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FaTidra^cnom^de1ffnörka skogen i ̂ i?m

jterkväUeni*Han vågade aldrig göra det
lensam^Han måsté^ha någon, som höll
ihonom i handen och som väl kände den
[upptrampade stigen som ledde^hem. En
[gågig hade Perjom liten ensam gått ut
på skogsstigen,^ men ̂ lär mörkret föll
EtättJlpå., gick han vilse och^blcv rädd?
|Tank om h^n inte skulle hitta, hem igen?
Men somi^'a^|var så*fick^han se Ijus-^

|skenet från den stora lampan pä farstu-^
irog^Nu blev han trvee isen och^åne-"

Släppte honom?
tei^evallen läste far ur profetci^Je?

^a.jas^bok:^Det|tf'olk|lsom vandrar ^
mörkret skall #Se ett stort ljus, Jal|over
idem som b(^ dödsskuggans land skall
tctt^Ijus skina klart». FaPl^>cräuade^för^

^cr Imr de^vn. r, när profeten talade cl^
^de^. Mä^ffiiskorna hade råkat vils^ch

|hittadc inte vägen till Gud.^Ja t*o. m.<
|dct folk som skulle^vara Guds eget föll
|och||vara^vägyisare^ för*Jolken, hade

hamnat i^hopploshctens mörker
>Dä tägde Gudj »ets»stort lj3S

[profctcn?lbrd foirsit^folk Israel. Ur^ei
|gamlal(PavKlssläkten skalljfcdet komma
|en|^konung,1>'som skall^befna sitl^foll

tiRfeABreBassaitiiiti^

^- J. ^1. 1. l^M. lli If tl^ u-l^A. l-fö.l i. t^Lt. ; t^ll

son bliver oss given och på hans skuld-
ror skall herradömet vila och hans namn
skall vara: Underbar i rad, Väldig Gud;
Evig Fader, Fridsfurste.»

Gud stod fast vid sitt löfte och del
blev verklighet när Jesusbarnet föddes
i Betlehem. Nu far detta loftesord vara
värt ljus och vägleda oss till Betlehems
k rubba.

Låt oss fira denna jul i Jesusbarnets
närhet. Innan Julklapparna delas ut på
julaftonen, tag fram Ditt ljus och tänd
det. Stäng av TV och radio och samla
de Dina och låt någon läsa julevangeliet,
som stär i psalmboken eller i bibeln Luk.
2: 1-11. När detta är läst, så sjung
eller läs psalmen 516. Du kan bedja deii
bön som vår biskop Sven Danell givit
oss inför Julen.

Stig Luttermark.

Låtofn oss bedja
Gud giv oss jul,
inte en jul, förstörd av jäkt,
inte en jul av bara Julklappar och mat
inte ens en jul av ljuslågor, stämning,

minnen.

Giv oss en Jul under Jesu ögon,
med Honom som bordsgast,
i gestalten av en främmande vid vårt

bord
eller närvarande genom en sparbössa

för nödllgande,
en jul med Jesus, osynlig men

välsignande allt
och därför med barnsligt glada skratt

mitt l allvaret
en jul med den frid som världen icke

kan giva
den frid som övergår allt förstånd.
Gud, giv oss jul.

KYRKANS JULFEST
för äldre (förut kallad »diakonikret-
sen) hålles den 8 jan. i församlingshem-
met med början kl. 14. - Kyrkans fri-
villlggrupp och medlemmar ur diakoni-
kretsens syförening svarar för anord-
ningarna. Församlingens präster med-
verka som vanligt.
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I en artikel i förra kyrkobladet om för-
rättningsknstendom snuddade Jag nå-
got vid frågan om en framtida, relation
mellan svenska kyrkan och staten. Chef-
redaktören for Falköpings Tidning hade
vänligheten att observera artikeln, och
anknöt själv några reflexioner till den-
samma. Han förmodade, att underteck-
nåd snarast lutade ät den meningen, att
ett reformerat A-läge var den bästa
lösningen. Sanningen är väl den, att det
är ganska, svårt att ta ställning i denna
mycket komplicerade fråga. Vad jag
närmast ville framhäva, var att även en
»fri kyrka», lika med fri folkkyrka,
fick räkna med »grå sidor». Den frihet,
som man kunde vinna i förhållande till
staten, kunde hotas av andra faktorer.

Rent upplysningsvis kanske det kan
vara- pä sm plats att här helt kort näm-
na något om de tänkta lägen, som ut-
redningen framställt som bas för dis-
kusslon.

I A-Iäget förutsattes en I det väsent-
liga oförändrad relation mellan stat och
kyrka. Det är att märka, att departe-
nientschefen ansåg att kyrkan även med
det nuvarande läget i sm centrala gar-
ning intagit en självständig ställning.

