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Familjen i gudstjänsten
Det är många äldre som kan berätta
vad deras barndoms gudstjänster be-
tytt, för att göra söndagens kyrko-
besök till en naturlig och självklar del
av llvsrytmen. Fast det förr var långa
gudstjänster och man Inte förstod allt,
så upplevde man ändå mycket posi-
tivt, därför att man var där tillsam-
mans med sina föräldrar och många
gånger även med sina mor- och far-
föräldrar. De deltog l gudstjänsten,
lyssnade, böjde sina huvuden i bön,
sjöng med i psalmerna. För de äldre
var detta viktigt, därför blev det vik-
tigt för barnen.

I dag har vi särskilda familjeguds-
tjänster. De vill fylla samma funk-
tion. Att låta fa-miljen tillsammans
fira. gudstjänst. De är kortare och
enklare. Det gör inget om någon har
svårt att sitta still och vara tyst.

Men egentligen skulle varje hög-
mässa vara en gudstjänst för alla åld-
rar, så att barnen kan känna sig hem-
ma i och växa in i den rikaste av alla
gudstjänster. För att det skall bli så.
måste även föräldrar, som tar med
sig sina barn, känna, sig hemma och
välkomna av den övriga försam-
lingen. I bland får man höra hur de
känt sig uttittade och olyckliga, när
barnen gett livstecken ifrån sig. Tåla.-
mod och förståelse, var skulle man
finna det om inte i kyrkan.

På försommaren ordnade FalkÖ-
plngs församling ett familJeläger på
Gransnäs i norra Småland. Samman-
lagt 50 personer fördelade på 13 fa-
miljer deltog. Höjdpunkten upplevde
nog de flesta var söndagens familJe-
mässa, dl barnen fick följa med fram
till nattvardsbordet och böja knä till"
sammans med föräldrarna. De fick

inte ta emot brödet och vinet, men
prästen lade sin hand på deras huvu-
den och välsignade dem.. Om något
av den gudstjänstens glädje kunde
prägla vara vanliga högmässor, da,
'skulle de kunna bli riktiga familje-
gudstjänster. "Låt barnen komma till
mig och hindra dem inte", skulle det
inte gälla, när Jesus själv kommer till
oss i sin heliga Nattvard?

Claes Strömqvist.

VAD HÄNDER l
FREDRIKSBERGS KYRKA?

Du som är nyinflyttad inom Ättigårds-
området eller någon annanstans i Fred-
riksbergs distrikt är VÄLKOMMEN till
Fredriksbergs kyrka.
GUDSTJÄNSTER: Söndagens högmässa

omväxlande 9. 30 och 11. - Famil-

jegudstjänster 6 nov. och l :a i Ad-
vent kl. 9.30. - Onsdag Nattvards-
gudstjänst kl. 18. 30. l:a veckoda-
gen i varje månad är nattvardsguds-
tjänsten flyttad till torsd. kl. 19. 30.

KYRKKAFFE. I regel efter 9. 30 guds-
tjänsten enkelt kyrkkaffe.

BIBELSAMTAL. I regel varannan ons-
dag 19. 30 finns det möjlighet att
läsa bibeln tillsammans med andra.

o. samtala, om det som är angeläget.
FORSAMLINGSAFTON. En kväll med

information om den nya orgeln
måndagen den 17 okt. kl. 19. Kh.
Rudolf Johansson.
14 nov. 19 kh. Josef Bjaaland.

SYFÖRENINGEN samlas var tisdag
och har sin försäljning tisdagen den
22 november.

Distriktspräst: kyrkoadj. Claes Ström-
qvist. Tel. 153 76.



