m. anskaffa-
des från Jonssons gelbgjuteri och altartavla och skulpturer renoverades av konservator
Hellström i Skara.

Även kyrkans yttre fick en översyn ett par år senare och den framsar nu pä 100-ärs-
dagen i ett mycket vackert och värdigi skick.

I samband med restaureringen fick kyrkan mottaga en mångfald värdefulla gåvor
till sin inre prydnad. Även nu pä 100-årsdagen ges tillfälle för dem, som sä önska,
att komma ihåg sin hemförsamllngs kyrka.

John Edström



NU STARTAR VI IGEN

Det betyder inte, att arbetet i kyrkan
under de gångna somma. rmånaderna le-
gat nere. Varje söndag har klockorna
kallat till gudstjänst, na-ttvard har fi-
råts, barnen har genom dopet tagits upp
i den kristna kyrkans gemenskap, genom
vigsel har nya hem grundlagts, och de,
som lämnat detta jordeliv, vigts till grif-
tero. Konfirmationsläsning, en, som förr
var koncentrerad till vinterhalvåret,
pågår numera även under sommaren.
Erthundra-tjugo ungdomar har konfirme-
råts i sommar. - Sommarkyrkan har
va-rlt i funktion, dels hemma i försam-
lingarna med väl besökta frlluftsguds-
tjänster, dels genom att barn, ungdomar
och även äldre deltagit i kurser och lä-
ger, som anordnats på olika platser. -

Kyrkans liv får ju aldrig avstanna. Men
ändå. När hösten kommer då kommer
en hel del aktiviteter igång, som av oll-
ka skäl inte kan hållas igång, därför
att sommaren här i vårt land är en
förskingringens tid, och det är svart att
samla människor. -

Men nu ar tiden Inne for att l den
meningen börja Igen. Ny start.
Kyrkans gudstjänster ar den axel kring
vilket allt kretsar. I vårt pastorat har
vi varje söndag ett stort utbud av guds-
tjänster i vara vackra, ändamålsenliga
kyrkor. - Låt oss än bättre ta vara pä
tillfällena.

I S:t Olofs kyrka firas dessutom varje
tisdag 8. 30 läst nattvardsgudstj., som va-
rar omkr. en halvtimme. Fler och fler

Kyrkans Ungdom

Du som ar mellan
14 och 25 är
är välkommeti att vara med i Kyrkans
Ungdom. Vi träffas varje torsdag kl.
19. 00 l Fredriksbergs kyrkas ungdoms-
lokaler.

Kyrkans ungdom är en kristen ung-
domsorganlsation, som genom sin verk-
samhet vill visa vägen till en personlig
kristen övertygelse och ge ungdomar
hjälp att leva som kristna. Därför är
gudstjänst- och andaktsliv den röda trå-
den l vår verksamhet.
Kyrkans ungdom vill ge tillfälle till
trevlig och kamratlig samvaro. Det sker
bl. a. genom läger, tävlingar, utflykter,
hobby, sång och musik.

Kyrkans ungdom vill skapa personligt
ansvar både för den egna verksa-mhetcn
och församlingen i dess helhet.

Detta kan vi förml endast i och ge-
nom vår Herre JESUS Kristus.

DAGENS BIBELORD

telefon 148 80

ANSGARS

Är du mellan
8 och 14 är

kan du få vara med i någon av Ansgars-
grupperna. Det finns 'både Miniorgrup-
per för 8-9 åringar och Juniorgrupper
för 10-13 årlngar sedan får man vara
med i Seniorgruppen.

Närmare upplysningar kan du få om
du ringer ungd. sekr. Lisbeth Bcnnhage
på tel. : 14891.

Varför slösa bort en massa tid med
att sitta hemma och planera för junior-
kvällen? Varför bry sitt huvud med nya
idéer till Kyrkans Ungdom? Varför inte
i stället ha det skönt och göra något an-
nät.

