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ARBETE OCH VILA
Djuren arbetar inte, inte ens myrorna. De gör bara
det, som de är programn-ierade att göra. Det är bara
människan som arbetar, det vi.11 säga medvetet och
planerat bearbetar skapelsens gåvor, så att der blir ett
förädlat resultat. Av utsädet blir det bröd, av råvaran

blir det en färdig produkt, av människor blir det i
skolan och i samhället i bästa fall utbildade männis-

kor.

Arbetet är vårt sätt att uttrycka oss. Och det har

blivit ett problem i arbetslöshetens tid, då många
känner sig sakna sin identitet genom att gå till ett
arbete i samhället. Detta problemet måste tas på all-
var, ty det är ett hot för niånga Idag. Inte bara relate-
rät till inkomst och uppehälle.

Människan har enligt kristen tro inte sin identitet
i sitt arbete. Identiteten består inte i att göra utan i
att vara.

Gud har skapat oss till att leva och livet rymmer
både arbete och vila. Dessa båda skall tillsammans

vara till Guds tjänst. Men allt, det som hör Gud till,
måste överlännnas till Honom, för att Han skall

kunna förvandla allt till välsignelse; arbete och vila,
sorg och glädje, synd och brist till nåd och förlåtelse.

Därför blir den heliga mässan det bästa sättet att
visa, vad arbetet går ut på. Vi kommer med Guds
gåvor, vetekornen och vindruvorna, som måste
trampas och krossas. De blir genom våi-t arbete
gåvor, bröd och vin, tecken för vår nöd och lust,
smärta och jubel. Vi lyfter dem upp till Guds altare,
som förvandlar dem till sin Sons uppståndna och
förhärligade kropp. Hela jordens arbete och vila blir
till Guds altare och vi kan se fram emot den nya ska-
pelsen en gång "där intet vissnar mera" (Sv.Ps. 201:5)

Lars Magnusson, kyrkoherde

Hundraåriga Hildur hyllades
Hildur Rytting, som fyllde 100
år den l april, var hedersgäst när
ett 20-tal av Falköpings försam-
llngs jubilarer samlades l slutet av
april.

- Hur man gör för att leva l
100 år? Man jobbar och sliter,
säger Hildur som har kvar glim-
ten l ögat och såg ut att finna sig
väl tillrätta vid kyrkoherde Lars
Magnussons sida under samkvä-
met i församlingshemmet.

Hildur blev änka endast 28 år

gammal och fick ensam ansvara
för de tre barnen.

- Det var hårt, men det gick,
mycket tack vare mina föräldrar
där vi bodde till en början, berät-
tar hon.

I 72 år har hon nu levt som

änka, och fortfarande bor hon
kvar i sin lägenhet där hon reder
sig själv, dock med hjälp från
hemtjänsten och släktingar.

Hildur Rytting, 100 år gammal, tilhammans med kyrkoherde Lars Magmesson.

rerna, som också Ijudllgt stämde
in l allsången. Festen slutade

Varje kvartal bjuder försam- med alt alla jubilarena gratulera-
lingen in alla som fyller jämnt, des med sången "Ja må de leva
och vid hyllningsfesten i april många lyckliga år , som texten
sjöng Solskenskören för jubila- lyder när de finns med som

redan klarat av de första hundra
aren.

Omslagsbild Foto: Lasse Johansson.



Silvia från Irak:

Behöver
svenskarna
inte Gud?
- Svenskarna är så långt borta
från kyrkan, och jag har så svårt
att förstå att de inte bryr sig oni
Gud.
Så säger Silvia Fogelniark, soni

koninier frän Irak och har bott l

Falköping l fyra är.
Bilden av Irak som ett helt ige-

nom muslimskt land är den bild de
flesta svenskar har. Men den stäm-

iner inte. Av Iraks 17 miljoner invå-
nare är tre miljoner kristna, och i
landet finns flera kristna kyrkor som
räknar sina rötter ända från den för-
sta kristna tiden för snart 2000 år
sedan.

