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"HAN FÖR MIG TILL VATTEN, DÄR JAG FINNER RO . .."

Reliefen i andakts och väntrummet i kapellet på Nya kyrkogården av konstnären Harry W. Svens-
son, Fägre. - Han har kallat reliefen "Gestalter vid vatten". Foto: S. Ihs.



"Hai| för mig till vatten där jag finner ro'
. många '"år har det funnits ett

'star kt J^ehoy av att få en tillbyggnad till

^rh.v^apiellettipå Nya kyrkogården. Dels
ikravBe;hry'etét' större utrymme för r'ed-
skåp och lokaler för personalens trev-

oc^, dels. fa^ins önkemål från präs-
"r^a^ets si^a,, o% .ten sakristia. Dess-

lt(frri''bel^5v'äes ett blomsterrum. Dessa
önskemål och behov är nu tillgodosedda
på ett mycket tillfredsställande sätt.
]ie^utöi^?'f^n'ris^etT-i behov av ett vänt-
rum, som pä samma gång kunde bli ett
rum för stilla meditation för dem, som
vandrade ut till kyrkogården. Även
detta behov är nu tlllgodosetc. Alla. som
besöker detta rum är nog överens om att
det har blivit en fin lösning. Det är ett
rum med ljusa färger och väl avpassade
textilier. Pä väggen mitt emot entrén
möter ögat församlingens tre kyrkor
i flamsk vävnad. De är signerade
Aisa Lindblad. På fondväggen har
konstnären Harry W. Svensson från
Fägre skapat en relief i trä mot en bak-
grund av ljust blått. Konstnären säger
om sitt verk, att han har velat framställa
ett landskap, kanske endast svagt skönj-
bart l början. Horisontlinjen, vågllnjen
i reliefen, ger en bild av stilla vatten. De
anonyma figurerna l förgrunden är sam-
talande och slutgiltiga på sin strand
bland llljeblad och mogna sädesax. -
VI kan skönja deii nedgående men lika
gärna den uppgående solen, som en blå
halvclrkelformad skiva vid horisonten.
Den gult lysande skivan ar den fulla
dagens värmande sol, nära människorna
och livgivande i den natur, som omger
oss. Den vaga färgsättningen är avsedd
act låta mognaden i trädecaljen komma
till sin rätt och inte förta den naturliga
och enkla verkan som träets textur i sig
själv innehåller. Rummets blå och var-
ma gula färger skall understryka och
framkalla detta. - Konstnären har kal-
lat reliefen "Gestalter vid vatten".

I Bibelns värld spelar vattnet e'n stor
roll. Vattnet kan vara det stora hotande,
"han drog mig upp ur de stora vattnen",
"alla dina svallande böljor gå fram över

mig". Men övervägande är vattnet det
livgivande, det svalkande, rogl vande:
"I skoten ösa vatten med fröjd ur fräls-
ningens källor", "upp alla I som aren
törstiga, kommen hit och fån vatten".
'Den, som tror på mig, a.v hans innersta

skola strömmar av levande vatten flyta
fram.. " - VI vet ju också att vattnet är
dopets yttre tecken, tecknet för rening
och frälsning.

När jag ser reliefen, är det ett annat
ord, som tränger sig fram. "Han för mig
till vatten, där jag finner ro. " En ort
för tillbedjan och vila, i stillhet inför or-
det, i bönen eller i nattvarden. I allt
jäkt, alla oro och ängslan. "Där har mitt
hjärta ro/

Med placeringen i kapellets väntrum
är det till sist ännu en tanke, som relle-
fen väcker. Tanken pä det stora livets
hav, som vi är resenärer på. Den halv-
cirkelformade skivan kan betyda llka-
vä! den uppgående som den nedgående
solen. Den kan syfta på liycts början
för en människa. Den kan just här kan-
ske påminna oss om att var levnadssol
en gång skall dala. Men den kan också
vara den sol, som en gång skall uppgå
på evighetens morgon. G. Af.