Ja, varför? Svaret är helt enkelt: Det
är mitt satt att £ölj'a Jesu ord "Gå ut
och gör alla folk till lärjungar. " Efter-
som jag ännu inte har något yrke får
jag ta tiden efter skolan till att "jobba".
Och det gör jag med glädje! Det är här-
ligt att få vara med l Guds stora plan,
att få göra någonting för någon annans
fritid. Dessutom är det, trocs svära stun-
der, roligt för en själv. Men det bästa av
alltsammans. Jesus säger:

"Jag är med dig alla dagar Intill
tidens ände/ Marit



VAD ÄR TAIZÉ?

Det är en liten by i södra Frankrike, där
man varje är firar påsk. Man firar bl. a.
den uppståndne Jesus Kristus i något
som kallades för The Risen Christ festi-
val. 16 000 ungdomar från 80 nationer
var samlade där i år och den gemenskap
som fanns där över nations-, ras- och
.samfundsgränser har jag aldrig upplevt
tidigare. Det var verkligen en fest till
den uppståndne Jesus ära. Trots all

trängsel i matköer och på andra plat-
ser.

JESUS LEVER JU ANNE
För en tid sedan kiindc vi l TV lyssna till en
intervju med "broder Johan". Han var medlem
i en s.k. evangelisk komnaunitct i Taizc i södra
Frankrike. Medlemmarna lever tillsammans i
samma hus, har ett rikt andaktsliv. deltar i
praktiskt arbete på gården, l tryckeriet m m
men ägnar sig ocksä nt kristen kärleksvcrksam-
\ict. - Ungdomarna har fängslats av kommuni-
teten och därför samlas mänga dit vid päsk-
tiden. Som stipcndiiit deltog från Falköpings
församling stud, Anne Appelqvist, som här ger
uttryck för vad hon upplevde.

liar upptäckt vilken kraftkälla det är
att fa vara med om den. Kom med och
deltag. övriga vardagar har vi en kvarts
morgonbön samma tid.
Helgmålsböner hålles i S:t Olofs kyrka lör-
dagar kl. 18. Vissa lördagar förekommer or-
gelmusik och ajidra Inslag av säng och musik-

l Mössebergs kyrka har förekommit hcls-
målsbön undur medverkan av kör och Iiornmusik.
Den kyrkomusikaliska verksamheten
S:t Olofs kyrkokor. Dir. musikdlr. Jens Bartlcr.
Tel. 11034.
Mösscbcrgs kyrkokör. Dir. Kantor Henry Ny-
man. Tel. 11036.
Mösscbergs ungdomskör. Dir. Kantor Nyman.
Frlsficråkers damkör. Dir. Kantor Karin An-
dersson. Tel. 11036.
Friggeråkers barnkör. Dir. Karin Andersson.
Torbjörntorps kyrkokör. Dir. Kantor Ingemar
Wahlberg. Tel. 19291.
Luttra kyrkokör. Dir. kantor Corinne Käller-
mark. Tel. 11806.
I Fredriksbergs kyrka planeras körverksamlict
under Corinne Källcrmarks ledning.

Körlcdarna är glada för nytillskott rill körer-
na. Tag kontakt tdefonlededes eller personligt.
Följande syföreningar är verksamma i pastoratet
Kyrkans syförening samlas i församlingshemmet
varannan onsdag.

Diakonikrcrsens syförening likaledes i försam-
lin^shcmraer varannan onsdag.

Kyrkans frivilliggrupp samlas varannan tls-
da^ J församlingshemmet.
Mössebergs syförening samlas i Mösscbcrgs kyr-
ks. varannan tisdas.

Fredriksbergs syförening samlas i Fredriks-
bcr^s kyrka varannan tisdag.

Lilla syföreningen samlas i regel var 3:dje
fredag som regel i Församlingshemmet.

Kami-atföreningen Syföreningen samlas [ hem-
men.

Friggcråkcrs syförening samlas varannan
onsd. kl. 15 i Bygdegårdcn.

Bcrgslidcns syförening ssimlns varannan tisd.
kl. 19 i Eergsliden 19.

Torbjörnrorps syförening saml.-is vnrannan
måndag kl. 19.00 i församlingssalcn.

Luttra syförening samlns i regel varannan
torsdag l licmmen.

