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Syster Margareta förbereder en gudstjänsi: i Mössebergs kyrka. Harry 'W. Svenssons skulptur
pä korväggen rnvlges 14 seprember. Foco Sven Ihs.



Evangelisationshelg i Falköping
Ord till glädje är temat för bibelåret.
Der är också temat för den evange-
lisationshelg, som äger rum l Falkö-
ping 19-21 september.

Ord till glädje - det är ord om
Jesus. Att han har förlåtelse och kär-
lek att ge nu, idag. De orden måste
nå vidare till andra, som inte upp-
täckt livet med Jesus. Därför är det
evangelisationshelg l Falköping.

Helgen anordnas av Skara stifts
ungdomsråd och Skara stiftsråds evan-
gclisationsnämnd i samarbete med
Falköpings pastorat.

Ungdomar och även äldre från hela
.stiftet kommer till Falköping för att
under en helg gå ut och ge ord om
Jesus - ord till glädje. Lördag för-
middag kommer man att spela och
sjunga på sta?n och inbjuda till guds-
tjänster. Kyrkospelsgruppen Kyrlc

ger spelet "På marken" av Ylva Egge-
horn. Spelet kommer att framföras
ute i det fria, pä. torget.

På lördagskvällen är det sångguds-
tjänst kl. 18. 00 i MÖsscbergskyrkan.
Hela kyrkan sjunger, kallar vi guds-
cjänsten. Bo Eek, Göteborg, Gunnar
Götlind och Götcvc-Floby ungdoms-
kör medverkar,

I Fredriksbergskyrkan blir det en
ungdomsgudstJänst kl. 21. 30,

Söndag morgon kl. 9 predikar
Bengt-Äke öhgren i en frlluftsguds-
tjänst i Tåsrorpsparken. Vid dålig
väderlek i den närbelägna Fredriks-
bergs kyrka.

Helgen avslutas med högmässa och
HHN i S:t Olofs kyrka kl. 11.00.

VÄLKOMMEN att vara med unga
o;n gamla i Falköpings pastorats för-
samlingar.

KYRKAN I TIDEN
Kyrkan betydde något, när Falkö"
piiigs Tidning en gång startade i hem
och samhällsliv. Kyrkan kan betyda
något i dag i våra hem och samhäl-
len, om vi inrättar oss efter Guds
ord och börjat upptäcka vårt lär-
Jungaskap tillsammans med vår Herre
Jesus Kristus. Det finns 52 kyrko-
försanilingar i Falköpings kommun,
många av dessa har medeltida kyr-
kor. Frlggeråkcr kyrka har firat sitt
20-ärsJubileum och Mössebergs kyrka
kommer art fira sitt 15-årsjubileum
deniia böst och Fredrlksbergs kyrka
öppnar sin famn för oss alla. Varje
kyrkorum har sin predikan, följ med

på upptäcksresa i kyrkorna men be-
sök dem, när det är gudstjänst.

PRÄSTERNA och
DIAKONIARBETARNA
kommer gärna pä liembesök, ring då
någon av oss:
Stig Luttermark tel. 100 03
Lars Magnusson tel. 105 05
Claes SrrÖmqvist tel. 153 76
Margareta Anderson tel. 108 13
Brica Johanson tel. 11910

Om det ej svarar på dessa telefoner
så ring pastorsexpeditionen tel. 170 30.

JOURHAVANDE PASTOR
pä 90 000 varje natt 22. 00-7. 00.
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FREDRIKSBERGS KYE

i; K ^.

Processionen efter invigningen stannar till i bön vid klockkampa-
nilen. Etiopiern Abrahani deltar i processionen.

Biskopen i bön inför
son} snart öppnas föl

3i*W"W T « ^

Vid visningsgudstjiinsten pä lördagen överlämnades kyrkan till för- Mänga är byggnadsarb
samlingen, alla som gjort

Arkitekt Stig Morud Glasfönsrret Gösta Peterson Ri-ucinxet Eva Spångberg



:A I BLICKPUNKTEN

stängda kyrkdörrcn,
vsäng och tillbedjan.