Nu startar vi igen
Det betyder inte, att arbetet l kyrkan
under de gångna sommarmånaderna, le-
gal nere. Varje söndag har klockorna
kallat till gudstjänst, nattvard har fl-
råts, barnen har genom dopet tagits upp
i den kristna kyrkans gemenskap, genom
vigsel har nya hem grundlagts, och de,
som lämnat detta jordellv, vigts till grif-
tero. Konfirmatlo'nsläsningen, som förr,
var koncentrerad till vinterhalvåret,
pågår numera även under sommaren.
ErrhundratJugo ungdomar har konfir-
merats i sommar. - Sommarkyrkan har
varit i funktion, dels hemma i försa.m-
lingarna, med väl besökta friluftsguds-
tjänster, dels genom att barn, ungdomar
och även äldre deltagit i kurser och lä-
ger, som anordnats på olika platser.



PROSTVISITATION
Enligt kyrkolagen av 1686 ålägger det
biskopen i ett stift att årligen visitera
så många församlingar som möjligt. Det
är en gammal tradition, som i kyrkan
går tillbaka ända till 300-talet. I kyrko-
lagen ges också bestämda föreskrifter
om tillvägagångssättet vid visitationen
och dessa tillämpas i princip ännu fast
med hänsyn tagen till det, som har för-
ändrats under tidernas lopp och med
hänsyn till lokala förhåltandcn. Kyrko-
herden skall framlägga en ämbccsbe-
rättelse för biskopen o. kyrkans inventa-
rium genomgås i kyrkorådets närvaro.
Kyrkor och kyrkogårdar besiktigas och
kyrkoböckcr granskas. Förhör hålles
med de senaste årens konfirmander och
det hela avslutas alltid på en söndag
med en för hela pastoratet gemensam
gudstjänst i moderkyrkan. Efter guds-
tjänsten hålles s, k. visitationsstämma,
då man genomgår det som kommit fram
under vlsitatlonen. - Vissa saker är
obligatoriska, andra "må" förekomma.
Mellan biskops visltationen håller kon-
traktsprosrcn på biskopens uppdrag vi-
sitation med i stort sett samma upp-

Kyrkans liv får ju aldrig avstanna. Men
ändå. När hösten kommer, då kommer
en hel del aktiviteter igång, som av olika
skäl inre kan hållas igång, därför att
sommaren här i vart land är en för-
sklngrlngens tid, och det är svårt att
samla människor. -

Men nu är tiden inne for att l den
meningen börja igen. Ny start.

Kyrkans gudstjänster är den axel
kring vilket allt kretsar. I värt pastorat
har vi varje söndag ett scort utbud av
gudstjänster i våra vackra, ändamåls-
enliga kyrkor. - Låt oss än bättre ta
vara på tillfällena.

I S:t Olofs kyrka firas dessutom varje
tisdag 8. 30 läst nattvardsgudstjänst, som
varar omkring en halvtimme. Fler och
fler har upptäckt vilken kraftkälla det
är att få vara med om den. Kom med
och deltag. övriga vardagar har vi en
kvarts morgonbön samma tid.

läggning. I sista veckan av september
cch första veckan l oktober i ar kom-
mer kontraktsprosten T. A. Broman att
företa, visication här i pastoratet. Det
var fem år sedan biskop Danell höll
visltadon här. Förutom ovan nämnda
uppgifter kommer kontraktsprosten att
ha överläggningar med kyrkoråden på
lördagen den 6 oktober. Han gör be-
sök på ålderdomshemmen och Falkö-
pin^s sjukhem. Det blir samlingar med
medhjälpare l söndagsskola, juniorverk-
samhet, kyrkans ungdom och kyrkokö-
rerna, överläggning med prästerna m. m.
På söndagen predikar kontraktsprosten
i högmässan. - I äldre tider motsåg
kanske ibland präsc och socknemän en
vislta. tion med en viss bävan. I dag
emotser vi väl snarast visitationen som

sn högtid och ett tillfälle aa få överlägga
om angelägna kyrkans angelägenheter.
Vi hälsar prosten T. A. Broman välkom-
men.

