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öppna kyrkan
Kyrkan kommer att bli den största tu-
ristattraktionen på Falbygden. Kyrkan
är ett tecken på att Gud finns. Många
människor hämtar där sin styrka och
sin kraft för vardagen. Där finns den
hälsosamma tystnaden. Ett skolbarn
lärde mig det i våras efter en visnings-
gudstjänst.

Vad är det finaste i S:t Olofs kyrka
frågade jag, och skolbarnet svarade
tystnaden. I skolan var det ofta brå-
kigt och störande, hemma var stereo
eller TV inträngande och ihållande.

Kyrkan vid vägen kan bli en skön
oas för både kropp och själ. Det finns
många kyrkor som är öppna, men på
grund av vandaler har många måst
stängas. Det lönar sig, att leta reda på
var nyckeln finns och stanna till vid
vägkanten.

Vid flera kyrkor i Skara stift står
skylten: "Här slutar allmän väg". Själv
skulle jag under den skylten sätta or-
den: "Men här är himmelens port". En
gång stod jag utanför en stängd kyrk-
port och kunde inte komma in, men så
upptäckte jag nyckelhålet, som var for-
mat som ett kors. Genom nyckelkorset
kunde jag se ända in i koret och där var
den korsfästes bild. Han har öppnat
vägen i det allra heligaste, ja in i själva
himmelen. Korset är nyckeln in i själva
himmelen. Den viktigaste frågan är
inte: "Vill du till himmelen, utan Vill
du gå kyrkvägen, som går till himme-
len ?~

Denna sommar efterlyses många
gudstjänstdeltagare, som kan visa vä-
gen till himmelen och hjälpa människor
över tröskeln till Guds hus.

OMSLAGSBILD:
"I denna ljuva sommanid gå ut min själ och glad
dig vid den store Gudens gåvor."

Det är niånga som skulle vilja kom-
ma till kyrkan denna sommar, men
som inte har någon som hjälper dem.

Låt oss bedja den anglikanska bönen
om tröskeln in l kyrkan:

O Gud gör dörren till detta has vid nog
att ta emot alla som längtar efter

kärlek och gemenskap,
träng nog att utestänga all avund, hög-

färd och trätlystnad.
Gör dess tröskel sa låg
att den inte blir en stötesten för barn

eller vilsna fötter
men sa hög och stark,
att den tvingar frestarens makttillbaka.
Gud lat dörren till detta hus
hli en port till ditt eviga rike.
Amen.

Stig Luttermark

Vad är viktigast i vår församling?
. Att människor som längtar cfEcr ett möte med

Kristus verkligen får en chans att göra detta i
vara gudstjänster.

. Att det därför predikas Guds Ord till väckelse
och förnyelse.

. Att därför den heliga Nattvarden firas ofta,
helst varje söndag. Ingen ransonering av Guds
nåd!

. At[ våra gudstjänster blir fyllda av bon, ande
och liv.

. Att ge möjlighet till verklig själavård.

. Att barn och ungdom får undervisning i den
kristna trosläran.

. Att dc som hör till den gudstjänstfirandc för-
samlingen troget kommer till kyrkan varje
söndag som ett vittne för världen.

. Att vi håller fast vid Kyrkans heliga bekän-
nel.se oavsett vad opinion, massmedia och
myndigheter säger. Att vi lyder Gud mer än
människor.

. Att vi bryr oss om varandra, särsklh de en-
samma och sjuka.

. Att församlingen verkligen får vara en levande
församling, en del av den ena, heliga, allmän-
neliga och apostoliska Kyrkan på jorden.



SOMMARKVÄLL
I KYRKAN

För åttonde året anordnas musikguds-
tjänster varje onsdagskväll i kyrkorna i
Falköpings pastorat kl. 19. 30.

3/6 S:t Olofs kyrka: S:t Olofs kyrko-
kör med solister och instrumenta-
lister

10/6 S:t Olofs kyrka: Mössebergs Mu-
sikkår. Dir. Bertil Wensby

17/6 Friggeråkers kyrka: Hernan Bar-
ria, viola, Annika Tysk, flöjt,
Gun Palmqvist, sång, Karin An-
dersson, orgel

24/6 Fredriksbergs kyrka: Karin och
Peter Lundberg, Barkeryd, Gun
Palmqvist, sång, blockflöjt och
orgel

1/7 S:t Olofs kyrka: Lars Wahlberg,
trumpet, Lars Hector, sång, Gun
Palmqvist, orgel