SAMTALET - EN GÅVA
Den 11 september började Skara stifts
församlingsår. Vi skall under det
året hjälpa varandra att bli medvetna
om oss själva som församling, Kristi
församling. Den första etappen - I
församlingen känner vi varandra -
syftar till att fa till stind samvaro
och samtal mellan församlingens oli-
ka grupper, så att vi kan uppleva ge-
menskap, när vi samlas till gudstjänst
Det ar viktigt au vi talar med var-
andra och lyssnar till varandra. Ger
vi oss inte tid till det, kan vi inte hel-
ler lära känna varandra. Samtalar vi
inte med varandra, finns risken att vi
istället talar om varandra. Kanske
inte alltid välvilligt. När vi så skall
tala till varandra, kan motståndet ha
blivit alltför stort. Det kan vara svart
att få igång ett verkligt samtal. Vi far
tala med varandra om glädjeämnen
och svårigheter i vår kristna tro och
l vårt vardagsliv. Mer än vi gör. Vi
behöver så innerligt väl hjälpa var-
andra att växa i tron tillsammans. Vi
vet hur viktigt det är att ha åtmin-
stone någon att tala med. Låt oss för-
söka få igång samtal i de olika grup-
perna vi har i kyrkan. Ta gärna inl-
tiativet till det. Det är inte fråga om
samtal för samtalets egen skull, utan
för att vi skall bli medvetna om var-
andra som medkristna och försam-
ling. Räkna med att vi inte är ensam-
ma utan har varandra.

I alla våra församlingar finns möj-
llghet att delta i blbelsamtal. I Guds
Ords närhet fördjupas vårt sa-mtal
och vår gemenskap. Varje söndag ges
tillfälle att tala om predikan. Prästen
som predikar vet alltför sällan hur de
som lyssnar första,r och tar emot vad
han har att förmedla. Fråga varandra

och honom. Först som sist hör vårt
sätt att tala med varandra samman
med hur vi talar med Gud. Med ho-
nom kan vi tala om varandra i för-
bön. Det kan förvandla våra inbördes
samtal. Bönen för de andra i forsam-
lingen ka-n vara början till en förnyad
gemenskap. I församlingen ber vi för
varandra "Be för mig" - "Jag ber
för dig". Viktigast att göra för var-
andra, viktigt att säga till varandra.

Karl-Erik Tysk

VAD HÄNDER l
FÖRSAMLINGSHEMMET?

TISDAG varannan vecka - Kyrkans
Frlvilllggrupp kl. 19

QNSDAG varannan vecka Kyrkans
syförening kl. 16

SOLSKENSKLUBBEN - Kyrkans
träff för äldre en torsdag i månaden
kl. 15

20 okrober En ny gemenskap -
ungdom sjunger och talar

17 november "Tysklands diakoni"
Bengt Larsson kh i Berg

15 december Adventsflrande.

Församlingsaftnar
21 november kl. 19 Distriksföreståndare

John Steiner: "Retreaten - en
skapande paus".

Försäljningar:
Kyrkans syförenings försäljning 9 nov.
Frivilllggruppens försäljning 15 nov.
Friggeråkers kyrkliga syförening och

Bergslidens syförening har sin ge-
mensamma försäljning fredagen den
25 november i Bygdegården.

Torbjörntorps kyrkliga syförening har
sin försäljning fredagen den 2 dec.



Kyrkans syförening firar 105 å

Studiecirkeln är ett senare begrepp, men syföreningarna har alltid studerat missionskunskap.

Kyrkans syförening är en av de elva syföreningarna i pastoratet.



Det ar troligen den äldsta syföreningen för missionen i Falbygden. Den stiftades år 1872 av
prosten Guslaf Linnarsson, som också slartade kyrkans söndagsskola och kallade de första
lekmannapredikanterna av evangelisk-luthersk bekännelsf.

Handarbete har iilltid vant en viktig del civ syföreningens arbete.

Psalmböckerna vittnar om att andaktstunclen utgör en krafthämtningspaus under symötel.



Församlingen i blickpunkten detta år
Det är så lätt att tappa bort det orga-
niska och bara tänka på det organisa-
toriska, när det gäller Kyrkan.

Bibeln har många bilder, när det
gäller Kyrkan. Jesus talade om vin-
trädet och grenarna. "Jag är vinträ-
det, I aren grenarna. " Joh. 15: 5.
Kyrkan är inte det, att man samlat
ihop kvistar från de fyra väderstrec-
ken och så bundit dem samman. Se-
dan fört in dem i ett drivhus för att
få dem att grönska. De kan inte bara
frukt, eftersom de ej har förbindelse
med stammen. Man har tappat bort
att det finns ett levande träd och det
är själva utgångspunkten. Jesus Kris-
tus är stammen, ja själva trädet.

