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VAD ÄR KYRKAN?
Några ur kyrkorådets arbetsutskott

le i våras möjlighet att delta i en
arbetskonferens "Strategi för 80-talet'\

Den konferensen gav oss en vision,
att vi måste tänka om i vår svenska
kyrka, om kyrkan skall överleva. Ordet
kyrka har alltifrån Luthers tid varit ett
blint och otydligt ord. Kyrkan med
stort K är Jesus Kristi kyrka, en verk-
samhet som vi måste beskriva med bil-
der som "Kristi kropp" eller "Vinträdet
och grenarna". Vi bekänner oss till den
kyrka varje söndag, trosbekännelse "de
heligas samfund".

Vår kyrka är en förunderlig bland-
ning av samhällsinstitution, folkrörelse
och organisation, som i dag formellt
utgörs av hela svenska folket.

Vi ver, att Kristi Kyrka står över
både tid och rum och vi tror att den har
sin uppgift l Guds frälsningsplan med
världen.

För 150 år sedan var Svenska kyrkan
en myndighet med avsevärd makt. Hon
kom att uppfattas som ett samhällsor-
gan med alltmer begränsad uppgift i
samhället. I dag är Svenska kyrkan på
väg ut ur den rollen för att hitta en ny
roll som en relativt fristående organisa-
tion, som erbjuder sina tjänster i en
konkurrenssituation.

I dag växer frågorna fram bland ung-
dom och familjer om livets mening, om
livets varför. Det måste upplevas av oss
kristna som en utmaning och som en
inspiration.

VI måste söka vår identitet i maktens

motsats, i tjänandet. När våra sam-
hällsorgan måste tänka om frän myn-

l:a sid. bild: Kyrkorna fylldes i vart pastorat vid
ungdomarnas knnjirmation - har Stig Luttcr-

marks konfimiafidcr i S:t Olofs kyrka.

dighet till seruiceorgan, så måste vi
vandra vägen klarare i diakoni, hitta
vägarna till våra medmänniskor för att
kunna hjälpa. "Människosonen har
kommit icke för att låta tjäna sig utan
för att tjäna."

S:t Olofs kyrkas glasmålning i koret
predikar för församlingen att den måste
hitta sin plats både vid nattvardsbordet
och vid tjänanders tröskel. Jesus ut-
förde en slavs uppgift att två lärjung-
arnas fötter. Kyrkan som en gemen-
skåp med uppgift att tjäna.

VI kan inte anställa mer folk i kyr-
kan, vi måste lära oss att använda de
resurser vi har och låta alla frivilliga
medarbetare hitta sin uppgift.

Kyrkorådet måste nu tänka igenom
hur vi vill ha det om tre eller fem år, det
kallar vi för en vision. Den visionen är
något som vi hoppas på och hoppas så
starkt på att den far forma våra beslut i
dag.

STRATEGI är att låta sig ledas och
styras av sin vision. Detta vill vi och då
måste vi säga Ja lill en del förslag och
säga nej till andra.

Vi behöver lära oss inlevelse inåt, en
medkännande hållning till de svårighe-
ter vi måste brottas med. Är det inte
risk att kyrkan bara blir en serviceor-
ganisation? Blir det inte snarare tvärt-
om att förlora sitt liv för att vinna det,
eller annars att vinna sitt liv för att til!
sist andligen dö? Vi har ingenting annat
atl tjäna våra medmänniskor med än
det vi fått Guds ord och sakrament,
bön och omtanke, tro, hopp och kär-
lek.

Blir Svenska kyrkan ett tjänligt red-
skåp för Kristus i hans kamp för män-
niskan, så långt kan vi också få räkna
med Kristi kyrkas rikedomar som våra.



ÖPPET HUS
I S :T OLOFS GÅRD
Tisdagen den 24 juni kl. 16.00 Vita Ban"

dets disTriktsföreståndare Ingrid
Rydh, Göteborg.

Tisdagen den l juli kl. 16. 00 Etiopien i
våra hjärtan - kh Alazar Menghesiu
och hans hustru Lisbeth.

Tisdagen den 8 juli kl. 16. 00 Som far-
tygspastor i Fjärran Öster - kh An-
ders Hammar, Vamhem.

Kyrkans Museum
i Församlingshemmet, Botvidsgatan43,
Falköping
:;" öppet måndag-fredag 10-12
;;' Efier hänvändelse till pastorsexpedi-

tionentel. 170 30
.' Torsdagarl7. 30-18. 30

Falköpings församlings kyrkoråd

Skall Svenska Kyrkan ge kvalitet i
det som saknas i vår tid/människors
förtroende, deras uppmärksamhet, de-
ras tid, deras arbetsinsatser och deras
pengar i offergåvor.

Har Du några tankar och förslag hur
vi skall arbeta i framtiden i våra för-
samlingar i Falköpings pastorat, är vi
tacksamma att få dem nedskrivna eller l
samtal framlagda med några av oss i
kyrkoråden.

Vårt arbete kommer alltid att röra sig
i spänningsfaltec meilan människors
behov och våra församlingars förut"
sättningar att kunna lösa problemen
och fylla behoven.

Stig Lnttermark

Veni är missionär?
. Den unge pojken som i Calcuttas slum

delar ut kristna småskrifter, som ger de
fattiga mod att börja leva ut en ny livsstil
i Kristus.

. Den unga flickan som läser bibeln högt
för människorna i den isolerade stam-
men, som inte kan Jäsa.

. Ungdomarna som vägrar bära vapen
med stöd av Matt 5 :39.

. Hustrun som vinner sin man för Krisru^

utan att ecr ord blir yttrat, bara genom
en livsföring som väcker hans förtro-
ende, l Petr3:2.

. Mannen som skrev pä planket runt en
byggplats i Stockholm; Jesus ger nytt
liv. Hab 2:2.

. Den gainle mannen som vittnade om
Guds godhet inför en hop skept iska

åhörare.

. Den gamla kvinnan som ständigt ber för
atla cvangelieförkunnare, okända för
världen men kända för Gud.

. Familjen soin offrar sin bekvämlighet så
att andra kan få del av glädjen att höra
Kristus till.

. Herre Jesus, du är världens förste mis-
siönär. Ge mig mod att bekänna med
ord och handlingar inför alla människor,
alt du ensam är världens Frälsare. Vä!-

signa mitt vittnesbörd och missionärer-
nas verk i hela världen.

Amen.

Johnson Gnanabaranam
Ur Det verkliga

FLYKTING 86
4 okt. blir det loppmarknad i 1'alkäpings
församlingshem och den 5 okt. 18.00 guds-
tjänst i Fredriksbergs kyrka anordnat i sam-
arbete med Flykting 86 och Falköpings
ekumeniska rad.



KONFIRMATIONERNA I

Hanäpåläggning med förbön "NN må Guds gode Ande leda dig på alla vägar". Konfirmationsredo-
visningen skedde under kh Lifttermarks ochförsamSmgssekr. Birgitta Ericssons ledning,
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Komminister Liirs MtignussoH merf e?; av små kon/irmandgriipper i .Mössehcrgs kyrka.



ALKÖPINGS PASTORAT
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Kyrkoadjwnkt Rune Hjelm med en av sina konfirmandgrupper i Frednksbergs kyrka.
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Den minsta, gruppen konfi rmerades l Fnggerdkcrs kyrka. Till vänster om konfmnationsprästfn K- E.

Tysk, domkyrkovaktmästdre Otto \Vinarskel, Sch^erm, DDR, till höger om K, E, Tysk församlmgs-
sekr. Birgitta Ericsson.
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Konfirmanderna lär sig att deltaga aktivt i gudstjänsterna,, har i Torbjömtorps kyrka leder K, E. Tysks

konfirmander allmänna kyrkobönen.

Kyrkvärdarna Ins Larsson och Lars Hector bär här fram kollekten och tömmer den i den afrikanska
korgen.



MISSION I RETUR
Mission är utbyte

Världen kan man inte längre dela upp i
kristna och icke-knstna länder. Vårt mis-

slonsuppdrag är idag samarbete med kristna
i de länder dit vi sänder missionärer. Till

Sverige kommer missionärer från våra sam-
arbetskyrkor i Afrika och Asien. VI arbetar

tillsammans i det uppdrag som Jesus gav
oss. "Vi är en enda kropp i Kristus, men var
för sig är vi lemmar som är till för varandra"
(Rom 12:5).

Varför missionerar kyrkan?
Jesus var själv missionär. Gud hade sänt

honom för "au frambära ett glädjebud till
de fattiga, förkunna befrielsen för de fångna
och syn för de blinda, att ge de förtryckta
frihet och förkunna året som Herren har

valt (Luk 4:18-19).
Det var många människor som kom till

Jesus och blev hjälpta. De tolv bildade den
inre cirkeln. "Som Fadern har s;int mig sän-
der jag er" (Joh 20: 21), sa han till lärjung-
arna. Innan Jesus lämnade dem fick de och
vi ett uppdrag och ett löfte att förvalta.

Mission börjar hemma
Of^ta när vi talar om mission tanker vi på

något l Afrika eller Asien, men det är i Din
församling, i Din omgivning, som mlssions-
arbetet börjar. De flesta av oss är kallade an
bedriva mission på hemmaplan, några att gå
ut L andra delar av världen. När vi bedriver

mission i var egen omgivning växer vart en-

gagemang och ansvar. Mission blir något
nära. Ett ansvar vi delar med kristna i hela
världen. Du är en Guds missionär! Du är
sänd!

Satt regelbundet
in Din gåva

till I.utherhjälpen.
Värt postgiro 23 t6 56-0 Falköping

Libanesen Raftc [-'arah, Beirut, i predikstolen iS:t
lafs kyrka pä den nuvarande missionsdagen

Heliga Trcfaldighcts dag, tolkad av Birgitta
Bergland pä ett levande sätt.

Det finns 15 miljoner flyktingar i världen
- De behöver hjälp för att Överleva -
Varje dag flyr 5000 människor undan krig,
förföljelse, nöd. De allra flesta av världens
15 miljoner flyktingar bor ; mer ellermindre
permanenta ilyktmgläger. De har aiia en sak
gemensamt, de skulle återvända hem - om
de bara kunde. I lägren behöver flykting-
arna hjälp med det mesta: mat, vatten, tält,
filur, hälsa- och sjukvård, urbiJclning. Men
dc fattiga länderna klarar inte själva av att ge
de stora flyktingskarorna Jen hjälpen. De
behöver vårt bistånd.



Sommarkväll
i kyrkan

Musikgudstjänster
i Falköpings pastorat

Sommaren 1986 - Onsdagar kl. 19. 30.

25 Juni LUTTRA
Kerstin Henriksson.

2Jul;FRIGGERAKER
MUSIK och MEDITATION
Stig Luttermark, Christina Andersson,
sång, Karin Andersson, orgel.

9 Juli TORBJÖRNTORP
"GON MUSICA" - Sång, fiol, alt-
fiol, orgel. Brita Johansson, Eva Hag-
lund, Åsa Johansson, Kerstin Johans-
son.

16 Juli S :T OLOF
INGVAR NILSSON, sång
JENS BARTLER, orgel.

23 Juli FRIGGERÄKER
GORDON MONE, violin
KARIN ANDERSSON, orgel

30JuliS:TOLOF
ORGELAFTON
Stefan Therstam, orgel

6 august FREDRIKSBERG
FRILUFTS-o MUSIKGUDSTJÄNST
på terassen kl. 18
JOY BRASS

13 augusti S:T OLOF
GÖRAN GELOTTE, orgel
KERSTIN EKNOR GELOTTE, sång

20 augusti MÖSSEBERG
KERSTIN BORJESON
HENRY SVENSSON

27 augusti
FÖRSAMLINGSHEMMET
SOLVEIG ÅGREN, sång
LENNART ÅGREN, piano
ULRIKA ÅGREN, Cello

KAFFESERVERING och ÖPPET i
Museet före

^^^

Sångkvällar i Plantis
Falköpings Ekumeniska Råd (FER) inbju-
der till säng i Amfiteatern följande torsda-
gar 19. 00:

26/6 Sångare från Pingskyrkan, Stig Lut-
termark, K. -G. HaIIabro.

10/7 Sångare fr. Missionskyrkan, Ulf Sund-
kvist, Mauritz Lindgren.

24/7 Sångare frän Pingstkyrkan, K. -E.
Augustsson, Rune Hjelm.

7/8 Sångare från EFS och Missionskyrkan,
K. -G. Hallabro, Gudrun Skagham-

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Harald Karlsson.

Svärd * SonsrTnickcij AB. Falköpins


