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VÅGAR DU VARA ÖPPEN?
Vad är det som är viktigast nu for den andliga förnyelsen av vårt folk?

Den nye biskopen i Linköpings stift
Martin Lönnebo har skrivit ett brev till
alla hushållen inom Linköpings stift.
- Vi låter delar av det brevet gå vidare

till Falköpings pastorat.

"Jag kommer ständigt att be vår
Herre om att han ska påminna dig om
att du ansvarar för ditt liv. Glöm inte
heller ditt kristna arv. Du är förmod-
ligen både döpt och konfirmerad.

Barnen får inte en tro som kan bara
dem genom livet, om inte du som för-
ålder vägar att bedja aftonbön med
dem, följa dem till kyrkan, säga dem
vad som är rätt och fel! Vi måste bryta
vårt pryderi inför religion och mo-
ral. Om vi inte gör det med det snaraste
förskingrar vi värt dyrbaraste arv.

Antingen får vi ge kristen tro eller
ateism i arv. Valet borde vara själv-
klart! Vi vet idag att vetenskap och po-
litik inte kan ersätta gudstron och att
tingen inte ger lycka. De är ofta nöd-
vändiga att ha, men de är inte mål för
livet. Jag är personligen övertygad om
att vi måste återvända till de andliga
källorna. Om inte, överlämnas vi at
den leda som till annat ont även föder
våld och alkoholmissbruk. Utan en
sammanhållande tro blir vi splittrade.
Vi orkar då inte hålla samman familjen
och inte skapa ett positivt och mjukt
samhälle.

Få av oss vill se det ateistiska sam-
hället växa fram. Men då måste vi göra
något för att förhindra det. Om inte,
har fegheten blivit vår dödssynd. Jag
vill därför vädja till dig att konkret pä
l;a sidans bild: Ing^-Lill och Åke Abrahamsson,
kyrkvärd i Friggcråker med deras son Hans-Ake

vid konfirmationen.

den plats där du står stödja kristen sed
och tro. Gör detta tillsammans med
församlingarnas förtroendevalda, präs-
ter och anställda. Under 80-talet bor en
förnyad socken- och församlingsge-
menskap växa fram. Det är i hemmen
och i församlingarna som förnyelsen
ska börja. Den måste växa inifrån och
ut till dess den når m i skolan och in på
arbetsplatserna och fram till sängarna
på sjukhusen.

Det är alldeles klart att något måste
göras nu för att vända på utvecklingen.
Det vi behöver är en folkets rörelse till
kristen tro, så att vi återfinner oss själva
och vår Gud. Alla behöver vi hjälpas
åt."

Vad är det som är viktigt nu för den
andliga förnyelsen av vår församling?
Vi behöver upptäcka varandra som
människor. Vi är till för varandra. Nu
låter vi Ylva Eggehorn berätta: "Ge-
menskap är inte en upplevelse utan en
verklighet. Varje människa lever redan
i ett nätverk av relationer till andra.
Det är nät som består av familjemed-
lemmar, arbetskamrater, grannar och
vänner. Det kan vara ett trasigt och
bristfälligt nät där så gott som alla
maskar har släppt. Men del finns dar
också i sin smärtsamma påminnelse om
allt som skulle kunna vara annorlunda.

Gud som är van gammal människo-
fiskare, han tar det här nätet i sina sol-
brända, händer och synar det. Under
hans fingrar kan trasiga maskar bli hela
Igen. Och där det sker, där är hans
församling."

Du kan bli hel igen och dina händer
behövs I en helanäe och läkande ge-
menskap.



SEMESTER I SOMMAR
På semester och fritid får du många tillfällen att möta kyrkan

Det kan ge dig förnyelse till både
kropp och själ. Gud ocfi du möter var-
andra. Det är rekreation i ordets rätta
bemärkelse. Det sker en nyskapelse, en
livsförnyelse till ande, själ och kropp.