Silvias släkt kom till Irak från

Turkiet i början på 1900-calet, när
kristna förföljdes i Turkiet. I Irak
levde - och lever - kristna tryggade.

Silvia Fogelmark har en mycket
spännande bakgrund. Hon har all-
tid sysslat med idrott, och har bland
annat spelat volleyboll på högsta
nivå. Under 70-talet var hon med

om att ta en bronsmedalj i VM i
volleyboll.

Kriget och kärleken
Till Sverige koni Silvia mest av en

tillfällighet. Egentligen hade hon
aldrig tänkt lämna Irak.

- Jag arberade på universitetet i
Bagdad och hade etc bra liv. Men
min mamnia och bror har bott i

Sverige i många år och jag hade
semester för att hälsa på dem när
kriget mellan Irak och Kuwait bröt
ut 1990. Sedan blev jag kvar, träffa-
de min man Sören, och så gifte vi
oss.

år sedan, och
Silvia arbetar
nu som idrotts-

lärare på Mös-
sebergsskolan.

Alla som

någon gång går
till S:t Olofs
kyrka på son-
dagarna har
sett familjen,
som sällan mis-

sär en guds-
tjänst. Många
har säkert ock-
så noterat hur
stillsamma flic-
korna är, fyr aå-

riga Maria och hennes syster
Madeleine, tre år. I kyrkan sitter de
lugnt och snällt trots att de till var-
dags är lika buslga och påhittiga som
alla barn i den åldern.

- De tycker att det är roligt att gå
i kyrkan, säger mamma Silvia. Maria
lyssnar mycket på musiken, och
båda barnen är vana vid att gå i kyr-
kan.

Barnen som blommor
Det är en självklarhet att sönda-

garna hos familjen Fogelmark börjar
med frukost, och fortsätter med att

man går till kyrkan, och Silva är för-
vånad, eller snarare oroad, över att

inte fler familjer gör så.
- Svenskarna är så långt bort från

kyrkan, och jag rycker så synd om
barnen, för de får aldrig någon
chans att välja om de inte får lära sig
från början om Gud och kristendo-

Till Falköping flyttade de för fyra men.

Silvia Fogelmark tillsammans med Madeleine och Maria.

Barnen är som blommor, säger
Silvia. Inte har man väl en blom-

knopp som man ställer undan
någonstans utan att bry sig om hur
den klarar sig? Nej, man vattnar den
och vårdar den för att den ska växa.

En stor skillnad mellan Irak och

Sverige är att i Irak är Gud en själv-
klarhet. Alla är troende, vare sig de
är muslimer eller kristna. I Sverige
verkar de flesta inre bry sig om Gud,
är Silvias intryck.

- Svenskarna verkar tro att de

inte behöver Gud, men där tycker
jag att de har fel. Även l Sverige är
Gud hos människorna - även om de

inte tror.

När Silvia går till kyrkan känner
hon sig hemma.

- Jag känner mig trygg där. Till
och naed lukten i kyrkan här är den-
samma som hemma l Irak, säger
Silvia Fogelmark.

AN



Vandra genom tid och rum
till våra kyrkor i sommar

Tidernas kyrka är ett tema sonivi
tar nied oss under vandringar
genoni kyrkans tusen år i Sverige
och på Falbygden. Tillsamnians
går vi under söndagsefterniidda-
garna frän S:t Olofs kyrka ut till
olika kyrkor som representerar
olika perioder i kyrkans historia.

I kyrkan hör vi först en Introduk-
tion som presenterar den aktuella
tidsperioden och kyrkan, varefter vi
firar en högmässa efter den ordning
som användes då. Till varje högmäs-
sa kommer speciella gudstjänscord-
ningar att delas ut.

På vägen har vi tillfälle att lära
känna Falbygden och varandra när
vi tillsammans går till respektive
kyrka. För er som av olika skäl inte
har möjlighet att vandra till kyrkor-
na, så börjar varje kväll kl. 18.00 i
kyrkan.

Vi räknar med att hålla lagom
promenadtempo. Det finns möjlig-
hec att välja att enbart gå ena sträck-
an och ordna skjuts till/från kyrkan
på egen hand, eller genom att kon-
takta Per Johnsson.