Folke Almegård död

I Falköpings Tidning har Jag tidigare
sökt teckna en bild av Folke Almegårds
gärning som Jag upplevt den. Här skall
nu endast nämnas, att han var den som
också tog Initiativet till utgivandet av
ett församlingsblad. Han själv svarade
för redigeringen av de första numren.
Han fortsatte att Intressera sig för den-
na sida av vårt arbete och gav värdc-
fulla råd och synpunkter. Vi tackar
också för detta. G. Möne



ETT TACK OCH ETT VÄLK

l samband med sin avgång från organisttjänsten i S:t Olofs kyrka fick musikdirektör Jens Bartier
bevis på uppskattning av sin långa och trogna tjänst i församlingen. Kyrkbladet vill också här in-
stämma i detta tack. Tack för alla stunder av högtid i kyrkan och vid andra sammankomster, som
Du skapat med Din medverkan! - Musikdirektör Jens Bartler vid orgeln i S:t Olofs kyrka.

Tre nya kyrkmusikertjänster tillträddes den 1 sept. i Falköpings kyrkomusikerdistrikt: Musikdirektör
Gun Paimqvist, som efterträder musikdir. Bartler i S:t Olof. Kantor Karl-Erik Andersson, som blir

biträdande kyrkomusiker i Mösseberg och dessutom organist i Luttra. Så Corinne Källermark, som
ju redan tidigare spelat i Fredriksbergs kyrka, men nu innehar tjänsten som biträdande kyrkomu-
siker. Vi hälsar dem alla tre hjärtligt välkomna in i tjänsten. Vi är glada att ha fått denna mycket
viktiga del av kyrkans arbete ordnat.

Musikdir. Gun Palmqvist Kantor Corinne Källermark Kgntor Karl-Erik Andersson



)MMEN!

Tillbakablick

pä våren

och sommaren

Ur bildarkivet

Kyrkans ungdom sjunger och spelar på Ambjörnsgården.

Sommarkonfirmation i S:t Olofs kyrka. Blivande landslagsspelare? Från Ans-
garsjun. läger i Bjurbäck 1/6-3/6.

En skön stund på Skottek.
Solskensklubbens sommar-

utflykt,



Vad händer

under hösten ?

Följande "aktuella kvällar"
och försanilingsaftnar konn-
mer att hällas:

I Mössebergs kyrka
Måndagen den 15 oktober
kl. 19, kyrkoadj. Hugo
Kjellard, Tomelilla. Ämne:
Att bota sjuka.

I Fredriksbergs kyrka
Onsdagen den 24 oktober
kl. 19, kyrkoherde Bertil
Edvardsson samt fru Ann-
Marie Edvardsson. Ämne:
Bland Kristna i Rumänien.

I Falköpings församlings-
hem

Måndagen den 12 npvem-
ber kl. 19, komminister
Sven Esselius, Boras.

Ämne: Ät en annan gives
gåvan att tala i tungomål
på olika sätt.

Tidigare under september
har hållits två samlingar.
I Församlingshemmet tala-
de sekr. i sjömansvärdssty-
relsen Arne Söderholm om
"Sjömansvården i dag och
i morgon" och i Fredriks-
bergs kyrka hade kyrko-
herde Rudolf Johansson
rubricerat sitt ämne; "Is-
rael nu och dä".

Lite statistik

Kyrkskjuts
för dem, som har svårt

att ta sig till gudstjäns-
ten. RING TAXI en tim-
ma före gudstjänsten.

Avgift för skjuts
1- kr.

Pastorsämbetet

i Falköping

22. 125 (20. 008)
8.497 (11.084)
7.947 ( 7.824)

5. 681 ( 1. 100)

7. 301 ( 6. 707)
2.089 ( 2. 948)

1. 158 311)

Varje år skall senast l början av februari till domkapitlet överläm-
nas en kort statistik över församlingsverksamheccn i församlingarna.
Statistiken för 1972 följer här nedan med 1971 ars siffror inom paren-
tes.

