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Turisttjänst i kyrkornas Falköping
att ha fått en turisttjänst i Falköping är
något som förpliktigar. Jag tänker dä
givetvis på den viktiga del som avser att
göra Falköping känt som en intressant
turiststad dit många människor söker
sig.

Men det finns också en annan sida av
detta: De som söker sig hit måste också
söka i en vidare mening. Vi vill att våra
gäster eller turister verkligen söker elf-
ter meningsfyllda sevärdheter och upp-
levelser. Givetvis är alla våra kultur-
minnen, forngravar, museer väsentliga
mål för våra gäster.

Självklart vill vi au våra unga besö-
käre skall trivas vilket det nu är i en
badhall, en djurpark eller ett lekland.
Men utöver detta vill vi också att de
skall upptäcka den stora tillgång som
alla Falbygdens kyrkor utgör. Det är
givetvis en förhoppning att de da skall
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Gör som tranorna stanna till i Falköpings vackra

omgivningar.

upptäcka kyrkan inte bara som det mu-
seum den ibland kan verka vara.

Nej, än viktigare är att våra gäster
upptäcker gudstjänster, konserter och
andra evenemang i våra kyrkor, parker
och i hembygdsgårdarna. Och för att
turisterna skall hitta dit fordras att vi
som bor i Falköping verkligen kan visa
vägen.

Finns det egentligen något tråki-
;are än en musikgudstjant, där skick-
liga musiker underhåller 8-10 pcr-
söner? Nej, inget vore roligare än om
vi kunde få våra gäster att vilja något
mer än att bara skriva sina namnteck-
ningar i Kyrkans gästbok eller köpa ett
vykort i vapenhuset. Kyrkorna tillhör
det stora kulturarvet i Falköping och
skall förvaltas med samma pietet som

andra kulturminnen, men kom Ihåg att
våra kyrkor får aldrig bli fornminnen.

I det avseendet hoppas jag att turis-
men och kyrkorna ständigt skall arbeta
hand i hand.

Sedan gläds man givetvis åt de många
nya friska initiativ som tas för att le-
vandegöra kyrkan. Ett sådant är Väg-
kyrkan i Borgunda, där frivilliga kraf-
ter tillsammans med kyrkans personal
hjälps åt att hålla kyrkan öppen för
andakter, kontakter och enskild bön.
Det finns också kaffes ervering mm.
Vägkyrkan hålls öppen under de
första två veckorna i jufi.

Men självklart vill vi på turistby-
rån inte bara vara en upplysnings-
och servicecentral för vilsna turister.
Nej, vi vill lika gärna hjälpa Dig som
bor i kommunen. Det finns många
frågor som vi kanske kan ha svaret
pä;

Vem predikar på söndag och hur
dags? Var hålls det någon vacker
konsert i veckan etc. ?



S: t Olof i mitt hjärta
Då jag för en rid sedan besökte min
hemstad för att tala i Världsböndagens
ekumeniska gudstjänst sammanträffade
jag helt hastigt med kyrkoherde Lut-
termark. Jag kom att berätta för ho-
nom om en, för mig myckel heligt
minne, knutet till den gamla kyrkan
därhemma och han frågade om jag ville
berätta det också för Kyrkobladets lä-
sare och därför kommer nu min häls-
ning till er alla.

Jag var endast nitton år då jag läm-
nade Falköping för att gå ut i heltids-
tjänst för Gud i Frälsningsarmén. Vid
sjuttiofem års ålder är jag, fastän pen-
sionerad, fortfarande inbegripen i det
arbete, som fångade mig redan i ton-
aren.

För mig är S:t Olofs kyrka "fädernas
kyrka" i en alldeles särskild betydelse.
Jag hör nämligen till "Ringare-Jakobs;
slakt. Hur många av mina förfäder,
som varit dödgrävare och ringare vet
ja^ inte men jag vet att min morfar och
mina morbroder hade denna tjänst. Jag
minns också att min mor berättade om
sin rädsla och förskräckelse då hon i
mörka höstkvällar måste gå till kyrko-

Vi vill vara en infonnationsbyrå
till för alla. Vi vill att alla skall känna
kontakten med turistbyrån så långt
det ar möjligt och vår kunskap räcker
till.

Turismen kanske kan hjälpa till för
att få fram ett öppnare samhälle och
når vi dit har vi kanske sträckt ut en
hand även mot den kyrkliga verksam-
heten. Vi får hoppas att det inte är nå-
gon utopi!

Med vänlig hälsning
och trevlig sommar
Gunnar Jivegard

nyinflyttad tunstlntendent i Falköping

gården med mat till morfar. Kanhända
var det på Gamla kyrkogården som
också pg l min barndom tyckte var
mörk och dyster med sina stora träd.

