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KANGABUSHARO, TANZANIA:

HELA BYN HAR SAMLAT
STEN TILL KYRKAN

Kollekten auktioneras ut efter gudstjänsten.

I Kangabusharo har församlingen tagit upp
många kollekter för att bekosta den nya
kyrkan som snart är färdig. Har försam-
lingsborna inte pengar kan det hända att
de tar med en liten korg med ägg, några
frukter, en höna eller något annat från
shamban till kollekten. På kyrkbacken efter
gudstjänsten auktioneras sedan gåvorna ut.
Det händer att samma vara säljs flera
gånger. Den som ropat in äggen ger tillbaka
dem och låter kyrkvärden sälja dem en gång

OMSLAGSBILD: Lars Magnusson inviger IJus-
bärare i Mössebergs kyrka. Kyrkvärden May-

Britt Rcngstedt tänder ljusen.
Foto Lars Pettersson.
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FER:s Allkristna möten

Torsdagar sommaren 1984

21/6 Mö.ssebergs kurort: Jan Gustafsson.
Gudrun Skaghammar. Solosång av
Ingvar Nilsson.

28/6 Plantis: Lars Magnusson, Jan Gustafs-
son. Sång av Pingstkyrkans utpost-
sångare.

5/7 Fredriksbergs kyrka: Lennart Peters-
son. Stig Luttermark. Sång av AIvi
och Jan Gustafsson.

12/7 Mössebergs kurort: Stig Luttermark,
Gullan Norén. Sång av Isabella Karls-
son.

19/7 Fredriksbergs kyrka: Josef Sundberg,
K. -E. Tysk. Sång av Ingvar Nilsson.

26/7 Plantis: Ulf Sundkvist, Mauritz Lind-

gren. Sång av Margret och Alexander
Germer.

2/8 Mössebergsgården: Gunnar Olsson,
Dalsed och K. -E. Tysk. Mötesled.
Mauritz Lindgren. Sång av Gunnar
Olsson med team.

till. Och det är inte bara församlingen som
är med och samlar till kyrkan. Hela byn var
med och samlade stenar till murarna. Det är

den kristna församlingens kyrka, men hela
byn har glädje av den.

Staffan Wiking



Falbygden är kyrkbygden
Du har väl inte missat att besöka några av våra kyrkor under

Ditt besök på Falbygden?
VI som bor och verkar i Falköping tyc-
ker att våra kyrkor ar klenoder, som
speglar mycket av våra genera-tioners
utveckling. Det är säkert ingen tillfäl-
lighet, att Falköpi ng är en av Sveriges
kyrktataste o. församlings rikaste kom-
muner. Att 46 av våra kyrkor är från
medeltiden gläds vi naturligtvis åt.

De flesta kyrkorna försöker man
hålla Öppna åtminstone under somma-
ren, men det finns alltid en skylt som
säger, var Du kan finna nyckeln. Tveka
inte att hamra den eftersom det kan
leda till trivsam kontakt med exempel-
vis vaktmästare eller präst. De blir en-
bart glada om Du kommer och hämtar
den.

Det känns alltid svårt att valfa ut

några kyrkor att rekommendera, efter-
som alla har sin charm, men låt oss
ändå nämna några:

S:t Olofs kyrka i Falköpi ng
Den är en av våra största romanska

och ar huvudkyrkan i Falkö-
pmgs pastorat. Den betraktas som en
av landskapets mest intressanta bygg-
nåder.

Friggeråkers kyrka
Märkligt att svänga från medeltiden

till nutid, men arkitekten Ro}f Berghs
genombrott som kyrkoarkitekt kom
säkerligen i samband med Friggeråkers
kyrka. Den byggdes på 1950-talet med
den medeltida kyrkan som förebild.

S*i-
S:t Olofs kyrka.



Friggeråkers kyrka.

Ruinen kan ses strax utanför kyrkan.
En modern småkyrka i gammal stil kan
genom denna kyrka verkligen visa hur
olika generationers intressen kan tas
tillvara.

Skörstorps kyrka
Västergötlands enda rundkyrka, H-

ten och pittoresk och är omsorgsfullt
bevarad i sitt medeltida skick.

Ho^stena kyrka
Ligger vackert belägen vid sluttning-

en av PJantaberget, ett av de mindre
platåbergen. Den har bl. a. dopfunt
?rån 1100-talet,

Gökhems kyrka
Kyrkan ar en av våra med målningar

mest utsmyckade. AMUND - väl-
känd kyrkokonstnär från 1400-talet
målade här "den fattiges bibel" som

man ibland kallat målningarna i våra
kyrkor.