Antal liögmässobesök i Falköpings församling
S:t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Fredrlksbergs kyrka (1971 mest i kyrksalen
på Åttagärdsgacan)

Besök vid andra gudstjänster i kyrkorna:
S:t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka (1971 största delen l kyrksalen

pä Åttagärdsgatan)
Antal besök vid andra gudstjänster (LasaretL, ålder-

domshem, församlingshemmet)
Antal besök vid musikgudstjänstcr
Nattvardstlllf allén; 120, nattvardsgäscer

Torbjörntorps församling
Antal högmässobesök

besök vid andra gudstjänster l kyrkan
besök vid annorstädes anordnade gudstjänster
(Kacarinagården)

Besök vid niusikgudstjänster
Nattvardstillfallen 16 (10), nattvardsgäster

Friggeräkers församling
Antal besök i kyrkan

besök i Falbygdens sjukhus
besök vid andra gudstjänster i kyrkan
besök vid annorstädes anordnade andakter (Fal-
köpings sjukhem)
nattvardstillfällen 29 (17), nattvardsgäsrcr . . . .
besök vid musikgudstjänster

Luttra församling
Antal besök vid högmassogudstjanster

besök vid andra gudstjänster i kyrkan
besök vid annorstädes anordnade andakrcr . .

Beträffande högmässostatistiken bör ihägkommas att
staden har 62 högmässor medan annexen har resp.
39, 44, 41.

FÖrättningar
Antal besök vid jordfästningar, dop, vigslar:
Falköpings församling
Torbjörntorps församling (Intet dödsfall 1971)
Friggeråkers församling
Luttra försaniling

8.527 ( 6. 009)
1.620 ( 1.098)
4. 021 ( 3. 199)

2. 347 ( 1. 159)
250 ( 434)

850 ( 775)
590 ( 220)
355 ( 138)

2. 436 ( 2. 124)
1. 725 ( 1. 675)

323 ( 285)

3, 414 ( 2. 500)
659 ( 411)
32 ( -)

1.204 ( 1. 333)
350 ( 27)
79 ( 75)

6. 785 ( 5. 867)
698 ( 168)
977 ( 1. 016)
211 ( 106)

övriga förrättningar
Dop Antal födda
Konfirmerade antal

ungdomar i års-
klassen .......... 197 84 »/«

Vigslar inom svenska kyrkan .. . .
annat samfund . . . .
borgerliga

Jordfästningar inom
svenska kyran
annat samfund . . . .

Pastoratet

194 91 °/« (230) (99 »/»)

(213) (83 »/»)
88 »/» (85 «/»)
7 »/a (11 °/o)
5 '/» (4 »/.j

91 '/o (90 "/o)
9 "/» (10 »/«)

177 182)

borgerliga ...... O "/D ( O °/u)

165 ( 176)
90 ( 82)

7 ( 11)
5 ( 4)

167 ( 140)
17 ( 15)

O ( 0)



Kollekter Pastoratet
Rikskollekter ................................. 94. 957 (96. 756)
Stiftskollekter ................................. 12. 913 (10. 517)
Församlingskollekter (icke fastställda kollekter till

ändamål in o ni och utom f or -
samlingen) .................. 18. 459 (20. 326)

Barnarbete
Antal barn inskrivna i söndagsskolan .............. 315 ( 346)
Antal söndagsskolbesök under året .............. 4. 408 ( 5. 448)
Antal söndagsskollärare ........................ 32 ( 29)

Kyrkans barntimmar
Antal barn i åldern O-6 är
Antal ledare
Antal barn l åldern 7-11 är
Antal ledare

109 (
9 (

187 (
33

6)
160)

16)
Ungdomsarbetet
Antal registrerade i åldern l-25 ar .............. 131 ( 66)
Totala antalet besök vid ungdomssamlingar ........ 2. 703 (ej upp-

gift för
1971)

Syföreningar
Antal . \...................................... II ( 11)
Antal medlemmar .............................. 380 ( 384)
Insamlade medel ................................ 64. 890 (63. 702)

Kyrkokörer
Antal körer .................................... 8 ( 7)
Medlemmar .................................... ]36 ( 93)

