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Tillsammans
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GUDSTJÄNST
I SOMMARKVÄLL

MÖSSEBERGS KURORT 22 juni
Urbtin l^iihlström. Ingvar Nilsson,

K.irl-ErikTysk.

FÖRSAMLINGSHEMMET 29 juni
Bertil Ohlsson. GitiLrrgruppcn. Gök-

hem. Håkiin Lang,

FREDRIKSBKRGS KYRKA 6 juli
Greger Svensson, Pingstkyrkan (sång).
Britt-Mariunne Olsson.

FÖRSAMLINGSHEMMET 1.1 juli
Pcrcy Johansson. Missionskyrkt in

(sång), Greger Svensson.

PI. ANTIS2()juli
K. irl-Erik Tysk. EI''S Ungdomskör.
Pingstkyrkan.

FÖRSAMLINGSHEMMET 27 juli
Britt-Marianne Olsson, Frulsnings-

armén (sang).

MÖSSEBERGSOÄRDF.N 3 AUGUSTI
Stig Luttermark. PingstkyrkL ins iing-

domskör, Pontiis Ahlgren.

SOMMARMU
FRIGGERÄKERS KYRKA

Onsdagen den 7juni kl. 19.30
Musica Fulcopensis

S: l OLOFS KYRKA
Lördagen lien löjuni kl. 18. 00
Mikaelskoren. ValstuJ

Dir. Ingrid Börjcson

FREDRIKSBERGS KYRKA
Onsdagen den 21 juni kl. 19. 30

Kajsa Persson, säng
Pi iult i Ekström, flöjt
Janeric Johtinsson. orgel

TORBJÖRNTORPS KYRKA
Onsdagen den 28juni kl. 19. 30
Kantorskvartetten från

Nossebrobygdcn

Sång, blockflöjt

S:T OLOFS KYRKA
Onsdagen den 5juli kl. 19.30
Maryarelt i Forss, sång

Jens Burtler. orgel

MÖSSEBERGS KYRKA
Onsdagen den 12julikl. [9. 30
Agneta öttander, recitation

Astrid Andersson-Anderberg, sång

MISSIONSKARTAN
ÄNDRAR UTSEENDE

Det är inte );ingrc som på. 1800-tulet. om nu
någon trodde det. . .

Att mission skulle vara en uppgift bara
för vasterlänningar. Att det .ständigt handlar
om vi och "dc" - vi som ger och dc som Uir
emot.

- Men sfi ar det inte längre. Nu är vi till-
sammans i missionsuiipgiften, TillSttmmuns
vill v; laUi Guds rike komma och ta gestalt,
hemma och i andra länder.

[^llcratt mission oiomnderligt skulle vara
knuten til! samma kära missionssUitioncr.

-Men mission iirju att vara sand, att vara
i rörelse, (iamla uppgiFtcr förändras och nya
möjligheter Öppnar sig. Också för S KM.



IK I KYRKAN
S:T OLOFS KYRKA

Onsdagen den 19juli kl. 19. 30
Fahl-kvai-tettcn, blåsensemble

frän Lidköping

S;TOLOFS KYRKA
Onsd.:igenden26_julik], 19.30
Rlevertrån orgelspelarkursen i Hjo
under ledning av Curt Lindström

LUTTRA KYRKA
Onsdagen den 2 augusti kl. 19.3t)
Kantors fa miljon Johnson. Grästorp

MÖSSEBERGS KYRKA
Onsdagen den 9augListi kl. 19.30
Lars Wahlberg, tnimpet
Gun Pt ilmqvi.st. orgel

FREDRIKSBERGS KYRKA
Onsdagen den 15 ciLigusti kl. 19. 30
Henry Svensson, sång

Tore Svensson, orgel och piano

FRIGGERÄKERS KYRKA
OnsAlgen den 23 aueusti kl. 19. 30
Ingrid Börje>ion. violin

Gun Palmqvist. sång
Karin Andersson, orgel

ÖPPET HUS
- S:t Olofs prästgårdsträdgård

Alla samlingarna handlar om
Framtidens kyrka, men vi ska se

främst på innersidan.

TISDAGEN den ISjuli kl. 16. 1W
Daniel Brattyård. Skövde. V;id vi yör

med människors frågor inför Livet?

TISDAGEN ilcn35 jiili kl. 16. 00
Sven Esselius. Borås. Helbiagi. lc igö-

rclsc i dag.

TISDAGEN den l auglisli kl. 16. 1K)
Thom;is Forsner. Varsas. Guds oid

hade frt imgang.

TISDAGEN den 8 augusti kl. 16. 1X1
Ingelt i och Leif Dahlin. Lovsången i

tmmtidens kvrka.