8/7 Mössebergs kyrka: Magnus Ek-
man och Lars Olsson, Göteborg.
Musik för två gitarrer, -»ang

{5/7 Luttra kyrka: Hjalmar Hellner,
sång, Ingrid Börjesson, violin

22/7 Fredriksbergs kyrka: Kerstin Ek-
nor och Göran Gelotte. Sång och
orgel

29/7 S:t Olofs kyrka: Elever och lärare
från orgelspelarkursen i Hjo

5/8 Friggeråkers kyrka: Ingvar Nils-
son, säng, Elisabeth Johansson,
Höjt, Åsa Johansson, orgel

12/8 Torbjörntorps kyrka: Kerstin
Arvidsson, sång och orgel. Stig
Johansson, blockflöJt och klari-
nett

19/8 S:t Olofs kyrka: Anna-Kann och
Lars-OlofEjstes, Skövde. Andlig
folkmusik för sång, fiol, spilåpi pa
m. m.

26/8 Mössebergs kyrka: Bertil Wens-
by, violin, Jens Banler, orgel.

ÖPPET HUS
i S:t Olofs Prästgårdsträdgård

TISDAGEN den 23 juni kl. 16. 00
Konstnärinnan Eva Spång-
berg, HJelmeseryd, Förstår
Du vad Du läser?

TISDAGEN den 30 juni kl. 16. 00
Domprosten Karl-Gunnar
Grape, Skara, Beder DU?
frågor inför bönen.

TISDAGEN den 7 juli kl. 16. 00
Sjukgymnast Ragnhild Si-
monsson, Skara, Vi bygger
upp Zimbabwe.

TISDAGEN den 14 juli kl. 16. 00
Sommarkyrkogruppen från
Skara stift står för program-
met.

MISSIONSDAGEN
blir det kyrklunch i S:t Olofs präst-
gårdsträdgård eller S:t Olofs gård
efter högmässan.

MIDSOMMARFIRANDE
midsommarafton i Arisgarstugan kl.
17.

JOURHAVANDE PASTOR
90 000 nattetid

DAGENS BIBELORD
Tel. 148 80

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

missionsgåva redan nu på
pastorsexpeditionen.



TACK, GUD
Tack Gud
för att sa mänga fa semester.
Välsigna alla farande, vandrande,

vilande.
Välsigna längtan till orörda marker och

äaggfrisk renhet.
Tala DH i stillheten!

Tänk Gud
pä alla som inte fa någon ledighet
eller bara halv eller bråkdels,
därför att arbete och ansvar inte

släppa taget
eller därför att sjukdom och sorg
hungersnöd och krig
fängelse och slavdrift
inte hevil}a semester.
Tänk på dem Gud för Kristi skull.

Hjälp Gud
att f äg matte vara kristen änder

semestern,

kristen som anonym pä främmande ort
kristen i trafiken
kristen ifjälhtngan
kristen pä campingplatsen
kristen i allt och alltid.
Hör min bön för Kristi skull.

Sven Danell.

Detta far bli var scmesterbön denna '.ömmar.

Vill Du talH med näyon präst sa ring

Stig Luttermark. tel. 100 03

Lars Magnusson, tel. 105 05

Claes Slrömqvisl. tel. 153 76

Karl-Erik Tysk. tel. 3 11 27

"Hur ljuvliga äro icke
dina boningar
Herre Sebaot"

Ordet KYRKA är grekiska och betyder
egentligen Herrens hus. Allt som sker i
kyrkan måste vara i enlighet med Herrens
vilja. Det är därför en kyrka ser ut som den
gör.

Frän PRED1KSTOI.EN far inte vad
som helst läsas och förkunnas utan därifrån

skall Guds Ord ljuda och dess sanning för-
klaras för församlings borna.

- KYRKBÄNKEN är egentligen inte blott
en sittbänk utan en bönebänk, från vilken

gudstjänstdeltagarna sänder upp sina böner
till Gud.

ALTARET är den piats frän vilken lov-
sången och bönerna uttalas och på vilken
Herrens heliga nattvard dukas.

I DOPFUNTEN döps människor till
Kristus och invigs till att leva med Honom.

Från ORGELN intoneras och ledes hela

församlingens samfällda sång till Gud.

- Därför är kyrkan inte något slags allak-
tivitetshus utan den är helt präglad av sin
höga uppgift att vara Guds hus. "Mitt hus
skall kallas ett bönehus."
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Kyrkobfadet redigerat av Stig Luttermark.
Foto: Harald Karlsson.