För B-, C- och D-lägena gäller som
gemensam förutsättning att Svenska
kyrkan är friställd från staten l organi-
satoriskt avseende. I de båda första lä-
gena förutsattes kyrkan fa behålla sin
egendom. I D-läget är kyrkan berövad
allt utom själva kyrkan. Detta sista läge
saknar aktualitet. I B-läget erlägges
medlemsavgift, som upptagits pä skatt-
sedeln. Staten hjälper kyrkan att få in
medlemsavgifterna. I C-läget far kyr-
kan själv sköta detta. Statsrådet Palme
framförde som sin uppfattning, att man
i den kommande debatten borde inrikta
sig på antingen A-läget eller C-läget.
I remisssvaret från Svenska Prästför-
bundet hävdas gentemot detta, att B-lä-
get väl förtjänar att övervägas. I Väst-
tyskland och även i Finland hjälper sta-
ten kyrkan att inkassera medlemsavgif-
ter. I Finland hade man det till en bör-
jan så, att församlingarna själva skulle
sköta uppsamlingen. Men varken de
kyrkliga mynfligheterna eller kyrkans

medlemmar gillade systemet. Där har
man lämnat detta och gatt in just för
B-lägets förslag. En erfarenhet, sa nära
inpå knutarna, vore förvisso oklokt att
nonchalera.

Nu har kyrkomötet uttalat sig för ett
bibehållet A-läge. Men detta är ett A-
läge med stor frihet för kyrkan. I en
motion nr 18 har skisserats en ny upp-
byggnad av kyrkans organisation, dar
demokratins spelregler är tillämpade
från lokalplanet, stiftsplanet och ända
upp till kyrkans högsta myndighet. AU
sjalvskrivenhet är upphävd, kategori-
klyvningen mellan präster och lekmän
är borta. Denna nya organisation fick
stöd av hela kyrkomötet. Däremot an-
slöt sig inte alla ledamöterna till att
denna organisation skulle genomföras i
ett A-läge. - Kyrkomötet har nu hem-
ställt åt riksdagen att visa sin goda vilja
att ge kyrkan den frihet och den funk-
tionsdugliga organisation, utan vilket
sambandet med staten äventyras.

Religionsfrihetens principer är här
åter klart uttalade. Det står var och en
fritt att stå utanför kyrkan. Ingen be-
höver betala medlemsavgift, som Inte
vill. - Det har talats om att kyrkan
har privilegier. Privilegierna skulle bl. a.
bestå i att staten mot en viss avgift
skulle sköta uppbörden. Men det skulle
även kunna stå andra organisationer
fritt att hemställa om en sådan hjälp.
Man kan, som det påpekats, knappast
lägga m den vanliga meningen l ordet
privilegier, nar man på en gång kland-
rar kyrkan för att den har privilegier
och samtidigt säger sig icke själv vilja
ha dem utan betraktar dem som en
black om foten. - Det är ]'u inte ur den
diupaste synpunkten så att det här kan
råda något slags konkurrensförhållande.
Anlägger man ett rent mpmvärlds-
ligt perspektiv, så kanske det kan verka
sa. Men här rör det sig ju om något vida
mer, om människornas frälsning. Hur
skulle ett samfund med oblida ögon kun-
na se om ett annat tror sig nä högre ef-
fektivitet med en viss organisation. För
svenska kyrkan innebär det den öppna
folkkyrkan. Vad det gäller är ju att na
ut med evangelium så långt som möj-



uiyKupy-
visitationen
I förra numret av kyrkobladet återgavs
programmet för biskopsvisltationcn
ganska ingående, varför en upprepning
här är överflödig. Det kan bara konsta-
teras, att biskopsbesöket blev just så-
dana dagar av Inspiration och uppbyg"
gclse, som kyrkoherden gav uttryck for
i sin redogörelse. Biskopen kom, såg och
vann hjärtana Överallt, där han fick
kontakten med skilda kategorier av
medlemmar i församlingarna. Framför
allt skulle jag tro, att hans bibelmedi-
tationer över några psalmer i Psaltaren
blev höjdpunkterna. Med en aldrig svi-
kände associauonsrikedom hämtade han
fram ur skriftens rikedomar till varning
och väckelse, tröst och uppmuntran. -
I sina omdömen av tillståndet i för-
samlingarna gav han både ris och ros.
Mycket finns att glädja sig över. Bis-
kapen uttalade sin glädje Över den tlll-
byggnad, som nu skall ske med försam-
lingshemmet och göra det mera skickat
att möta tidens krav. Inom fem år hop-

ligt. I sitt remissvar hävdar Svenska
pastoratsförbundet att svenska kyrkan
»i ett fritt läge Inte kommer att tillnär-
melscvls kunna driva sin religiösa verk-
samhet i samma omfattning som nu».
Kan en sådan lösning av frågan anses
önskvärd? G. M.

Svenska kyrkan är en folkkyrka. Det
innebär, att ingeii, som icke själv ute-
sluter sig blir utesluten. Vid ett bevarat
samband med staten är denna organisa-
tion den enda tänkbara. Men även i ett
fritt läge, skulle organisationen bli den-
samma, om inte kyrkan skulle uppge
sin egenart. Men kanhända blir svårig-
heten större l det senare fallet. Svenska
kyrkan kan till skillnad från våra fri-
kyrkor, som är bekännarkyrkor, karak-
tenscras som en bekännelsekyrka. Den
har själv en fast bekännelse, men av-
kräver inte sina medlemmar en sådan
för medlemsskap. Kyrkomötet har som
enda krav pä nytillträdande medlemmar
satt dopet.

