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FÖRSAMLINGEN
EN NY GEMENSKAP MED JESUS
Det är så lätt att vår gemenskap,
smittas av kraven på effektivitet och
prestation. Många tror, att en le-
vande församling är en församling
med många verksamhetsgrenar och
ett rikt utbud av gudstjänster. För-
samlingen kan lätt bil något av "de
duktigas samfund". Församllngsarbe-
tåren söker ständigt efter nya sön-
dagsskol lärare, ansgarsledare eller
körmedlemmar. Vi gläder oss åt våra
duktiga syföreningsdamer och våra
nitiska kyrkobröder, men överallt
kräver vi så mycket.

Det är befriande att höra Jesu ord
till de människor, som inte orkade
längre: "Kommen till mig I alle som
arbeten och aren betungade, så skall
jag giva eder ro".

Det var verkligen en öppen gemen-
skåp, som Inte lade tunga bördor på
människor. Jesus vill säga pä nytt till
sin kyrka pä jorden och sina lär-
jungar i dag: "Följ mig". De behövde
Inte avlägga någon trosbekännelse, de
behövde bara följa honom och tron
växte fram i hans gemenskap.

Varje söndag kommer det några
nya till våra gudstjänster. Vill Du
hjälpa Herren Jesus, att den osäkre
omges av värme och gemenskap? När
konfirmanden sätter sig i kyrkbän-
ken, vill Du hjälpa honom att hitta
gudstjänstens ordning och texterna i
sin psalmbok?

Vi skall i höst studera den nya
gudstjänstordningen och kyrkorådet
skall besluta om vi skall börja an-
vända, den. De studierna kan hjälpa
oss att leva oss in i det mest centrala,
den heliga nattvarden, där Jesus Kris-

ms öppnar sin gemenskap för alla.
lärjungar.

I den nya mässan kan brödsbrytel-
sen utgöra ett moment då alla läser
blbelordet "Brödet som vi bryter är
en delaktighet av Kristi kropp. Så är
vi, fastän många, en enda kropp, ty
alla får vi del av detta enda bröd".
Därefter följer fridshälsning "Her-
rens frid vare med er. " Fridshäls-
ningen kan gå som en budkavle från
man till man, innan man böjer knä
vid altarringen. De som skall deltaga
1 försoiiingens måltid, måste inbördes
älska varandra. Den heliga nattvar-
den blir kärlekens måltid, då den för-
enar oss med Jesus Kristus.

Låt vid dörren till våra kyrkor,
denna bön bli vår hjärtebön:

"Gud gör dörren till detta hus vid
nog att ta emot alla som längtar efter
kärlek och gemenskap, trång nog att
utestänga all avund, högfärd och trät-
lystnad. Gör dess tröskel så slät, att
den inte blir en stötesten för barn
eller vilsna fötter, men så hög och
stark att den tvingar frestarens makt
tillbaka. Gud, låt dörren till detta
hus blir en port till ditt eviga rike."

Stig Lttttermark.

Har Du bekymmer eller känner oro
för Dig själv eller någon annan?
RING någon av oss

Kyrkoh. Stig Luttermark 100 03
Komm. Lars Magnusson 105 05
K-yrkoadj. Claes Strömqvist 153 76
Kyrkoadj. Karl-Erik Tysk 31127



KYRKAN - GUDS KYRKA
Lutherska Världsförbundets tema för
sin generalförsamling i Dar es Salaam
1977 "I Kristus - en ny gemenskap".

Vi saxar några rader ur biskop
Bertil Gartners bibelstudium inför
detta världsmöte
"KYRKAN - GUDS KYRKA"
Det är viktigt att komma ihåg att

kyrkan - vår kyrka som är en del
av den allmännellga kristna kyrkan
- inte är något som vi kan hantera
hur som helst. Var kyrkas organisa-
tion är bara yttersidan av den verk-
liga kyrkan.

Man säger ibland: "Det är ]'u var

kyrka, vår församling. VI betalar
skatt. Därför förväntar vi oss, att
kyrkan ger oss den service som vi vill
ha".

