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NY ORGANIST I S:T OLOF

Mlusikdirektör Tore Svensson till-
trädde l maj tjänsten som organist i
Falköpings församling efter Gun Palm-
qvist.

Varifrån kommer du ?
Jag ar född i Luttra men uppväxt

t Ho^stena. Min kyrkomusikaliska ut-
bildning har jag fatt av Jens Bartler och
vid Sköndalsinstitutet och Musikhög-
skolan i Stockholm. Efter att ha vant
kyrkomusiker i Segeltorp och Söder-
tälje och lärare på förskoleseminarium,
blev Jag organist i Östercalje församling
1973.

Din första tjänst innehade du inte så
länge ?

- Det hade att göra med att }ag
flyttade hem lill föräldragården i Tiarp.
lae blev lantbrukare, en syssla som ias i
tolv ar Komöineraae med att vara fcan-

tor i Släta pastorat.

I :a sid. bild: Det förstii dramat >om S:t Olofs
konfirmander framfördi: handlade om Jes. 6,

Har J $ajt i upptäckts Gud i templet, Richard

Pnman korn med det glödande kolet till Å5A
Johansson, som gestaltade Jesaja.

Vid 75-arsJubiIéet med kyrkokören L
SlÖta, kunde jag inte undgå att märka
att du varit en uppskattad kraft i den
bygden. Du verkar vara en glad män-
niska med en stor portion humor
också?

- Åren i Stöta har varit mycket gi-
vande, och alla kontakter med körer,
präster och övriga medarbetare har va-
nt mycket stimulerande. Det är viktigt
att vara glad i uppgiften som körledare
och i hela det kyrkomusikaliska arbe"
tet.

Du går med glädje in i uppgiften att
efterträda Gun Palmqvist?

Ja, arbetet är väl förberett på
många punkter. Gun ar ju en skicklig
orgelsolist men har också satsat mycket
på körerna. Under hennes tid har in-
strumenten i S;t Olof upprustats. Där
har tillkommit ny fin huvudorgel men
även en- kororgel. Dessutom ar S:t
Olofs kyrka mycket vacker. Det är ett
väldigt spännande arbetsfält jag går in i,
ett lagarbete dar samarbetet mellan
präst och organist ar avgörande för hur
arbetet ska lyckas.

Har du någon speciell målsättning i
den nya uppgiften?

- Att medverka till att gudstjäns-
terna fylls av liv. Har har körerna sin
stora uppgift att leda församlingen i
lovsång. Den nya psalmboken har ju
använts i Falköping sedan kyrkoårets
början, men de nya psalmerna behöver
tränas ytterligare. Kö rverks ämbeten
prioriteras, men det finns områden
som bör utvecklas; milt eget orgelspel
och barn- och ungdomsk.önrerksamhe-
ten t, ex.

Det är intressant att din broder
Henry finns i Mösseberg som kyrko-
musikalisk medarbetare. Hur ser du på
det?



- Vi har ju förmånen att vara tre
kyrkomusiker i Falköpings församling:
Kerstin Gelotre l Fredriksberg och
Henry Svensson i Mösseberg. Dess-
utom finns i pastoratet ytterligare rvå
musiker K-arin Andersson i Friggeråker
och Ingemar Wahlberg i Torb;örntorp.
Det ska bil roligt att samarbeta med
dem. Vi kan hjälpa varandra i många
arbetsuppgifter även om var och en är
ansvarig for sitt distrikt.

Jag är glad över att jag fick förtroen-
det att efterträda Gun Palmqvist. Det
är en förhoppning att den nye kyrko-
herden ska vara lika positiv till kyrko-
musikens möjligheter som Stig Lutter-
mark.

Tore Svensson vill vara en god kyr-
komusikalisk resurs med andra ord till
Guds ära, i Guds församling.

Anders Wikman.

MISSIONSDAGEN
den 14 juni KYRKLUNCH i S:t
Olofs Prästgårdscriidgård och S:t
Olofs Gård.

Lunchbiljetfer säljes vid ingången
till S:t Olofs kyrka.

Heliga trefaldighets dag

Missionsdagen
Kollekt den 14 juni
POSTGIRO 95 98 72 - 3

Svenska kyrkans mission

^"^a
T/i^7987.

Sångkvällar i Plantis
Gu^stiänstema l Plantls denna sommar:

25 nini Torbjörn Helmner och RuncHjclm,
sånggruppen AGAPE

9 iull K. -E.. Augustsson och Lars Hörnberg
^ång av Linda Hörnberg

23 iuli Mauritz Lindgren sång av en kvarten
under ledning av Tore Svensson

6 au^t-isti Stig Luttcrmark och I.cnnart Nils-
5on> Missionskyrkans vankar

ÖPPET HUS I S:T OLOFS
pRASTGARDSTRSDGÄRD

tisda<Zen ^erl 28 }^i kl. 16. ÖQ Elsa och
K.irl"[-ogclqvist - VÄCKELSE l KYR-
KAT*SJ glimrar från den rosenianska
väckelsen i Norrland och den kyrkliga
väck^^sen ^ Skara stift.

Ti5^agen den ̂  augitsti kl. 16.00 Syster
Mari ̂ nnePaAlslke kloster: FLYKTING
pA VÄG - MEN VART?

'^j^dagen den J 1 au^sti kl. 76, 00 Mis-
siongirerna Solveig och Daniel Nelson
"KY RKAN I DET NYA KINA".