Murarna har haft ett ansträngandt ; arbete med alla de snedställda

stenarna pä golvet.

.na - det har är icke

t gott arbete.

Foro Harald Ka. rlssun
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Kyrkoadjunkt Claes Strömqvist vid en av de sista gudstjänsterna
i Frcdriksbergs kyrksal.



Vi sjunger tillsammans i kyrka och hem
E. Hovland
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ka, Hsr-re, vi tao-kar dig* Her-re, vi pri-sar
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Her- re» vi sjunger ditt he- Ii - g-a nanm

2. Jesus, Guds Son, levde och dog

för alla, för oss, lever i dag,
ja, han är här, Ja, han är här.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Herre, vi tackar dis, . . .

3. Anden var rröst, levande, varm

och helig och ̂ tark, talar om Gud,

stöder och bär dag efter dag.
Herren var Gud vill vi tacka.

Herre, vi tackar dig . . .



VARFÖR
BIBELÅR?

'Det dar med Bibeln fungerar bara
inte. I söndags kväll läste jag hela
Markus evangelium och det kändes
inte något alls. " Så sa) hon, konfir-
mandcn, på. frågan hur det hade gått
att läsa Bibeln. På söndagen hade hon
fått sin Bibel och en bibclläsningsplan
över Markus evangelium. Den skulle
hon följa under 8 veckor. For säker-
hets skull hade hon läst hela Markus
pä en gäng. Men hon upplevde inget
särskilt. Då kunde det Ju Inte vara
nä^ot med Bibeln.

Den som vet lice mer om hur Bibeln
fungerar kanske ler åt hennes för-
väntningar. "Läser man ett helt evan-
gelium på en gång, då måste det
hända något märkligt med en gång",
trodde kanske hon. Bibeln fungerar
inre sä automatiskt.

Mänga vill läsa Bibeln, men ger
ändå upp inför svårigheterna. Man
klarar det inte utan hjälp.

Därför har vi bibelår under arbets-
året 1975-76 i Skara stift. Bibelaret
vill inspirera till förnyad bibelläsning
och ge hjälp åt den som vill läsa sin
Bibel. Lära hur Bibeln är, så att man
kan få ut något av det man läser. Ge
mer kunskap om Bibeln och dess
värld och människor. Försöka svara
på frågor om Bibeln. Ge ett djupare
engagemang för Kristus.

Under bibelåret hoppas vi att bi-
belarbetet ska Intensifieras i försam-
lingarna. Till hjälp åt församling-
arna och ät den enskilde bibelläsa-
ren kaminer bibelbrev att delas ut i
dc flesta kyrkorna i stiftet varannan
söndag under hösten, Bibelbreven är

korta utläggningar av bibliska huvud-
ord. De vill vara en hjälp att komma
djupare In i Bibelns budskap.

En grupp ungdomar kommer att
tillsammans med en av stiftsadjunk-
terna besöka pastoraten i stiftet. I de
grupper som regelbundet samlas och
i gudstjänster ska dc sjunga och tala
om Bibeln och dess budskap.

Den som är med i en bibelstudie-
grupp vet att det är ett bra sätt att

lära sig mer om Bibelii. De flesta for-
samlingar har sådana grupper. Ta
kontakt med en av prästerna om du
vill vara med l en sådan grupp.

Biskop Helge Brattgärd kommer
att på olika håll i stifcct ha föredrag
om Bibeln.

En bibelutställnlng planeras till va-
ren. Utställningen ska behandla Bi-
belns tillkomst och dess betydelse
idag.

Den 3 april 1976 äger en stiftsdag
rum. Dagen är tänkt som en stor sam-
ling kring Bibeln för alla i Skara stift.
Boka in dagen redan nu.