Under de lite längre vandringarna
är det bra om du tar med en matsäck

för en niatpaus under vägen. För er
som kommer direkt till kyrkan före-

Datum Kyrka
8 juni Friggeråker

15 juni Gudhem
22 juni Luttra
29 juni Vilske-Kleva
6 juli Ej klart

13 juli Karleby
20 juli Göteve EFS-kapell
27 juli Torbjörntorp

3 aug. Östra Tunhem
l O aug. Tiarp
17 aug. Mösseberg
24 aug. Fredriksberg

slår vi att också ni tar med lite fika

för en stunds enkel gemenskap l
samband med gudstjänsten.

Jag hoppas att vi blir en skara som
tillsammans gör små pilgrimsvand-
ringar genom kyrkans tid och rum
för att lära känna historien, kyrkan,
varandra och oss själva lite bättre.

"Vi är ett folk på vand-
ring. När vägen blir tröttsam
och läng, vi söker en äng och
en källa, en rastplats för bön
och sang" (Psalm 617:1).

Per Johnsson, präst

Kyrkan i Luttra är ett av måleri för kyrkvandringarna. i sommar,
(Foto: Lasse johansson)

PROGRAM
Period

Den första kyrkan
Medeltiden
1531 reformation

1571
1614
1811
EFS startar

1894
1942
1917
1986
Framtiden

Avgång från S:t Olof
16. 30
16. 00
17. 00
16. 00
15. 30-16. 00
16. 30
15. 30
16.30
16.00
15. 30
17. 30
17. 30

Sträcka l kin

5

10
5

11
ca 11-13

7

13
7

10
12
2

2

4



S som i Sommarläger
Nu är det snart sommar igen och vi i
Svenska Kyrkans Unga längtar efter
att få åka på läger. I är bär det av till
Tivedsskogarna och Osjönäs.

Lägren vid Osjönäs är en gammal
tradition inom Skara stift. Vartannat år
samlas mellan 600 och 800 barn och

ungdomar på denna lägerplats för att
leva friluftsliv i sex dagar. Temat för
årets läger är "Eld-97 , vi ska alltså
Jobba särskilt med eld, elden i Bibeln,
elden som värmekälla, elden som mat-

lagningsplats och gemenskapen runt en
lägereld.

I juniorerna har vi förberett oss hela
vintern. Vi har gjort lägerfiltar och
lägerryggsäckar, och vi har Övat på kno-
par. Detta gör att förväntningarna inför
årets höjdpunkt ÖsJönäs hela tiden sre-

gräs och ju närmare sommaren kom-
mer, desto ivrigare blir vi att fä komma
iväg.

Vad gör vi då på läger egentligen? Ja,
det är svårt att beskriva, der måste upp-
levas, men jag ska försöka ge en bild av
der.

Bibel och bad
Dagen börjar redan vid sjutiden på

morgonen dä det är dags för de första
att gå upp och göra eld så att man kan fä
frukost. Därefter ska man försöka väcka

sina kompisar som ligger och sover i en
varm och skön sovsäck och ince alls vill

gå upp. Efter frukosten blir det samling
med bibelstudium och en hel del dra-

maövningar. Därefter ägnar vi oss åt en

hel rad med aktiviteter, och sedan har

man fritid - atlrså dags att slöa, bada,
sola, prata och umgås. Så ska man hjäl-
pas åt att laga mat vilket inte alltid är så
lätt, men när man hjälps åt blir den trå-
klgaste syssla rolig och framför allt, alla
är alltid hungriga på läger!!

På kvällarna har vi lägerbål och den
som vill kan sedan fira mässa. Därefter
ska man försöka sova tillsammans med

alla mygg och kompisar, det brukar bil
mycket fnissande innan dagen är till
ända.

Detta var i korthet vad vi kommer

att göra på sommarlägret, och säga vad
man vill men

LÄGER ÄR LJUVLIGT!