Men det är Guds kyrka, det är frå-
ga om. Inte vår kyrka. Vi skriver inte
våra krav, som Guds kyrka sedan
skall uppfylla. Guds kyrka kan vi
inte ändra pä genom att anpassa hen-
ne till våra önskemål utan att fjärma
oss från den sanna kyrkan. Det' är
Guds kyrka och församling och inte
vår enligt Skriftens klara vittnesbörd
t. ex. Apg. 20:28, I Kor. 10:32, I
Tim. 3:15".

Konfirmation - Gemenskap
Konfirmationstlden har med gemen-
skåp att göra. Gemenskap med kam-
raterna. Gemenskap med den guds-
tjänstfirande församlingen. Gemen-
skåp med Kristus, till vilken man är
döpt.

Konfirmationstiden består därför
av två lika viktiga delar: Lektionerna
och gudstjänsterna. Att lära och
praktisera gemenskap med Gud och
människor, är vad det handlar om.

I Falköping brukar de allra flesta
delta, i sommarläsningen. Det innebär
att man skrivs in i advent det år man
går l åk 7, att man då börjar sin re-
gelbundna kyrkogäng, samlas l gång/
mån. under vårterminen och laser
varje dag 4 veckor efter vårterminens
slut.

En annan möjlighet är vinterläs-
ning. Den står öppen för elever l åk
8, som inte deltagit i sommarunder-
visningen. Inskrivning i början pä
hösten, lektioner varje vecka, konflr-
mation i maj.

Som ett alternativ planeras en
kombinerad vinter- och sommarläs-
ning för elever i å-k 7. Inskrivning
sker i advent, någon samling före Jul,
lektioner på lördagarna under våren
och till slut en veckas daglig läsning
efter vårterminens slut.

Till alla ungdomar som är födda
år 1963 kommer brev med anmäl-
ningsblankett att utskickas. Skulle
någon vara född ett annat är men
ändå gå. l åk 7 kontakta då pastors-
exp., tel. 17030.

Konfirmander från TorbJörntorps
församling undervisas av pastor Karl-
Erik Tysk och kommer att konfirme-
ras l Pingst.

Claes Strömqvist.

Dagens bibelord
Telefon 14880



MÖSSEBERGSKYRKANS
OMBYGGNAD INVIGD

Sedan Kyrkofullmäktige beslutat lata
upprusta ungdoms- och andra lokaler
i Mössebergskyrkan uppdrogs hand-
läggandet av detta arbece till en bygg-
nadskommitté som bestått av:

Elna Hwarfner, Arnold Olsson,
Börje Regnstedt, Arne Lundin, Ing-
var Nilsson, Lars Magnusson och
Helge Sahlsrröm.

Arkitekt för upprustningsarbetena
har varit arkitekt Stig Morud, Falkö-
ping. Erforderlig ändring och kom-

plettering av de tekniska utrustning-
arna har projekterats av Björn Gordh,
Skara, vad avser ventilationsanlägg-
ningen och Paul Löseth, Falköping,
vad avser elanläggningarna.

Av inkomna anbud antogs för
Byggnadsarbeten:

K E Reuterhagens Byggnads AB
Ventilation m m:

Nilssons Rör AB
Elanläggning:

Eltjänst i Falköping AB
Inredning (möbler):

Orax AB Värgårda

Kostnaderna för upprHstningen for-
delar sig i runda tal sålunda:

Byggnadsarbeten .... 193. 000:-
VVS-arbeten ........ 23. 000:-
EIarbeien .......... 30.000:-
Inredning (möbler) . '. 54. 000:-
Projekt., kontr. ...... 20. 000:-

Kronor 318. 000:-

Projektets finansiering:
Budgeterat 1976 ...... 118. 000:-
Län ................ 200.000:-

Kronor 318.000:-

Projektledare och kontrollant
för byggnadsarbeten och VVS Stig:
Morud och för elarbetenna Paul Lö-
seth.

Komminister Lars Magnusson uttrycker sin
glädje över att Kyrkans Ungdom och Ans-
garsjuniorei-na fått ett mysigt rum. Arki-
tekten har velat kalla det Hyddan. Sam-
tidigt har vi fat t ett vackert och ombonat

rum med heltäckande matta nära köket.