Gudhems klosterruin
Cistercienserkiostret grundades un-

der medeltiden och ruinen ligger intill
Gudhems kyrka. Nunneklostrets kvar-
varande ruiner har grävts fram och
bland fynden kan nämnas en grav-
skulptur av drottning Katarina - en
gång nunna i klostret.

Besök kyrkan i samband med en
gudstjänst - dä får ditt kyrkobesök
sitt rätta värde.

Genom att prästerna ofta har flera
kyrkor per söndag kan gudstjänstti-
derna växla. Det förekommer också
rikligt med musik i vara kyrkor. Tu-
ristbyrån och prästerna ger Dig gärna
upplysningar.

Välkommen till kyrkorna på Fal-
bygden E

Gunnar Jivegård



Skörstorps kyrka.

Gudhems kyrka och klosterruin.



Skaganäs ett blivande center för
helhetssyn och skapande livsmiljö
Biskopsparet Sven och Miriam Danel! har
på stengrunden till en riven gamma! gård
byggt upp en "kulturgård" i utkanten av
Tiveden genom att successivt flytta äldre
timmerhus som länge stått öde i trakten
däromkring. Huvudbyggnaden utgörs av
en f. d. gästgivargård.

Gården ligger i en naturskön trakt rik på
gammal kulturhistoria nära sjön Unden och
Skaga 5tavkyrka som 1960 återuppfördes i
sitt ursprungliga skick och på nyt t invigdes
av biskop Danell. Skaganäs som gården
numera heter övertogs 1980 av makarna
Hans Einar von Holst. De har här funnit en

lämplig plats för att förverkliga ett gammalt
önskemål om att på ekumenisk grund skapa
eu center för Helhetssyn och Skapande
Livsmiljö.

Hans Einar von Holst - läkare och un-
der 25 år medicinalråd i medierna!- och so-

cialscyrelsen - har under många år organi-
serat kurser och konferenser för medicinaj-

personal Över hela landet och har särskilt
arbetat för en okad hälsouppJysning. Under
70-talet svarade han för kurser i ulandshäl-

sovård för läkare och Sjuksköterskor från de
nordiska länderna som skulle arbeta i ett

40-tal uländer i missionsorganens. Rädda
Barnens, Röda Korsets och SIDA:s tjänst.
Under senare år har han genomfört kurser i
Helhetssyn i Människovård på stiftsgårdar
och folkhögskolor, bJ. a. Skara stifts folk-
högskola i Hjo, och föreläst i detta ämne i
församlingar och på vårdcentraler och sjuk-
hus.

Märta och Hans Einar von Holst.



Märta von Holst - vårdlärare med 10 års

missionstjänst i Tanzania bl. a. som rektor
vid en sjuksköterskeskola - handlägger nu
hälsa- och sjukvårdsfrågor vid Svenska Mis-
sionsrådets biståndsnämnd, vilket innebär
talrika resor til] uländerna. Med sin långa
erfarenhet av nationell och internationell

hälsovårdsplanering vill de medverka till ut-
vecklingen av en fördjupad människosyn
och livssyn med kristna värderingar, rc-
spckt för människans unika värde, en häl-
sofrämjande livshållning, ökat ansvar för
vår inre och yttre livsmiljö, internationell
hjalpverksamher, individuellt stöd genom
skapande aktiviteter och ökad förståelse för
en sund naturahushållning som kan tillgo-
dose människors längtan efter gemenskap
med Skaparens livsgivande hälsokrafier.

De har en vision att Skaganäs skall kunna
fungera som en försöksmodell för liknande
verksamhet på andra platser - gärna i ett
nordiskt samarbete - där människor i still-

het och skapande gemenskap kan återhämta
krafter, lösa personliga problem och känna
att de behövs och är efterfrågade i gemen-
skåpen oavsett sina handikapp. Samtidigt
som de kan upptäcka alla positiva livsvär-
den som en generös Skapare har gett oss an
förvalta inom oss själva, i våra medmän-
niskor och i vår yttre miljö - därigenom
också uppleva att de kan förverkliga den
innersta meningen med sitt liv.

I år anordnas på Skaganäs dels interna
kurser och konferenser, dels veckosam-

lingar kring Helhetssyn och Skapande Livs-
miljö (vecka 22 och 35) som står öppna för
dem som är intresserade av att fördjupa sin
människosyn när det gäller självkännedom,
samspelet mellan vårt medvetna och un-
dermedvetna Jag, van reaktionsmönster i
olika livssituationer, viljans och livshåll-
ningens betydelse för vår hälsa, vårt an-
svarstagande för vår livsmiljö, möjligheten
till förnyelse och utveckling genom kriser,
sjukdom och handikapp, andliga värde-
ringar en nödvändig del i en helhetssyn.