Kyrkan är öppen för Dig till guds-
tjänst och gemenskap. Harald Schil-
ler beskriver det så fint l sin bok "Där
bergen blåna". Söndag efter söndag fick
barnen följa med till kyrkan. "Visst
kunde dessa kyrkobesök ibland bli ett
tvång för barnasinnet. Men de gömde
likväl mera av frihet och glädje. Psalm-
sången, de högtidliga orcfen, den mys-
tiska tystnaden, takets och väggarnas
målningar, allt gjorde ett djupt in-
tryck . . . När våren och sommaren
kommo, fingo vi ofta om söndagarna
vandra ut till någon lantkyrka en

halvmil eller mera från hemstaden. Vad
jag minns dessa promenader, då man
jublade som lössläppta fåglar! Solen
sken, lärkorna spefacie mot skyn, de
nyutsprungna björkarna doftade, och
där gick mor bland oss och talade med
oss om all världens ting, men allra mest
om den lycka, som är den kristnes.
Hur ofta hejdade hon oss inte vid lär-
kans sång för att vi skulle lyssna eller
inför en blomma vid vägkanten, som vi
skulle beundra. I den fullsatta kyrkan,
ofta prydd med blommor, ibland med
björkar, mindes vi nog minst predikan.
Men så mycket mera den andakt, som
bar upp menigheten. Dessa kyrkobe-
sök bfev vad sångaren kallat:

Att gå till paradis med sång."
Stig Luttermark.

Komminister Karl-Erik Tysks konfirmation i Friggeråkers kyrka Pingstafton.



Onsdagar
Sommarkväll i Kyrkan

Musikguds tjänster
i Falköpings pastorats kyrkor

varje onsdag 19. 30.
Friggeråkers kyrka 11/6: HenrySvens-

son, sång, Stig Johansson, klarinett,
Karin Andersson, orgel

Mössebergs kyrka 18/6: Kantorsfam.
Johnson, Grästorp, sång, orgel,
violin

S:t Olofs kyrka 25/6: Einar Persson,
trumpet, Peter Makon, trombone,
TedRosvall, orgel

TorbjÖrntorps kyrka 2/7: Lars Hector,
sång, Karl-Erik Andersson, orgel

Fredriksbergs kyrka 9/7: Margareta
Thor, sång, Bengt Kjellström, orgel

S:t Olofs kyrka 16/7: Tore Svensson,
sång, Jens Bartler, orgel

Luttra kyrka 23/7: Ann Ekberg, sång,
Kerstin Henriksson, orgel

Fredriksbergs kyrka 30/7: Elever och
lärare från orgelspelarkursen i Hjo

6/8: Margareta

[, sång, Anita öerg-
sten, violin

S:t Olofs kyrka 13/8: Ingegerd Fred-
lund, harpa, Gunnar Eckerdal, flöjt

Mössebergs kyrka 20/8: Kerstin Ar-
vidsson, Jan Börjeson, sång, flöjt,
orgel

S:t Olofs kyrka 27/8: Britta Korn-
beck, sång, Bertil Wensby, violin,
Gun Palmqvlst, orgel

TORSDAGAR-
Allkristen Samling

Se program, som Du kan få i kyrkorna.
Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.

Foto: Harald Karlsson.

öppet hus i S: t Olofs
prästgårdsträdgård

Tisdagen den 22 juli 16. 00 Daniel Bjaa-
land, Hjo, "Människor jag mött"

Tisdagen den 29 juli 16. 00 Curt och
Roland sjunger och spelar

Tisdagen den 5 augusti kl. 16. 00 Elsa
och Karl Fogelqvist, Ullervad,
"Vad är gemenskap?"

Tisdagen den 12 augusti 16. 00 Claes-
Göran Göransson, Axvall, "Från
flygofficer till präst"

MISSIONSDAGEN
Efter högmässan i S:t Olofs kyrka på
Missionsdagen dricker vi kyrkkaffe i
S:t Olofs prastgårdsträdgård.

Kristen kärlek behövs
Just nu behöver den lutherska kyrkan i
Zimbabwe omedelbar hjälp med att
bygga upp Masase och CRegato, re-
staurera och utrusta Mnene, Manarna
och Musume och bemanna sjukhusen
med tre svenska läkare och fyra eller
fem svenska sjuksköterskor. Framför
allt behöver man få mänsklig kontakt
och förståelse. Men inte den ytliga
känslokoniakten utan kristen kärlek
som inte väjer för lidande och svårig-
heter. Vi har att göra med människor
som luttrats l krig och omänskliga för-
hållanden. De väntar att vi omsätter
kristen tro i handling.

Efter sju års krig är det fred och för-
sonins i Zimbabwe. Din förbön och
din offergåva behövs mer än någonsin
tidigare i missionsoffret på Missions-
dasen.

. et gäller inte bara att bygga upp
förstörda byggnader och läka slagna
människors sår. Det gäller att försona
folkgrupper, som uppfostrats till att
hata varandra.
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