"Grenar av hans livsträd burna. " Det
är inte vi som bär upp kristendomen.
Kristendomen står och faller inte med
oss utan med Kristus.

Det är en stor risk, att det organi-
satoriska i kristenheten förkväver det
organiska livet. Om detta sker blir
kristendomen en rishög.

Nu vill jag att Du skulle tänka på
en fråga: Vad betyder Kristus l for-
samlingen?

Skriv gärna ner Dina tankar eller
frågor och sänd dem till mig, sä skall
jag svara på dem i predikstolen eller
i blbelgruppen, eller om Du så vill i
enskilt samtal.

Stig Litttermark.

VAD HÄNDER l
S:T OLOFS GÄRD?

S:t Olofs gård ligger i den gamla kyrko-
herdeprastgarden vid S:t Olofs k:a.

LÖRDAGEN den 15 okt. kl. 16 har vi
försäljning av barnens förfärdigade
arbeten.

SÖNDAGEN den 30 okt. samlas vi kl.
9 fm. vid S:t Olofs gård för att fara
ut med barnen och föräldrarna till

Luttra medeltida kyrka.
Varannan tisdag samlas S:t Olofs dam-

grupp och varannan tisdag leder kh
Stig Luttermark samtalsbibelstu-
dier kring ämnet "Församlingen".

VAD HÄNDER l
MÖSSEBERGS KYRKA?

GUDSTJÄNSTER: Söndagens högmässa
omväxlande 9. 30 och 11. - Tisda-

gar kl. 18 omväxlande Nattvards-
gudstjänst, Aftonbön eller Öppet
Hus.

BIBELSTUDIER över Pauli brev leder

km. Lars Magnusson.

VAKTMÄSTARSKIFTE
Mössebergarna ar att lyckönska till att
ha fått en heltidsanställd vaktmästare
Sven Siberg. Han är ju känd av oss, dä
han tjänstgjort som vikarierande under
flera år.

Vid sista sammanträdet i Falköpings
kyrkofullmäktige avtackades Astrid och
Sten Mårtensson med var sin ljusstake
från gelbgjutare Jonsson, Skara, och
blomsrerhyllning. De bada har på ett
särskilt sätt vuxit samman med Mösse-
bergs kyrka, eftersom de tjänstgjort se-
dan kyrkans begynnelse.

FORSAMLINGSAFTON 24 okt. kl. 19
kyrkoadjunkt P. O. Persson "Vi
tror på den Helige Ande". Sam-
kvarn.

SYFÖRENINGEN. Varannann tisdag
kväll.

KYRKANS UNGDOM varje onsdag.
Distriktspräst Km. Lars Magnusson.

Tel. 105 05.



"ETT VARMT TACK"
till alla i Falköpitigs församling som
jag har fått den stora glädjen att få
träffa i mitt arbete.

Jag kommer att tänka tillbaka på
dessa år med stor tacksamhet och
glädje Över att ha fått vara i tjänst
i Falköpings församling såsom arbe-
tare på ungdomssidan.

Jag vill även passa på och tacka
alla er i Torbjörntorp som jag har
fatt glädjen att lära känna.

Med hälsningar i KRISTUS
Jan Johansson,

a-

Vår församlingsassistent Jan Jo-
hansson har fått en ny tjänst i Berga.
församling, Linköping, frän den l
okt. När församlingsbladet utkommer
har han redan bekantat sig med nya
medarbetare.

Falköpings pastorats församlingar
vill tacka honom för tre intensiva år
med mycket arbete och mänga kon-
takter med människor. Vår vän Jan
har många gåvor, som han fått av sin
Herre. Vi glömmer aldrig hans fina
stencller och program, men vad vi
allra mest kommer att sakna är hans
sätt att samtala med både barn och
unga, medarbetare och äldre. Du har
delat med Dig av dig själv.

Varmt tack för allt vad Du gjort
och allt vad Du varit för oss under
dessa år.

Stig Luttermark

KNy studieinstruktör

KYRKAN - Tillgänglig för alla?
Alla vara tre kyrkor i Falköping ar

handikappvänliga. Var och en som har
färdtjanst kan också använda den till
kyrkan. Dessutom har Falköpings för-
saniling ordnat med kyrktixi.