MISSIONSDAGEN

blir det som vanligt kiiffes^mkviim i prii.st-
gäi-tistriidgården. efter yudstjänsten i S:t

Olofs kvrki i.

Tvä gånger kommer vi titt resa iit

ANSGARSSTUC. AN

och hiiöppncL hus.

MIDSOMMARFIRANDE
midsomm.iraftoti i Ansgarsstugan kl. 17.

Om Du är borta
MISSIONSDAGEN. så
kan Du lämna in Din

missionsgåva redan nu på
pastorsexpeditionen.



Fritiden - För den lever jag
Fritiden kan vara andningshålet ut
mot friheten, en möjlighet till flykt
från ett Jobb man inte trivs med. För
andra kan fritiden vara en plåga, att
lämna arbetet, där man känner att

man förverkligar sig själv. För de ttes-
ta är fritiden motsatsen till vardagen.
Ett tillfälligt avbrott från väl inrutade
livsmönster.

Varför lever jag? De flesta av oss
söker under fritiden en djupare me-
ningsfullhet än den som arbete och
vardag kan ge. Då vi är lediga kom-
mer livsfrågorna upp till ytan och van-
tar på ett svar. Varför lever jag? Vad
är livets mening? Vi bär frågorna med
oss.

Vi måste få vila. Människan behö-

ver stanna upp och tänka efter. Hon
måste bli vän med livet.

'Den gröna vågen" med sin läng-
tan till flydda tider har gjort att många
människor har tänkt efter. Miljön är
en gåva som vi måste förvalta. Vi har
fått låna Skapelsen precis som vi har
fått låna en bit av livet.

För många är fritiden en klocklös
tillvaro borta från luftföroreningar,
buller och stress. Den ger tid för
människan att hitta sig själv.

Fritiden - tid för nyskapelse. Kan-
ske är fritiden en chans till rekreation
i ordets rätta betydelse - nyskapelse.

Vill DI! tdla med nägon präst så ring

Stig Lutterm. u-k. tel. 1UO 03

I.iirs Mugniisson. tel. 105 05

Claes Strömqvisl. Id. 153 76

Karl-Erik-I-ysk. tel. .111 27

En helt ny möjlighet för människan
att finna det djupa sambandet mellan
sig själv och tillvaron.

En möjlighet att hitta vägen till Gud
- kyrkorna vid vägen är en påmin-
nclse om hur Jesus mötte männi-

skorna både i fritid och vardagsmöda.

Stig Luttermark

VÄLKOMNA TILL

SOMMARENS

SAMLINGAR
ÖPPET HUS blir det fyra tisd. lEScflermitldiigiir

i S:t Olofs prastgärdsträdgård och alla sam-

lingt irna har som tema FmmtidenK kyrka

och kommer att spegla vad som nu händer
i kyrkan och vacf som kommer att betyda

mer i framtiden.

ONSDAGSKVÄLI.AR blir det sommarmu.sik i
pastoratets olika kyrkor.

TORSDAGSKVÄLLAR blir det ekumeniska
kvälltir på olika platser.
DU HAR MÖJLIGHET att planera din
söndag i summar, eftersom vi har varie-

rande gudstjänsttider i de olika kyrkorna.

Friluftsgudstjänster hålles i
Torbjörntorps prästgård st riulgård den 2
juli kl. 14
vid I.utlraky[-k;i2jii]i kl, 14
vid Friggemker. s kyrka 9jLili kl. 14

IN 1)11-'N - I)L-l;iri hyn Inilicn bör];ir. I\i bvniv. i harSKM
];inri; verk. il iTicd lors. imlinusi irhelc och
l ur l K'k Tiimulkvrk. in sin f'(irslt' k;isllösr b
J;it;<ih.

RADIOM1SSION - "l^ynyclicts Rösl".
i Addjs Ahcb. i. h;»' si;inL>ls :iv mililarrcgim
nii'ii . ill l;]l;i busl^upci om nyi[ liv löna gen'

itlrr. SK M ;ir med. n;ir siindn infama kol

.K'i;il;i insatser.

;kop,.l;iv;isci;l.iii

. itiiosliiliunun
en. Men ;irbeti;t
:)m etern forl-
nmer igLiny

Inin ny;i |)l;itscr.

l Sl, A M l A)'RIK A - Kyrkan le ver m ill bl. ind manniskor-
n. i. "l sl. im i Alrik,i";irL'lt proii;kl. som SKM sttider. ! f ur

k. indi; kristnu biisi gör;! Jesus k;iiii.i forsin;i muslimsk.i
i;r;innLir;