Skaganäs kan ta emot ett 20-tal personer i
delat rum för självhushåll eller vid kurser
gemensamt hushåll. En enkel standard utan
anställd personal minskar omkostnaderna
som varierar alltefter årstid och ev, frivilliga
insatser. En kursgård skall i år byggas och
en del renoveringsarbeten genomföras i
mån av arbetskraft.

Föreningen Skaganäs för Helhetssyn och
Skapande Livsmiljö bildades 1982 för an
stödja verksamheten. Den som ar intresse-
rad av Skaganäs kan kontakta Hans Einar
och Märta von Holst, Kårcv. 20, 182 64

Djursholm, 08 - 755 56 55, eller Skagen
5930, 546 00 Karlsborg, 0505-23053.
Föreningens postgironr l 80 06 - 7.

"Sommarkväll i kyrkan" 1984.
Onsdagar kl. 20. 00.

6/6 S:t Olof: S:t Olofs kyrkokör, solister,
instrumentalister.

13/6 Fredriksberg: Fredriksbergs kyrko-
kör. Joy Brass, Blidsberg.

16/6 Fredriksberg: (lördag kl. 19) kör och
orkester från musiklägret i Floby.

20/6 S;t Olof: Orgclafton, Gun Palmqvlst.
27/6 Friggeråker: Gordon Möne, violin,

Gun Palmqvist, sång, Karin Anders-
son, orgel.

4/7 S:t Olof: Orgelafron, Lars Hagström.
11/7 Mössebcrg: Instrumentalensemble,

Jonas Simonsson m. fl.
18/7 Friggeråker. Margareta Thor, sång,

Bengt Kjcllström, orgel.
25/7 Torbjörntorp: Kåre Nordling, Hanni

Muller, Carin Aurén, sång, flöjt,
cembalo, orgel.

1/8 Mösseberg. Ewa Pettersson, Anita
Bergsten, Åsa och Bengt Johansson.

8/8 S:t Olof: Bertil Wensby, violin, Jens
Barder, orgel.

15/8 Frcdriksberg: Kerstin och Göran
Gelotte.

22/8 Luttra: Körgruppen Stämbandet,
Asarp, Led. Barbro Dahlstrand.

29/8 S:t Olof: Orgelafton, A. Schénstedt.



Predikoturer för Falköpings pastorat sommaren 1984

Sönd.- o. helgd. S:t Olof Mösscberg Fredriks b. F"eg. To rb j. Luttra

Heliga Tref. Dag
17 juni SL 11 LM 9. 30 N IL 19. 30 IL 18 LM U

Midsommardagen
23 )uni LM 11 EW1I SL 9.30 N LM 18

l sönd, cTref.

24 pni LM 11 N SL 9.30 EWII SL 11

2 sönd. eTref.

l juli EW11 LM 11 N F.W9. 30 SL18n

3 sönd. eTref,

8 juli EWII SL 9. 30 LM 9.30 N SL 11 LM 11

4 sönd. eTref.

15 juli SL 11 N EWII EW 9. 30 EWI8 SL 14

Apostladagen
22 juli EWI1

PW
T 9.30 N IL 19. 30

PW
T 14 f

6 sänd, cTref.

29 juli EW II
p\v
Til RH 9.30 N EW 14 f

Kristi förklarings dag
5 augusti EO 11 N EO 9. 30

PW
T 19. 30 RH 11 N T1IN

8 sönd. eTref.

12 augusti
PW
Til EO 11 N F.O 9. 30 RH 18 n

9 sönd. eTref.

19 augusti IL 11 IL9. 30 RH 19.30 N EW 11

10 sönd. eTref.

26 augusti l.M 11 N RHII L\V 9. 30 I W 11 l -

SL = Stig Luttemiark
LM = Lars Magnusson
RH = Rune Hjelm
T - Karl-EnkTysk
EO ^ Erland Olsson
IL = Ingemar Lahrin
EW = Erik Wärnbring
LW = Lennart Wetterholm
PW = Perer Wikström
N = Natrvard

f = friluftsgudstjänst

STÖD MISSIONEN
REGELBUNDET
-BLISEKUNDANT

ÖPPET HUS I S:T OLOFS
PRÄSTGÅRD
Tisdagar kl. 16.00.

26/6 Anna-Greta och Ragnar Nord, Jön-
köping. "Med lust och glädje tanker
jag på den sommartid . . .

3/7 Elsa och Karl Fogelqvist, Ullervad.
19/7 Ann-Kristln Giliberg. Vår nya diako-

nissa talar över ämnet: "Varför Jag
blev diakonissa?"

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Roland Nilsson.

S :T OLOFS KYRKA
- Heliga Trefaldighets Dag -

Högmässa med dop kl. 11. Installation av dia-
konissan Ann-Kristin Glllberg.

Kyrklunch i S:t0lofs gård.

Svan) t Söner Trycke