Som jag minns det i dag var vi åtta
unga frälsningssoldater, som samtidigt
konfirmerades av kyrkoherde Fritz
Wetterholm. Det var inte helt pro-
blemfritt att vara frälsningssoldat då
man var fjorton år - varken då eller
nu. Men både bokstavligt och hand-
gripligt tog kyrkoherden hand om oss

hans stöd hjälpte oss att vara fri-
modisa inför våra kamrater.

Så kom den dag, som skulle få infly-
tände över hela mitt liv. Det var Tret-
tondagen 1922. Tillsammans med mina
kamrater från "konfirmationsläsning-
en" satt Jag i högmässan och lyssnade
till kyrkoherden. Där och då kallade
Gud mig till frälsningsofficer. Lika
tydligt som om en människa hade utta-
lar orden förnam jag dem. Från den
stunden visste jag min väg.

Forts, pä sid. 7



KONFIRMATION I VÅR
Från handpåläggningen vid dopet till konfirmationens andemed-
delelse skulle det gå en levande väg av undervisning om lesus Kris-
tus. Hem och faddrar skulle bära sitt ansvar i förbön och undervis-

ning

Kyrkoadjunkt Rune Hjelm
lägger sin handpa konfirman-
äens huvad och säger:
"Gttds gode Ande lcde dig på
alla dina vägar.



?? Kära konfirmander.

Er väg skall föra er mot en framtid, som ingen utom Gud känner.
Lev öppna för livets ljus och glädje, vaksamma i frestelser och faror,
trogna i de uppgifter som läggs framför er, trygga i förlåtelsens
fadersfamn Kristus själv följer er på vägen, Han vill möta er i sitt ord
och vid sitt bord, leda er med sin Ande, fördjupa er tro och göra den

verksam i kärlek. Allt hör er till, Ni hör Kristus till."

En ny Bibel - Nya Testamentet nyöversatt och Gamla Testamentet
med språklig revision av Svenska Bibelsällskapet - fick varje kon-

firmand med sig.
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En lärJHngarund kring Kristus - kyrkoherde Sti^ LHtterrnarks konfirmander i S;t Olofs kyrka.



Du gav mig. . .
v

DH, öppnade mina ögon
och jag såg träden i blom
och solsken över blommornas rikedom
Du, öppnade mina sinnen
och jag kände dofterna,
som vinden förde till mig
hetäy beresande
frän detpniserande livet
;' grönska och rymd.
Havsvindarnas vemodsfyllda sang
fåglarnas glädjeskri.
Mitt hjärta fick värme,
mina tankar vingar
och glädjen blev en hymn
till Livet, och

-D'&' Arne Lundin

SOMMARKVÄLL I KYRKAN
ONSDAGAR KL. 19.30

2/6 S:T OLOFS KYRKA - Anglikansk
aftonsång, kyrko- och ungclomskören

9/6 TORBJORNTORPS KYRKA
Lars Hector sång, Karl-Erik Andcrs-
son orgel

16/6 S:T OLOFS KYRKA - Barock-
ensemble Viva Westergren violin,
Andersson orgel

30/6 S:T OLOFS KYRKA - Orgelafton
Hernan Barria viola, Lars Ekberg
blockflöjt, Margaret Myers violoncell

23/6 FRIGGERAKERS KYRKA - Kcrs-
tin och Göran Gelotte sång, Karin
Andersson orgel

16/6 S:T OLOFS KYRKA - Orgelafton
med Jan Staudt, Holland

7/7 LUTTRA KYRKA - Kerstin Ar-
vidsson sång och orgel

14/7 MOSSEBERGS KYRKA - Kerstin
och Göran Gelotte sång, Jens Barder
orgel

öppet Hus på tisdagar
i Mössebergs kyrka från den 15 juni kl. 18
i S:t Olofs prästgårdsträdgård kl. 16. 00
20/7 Lena ochPer-Axel Jonson, Hakarp

"Kristen i dag'
27/7 "Korset - en symbol för lidande och

seger. " Daniel Bjaaland, Hjo
3/8 "Så skön en väg ej finns på jord . . .

Ann-Marie och Olof Göransson, Nya
HJelmseryd

10/8 Brita och Ingvar Hassmund, Varv
S:t Olofs damgrupp serverar kaffe.



Sång-grupp
för 6-7-åringar startar till hös-
ten. Upplysningar genom mu-
sikdirektör Gun Palmqvist, tel.
184 35.

Falköpings pastorats präster
kommer gärna på hembesök eller sva-
rar på dina frågor i telefonen.

Du får gärna ringa
Stig Luttennark tel. 100 03
Lars Magnusson tel. 105 05
Karl-Erik Tysk tel. 311 27
Rune Hjelm tel. 183 38

Kan Du ej komma till nattvarden i
kyrkan så kommer vi och firar mässa
därhemma.