Det kan användas för mindre samlingar,
studiecirklar, sammanträden m. m. Kyrko-
kören sjöng med sängarglädje vid Invig-
ningen under ledning av kantor Karl-Erik
Andersson och konmkEsprosten Tor-Ar-
vid Broman framförde sin hälsning frän

kontraktet.



Disrriktspräsren komminister Lars Magnusson med sin son David hälsar församlingsmed-
lemniarna välkomna till de nyrcnoverade {'örsamllngslokalerna i Mössebergs kyrka.

Pyra betydelsefulla män i kommittén för ombyggnaden av församlingslokaterna. Fr. vänst-
ter; Helge Sahlströni, byggnadskommitténs ordf. Ingvar NT ilsson, kyrkorådets ordf., Stig
Morud, arkitckr, Arnold Olsson, kyrkvärd. I taSarsrolen, kyrkoherde Stig Luttermark tac-

kar kyrkorådet för dess välvilja att förnya lokalerna.
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Det glada gänget fr. Falköping pä det stora Rikslagret for Ansvars i Tiveden sommaren -76.

Ansgars och Kyrkans Ungdom
Så var det då dags för några rader
om vad som händer på barn- och
ungdomssldan i vår församling.

Som ni troligen redan vet så består
detta av Ansgars och Kyrkans Ung-
dom (detta är nu inte riktigt sant, för
det finns en hel del övrig barnverk-
samhet såsom barntimmar, söndags-
skola och miniminiorer men det ska
vi inte ge oss in pä nu).

Om vi till att börja med inriktar
oss på Ansgars, så består den verk-
samheten av ca 200 medlemmar för-
delade pä. 14 gmpper varav 6 är mi-
niorer och 7 är juniorgrupper samt l
seniorgrupp, därtill kommer l ledar-
skara på 25 personer, vilka tappert
kämpar med allehanda uppgifter.

Eftersom åldrarna är så skiftande
bland Ansgarsdeltagarna (mellan 7-
15 ar) så betyder ju det att aktivite-
terna också måste vara skiftande a-llt"

efter den ålder det berör, därför hair
vi t. ex. annorlunda arbetsmaterial
för miniorer och juniorer.

Nu så undrar ni naturligtvis "vad
är Ansgars målsättning". Svaret är
enkelt "att på dopets grund levande-
göra den Kristna kyrkans gemenskap
och praktisera Ansgars bön "Herre
gör mig av nåd till en god människa".

Tillvägagångssätten ar mångahan-
da alltifrån bibelstudier och andak-
ter till vildmarksvandringar och lä-
gerverksamhet under sommaren.

Det är ofta som man kommer att
tänka på (Jet ställe i Bibeln där det
står "Arbetarna är få, men skörden
är stor". Det är nämligen ett av vara
problem, vi har en väldig skörd som
väntar om vi bara finge arbetare, dvs
ledare som skulle vilja ställa upp och
arbeta, för skördens Herre. De 25 le-
dåre som vi har, de är sannerligen i



ordets bemärkelse värda all heder och
en stor eloge för det fina arbete som
de utför med Ansgars i vår försam-
ling. Ledare är varmt välkomna!

- Nu får vi inte glömma att det
finns något som heter Kyrkans Ung-
dom också, man skulle säga att KU,
tar vid där Ansgars slutar dvs när en
ungdom konfirmerats så blir den ock-
så berättigad att bli medlem- l KU.
Detta betyder ju att medlemmarna
överlag är från 14 år och uppåt. Allt-
så betydligt äldre än Ansgarsdelta-
garna,

Aktiviteterna är starkt varierande
alltifrån besök av och hos andra KU-
grupper runt om i vårt stift till bibel-
studier och "mysig samvaro runt
fikaborder.

Kyrkans Ungdom har en egen sty-
relse där de själva beslutar om vad
de ska göra och hur den ska göra det.