Lev väl önskar Maria Koch, juniorledare

Hälsning
från Sigulda
Även om vi från Falköpings för-
samling inre kunnat sända några
hjälpsändningar till Lettland och
vår vänförsamling Sigulda så bety-
der inte det att kontakten brutits.

Kyrkorådet har förmedlat en gåva
på 15 000 kronor Insamlade medel
att fördelas bland hjälpbehövande
för Inköp av medicin och angeläg-
na förnödenhecer främst bland

gamla och barn.
Bland annat har fattiga barn

kunnat köpa biljetter till skolbes-
pisningen och på detta sätt fått
skolmat. Många får dålig eller
ingen niat hemma på grund av
social misär. Församlingen har fått
synnerligen noggrann redovisning
för alltsammans och har nu beslu-

tat att sända ytterligare 10 000 kro-
nor på motsvarande villkor.

Frednksbergs kyrkas förskola har
skickat 2000 kronor till kontaktfa-

miljer l församlingen vilket också
med glädje har inottaglrs.

Vi tar emot gåvor via kyrkokas-
san, postgiro 121374-3.

Till hösten planeras ett par besök
från Sigulda hos oss.

LM
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Brev från
Sri Länka
Falköpings kontakrkvinna på Sri
Länka skriver:

Kära vänner,

Vårt varma, tack för rvå nya gåvor
från Falköpings församling till vår
hjälpverksamhet, totalt drygt 2. 000
kronor. Er hjälp betyder så mycket
för de gamla på vår hjälplista. Vi har
55 gamla och fyra handikappade på
den listan, och förutom pengar har de
också fått filtar och kläder. De flesta

är ensamma eller har gifta barn med
familjer som också har der bekym-
mersamr.

Varma hälsningar
Inga-Lisa Wennberg-Fairweather'

Se dig om
när du talar
Har du rankt på hur det kan vara att
inte höra fullt ur? Ärr se act männis-

kor skrattar och pratar, men inre veta
vad det handlar om?

Att ha nedsatt hörsel är något

människor ofta försöker dölja. Ibland
kan omgivningen uppfatta det som
om man är ouppmärksam eller ovän-
lig när man inre svarar på tilltal - for
att man helt enkelt inte hört.

Men vi kan underlätta för männis-

kor med hörselnedsärrning. Det är
viktigt att vända sig MOT personen
när man talar, eftersom det är en hjälp
att läsa på läpparna. Det gäller att inte
tala för fort, likaså att artikulera.

Sitter man i en grupp och alla pra-
rar, går det oftast inte att uppfatta
någonting. Därför drar sig den hör-
selsvage undan. Det är inte roligt art
alltid vara den som frågar eller miss-
förstår.

l våra kyrkor och församlingshem
finns ofta hörselslingor och det är en
oerhörd hjälp när man har hörappa-
rar. Men hörselslinga innebär att man
hör den som talar, medan man inre

hör andra ljud runtomkring, och där-
med finns det en risk att man känner

sig avskärmad.
Låt oss m med de här tankarna ut i

vardagen, och se oss omkring så ärr
alla kan vara med när vi talar.

Gun-Lis Lindgren, diakon

5



KväGlsmusik i sommar
Sommarkväll l kyrkan är ett

begrepp hos falbygdsborna sedan
många år. I år blir det dock endast
kyrkorna i Falköpings pastorat som
kommer att erbjuda dessa musik-
stunder i sommarkvällen. Släta pas-
torat, som har varit arrangörspartner
tidigare, söker i år en annan form
för sitt som m arm us ice rande. Därför

blir serien lite mindre än tidigare.

Under försommaren svarar mes-

tadels de egna körerna från
Fred riks bergs och S:t Olofs kyrkor
för programmet.

Från mitten av Juni dominerar
solister eller sångare och instrumen-
talister i små ensembler. Susann

Forss från Australien gästar sin hem-
stad och ger konsert i Församllngs-
hemmet och en flöjtkvartett från

Musik i väst spelar i Friggeräkers
kyrka.

I juli spelar bl. a. de för fal-
köpi ngsborna kända musikanterna

Elin Bolin och Jenny Tidqvisr.
Programmet for "Sommarkväll i
kyrkan" finner Du här nedanför.