Statistik är som alla vet något mycket vanskligt. Särskilt aktsam far
man vara när det gäller at[ bedöma andligt liv med utgångspunkt från
siffror. Rätt förstådda kan emellertid siffror ha sitt inrresse. Här skall
endast ett påpekande göras. Antalet högmsissobesök. ire har gladjiande
ökat för Falköpings församling i dess helhet. Men vi noterar en ned-
Sang 1972 för S:t Olofs och Mössebergs kyrkor. Delvis har det sin
förutsedda naturliga förklaring genom att Fredriksbergs kyrka kom-
mit till. En annan sak är att under 1971 hade vi inte mindre än fem
provpredikningar, frägedag och valdagar, soni samlade fullt hus. För
Mösscbergs kyrka kommer också att deii var stängd under två mäna-
der sommaren 1972.

SKS i Falbygden
lokalavd. av

Sveriges Kyrkliga
Studieförbund

Exp. Botvidsg. 43, Box 139,
521 01 Falköping
Tel. 0515/19330 - 631 26.
Postgiro 54 63 57 - 5

Studieorganisatör:
kantor Henry Svensson,
td. 631 26.

l. Förstår du vad du lä-

ser? "Ati kunna läsa sin

bibel" deltag l en bibel-
studiecirkel.

2. Jerusalem - den heliga
staden. Deltag i studie-
cirkel och följ med till
Israel 19 mars-2 april
1974. Led. : komm. Lut-

termarli. Tel. 105 05.

3. Böneskola i Mössebergs
kyrka, varannan fredag.
Ledare: komm. Lutter-

mark.

Flera studiecirklar

ämnen planeras.

olika

KYRKANS
UNGDOM

Du som är mellan
14 och 25 lr

är välkommen att vara med i Kyrkans
Ungdom. VI träffas varje torsdag kl.
19.00 i Fredriksbergs kyrkas ungdoms-
lokaler.

Kyrkans ungdom är en kristen ung-
domsorganisation, som genom sin verk-
samhet vill visa vägen till en personlig
kristen övertygelse och ge ungdomar
hjälp att leva som kristna. Därför ar
gudstjänst- och andakisliv den röda trå-
den i vår verksamhet.

Kyrkans ungdom vill ge tillfälle till
trevlig och kamratlig samvaro. Det sker

bl. a. genom läger, tävlingar, utflykter,
hobby, sång och musik.

Kyrkans ungdom vill skapa perso^nligt
ansvar både för den egna verksamheten
och församlingen, i dess helhet,

ANSGARS

Är du mellan
8 och 14 år

kan du få vara med l någon av Ansgars-
grupperna. Det finns både Minlorgrup-
per för 8-9-åringar och Juniorgrupper
för 10-13-aringar sedan får man vara
med i Seniorgruppen.

Närmare upplysningar kan du få om
du ringer ungd. sekr. Lisbeth Bennhage
pä tel. 14891.



Kyrkotjänare
Präster:

Kyrkoherde Gordon Möne,
Präsrgärcisgatan 5. Tel. 10003.
Komminister Stig Luttcrmark,
MÖssebcrgsgatan 9. Te]. 105 05.
Komminister Uno Må' tcnsson,
Torbjörntorps prästgård, Pl. 2226,
52100 Falköping. Tel. 31127.
Kyrkoadjunkt Lars Magnusson,
Dotorpsgatan 48. Tel. 153 76.
Vid önskan om enskilt samtal med någon av
prästerna: Skriv eller ring vederbörande för
överenskommelse av tid. Vid sjukdom: med-
dela detta förhållande för ev. sjukbesök.

Kyrkoinuslker:
Musikdirektör Gun Palmqvist,
Storgatan 36. Tel. 184 35.
(S: t Olofs kyrka)
Kantor Karl-Erik Andersson,
Bergsliden 14. Tel. 16502.
(Mösscbergs kyrka, Luttra kyrka)
Kantor Karin Andersson,
S:t Sigfndsgatan 55. Tel. 19468, 11036, 11043.
(Frlggeräkcrs kyrka)
Kantor Ingemar Wahlberg,
Danska vägen 74. Tel. 192 91.
(Torbjönitorps kyrka)

Diakoni (Barntimmevcrksamhet)
Församlingsdiakonissan Margareta Andersson,
Hjclmarsrörsgatan 24. Tel. 108 13.
Församlingshemmet. Tel. 17033.
Exp. måndag-fredag 9-9. 30.
Diakonlssass. fru Brita Johansson,
Bergsliden 20. Tel, 119 10.