Närmare upplysnlnsE ir om syföreningarna kan

lämnas nv prästerna. Vi hälsar nya mcdlem-
inar hjärtlist välkomna. Det är en betydelsefull
och oumbärlig insats som syföreningarna gör.

Kyrkobroderna samlas i regel varannan man-
dag. Plats ocli tid framgär av särskilt program.
Ordf. Lektor Sigvard PIith. Tel. 156 83. Yngre
och äldre män välkomna in i denna gemenskap.
Söndagsskolor hallas pä följande platser sön-
da^ar kl. 9. 30:
S:t Olofs kyrka, S:t Olofs g^rd (i prästgården),
MösscberRs kyrka, Fredriksbergs kyrka samt
Falköpings församlingsliem. I Friggcräker liäl-

]cs söndagsskola i Bcrsslklen 3 och 14. I Tor-
björntorp i kyrkan. I Luttra kyrka hä!les sön-
dansskola varannan sändas kl. 10.

Vi halsar nya söndassskollärare välkomna l
karen. Barnen behöver din insats!

Aktuella kvällar anordnas unsefär en gång i
månaden under pågående arbctstcrmin. Första
aktuella kvällen liar redan hållits. Den gav
inforrnatinn om "G 72", det stora allknstna
mötet i Göteborg i somras och i programmet
meSverltade deltagare i mötet frän både kyrkans
som frikyrkans sida. Nästa aktuella kväll blir
den 2 oktober, då kyrkolicrdc Anders Andrén,
Gränna som varit missionär i Indien i ett
tjugotal år, talar om missionen i Indien. Den
13 november medverkar afrlkamissionärcn Elsa
Källström vid en EiktuclJ kväll l Mössebergs
kyrka. Även hon har tillbrinsat läng tid i
missionens tjänst, hon har varit missionär l
Rhodcsia.

l Fredriksbergs kyrka anordnas församlhigs-
aftnar. Den första har även där hållits. R-iks-
ddSsinan Bengt Börjesson talade om aktionen
för de lcprasjuka i Etiopien och en insainling
gjordes för detta ändamål.

"Med korsriddarna på Rhodos" blir ämnet
för nästa församlingsafton. Kyrkoherde Gordon
Möne berättar och visar bilder.

Freclriksbergs syförening avslutar med för-
säljning den 28 november.
Solskensklubben kallas kyrkans träffpunkt för
pensicr;. i;er. Den samlas tredje torsdagen i varje
månar, (med uppehäll för juli). Den vill bjuda
pä gcJ underhållning, uppbyggclse och gemen-
skåp. Lokal är församlingshemmet. Tid för
sammankomstenia Kr kl. 15.



UR BILD-
ARKIVET

l. Krlstiskt framför maler. Konfirmanderna på utflykt till Flämstlätt.
2. "Martatruppcn" vid Solskcnsklubbens samlingar (någon kanske saknas).
3. "Spadbarnsvård" Kyrkans Barntimmar. 4. Söndagsskolans avslutning
i våras, äarncn leker i Eriksbcrgs prästgårdsträdgård till Sonja Arvldssons
klämmiga dragspclsmuslk.

"G 72"
betyder det stora alikristna riksmötet i Göteborg i augusti S ar. Kontraktet hade
som delegat utsett stud. Astrid Magnusson, Falköping. Från Falköpings jörsam-
ling deltog dessutom diakonissan Margareta Andersson i hela mötet. Här nedan
får vi en kort redogörelse för hur de upplevde gemenskapen under dessa dagar.

G 72
]a. s, skulle vilja sammanfatta intrycken från
G 72 sä här.

G 72 ga-v oss ett tillfälle att lära känna
varandra, att bryta ner främlingskapet mel-
lan olika kristna grupper. Vi Talade inte
sä mycket om baptister, metod ister, mis-
sionsförbundare och svenska, kyrkan - folk,
utan vi samtalade om Kyrkan - om Kristi
Kyrka på jorden. Kyrkan skall fungera
som ett hem för alla och skall visa. dagens
människor vägen fram till en personlig tro
pä Jesus Kristus.

Främlingskap och gemenskap var två ord
som användes mycket på G 72. Allra mest
upplevde jag gemenskapen som något myc"
ket värdefullt. Främlingskapet mellan oss
var fjärran. "Vi sätter oss i ringen och tar
varann i hand, vi ar en massa syskon som
tycker om varann. " Den sången säger myc-
ket om hur gemenskapen fungerade pä
G 72.

Men det var inte bara i;emenskc ipen med

andra kristna som betydde mycket för mig.
Dit hör också dc många gudstjänsterna där
jag kände att Herren var nära och att Han
talade till mig på ett närgånget sätt. Det
blir nog svart att glömma inledningsguds-
tjänsten i Domkyrkan som var fylld till
bristningsgränsen. Koralerna jublade, alla
sjöns sitt lov till Gud. Det var en glädje
och en fest i Herrens hus som man sällan
får vara nied om.

Till sist önskar jag och ber att Kyrkan
skall bil ett hem för alla i Falköping. Att
vi dar far känna oss som systrar och bröder
i Guds stora familj.

Margareta Andersson

G 72 - G för Göteborg. G en bokstav
som kan var?, början till sä oändligt många
ord. Inte bara början till Göteborg utan
också början till vad 1000-tals människor
upplevde i Göteborg den 9-13 aug. 1972,
nämligen gemenskap, glädje, godhet, och



NYTT STUDIEÅR

I SKS REGI

Höst igen - studiedags! I en studiecirkel har du
tillfälle studera och diskutera i kamratlig sam-
varo vad som intresserar dip. Kanske SKS i
Falbygdcn har en cirkel som passar Just dig.

Bör tusenårigt äktenskap upplösas? Det gäller
srat-kyrka betänkandet som kom i våras. Vad
innehåller det egentligen och vilka konsekvenser
får ändrade relationer till staten? Detta har
du tillfälle studera i denna cirkel.

Mer "lagfrågor" står på vårt program i är,
nämligen Praktisk rättskunskap som byrådlrck-
tor Håkan Bredin leder. I den cirkeln blir du
pä enkelt och lättfattligt satt ledd genom juri-
dikens labyrinter till just de ställen som du
I ditt vardagsliv behöver känna till.

För dis som kör bil och vill bli ännu bättre
i vlnterkörning, mörkcrkörnin^ etc. och lära
litet om första hjälpen vid trafikolyckor leder
rrafikskoleföreståndare Åke Hassel cirkel Sa kör
jag min bil. Här har du möJIiphct att öka på
dina kunskaper och f, öra. dig bättre rustad att
möta höstrusket med dålig sikt och hala vä^ar.

Studera - spara - res! För tredje aret i rad
leder komminister Stig Luttcrmark cirkeln Bi-
belns land - resans mål, och den avslutas för
de intresserade med resa till Isrdd. Först efter
studium av det heliga landet får du verklig
behållning av din Israel-resa; det kan dc som
redan varit med intyga!

Engelska är ett språk man har glädje av i
mänga sammanhans, och i höst startar en ny-
börjarkurs med adjunkt Annika Magnusson som
ledare. Den kommer säkert att följas av en
fortsättningskurs. Här gives fint tillfälle att i
sod samvaro träna dc engelska spräkljuden och
öva konversation sa smått.

Hembysdscirkcln Gamla Falköping i ord och
hild blev mycket populär i våras, varför vi nu

framförallt Gud och Hans stora kärlek till
alla.

Själva riksmötet var också något pä G.
Det var grunden till kristen gemenskap vida
ut över samfundens gränser. Och gränserna,
var verkligen nedrivna under dessa få da-
gar. Närmast varandra kom man under
grupparbetet. Häftiga diskussioner rasade,
men till slut uppstod, - om ändå. inte full
enighet - förståelse för varandras åsikter.
Men vi blev inte riktigt oeniga förrän pä
plenarsamlingen. Vi ville ha med så mycket
som möjligt i rapporten, men vad skulle
vi ha med? De få A4 ark som skrevs ner
från mötet kommer aldrig att kunna, tacka
ens en liten, liten del av atl den gränslösa
glädje och gemenskap som jag tror alla
kände.