En bibeltävling blir det också i
samband med bibelårct. Den vill stl-
mulera intresset för Bibeln och bidra
till fördjupad bibelkunskap. Varje
pastorat får ställa upp med ett la;
i tävlingen. Varje lag ska bestå av tre
lekmän. Det vinnande laget i stiftet
får en gratisresa till Bibelns land Is-
rael. Ansgars resebyrå i Göteborg
skänker det priset.

Leif Dahlin.



Aktuellt i kyrkan
Måndagen den 22 sept. kl. 19.00 pä MÖs-

sebergs Kurort. Församlingsafton
"Räck din broder handen". Samtal

mellan dr Karl Linden, sjuksköterska,
kurator och präster. Sanikvam.

Måndagen den 6 oktober kl. 19. 00
AKTUELL KVÄLL i Frcdriksbergs
kyrka. Prosten Gunnar Stenberg, Häl-
slngborg. "Räck din broder handen -
Du öppnar den. " Samkväm.

Måndagen den 20 oktober kl. 19. 00 i
Mössebergs kyrka. Kyrkoherde Ha-
raid Pllth, Larv. "Räck din broder
handen - det gäller din familj."
Samkvam.

Onsdagen den 5 november kl. 19. 00
i Församlingshemmet. "Räck din bro-
der handen - det gäller sjukbesök."
Sjukhuspräsren Inge Stensnäs, Llnkö-
ping. Filmen "Mitt ibland oss".
S amk värn.

Måndagen den 17 november kl. 19. 00
Fredriksbergs kyrka. "Räck din bro-
der handen - innersidan av verklig-
heren - Jesus är min broder. " Teol.
stud. Berit Karlsson, Äh sciftsgård.
Samkväm.
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DU SOM EJ ORKAR KOMMA
TILL KYRKAN

kan fä del av den Heliga Nattvarden
hemina rillsammEins med dem som Du
vill.

OM DU HAR EN VÄN

som fyller år eller Du vill hedra en bort-
gångens minne, varför inte göra det med
en gåva till Svenska Kyrkans Mission
eller Lutherhjälpen.

Vi. på pastorsexpeditionen tar emot
gåvorna och skriver ut minnesblanket-
terna.

Vill Du sjunga i kör?
Välkommen till någon a.v följande körer:

S:T OLOFS KYRKOKOR
torsdagar kl. 19 i församlingshemmet

S:T OLOFS UNGDOMSKOR (fr. 13 ar)
tisdagar kl. 18. 30 i församlingshemmet

S:T OLOFS BARNKOR (9-12 är)
torsdagar kl. 17 i S:t Olofs gärd

NYBORJARGRUPP (7-8 är)
planeras, om tillräckligt många, anmä-
ler sig

SOLSKENKLUBBENS SÄNGGRUPP
(Pensionärer) Kontakta musikdlrektö-
ren eller diakonissan

Musikdir. Gun Palmqvist, tel. 184 35

MOSSEBERGS KYRKOKÖR
torsdagar kl. 19. 30 i MÖssebcrgs kyrka

MOSSEBERGS UNGDOMSKOR
torsdagar kl. 18 i Mössebergs kyrka

LUTTRA KYRK.OKOR
onsdagar kl. 19. 30 i Bygdegärcten

LUTTRA BARNKOK.
onsdagar kl. 18 i Bygdegården
Kantor Karl-Erik Andersson,
tel. 165 02

FRIGGERÄKERS KYRKOKOR
torsdagar kl. 18. 30 i Bcrgsllclens kyr-
kolokal

FRIGGERAKERS BARNKOR
torsdagar kl. 17 i Bergslidens kyrko-
lokal
Kantor Karin Andersson, tel. 194 68

TORBJORNTORPS KYRKOKOR
torsdagar kl. 19. 30 i Björntorpsvillan

TORBJORNTORPS BARNKDR
tisdagar kl. 16.30 i Björntorpsvlllan
Kantor Ingemar Wahlberg, tel. 192 91

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark