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Harald Karlsson.

Sänd in din gåva tiH
Lutherhjälpen i Falköping

postgiro 23 16 56 - O



KONFIRMATIONER I I

rA^'
Dopet är startgropcn för det kristna livet. Karl-Enk Tysk döper i samband med konfi rma. tion, I

de olika kyrkorna aktifaliscras, hur församlingsmedlemmar kan läsa. texterna och formulera
bönerna t Kyrkans förbön.

Bön med handpalaggning "Guds gode Ande lede dig pd alla dina vägar" tillhör ki. mfirma.tio-

nens höjdpunkt. Kyrkoherde Stig Lttnerniark hade ssn sista konfirmation i S:[ Olofs kyrka den

2 mel).



^LKÖPINGS PASTORAT

Komminister Lan Magnusson vandrade runt bland konfirmanderna och förhörde dem i den

kristna tron i MÖssebergs kyrka.

r":. SEL ^N
^ »tt]nl)ito«ii»C«nnmn. | }S;.

i^B-' ' -'

_\'

Konfirmanderna tar emot Kristi kropp och blod i Torbjömtorpi kyrka iiv sm konfirmafidUrarc
Kari-Erik Tysk. Har Du uppt äckt att nattvarden är gemenskap med Kristus, med varandra Oi-h

med kristna i alla länder och alla tider. Nattvarden är fest och glädjefnaltid, eft ersom den ger

oss förlåtelse, liv och salighet. Vi far bekänna oss till Jesus. Vi kan inte leva utan honom.



Konfirmandernas redovisning formades i två dramer och ett
förhör som handlade om gudstjänstens mening och mål

Dramat handlade vm hur Jesaja mötte Gud i templet (fes. 6).

^

Det amira dramat handlade om den blinde BaYtimcus utanför Jcnkos stadsport och gestaha-
äcsavfcm konfirmander.



TANZANIA:

VI ARBETAR SIDA VID SIDA OCH DELAR
VÅRA ERFARENHETER

I södra stiftet i Tanzania är en mis-

sionär präst i varje distrikt. Men
ledare för arbetet är kyrkans egen
distriktspräst. Pastor L. A. Masawa
i Njombe-distriktet berättar här
för oss om sitt område.

NJombc är ett av sex distrikt i vårt stift. Vi
är fem personer som arbetar på distrikts-
kontoret; jag själv som är distriktspräsi, Jan
Sjöberg som är vår distriktsmissionär, Jap-
het Chauia som är kassaförvaltare, Elirha
Ngakonda som är kvinnosekreterare, Aron
Lupenza som är ansvarig för barn- och ung-
domsarbetet och Enelia Kyambilc som är
kontorist. Kontoret byggdes 1984, men vi
har ännu inte hunnit bygga färdigt kyrkan
som hör till den här församlingen. Varje år
försöker vi bygga till. Nu återstår att skaffa
bänkar, tak, en klockstapel och att måla
kyrkan. Det kommer nog att ta tre år innan
allt är färdigt, eftersom det är så dyrt att
bygga I Tanzania.

Vi behöver missionärer. Det är ett säti att

konkret dela erfarenheter och gåvor i den
levande världsvida kyrkan. Vi behöver var-
andra för att dela tankar, andliga gåvor och
också materiella.

Evangelisation
I vårt distrikt betonar vi Jesu missions-

befallning om att döpa och undervisa lär-
jungar. De flesta som bor här är döpta och
tillhör någon av de kristna kyrkorna. Men i
många församlingar har vi medlemmar som
har lämnat kyrkan. De ser vi som förlorade
får eller förlorade söner och döttrar som

behöver få hjälp att hitta tillbaka till kyr-
kans gemenskap. Kanske går de inte alls till
kyrkan, eller så går de i kyrkan utan att

delta i nattvarden. Enligt vår kyrkas regler
kan man utesluta sig själv från natcvardsgc-
menskapen om man brutit mot någon av
kyrkans regler. Det handlar främst om tv-a
saker, att man återgått till den traditionella
religionen och deltagit i sådana riter, eller
polygama giftermål. Båda delarna förbjuds i
vår kyrkas konstitution och man måste dar-
för vända om och bli återintagen i försam-
l in gs gemenskapen om man brutit mot rcg-
lerna.

VI har också en särskild evangelisations-
gmpp som besöker församlingarna i distrik-
tet och som riktar sig till dem som inte är
kristna. Man vänder sig även till dem som vi
kallar för ljumma kristna, och besöker och
samtalar med dem i deras hem. I försam-
Imgarna sjunger de och spelar bibeldrama
etc.

Transporter
De flesta av våra församlingar omfattar

ett stort område och många byar. Präster
och evangelister har inga bilar eller andra
fordon. En del av våra präster måste gå
30-40 kilometer när de ska ut och besöka
sina församlingsmedlemmar.

Hälsningar
Til! alla kristna vill jag hälsa med orden ur

2 Kor 13: 11-14: Gläd er nu, mina bröder

och låt mina fönnaningar göra er alltmer
felfria, var eniga och håll fred, sa skall kär-
lekens och fridens Gud vara med er. Hälsa

varandra med en helig kyss. Alla de heliga
hälsa till er. Nåd från vår herre Jesus Kris-
tus, kärlek från Gud och gemenskap från
den helige Ande åt er alla,

L. A. Masawa
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