RIA
Rådgivning i alkoholfrågor

Tel. 180 60

21/7 S:T OLOFS KYRKA - Orgelafton
med Ivan Sokol, Tjeckoslovakien

28/7 FREDRIKSBERGS KYRKA - Ing-
rid Börjeson violin, Annika Tysk flöjt,
Gun Palmqvist orgel

4/8 S:T OLOFS KYRKA - Guido Vec-
chi violoncell

11/8 LUTTRA KYRKA-Ted Rosvall
m. fl. Sång, blockflöJt, orgel

18/8 MOSSEBERGS KYRKA - Marga-
reta Thoor sång

25/8 FREDRIKSBERGS KYRKA-
Tore Svensson sång

Sommarkvällarna arrangeras i samarbete
med SKS l Skara, Götene och Falbygden

ALLKRISTNA SAMLINGAR
Torsdagar sommaren 1982

24/6 19. 30 pä MOSSEBERGS KURORT.
Talare Rune Hjelm. MÖtesIed. Mau-
ritz Lindgren. Sång av Astrid o. Mau-
ritz Lindgren.

1/7 19. 30 i PLANTIS. Talare Rune
Hjelm. Mötesled. Inge Bengtsson.
Sång av Pingstkyrkans strängmusik.
(Vid olämpligt väder i Pingstkyrkan).

8/7 19. 30 i FREDRIKSBERGS KYRKA.
Talare Bertil Olsson. Möresled. Rune

Hjelm. Sånggruppfr. Missionskyrkan.
15/7 19. 30 i FÖRSAMLINGSHEMMET.

Talare Pether Åstrand. Mötesled. Karl-

Erik Tysk. Sång fr. Pingstkyrkan.
22/7 19. 30 i FREDRIKSBERGS KYRKA.

Talare Josef Sundberg. Mötesled. Stig
Luttermark. Solist.

29/7 19. 30 i PLANTJS. Talarcjan Gustavs-
son. Mötesled. Gullan Norén. Sång av
Gitarrgmppcn fr. Gökhem.

5/8 19. 30 pä MOSSEBERGSGARDEN.
Talare Bengt-Ivar Johansson. Mötes-
led. Mauritz Lindgren. Sång av Drag-
spelsbröderna.

SrTOLOF . . .
Forts, från sid. 3

Min tjänst i Frälsningsarmén har fört
mig till många platser i vårt land. Ock-
så till många gudstjänstlokaler. Jag tac-
kar Gud for att jag har fått vittna om
honom inte endlasi i frälsningsarmé-
och frikyrkolokaler utan också i många
vackra gamla kyrkor och nya moderna
'stadsdelskyrkor" såväl som i anrika

och storslagna katedraler. Närmast
mitt hjärta står dock den gamla kyrkan
från 1100-talet därhemma, dar en
varmhjärtad prästmans förkunnelse
stadsfäste min egen frälsningsupple-
velse.

Marta Guntner



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT SOMMAREN 1982

Son. o. helgd.
Datum

S :t Olof Mösseberg Fredriksb. F"gg' Torbj. Luttra

Heliga Trcf. dag
6 uni Til GM 19. 30 RH 9. 30 N LM II RH II T 9. 30

l sänd eTrcf.

13 juni LM II N LM 9. 30 RH 19. 30 RH 18 GM II

2 sönd eTref,

20 juni RH II RH 19. 30 n LM 9. 30 LM 11 LM 14 f

M idsommardagen
26 |uni LM 11 N RH 9. 30 RH 18

3 sänd c Tref.

27 juni LM 11 RH 19. 30 n RH II

4 sönd eTref.

4 juli RH II LM 19. 30 n RH 9. 30 LM 18

5 sönd eTrcf.
11 juli RH II N LM 9. 30 LM 19. 30 LM II N

Mission.sdagen
18 juli SL II T 19. 30 SL 9. 30 N T14f

Kristi Förkl. dag
25 juli Til SL 9.30 N SL 19.30 T 14 f SL 11 N

8 sÖnd cTref.

l augusti TI1N ID 19. 30 GM 9. 30 TISN

9 sönd cTref.

8 augusti ID II SL9.30 T 19. JO n SL 11

10 sönd cTref.

15 augusti SL II T 19. 30 n SL 9. 30 1UI8

11 sönd e Tref.

22 augusti TI1N [D 9. 30 SL 19. 30 SL 11 N ID 19. 30

12 sänd eTref.

29 augusti LW 11 T 19. 30 LW 9.30 n RH II

13 sänd eTref.

5 september SI. 11 LM 9.30 N RH 11 I.M1I T 11 N

14 sänd eTref.

12 sfptcmber SL 11 N LM 11 LM 9. 30 Til RH11 l SL 9. 30

SL = S, I.uttennark GM = G. Mönc

LM = L, Magnusson LW = L. Wetterholm

T = K. -E. Tysk ID = I. Duell

RH = R. Hjdm

Omslagsbild: M ariasy stramas hihelsprakstavlapa
Mössebery.

RUNDVANDRING
PÄ S:T OLOFS KYRKOGÅRD

den 7 augusti 16.00 Helgmålsbön 17.00 i
uppståndelsen-i kapell.

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.
Foto: Harald Karlsson och Dan Nilsson.