Välkommen att uppleva skön
musik i vackra kyrkor i ljumma
sommarkvällar!

PROGRAM
Sommarkväll i kyrkan

1997
Onsd. 11/6 M. 19. 30

Onsd. 18/6 kl. 19. 30

Onsd. 25/6kl. 19. 30

Onsd. 2/7kl. 19.30

Onsd. 16/7 kl. 19.30

Onsd. 23/7kl. 19.30

Sönd. 3/8 kl. 19. 30

S:T OLOFS KYRKA
Nordisk ton med Bergaton och Petriarci

FALKÖPINGS FÖRSAMLINGSHEM
Susan Forss, sopran - Ulf Lindströin, piano

FRIGGERÄKERS KYRKA
Ewa Lundgren, flöjt, Anna Ivanova, fiol,
Joel Sandin, altfiol, Anders Modigh, cello

S:T OLOFS KYRKA
Sara Mlchelin, sopran, Roger Glan, orgel

LUTTRA KYRKA
Lars Engstrand-Wilbe och Emil KJellboni, gitan

MÖSSEBERGS KYRKA
Elin Bolin, sång, Jenny Tidqvlst, piano

S:T OLOFS KYRKA
Olof Franzén, cello

Ärr.: Falköpings pastorat
SKS Mitt i Skara stift

Radio S:t Olof
Andakter sänds hela sommaren.

Lördagar kl. 7.00-7. 15,
8. 15-8. 30

Direktsändning 31 aug. från
Kyrkans dag i Plantis

Radio Falköping 90,8 mHz.

KYRK-TAXI
DU VET VÄL OM ATT DU KAN ÅKA
KYRKTAX1; FÖR ENKE1. RESA TII.L
F.LI.ER FRÄN GUDSTJÄNST I NÅGON
AV VARA KYRKOR BETALAR DU
ENDAST 5 KRONOR.

Biljett far Du i kyrkorna eller av raxichaufiTören. Du som är beroende av handi-
kappbuss kan åka på samma villkor. Bra är givetvis om vi kan samåka när så är
möjligt. Har Du frågor ring kyrko förvaltningen 0515-170 96!



Sommar i stan
Sommaren är här. Många är på resande fot, men för oss som är kvar i stan finns förutom våra
gudstjänster också ett litet annat program, som Falköpings församling ordnar. Som tidigare år

kommer det att vara på S:t Olofs gård på tisdagar och dagcencralen Läkaren på lördagar.
Programmet ser du här intill. För dig som har långt till centrum går det bra att ta "kyrktaxi".

Sommarprogram
Tisd. 24 juni kl. 14 Andakt, servering

kl. 15 To rleif Halvö rsen berättar, och visar eventuellt bilder

Lord. 28 juni kl. 16 FriluftsgudstJänst på Läkaren
Tisd. l juli kl. 14 Andakt, servering

kl. 15 "Vägar till hälsa" med Anders Otterland
Lord. 5 juli kl. 16 Friluftsgudstjänst på Läkaren
Tisd. 8 juli kl. 14 Andakt, servering

kl. 15 Låt oss sprida solsken", Uno Mårtensson sjunger och kåserar
Lord. 12 juli kl. 16 Friluftsgudstjänst på Läkaren
Tisd. l5juli kl. 14 Andakt, servering

kl. 15 Kantorer och Per Johnsson spelar och sjunger med alla besökande
Lord. 19 juli kl. 16 Friluftsgudstjänst på Läkaren

Kyrkans dag
i Planfis
För fjärde året l rad anordnas åte-
rigen Kyrkans dag, en festdag i
Plantis. Detta sker den 31 augus-
ti och dagen kommer i år att ha
ett internationellt tema.

Vid högmässan i amfltearern
klockan 11 kommer sydafrika-
nen Reuben Nxele att hålla en
predikan på sitt språk zulu, som
naturligrvis kommer att tolkas
till svenska av pastor Jan Gustafs-
son, Allianskyrkan. Pasroratskö-
ren med deltagare från hela pas-
toratet kommer genomgående
att sjunga afrikanskt.

Efter mässan serveras som van-

ligt lunch i parken och det blir
tid till samvaro.

Nästa uppträdande blir kloc-

v'wtT^. '^lå W^~. .ta iS,;^
I jjol gick Kyrkans Dag i Plantis i folkmusikens tecken. I år blir det afrikanska toner

istället. (Foto-.Fredrik Karlsson)

Selin evangeliserar och sjunger skåp kring nattvard, afrikanskt
gospel tillsammans med Sand- och gospel!

kan 13. 30 och då bjuds det på hems och S:t Olofs Gospelkörer. Pernilla Ericson
lite andra tongångar. Elisabeth Välkomna till en dag i gemen-



Pilgrimskyrkan S:t Olof
får åter en helgonbild

I vår kyrka har pilgrinistanken
åter blivit aktualiserad under de
sista åren före nästa milleniutn.

Var gamla S:t Olofs kyrka är ju
en gammal pllgrimskyrka,
bekräftad som sådan i Rom.

Nu finns planer på att skapa
en ny helgonbild pä Olof den
helige till kyrkan som bär hans
nainn i Falköping.

Påven Nikolaus IV utfärdade
den 5 april 1292 ett brev, vari
avlat under l år och 60 dagar
utlovades de vallfärdande, som
'med passande hedersbetygelser'
på den helige Olofs dag, vid hel-
gonens Paucreti, Vid och Modesti
fester samt på jungfru Marias
himmelsfärdsdag besökte S: t
Olofs kyrka i Falköping. Detta
bevisar tydligt att kyrkan är hel-
gad åt den helige Olof av Nidaros.

Historiska fakta om denne

kung är ganska sparsamma och
naturligtvis uppblandade med en
rik flora av fromma berättelser

och legender. Han föddes troligen
omkring år 995. Hans namn är
Olav Haraldsson och hans kalla-

des även "den Dlgre" och "den
Helige .

Som ung härjade han på föga
kristligt sätt som viking i Oster-
sjön. Därefter var han med Olav
Trygvason och Sven Tveskägg och
härjade i England och rvingade
den engelske kungen Ethelred att
fly. Så var han med om att utropa
Sven Tveskägg till kung i
England.

I krigen utmärkte sig Olof som
krigare och var med om att störta
den dåvarande London Bridge.
En liten krypta byggdes vid bron
som minne av detta. Tornet finns

kvar på platsen.
Efter ytterligare strid hemma i

Norge blev han efter sjöslaget vid
Nesjar utanför södra Norges kust

1016 utropad rill kung över hela
Norge. Han gifte sig sedan med
Olof Skötkonungs dotter Astrid
och så knöts banden med Sverige.
Han hade också goda kontakter
med Gärda rike borta i Ryssland.

Missionären Olof
1028 måste han lämna Norge

och fly till Sverige. Här liksom i
sitt eget land bedrev han aktiv
kristen mission och skall bland
annat ha Infört kristendomen till

Gotland. Så småningom lyckades
han samla ihop en blandad här
bestående av svenskar, ryssar och
en del trogna norrmän, tillsam-
mans omkring 400 man. Han
kom emellertid med sin här inte

längre än till Stiklastad, i närheten
av Trondheim. Där mötte han den

fyra gånger större norska hären.
Striden blev ojämn i längden och
Olof trängdes mot en klippa och
dödades med fyra svärdshugg.
Hans vänner tog hand om krop-
pen och begravde den l närheten.

Snart kom helgonrykten i om-
lopp. Helbrägdagörelser Inträffa-
de. En blind präst fick sin syn till-
baka och krymplingar och invali-
der blev helade.

Ett år och fem dagar efter hans
död beslutar man sig för att öppna
kistan i graven i Stiklastad. Kistan
liksom lyfter sig själv ur graven

och man finner art hans kropp ej
genomgått någon förruttnelse
utan ligger helt oförändrad med
undantag av att hår och naglar
vuxit nägot.

Hans kvarlevor fördes nu till

Trondheim och han gravsattes i en
silverkista vid högaltaret i
Nldarosdomen. Denna kista för-

des tyvärr 1540 till Danmark och
blev nersmält! S:t Olofs-kulten
kom så att breda ut sig i Norden
och så småningom till Falköping.

Jungfru Maria och S: t Olof blev
de i bild vanligast förekommande
helgonen i Norden. Båda dessa
bilder har funnits på äreplats l S:t
Olofs kyrka i Falköping men blev
som allt annat sedan medeltiden
förstört och förbränt.

Ny helgonbild
Kyrkorådet har nu tillsatt ett

arbete på att få tillbaka den ena
eller båda dessa bilder i nytlllver-
kad klassisk form. Inte minst med

tanke på pilgrimsströmmen i våra
dagar vore det glädjande om så
kunde ske.

S:t Olofs bild brukar vanligen
under tidig medeltid vara en kraf-
tig man med helskägg och krona
på huvudet. I den högra handen
håller han en yxa och i den vänstra
något som ibland tolkas som ett
riksäpple eller en jordglob men
också kan vara ett ciborium, med

andra ord ett kärl för förvaring av
det invigda natf^ardsbröder.
Under fötterna slingrar sig en
drake, ibland med ett människo-
huvud.

Om denne märklige konung S:t
Olof finns mycket mer att berätta
och vi lär få återkomma i detta

intressanta ärende om kyrkan får
sina bilder åter.

LM



Konfirmation utan katekes
- men med Jesus i jufresäck

Jag är hungrig" säger Gahriellii Neuman, mellan Jenny Johansson och Miiria Lindin funderar pä hur det kan tolkas rent ve
ligt. Scenen ingår i dramat under konfirmationen.

Katekesen är borta, dramat har
konitnit. Bibelläsningen finns
kvar, men den är bara en del i det
hela. Dessutom samtalar nian oni

nioral och gör besök på begrav-
nlngsbyrän.

Det har hänt en del med kyr-
kans konfirmationsundervisnlng.

Onsdageftermiddag i Fredriksbergs-
kyrkan. Ut ur kyrksalen strömmar
en märklig grupp ungdomar. Två
tjejer har vita läkarrockar, några har
gröna focslda dräkter, en tjej har ett
förkläde från Scan, en annan har på
sig en säck ("det är Jesus", viskar
någon och fnissar).

En konfirmandgrupp har just
övat på dramat de ska spela under
sin konfirmation. Nu väntar fika,
och några av tjejerna sätter sig för att
berätta om varför de vill bli konfir-
nnerade.

Antalet konfirmander har min-
skat under de senaste åren, framför
allt i storstäderna. Men i Falköping
väljer de flesta fortfarande att läsa,
även om valet nuförtiden görs av
ungdomarna själva.

- Jag hade Inget tryck på mig
hemifrån, men jag valde ändå att gå
och läsa, berättar Johanna, som tror
att hon hade ångrat sig om. hon inte
tagit chansen nu.

Kyrklig överdos
Bilden som de här tjejerna hade

innan om hur undervisningen skulle
gå till, visade sig inte riktigt scämma.

- Jag trodde att vi skulle läsa
Bibeln mest hela tiden, säger Jenny.
En del har vi läst, men mest har vi

pratat, och sett filmer, och gjort stu-
diebesök på begravnings byrån.

Fortfarande hör det till att kon-

firmanderna ska lära sig saker utan-
til]; tio Guds bud, trosbekännelsen,
Fader vår och ett par andra grund-
stenar i den kristna tron måste de
kunna. Dessutom ska alla konfir-

mander gå minst tjugo gånger i kyr-
kan, och om detta har tjejerna dela-
de åsikter.

- Det är skönt när der är tyst i
kyrkan, säger Jenny, för hemma är
det sällan cyst.

- Men det blir mycket att gå
tjugo gånger, fortsätter Maria. Der
är rena överdosen...

Roligare gudstjänst
Tiden som konfirmander har gett

tjejerna en annan syn på kyrkan, på
Gud, och på vad dec innebär att vara
kristen.

- Jag har börjat tänka mer på vem
Gud är - att han inte bara är nån



däruppe uran finns här också, säger
Maria.

Att vara kristen innebär inte

att en massa saker blir förbjudna,
fortsätter Madelene.

Alla fyra har tagit intryck av sam-
talen som konfirmanderna haft om
hur vi människor ska bete oss mot
varandra.

- Jag har börjat tänka mer på hur
andra har det. Om man är taskig
mot någon, till exempel, och hur
den personen känner det då, säger
Jenny.

Men ingen av de fyra kan direkt
lova att de tänker fortsätta gå till
kyrkan efter konfirmationen - såvi-
da inte gudstjänsterna blir annor-
lunda. Roligare musik och guds-
tjänster som inte är så krångliga är
några önskningar som de här kon-
firmanderna har.

AN

i samarbete med

ERIKSHJÄLPEN Madelene Johansson och Johanna Johansson har under sin konfirmationstid fött lära sig
mer om vad det innehar att vara kristen.

av Anders Parsmo

KCo-r l(WNWA"
^ ^{ ^ ^\r%^wa

l - ' 11 ^' .
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Marie Andersson sch Knut Svenning hw visat Jesus och kyrkans liv for konfirmanderna i Frcdnksbergskyrkan.

Konfirmandprästen:

De har bitarna - Vi visar mönstret
- Jag vill gå en bit genom livet
med konfirmanderna, och Jag vill
visa deni vägen med Jesus.

Sä säger prästen Knut
Svcnning, som undervisar konfir-
mander i Fretlriksbergskyrkan i
Falköping.

Dagens konfirmander har mindre
kunskap om Bibeln och kristendo-
men än konfirmanderna hade förr,
men å andra sidan har de en större

öppenhet inför det andliga, konsta-
terar Knut Svenning.

- De är inte utan erfarenheter
trots att de inte är mer än 14-15 år. I
sina liv har de viktiga pusselbitar,
medan kyrkan har andra. Vi som
leder konfirmanonsundervisningen
vill visa dem mönstret som bitarna
bildar.

För att visa på mönstret använder

sig ledarna av en blandning av gamla
och nya metoder.

- Konfirmanderna SKA göra
vissa saker, lära sig texter utantill och
gå i kyrkan tjugo gånger, säger Knut
Svennlng.

Men dagens konfirmationsunder-
visning stannar Inte vid utantill-iäx-
orna. Undervisningen går vidare
med hjälp av bland annat värdc-
ringsövningar, där konfirmanderna
får ta ställning ull etiska och mora-
liska påståenden, och drama.

- När konfirmanderna spelar
drama får de möjlighet att känna in
en annan person och gestalta den
personens tankar och handlingar.

Ar kyrkan redo?
Konfirmanderna är inte bara ett

ansvar för präster och de andra leda-

re som finns med i undervisningen,
betonar Knut Svenning.

- Även vanliga kyrkobesökare
måste hjälpa till med att ta hand om
konfirmanderna, men jag är rädd att
det sällan uppstår några verkliga
möten mellan gudst] ans [besökare
och konfirmander.

- Kanske är man blyga för varan-
dra, något som är ganska naturligt
om man inte känner varandra.

Vad som ska hända sedan, när
konfirmationen väl är avklarad, det

grubblar Knut Svenning också på.
- Om ungdomarna ska fortsätta

gå till kyrkan måste det innebära att
vi gör gudstjänsterna tillsammans
och kanske annorlunda än i dag. Jag
ver Inte om kyrkan är redo för den
här generationen.

AN

KYRKANS DAG 31 AUGUSTI
i Plantis

Kl. 11. 00 Gudstjänst i amfiteatern med predikan av Reuben Nxele, Sydafrika. Pastoratskören
sjunger afrikanska sånger, därefter lunch till självkostnadspris.

Kl. 13. 30 Gospel med Elisabeth Selin, Sandhems och S:t Olofs gospelkörer.
Välkovnna! Falköpings pastorat
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