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TAR KYRKAN SEMESTER?
Nu har jag verkligen tid. Den lid, som
Jag längtat efter och drömt om. Semes-
ter ett ord som också denna sommar
skall fyllas med Innehåll. En del skall
bygga och skapa något nytt. Andra
skall odla och se det växa. Många reser
omkring ocli möter nya människor och
får nya intryck. Vi vill återse gamla
vinner och uppleva minnen från andra
semestrar.

Semester innebär möjligheten att fa-
milJen får vara tillsammans och fördju-
pas i gemenskap. Det är underbart att ta
bilen eller göra en bussutfärd och på
turistbyråerna i vårt land finns det för-
slag på utfärder, som tar oss bort från
motorvägen och in på gamla vägar och
stigar, överallt i vårt land står Kyrkan
öppen för att ta emot dem, som längtar
efter att knäppa, sina händer till bön
och öppna sin bibel. Kyrkan kan bil
platsen vid vägkanten, där du stannar
till och får läkedom både till kropp och
själ. Jesus säger: "Kommen till mig I
alle soni arbeten och aren betungade så
skall Jag giva. eder ro" Matr. 11: 28. I
grundtexten står det egentligen "låta
någon vila, låta någon koppla av, ta sig
en paus". Du får verkligen andas ut i
sommar både i naturen och i kyrkan.
Jesus använder det ordet, när han tar

lärjungarna med sig ut till en öde trakt
för att de skall få vara ensamma och
"vila sig något litet". Kanske bekymren
bubblar upp från ditt inre och du får
upptäcka att prästen har tid för dig.
Anonymt kan du tala med en präst på
90. 000 frän kl. 21. 00-kl. 7. 00 f. m.
och på dagtid kan du ringa en präst i
den församling, där du vistas.

Ensam i sta'n eller på landet finns det
många, som du kan ta med l bilen på en
dagsutfärd. Någon som behöver din ge-
menskap, därför att ingen frågar cfter
dem. Det kan vara en gammal män-
niska, men det kan också vara en en-
samstående mor eller far med sina barn.
Ibland hittar vi ett barn på lekplatsen,
som inte har någon att leka med, därför
att alla kamrater är borra.

Turisterna som kommer till sca'n eller
far förbi kyrkan därhemma, skulle du
inte kunna sticka en broschyr om kyr-
kan i deras hand. På sju olika platser
arbetar denna sommar ungdomsgrupper
l Fritldskyrkan. Många har upptäckt,
hur vår svenska kyrka kan missionera,
så att Kristus blir levande på nytt i vårt
folk. En del av dem har upptäckt Jesus
runt lägerbålet ute pä en udde, andra
har mött honom l det tysta kyrkorum-
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Välkommer
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SOMMARENS EKUMENSKA
GUDSTJÄNSTER
i Församlingshemmet varje torsdag
från den 28 Juni-2 augusti kl. 19. 30.
Falbygdens Korståg från den 11 au-
gusti-30 september.

S:t Olofs kyrka,
romansk kyrka med senmedeltlda torn,
restaurerad 1961 (Ivar Tengbom) kor-
fönster av Gunnar Torhamn.

Högmässa varje söndag kl. 11.

Morgonbön varje dag utom tisdag, då
det är nattvardsgång kl, 8. 30.

Kyrkobladet redigerat av Stig Lutter-
mark - Foto: Sven Ihs.

-o
Fredriksbergs kyrka,
1971, stadsdelskyrka för Fredriksbergs-
området, arkitekt Stig Morud.

Högmässa varje söndag kl. 9.30 eller kl.
11. 00.

Kyrkkaffe på terassen söndagarna den
10 juni) l juli och 5 augusti.

4 Mössebergs kyrka,
1960, arkitekt Anders Ekman, stads-
delskyrka för Mösseberg.

Högmässa varje söndag, kl. 9. 30 eller
kl. 11. 00.



till kyrkorna
rät denna sommar

Torbjörntorps kyrka,
1872, restaurerad 1962. Från den rasc-

rade medeltidskyrkan vacker 1300-tals
madonna och några andra träskulptu-
rcr. I vapenhuset några inmurade lilje-
stenar.

Högmässa kl. 9. 30 under sommaren.

Friluftsgudstjänst i Torbjörn torps präst-
gårdsträdgård den 15 juli kl. 14. 00.

o

<>
Friggeråkers kyrka,
1955, arkitekt Rolf- Berg, byggd på
gamla kyrkplatscn, invid lämningarna
av den 1871 raserade medelridskyrkan.

Högmässa kl. 11. 00 under sommaren.

FrlluftsgudstJänst Misslonsdagen den l
juli kl. 14.00.