S v et

studleinstruktör med halvtids-
T för Falbygdens lokalavdelning
veriges Kyrkliga Studieförbund

styrelsen för lokalavdelningen ut-
rfru Lieselotte Henriksson, Skara.
»-on efterträder kantor Henry

sson. Lieselotte Henriksson har

'ack och välkommen
:or Janerlc Johansson, som en
tid varit anställd vid Fredrlks-
kyrka, fortsätter nu sina studier

»tora Skönda. 1. Församlingen tac-
^lionom för en kort men intensiv

t i våra kyrkor. Du kunde med
sången och musikens hjälp höja

.ngen i vår församling.
11 hans efterträdare har Falkö-

kyrkoråd utsett Ted Rosvall,
-ofta, som tidigare tjänstgjort i
anda och Jäla. Ted tjänstgör

vid Falköpings musikskola. För
T han ej okänd, då han vikarierat
:idigare.
hälsar honom nu varmt välkom-
i det kyrkomuslkaliska arbetet
Tedriksbergs kyrka.

Stig Luttermark.



NYTT STUDIEÅR I SKS REGI
Höst igen - studiedags. I en studie-
cirkel har du tillfälle studera och dis-
kutera l kamratlig samvaro vad som
intresserar dig. Kanske SKS i FAL-
BYGDEN har en cirkel som passar
dig.

I samband med "FÖrsamlingsåret i
Skara, stift" är du välkommen att
delta i kyrkoherde Stig Luttermarks
cirkel "Församlingen i Bibeln", var-
annan tisdag l S:t Olofs gård. Detta
ämne studerar vi även under kommi-
nisrer Karl-Erik Tysks ledning i Tor-
björntorps och Frlggeråkers försam-
ling.

Bo Giertz har med utgångspunkt i
den grekiska grundtexten gjort en ny-
översättning av fem Paulusbrev: Ga-
låter-, Efesier-, Fillpper- och Ko-
losserbrevet och brevet till Fllemon.
Han har försökt att fånga något av
rytmen och klangen i Paulus språk
och återge dennas tankar på modern
svenska och på så sätt göra Paulus
begriplig för en vanlig nutidsmän-
niska. Detta kan du studera. i cirkeln
"Fem brev av Paulus" under kommi-
nister Lars Magnussons ledning i MÖs-
sebergs kyrka.

tidigare under många är arbetat som
språklärare vid grundskolor och gym-
nasier. Sedan 1973 sköter hon även
SKS lokalavdelning l Skara-Götene
med halvtidstjänstgöring. Hon har
sin. expedition förlagt i Falköpings
församlingshem med ingång från Wa"
renbcrgsgatan, där hon träffas på ons-
dagar mellan 9-16 och fredagar mel-
lan 9-12. Med denna nya ordning
väntas en efféktivisering av studiear-
betet.

Kyrkaodjunkt Claes Strömqvlst er-
bjuder "Samtalsbibelstudier" onsda-
gar l Fredriksbergs kyrka.

En nybörjarkurs i "HEBREISKA"
har länge efterlysts och prosten Ivar
Nilsson har erbjudit sig att leda clr-
keln. Här finns fint tillfälle att i god
samvaro träna de hebreiska språklju-
den.

Vi skall även samlas kring dr Tho-
mas Gordons omtalade bok "AK-
TIVT FÖRÄLDRASKAP". Aktivt
lyssnande på våra barn - att ge
klara "jag-budskap" - att lösa kon-
flikter så att "ingen förlorar" detta
skall vi studera i hans bok under led-
ning av förskollärare Christina Lars-
son.

En cirkel i "KERAMIK" under
ledning av förskollärare Ingegärd
Gerde kommer även att startas

Vill du veta mera om våra. studie-
cirklar, las då vårt program som finns
på pastorsexp. och på biblioteket eller
ännu heller ring studieinstruktören
tel. 193 30 eller 0511 -148 18.

Välkommen till Intressanta och lä-
rorika studier och en givande sam-
varo.

Ueselotte Henriksson
Studieinstruktör

Dagens bibelord
Telefon 14880

Kyrkobladet redigerat av S. Luttermark.
Foto: H. Karlsson och L. Pettersson.

SU»B O t SDNÉH