Ungdomsarbete
Ungdomssekreterare Lisbeth Bennhage,
Bergslidcn 2. Tel. 191 70.
Exp. pastorscxp. Tel. 14891.
Exp.-tid: onsd. -fred. 10-12, torsd. 16. 30-18.

Kyrk vaktmästare:
Kyrkvaktmäsrare Sigvard Gabrlelsson,
Schcelcgatan 32. Tel. 152 78.
Församlingshemmet. Tel. 10506. Tel. -tid 10-11
Kyrkvaktmäsrarc Uno Wass,
Pl. 4097, Odcnsberg, 521 00 Falköping.
Tel. 282 84.
Fredriksbergs kyrka. Tel. 194 10.
Kyrkväktare Sten Mårtensson,
Danska vägen 115. Tel. 10712.
Mössebergs kyrka.
Kyrkvärden Herbert Friggeråker,
Friggeräker, Pl. 2212, 521 00 Falköpine.
TeL~10I l).
Kyrkvaktmästare Torvald Danielsson
Torsbo, Torbjörntorp, Pl. 2333, 521 00 Fal-
köping. Tel. 31036.
Kyrkväktare Greta Hermansson,
Väktargarden, Luttra, 521 00 Falköpini:.
Tel. 340 41.

Pastorsexpeditionen
för Falköpings pastorat, Botvidsgatan 43.
Tel. 17030. öppen: mänd. -fred. 10. 30-12.
Dessutom torsd. 17.30-19. Ingen exp. helg-
dagsaftnar.
Tel.-ud 9.30-15.

Kyrkoförvaltningen
Kyrkokamrer Ingemar Malmfors.
Tjänsterum ä Församlingshemmet. Tel. 10006.
Bostad 16032.
Exp.-tid värd. (utom lördagar) 10.30-12.

Kyrkogårdarna
Kyrkogärdsförnian Kagnar Högberg,
Sigurd Kochs gata 11. Träffas vardag 10-12
ä kapellet. Nya kyrkogärden. Tel. 138 06.
Bostad 11161.

Min vän, stig högre upp!
Så låter Jesus i en av sina liknelser vär-

den säga till den alltför ödmjuke bords-
g-isren.

Men detta är också en uppmaning som
vi präster och andra kyrkotjänare gärna
skulle vilja säga till de flesta gudstjänst-
besökare. Alltför många sätcer sig i den
bakre delen av kyrkan. När kyrkan inte
[\r fylld till trängsel så gapar alltså ecc tom-
rum mellan koret och gudstjanstförsam-
lingen.

Vad är att Göra? Vi hade frågan uppe
vid Foss kyrkoråds senaste sammanträde.
Olika förslag framlades. En ville spärra av
ingången till bänkarna under läktaren. En
ville skaffa dynor till bänkarna längs fram
i kyrkan. Någon föreslog att tjänstgörande
präst skulle bjuda gudstjänstbesökarna att
stiga fram. Eller att ett anslag skulle sät-
ta. s upp i mittgången med en vänlig inbju-
dan att träda längre fram.

Denna vänliga inbjudan låter vi nu ga
vidare genom Kyrkobladet!

Det är mänga fördelar med att sicta
långt fram i kyrkan. Man hör bättre, fram-
för allt sängen och musiken frän läktaren.
Gemenskapen blir bäctre, vi fä känna oss
som en enda stor familj.

Alltså:

Min vän, stig högre tipp!
(Ur Kyrkoblad för Foss pastorat.)

DAGENS BIBELORD
telefon 14880

Detta nummer av Kyrkobladet har redigerats av G. Möne.