Luttra kyrka,
liten välbevarad medeltidskyrka med
pittoreskt trätorn.

Högmässa kl. 9. 30 eller kl. 11.00 under
sommaren, när gudstjänst hålles.

Frilufcsgudstjänst i kyrkbyn den 22 juli
kl. 14.00.

GLÖM EJ DITT OFFER TILL
SVENSKA KYRKANS MISSION

Missionsdagen den l Juli. Om Du re-
ser bort kan Du i förväg lämna gå-
van pä pastorsexpeditionen.



Varje människa har en atmosfär omkring sig
Varje människa sänder någonting. Hon
har en atmosfär omkring sig. Det "ut-
går" något från henne. Kanske är det
hat, elakhet, misstänksamhet, ängslan,
oro. Eller också ömhet, värme, glädje.

Vad vi sänder beror på vad som finns
inom. oss. Vad hjärtat är fullt av det ta-
lar munnen. Och inte bara munnen. Allt
hos oss avslöjar vår inre människa. An-
tingen finns i mitt hjärtas centrum mitt
e2;et stora JAG. Och vad som då "ut-
går" ifrån mig kan man läsa. om i Mat-
teus 15: 19. Eller också lever Kristus i
mig. Vad jag då sänder kan man läsa i
Galaterbrevet 5: 22-23. Sia upp och se
efter,

Nu kan det bli en ny sändning. Med
ett nytt innehåll. Och en ny atmosfär.
Det beror på att Gud sänder. Vad då?

Gud har en dubbel sändning. Först
sänder han sin Son. "När tiden var full-
bordad, sände Gud sin Son" skriver
Paulus i Gal. 4: 4. Han gjorde det för
att frlköpa oss. Han sänder inte geniala
åsikter. Han sänder en Frälsare, som
dör på ett kors och uppstår. För att vi
skall förstå att detta gäller oss har Gud

en andra sändning. "Gud har sänt i våra
hjärtan sin Sons Ande" skriver Paulus
i Gal. 4: 6. Gud sänder sin Son för att
befria oss. Gud sänder sin Ande för att
vi skall få personlig erfarenhet av detta.

När Guds dubbla sändning når fram
till oss, händer det något i oss. Lås-
ningen vid värt e^ct JAG släpper. Kris-
tur tar makten. Och Guds ande börjar
bedja i oss "Abba Fader". VI är inte
längre ensamma med våra problem. Allt
får vi bära fram. Allt får vi dela med
den himmelske Fadern.

Så länge vi behåller våra bekymmer
och våra problem för oss själva låser vi
oss med dem, och vi låser människor
omkring oss med dem. Vi blir så fångade
av dem, att vi blir okänsliga för andra
människor omkring oss. Men när vi läm-
nar över detta i Guds händer, finns det
plats i våra liv för Guds sändning, So-
nen och Anden. Ock då blir det inte en-
dast en sändning till oss och Iii i oss
ucan också genom oss. VI blir Guds san-
dåre. Gud förmedlar sin kärlek genom
oss och till andra.

Bengt Pleijel.

TAR KYRKAN ...
Forts, frän sid. l

met, när tystnaden Inte längre var kall
och pinande, utan fylldes med en Jesus-
närvaro, när andaktsboken på första
bänkraden l kyrkan kallade på upp-
marksamhet. Kyrkan i Skara stift tar
inte semester, varje lördag kan du finna
olika, gudstjänstcider i predikoturcrna,
nya möjligheter för söndagsutflykten.
Kyrkan är öppen - och skulle den inte
vara det - så är det din uppgift att
visa intresse för att den blir en öppen
kyrka. Den öppna kyrkan hör inte bara
samman med kyrknyckeln, den hör
också samman med oss, som går i kyr-
kan. Skulle vi inte denna sommar visa en
öppen famn mot alla främlingar som
kommer till var församlings kyrka? En
utsträckt hand och några ord om kyr-
kan, ett välkommen kan betyda, ett steg
näimare Kristus för en medmänniska.

Kyrkan får inte ta semester från Gud,
men semestern kan för många, som har
fri-tid, bli en vandring med Kristus.

Jesus unnar dig semester att få
komma till orörda marker och ströva
omkring med honom, att vandra med
honom sida upp och sida ner i din bibel.
Det är en dubbel efterföljd han kallar
dig till, när han säger: FÖLJ MIG.

Stig Luttermark.

Kyrkskjuts
för dem, som har svårt att ta sig
till gudstjänsten. Ring taxi en
timma före gudstjänsten. Avgift

för skjuts 1:- kr.

Pastorsämbetet i Falköping
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