Astrid Magnusson

fått löfte av musciinrcndent Anna-Britta Nils-
son om en fortsättning. Gruppen studerar i ord
och bild det gamla Falköping - ett Stycke kul-
turhistoria som är intressant för både gammal
och ung.

En praktisk cirkel ar Flamskvävnad. Av
erfaren lärare i fin Rammat mtljo - Kavlås-
stugan - får du lära di^ den vackra konsten
bildvävning.

Hur arbetar kyrkans mission Idag? Detta kan
du f X veta genom att deltaga i kyrkoherde
Bertil Edvarssons cirkel Frihet och Frälsning
med Missionsstyrclsens alldeles nya material som
studicbok.

För våra syföreninsar vill vi särskilt rekom-
mcndcra vart eget SKS-distrlkts fina material
Ga Ht bland folk. Det är utformat som tio små.
tidningar med intervjuer av människor som p%
na2, 0t sätt liar det svart l dagens svenska sam-
hälle: den handikappade, invanclraren, den en-
samme, den som har problem med spriten rn. fl.
Tag del av detta material vid sammankomsterna
och ni far i gång verkligt engagerande samtal
medan ni handarberar!

Vill du veta mera om vara studiecirklar, tider
och platser, läs då vart program som finns på
pastorsexpeditionen och pä biblioteket eller ännu
hellre ring studielnstruktörcn, tel. 0500/827 66.

Välkommen till intressanta och lärorika stu-
dier och en givande samvaro!

Margit Svensson
Studieinstruktör

Ensamheten

kan var pressande. Man har ingen att tala med.
Ända behöver man få tala ut.

Att leva tillsammans

är inte alltid lätt. Problemen kan gälla samman-
levnaden såväl i hem som i arbete.

Vad är meningen

med livet? Många frågar och behöver hjälp
i sin rådvillhct.

Jourhavande pastor

vill lyssna till människor i all slags nöd. Vid
behov kan kontakt ordnas med personer for
specialiserad hjälp.

Telefonjourtjänsten

pågar från kl. 21.00 till 7. 00 varje natt. Övriga
tider använder man sig direkt till någon av
prästerna och pastorerna. Rln^ 90 000. Begär
jourhavande präst.

Tystnadsplikt

åligger jourhavande pastor.

Helt anonym
lkan man förbli.



KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Dop

Dop förrättas vid den särskilda dopgudstjänst,
som anordnas den första söndagen i varje må-
nåd i S:t Olofs kyrka kl. 14. Lördagen furc
dopgLidstjänstcn inbjudes föräldrarna till dop-
samtal och gcmongång kl. 18 Dop förrättas
även i samband med högmässan och i hemmen.
önskvärt är den blankett, som modern fått
med sig hem från BB medtascs. Dar bör i
blankettens nedre högra hörn antecknas barnets
namn varvid riktig stavning bör Iakttagas.
Föräldrar eller värdnadshavare undertecknar
blanketten. Även faddrarnas namn bör antcck-
nas. Anmälan om Önskat barndop görcs i regel
till pastorsexp. eller vederbörande präst.

BEDER VI

FÖR DE SJUKA

Den skicklipaste läkare kan endast lägga till
rätca ett brutet ben, men den n^turliea läkc-
kraften åstadkommer . läkningen. Vi tror, art
naturens krafter är Guds läkande krafter l vara
kroppar. Ibland använder vi mediciner för s.n
stimulera denna läkande kraft. När vi säger, ärr
en sjukdom är obotlig, menar vi att vetenskapen
ei funnit något botemedel. Skulle inte univcr-
sums skapare hela och förnya det han skapat,
När vi lägger oss pä operationsbordet, överlåter
vi oss med förtroende l läkarens händer. När
vi beder överlämnar vi oss i Skaparens omsorg
och går in under Kristi läkande händer. Vi har
det förtroendet för Jesus. "Det var våra krank-
heter Jian_ bar, _vära smärtor, dem lade han pä
sls . -^s' 5}1'^ Jcsus är väl'a kroppars och själars
Frälsare. Detta är grunden för alt förbön för
sjiika.

Förbön för sjuka fungerade i den försra
kriscna kyrkan och enligt vår kyrkas handbok
sker förbön för sjuka med namns nämnande
i höRmässan efter predikan. Det kan ocks^ ske
vid särskilda gudstjänster och sä kommer ntt
ske i höst i MÖssebcrRs kyrka två fredagkvällar
i månaden, en gäng i samband med en nattvards-
Rang och en gäng i samband med en bibel-
meditation.

I förbönen överlämnar vi de sjuka l Kristi
läkande händer. Vi lär känna Jesus Kristus
som vår levande Herre och Frälsare. Vi börjar
förstå, att han vill använda oss i sin tjänst.
Änkan gav sin skärv i offerskålcn och der står
sä betecknande om henne, hon sav allt vad
lion hade, ja hela sitt liv. Det är den övcrlåtel-
sen som vi får be Gud om, den är trons gåva
och hemlighet. Har du några förbönsämnen eller
frä^or, så sänd dem anonymt eller iielst med
namns nämnande till undertecknad.

Sti^ Ltittermark^

Dopet är den högtid genom vilket barnet
upptages i den kristna, kyrkan. Det är en för-
män att sä få sitt barn välsignat i den kristna
församlingens mitt och överlämna det ät Guds
kärlek. Samtidigt är det ett erkännande från
föräldrarnas sida, att man vill ge sitt barn en
kristcn fostran. Faddrarnas uppgift ar atr stödja
f-orältlrarna- vid denna ansvarsfulla uppgift. Vid
dopakten Överlämnas i vara församlingar ett
dopljus och ett dopbcvis jämte fadderbrcv.
L usct vill påminna om dopdagen, den "nya
födelsens dag", och är avsett att tändas pä
årsdagarna av dopet. På de fyra första års-
dafi.irna överlämnas en hälsning till hemmen.

Dopet får så småningom sin bekräftelse i
Konfirmationen. Numera har vi dels vinterläs-
nins, da konfirnianclerna läser en gäng i veckan
meci rvä lektioiistimmar och läsei- fram l ma)
månad, dels sommarläsning med lektioner varje
da^^utom lördag. Vi har en tidigare sommar-
konfinnatioii och en senare för att anpassa
tiden efter semestrarna. Pastoratet tillhanda-
lialler konfirmandräkter.

Vigsel

Vigsel skall alltid föregås av hindcrsprövning,
som skall ske i den församling, där kvinnan ar
kyrkobokförd. Är mannen frän en annan för-
samling skall han förete äktcnskapsbetyg, som
han får l sin hemförsamllng, sedan han företett
blankett med kvinnans medgivande. Lysning
ar numera frivillig och kan ske i den försam-
lin^s, där kvinnan är kyrkobokförd eller I
mannens församling, eller annan kyrka där
man pä något sätt har anknytning. Det lyser
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den kände orgelmästaren som tidigare
spelat i vara kyrkor ger en ORGÉL-
KONSERT i S:t Olofs kyrka tisda-
gen den 24 oktober kl. 19.

Den kristna samarbetskommitténs
HOSTKONFERENS äger rum den
4-8 oktober.

Talare är pastor Erik Bernspång,
Stockholm.

Tid och plats: Onsd. 19. 30 Fräls-
ningsarmén, torsd. 19.30 Baptistkyr-
kan, fred. 19. 30 AIlianskyrkan, lord.
19. 30 Missionskyrkan, söndag kl. 18
Mössebergs kyrka.
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en gäng. Även ingångna äktenskap kan kungö-
ras. -Vigseln kan ske närsomhclst efter hin-
dcrsprövnii-i^en, som är giltig l fyra månader.