Målsättningen med Kyrkans Ung-
dom är som i Ansgars "Att sprida
Guds ord till unga människor och att
göra dem till andliga kyrkobesökare".
Detta har verkligen satt sin prägel på
KU, och man kan se hur unga män-
niskor, vilka står l begrepp att gå in
i vuxenvärlden, gör detta genom att
markerat göra det till Kristi tjänst.
De bli så kallade "Diakonala årare"
eller väljer att ga en diakonal utblld-
ning.

Kyrkans Ungdom i vår församling
engagerar ca 50 deltagare fördela. t på
två kyrkor, nämligen Fredriksbergs
och MÖssebergs.

Det finns naturligtvis oerhört myc-
ket mera att berätta om Ansgars och
Kyrkans Ungdom men det får bil en
annan gäng.

Du kan ringa mig om Du vill ha
mer upplysningar. Tel. 17030

Jan Johansson
FÖrsamlingsassistent

KYRKANS
BARNTIMMAR
Torfc>jörntorps församling va-r den för-
saml ing, som först började med Kyr-

.kans barntimmar vårterminen 1969

och liar hållit på i 8 ar. Torbjorntorp
har r-iu två barntimmegrupper, Falkö-
pings stads församling har fem grup-
per i Mössebergs och Fredriksbergs
kyrk:or. Friggeråker och Luttra för-
samlingar har en gemensam grupp i
Mössebergs kyrka.

Barnen far lära sig att leka tillsammans, här
på bilden med spel och leksaker. En stund
far barnen skapa något med sina händer
ofta i anslutning till ämnet för dagens an-

dakt.

Forts, på nästa sida

Lutherhjälpens lokala postgiro i Fal-
köping, 23 16 56 - O har under det gång-
na verksamhetsåret förmedlat 53. 000 kr.



Aktuellt i höst
Måndagen den 25 okt. 19. 00

Aktuell kväll l Församlingshemmet.
"Gudstjänst i dag och år 2000. " Kon-
traksprost Ragnar Lundell, Boras.
Samkväm.

Måndagen den l nav. kl. 19. 00
Aktuell kväll i Mössebergs kyrka.
Dompr. Ka. rl-Gunnar Grape, Skara,
talar i kyrkan och deltar i samkvä-
mct efcer gudstjänsten.

Onsdagen den 10 nov.
Kyrkans syförenings försäljning i För-
samlingshemmet.

Tisdagen den 16 nov.
Kyrkans Frivilliggrupps försäljning i
Församlingshemmet.

17-21 nov. U-landsveckan i olika

kyrkor

Torsdagen den 18 nov. kl. 15. 00
Solskensklubben i Församlingshem-
met.

'En vandring genom Mässan . . ."
Kyrkoherde Lennart Hallgren.

Måndagen den 22 nov. kl. 19. 00
Aktuell kväll l Mössebergs kyrka.
Innersidan av gudstjänsten" pastor

Ingvar Hector, Hjelmeseryd.

Tisdagen den 23 nov.
Fredriksbergs kyrkliga syförenings
försäljning i Fredriksbergs kyrka.

Fredagen den 26 november
Friggeräkers och Bergslidens kyrkliga.
syföreningars försäljning i Bygdeg.

Måndagen den 29 nov. kl. 19. 00
FÖrsamhngsafron i Församlingshem-
mer. "Medeltida kyrkor på Falbyg-
den. " Fil. mag. Rolf Green, Tiarp.
Färgbilder. Samkvam.

Fredagen den 3 december
Torbjörnrorps kyrkliga syförenings
försäljning i Betel.

Lördagen den 4 dec.
Ansgars stora julbasar i Församlings-
hemmet.

Måndagen den 6 dec. kl. 19. 00
Adventsfcst för kyrkobröder med da-
mer. Ljustäg av barn under ledning
av musikdirektör Gun Palmqvist.
Tal av prosten Erik Malmcnsten.

Torsdagen den 9 dec. kl. 15.00
Solskensklubben i Församlingshem-
met. "Julseder förr och nu. " Musei"
intendent Helge Andersson.

Har pä. bilden är barnen samlade till an-
dakt, då barntimsledaren Inger Luttermark
berättar hur mycket Gud tycker om oss.

Kyrkobladefc redigerat av Stig Lutter-
mark. Foto Harald Karlsson.