Biskopens besök hos Ottossons.

pas vi få se en kyrka på Fredriksbergs-
området. UngdomsarÉetec synes vara
pä uppätgäende. Offer villigheten ligger
något över medeltalet i stiftet. Besöks-
frekvensen_är låg (utom i Luttra), men
en uppåtgående tendens kan skönjas.
Mössebergskyrkans tillkomst har härvid
betytt mycket. - Till utgångsord för
sitt visitauonstal hade biskopen valt
Upp. 3:8: »Väl är din kraft ringa, men
du har tagit vara på mitt ord». »När
jag valt detta utgangsord», sade bisko-
pen, vid det avslutande samkvämet i
församlingshemmet», kan den vane bi-
bellasaren däri finna, att jag mött många
glädjeämnen vid mitt besök». I pre-
dikan i S:t Olof talade biskopen om
det kristna förvaltarskapet: »VI ha all
anledning att tala med vår Herre om
värt förvaltarskap. Låt oss hasta vidare
pä trons väg. Sveriges kyrka går mot
svåra tider. Lät oss sta rustade i Herrens
kraft».
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Advent-, Jul-, Nyårs-, Trettondedagshelgen

Datum

Nov30
Dec l

15

Son- o. helgd. S;t Olof

Lördag
l s. i Advent

I 18 n

2 s. i Advent

3 s. i Advent

A 9.30 F
J.".
J 16 d
Mil
J11N

Mösseberg Fredr.

A 18 adv
M 9.30
A 11.30

Jll

Las.

K 15

Falb. j Frigg. Torbj. ] Luttra

L 9.30
M

L 14 L 11 Mil

Fil5 |M 9. 30| A11N | J14 i All
M 16 F l All | J 15 |A9.30] L 11 F | L 14 F

22 l 4 s. i Advent Jll L 11 N |M17 |EFS 15|L 9.30 | M 14 | M 11 N
M 11N

J 14
24
25

26

Julafton
Juldagen

Annand. Jul

A 17

J 5. 30
J 7,

L 11N

J"

J 17
M7
All

Lll

15

Säng

J 15

L 14

M 9. 30

L 9.30

L7

L 14

07 A7

JU
29 Sönd. e. Jul All

A 18 u
Mil AU 15 M 9. 30 A 14

31 Nyårsafton

Jan l Nyårsdagen
M 17
Jll

A 20 L 14 | J 19.30 | L 19.30

SÖnd. e. Nyår M11N
M 14 d

Mil

J 17 Jll
Fr 15 J 9. 30 , L 14
M 15 L 9. 30 All

L 11

A 14

M 19.30
M 14

Lll

6 | Trettond. Jul J 11 Mil |A17Fh| B 15 |M 9. 30!] L 14 | L II | All

Reservation för ändringar.

Julafton dessutom:
Ambjörnsgärden 15 A
Katarinagården 15 L
Ranlidcn 15 M
Sanatoriet 17. 30 M

A = kyrkoadjunkt Alnegren L
All = Alliansmlssioncn M
B !"= Baptistkyrkan 0^
EFS = Evang. Fosterlandsst. adv
Fi = Filadelfia F
Fr = Frälsningsarmén FH
J = kyrkoherde Johansson N
K = Kyrkokören n

komminister Luttermark
komminister M.Öne
kandidat öhgrcn
adventshögtid
familjegudsrjänst
i Församlingshemmet
högm. med Nattvard
nattvardsgudstjänst
ungdomsgudstjänst

Söndagsskolornas
JULFESTER
hålles på -följande tider:

Torhjörntorps kyrka söndagen den 15
dec. kl. 14. 00.
Friggerakers kyrka söndagen den 12 jan.
kl. 14. 00.
Församlingshemmet, Falköping lorda-
gen den 11 jan. kl. 16^00 (for sondags-
skolorna i Forsh. och Mösseberg).

Församlingshemmet, Falköping sönda-
gen den 12 jan. kl. 16. 00 (försondags-
skolorna i Fredriksbcrg, S:t Olof och
Hwassg.).
Luttra kyrka sona. 19 jan. efter guds-
tjänsten kl. 14.00.

Söndagsneuros
Det finns människor, som ser fram mot
en weekend, inte med glädje utan med
ängslan. Läkarna talar om något som
kallas söndagsneuros. Efter veckans jakt
uppleves avbrottet som något som ska-
par oro. - Hur många skulle inte fä en
rent läkande hjälp mot denna neuros,
om de funne vägen till kyrkan.

Ett nytt kyrkoår börjar nu. Varför
skulle det inte kunna bli ett kyrkogångs-
är för dig? Vore det inte värt an göra
ett försök. Du låter väl inte fördomar
och slentrian bestämma. Kom och se.

DAGENS BIBELORD
TEL. 148 80
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