Skall vigsel ske i annan församling eller
inför borgerlig vigsclförrättarc skall pastors-
ämbetet utfärda intyg pä hindersprövnmgcn,
som kontrahenterna skall i god tid överlämna
till vigselförrättarcn. - Före vigseln tages kon-
takt med vederbörande vifisclförrättare och
pastorsexpeditionen, som kontrollerar att kyr-
kan är ledig, om vigsel Önskas i kyrkan. Vedcr-
börande kyrkomusiker bör i god tid vidtalas.-

Vigseln är de båda kontrahenternas offentliga
bekräftelse pä att de vill leva samman som
mail och hustru och garna i kyrkan vill mot-
råga Guds välsignelse för gemensam framtid.

Jordfästning.
Dödsfall anmäles genom anhöriga eller gciiom
begravningsentrepcnör. Inträffar dödsfall, då,
exp. inte är öppen, gar det bra att kontakta
näson av präsrerna eller entreprenörerna. Pras-
terna ser det ytterst värdefullt att få kontakt
med den avlidnes närmaste före jordfästningen.
Kontakten kan tagas frän de söriandcs sida men
prästerna tar även själva som regel kontakt med
sorgehusen. Den kontakten brukar vara värde-
full för både präst och anliöriga.

Beträffande särskild sång eller musik böi
kontakt ta-Ras med kyrkomusikcrn eller entrc-
treprcnoren.

Tacksägelse eller meddelande i kyrkan om
dödsfallet sker, om icke annat Övcrenskommes,
i den högmässa som följer närmast på döds-
fallet i både S:t Olofs och Mössebergs kyrkor
liksom i anncxförsamlingarna.

På pastorsexpeditionen
göres anmälan om inflyttning i någon av för-
samlingarna. Den kan göras vid personliga besök,
genom telefon eller anmälan till postverket.
Även flyttning inom församling skall anmälas.
Tidigare åldersbevis är iiu ersatt av person-
bevis.

Vid framställning om åldcrsbevls skall allrid
födeisetid anges liksom också ändamålet. Sär-
skilda, blanketter förekommer i vissa fall t. ex.
vid Intagning pä B.B.

Vid inflyttning från andra nordiska länder
skall intärnordiskt flyttningsberyg avlämnas. I
andra fall skall identiteten Styrkas med de
liandlingar vederbörande kan uppvisa.

Vi(.l flyttning utomlands skall anmälan göras
pä pastorsexpeditionen, som utfärdar utflytt-
ninssccrtifikat eller internordiskt flyttningsbe-
tyg. Pastorsexpeditionen står sä långt som moj-
ligt till tjänst med ärenden som rör kyrkobok-
f öringen.

VÄLKOMMEN
till gudstjänsten i någon av våra kyrkor
på söndag - eller någon annan söndag.
En plats i kyrkbänken väntar alltid just
på dig - det finns ingen som inte är
välkommen till söndagens gudstjänst!

VÄLKOMMEN

till kyrkan inte bara för att höra och
se och ta emot, utan lika mycket för att
ge åt gemenskapen av din närvaro, din
tro eller tvekan, din undran eller viss-
het, din oro eller glädje - allt detta som
i gudstjänsten kan smälta samman till en
berikande människogemenskap, ställd in
under det som Guds ord, tron och bö-
nen genom tiderna haft att förmedla till
människor.

VÄLKOMMEN
till våra sammankomster och aktiviteter
av olika slag för att genom villigt mot-
tagande, aktiv Insats eller gärna öppen
kritik hjälpa till att göra våra forsam-
lingar till ett stycke fruktbar och glvan-
de mark i den del av vårt folks liv som
den svenska folkkyrkan utgör.

VÄLKOMMEN
att ta i anspråk de tjänster kyrkan har
att utföra på pastorsexpeditionen och
vid de kyrkliga förrättningarna - barn-
dop, konfirmation, vigsel och jordfäst-
ning - liksom annars, när tacksamhe-
ten och ^l^djen gärna söker sig uttryck
också i den kyrkliga högtiden eller när
sorgen och bekymren behöver möta en
tröst och en hjälp, starkare än den inän-
niskorna och tiden kan ge.

LUTHERHJSLPENS l FALKÖPING
poslgirokonto 2316 56-0

SVENSKA KYRKANS MISSION
postgiro 90 74 38 Uppsala

CUMMESSON F 72172.1


