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Född och uppväxt på Hästbacken
Intet förpliktar mera. än att vara född
och uppväxt på Hästbacken i Falkö-
ping._

Från Hästbackens horisont var man
privilegerad att bo överalltihop. Man
:ick ner till sta'n. Nerifrån hördes
.yrkklockorna. Därnere syntes ljusen

från den övriga staden och mitt över
sta?n på andra sidan gick solen ned ba-
kom Mösseberg. Ingen solnedgång var
den andra lik. Vi kollade det från vår
däsveranda vinter, vår sommar och
LOSt.

Sant förpliktar för det första för att
den miljön gav trygghet.
Solnedgångarna var lika och olika på

samma gång. Ock så var det med fol-
ket, som bodde på Hastbacken. De var
idoga, snälla och glada, vanliga och ori-
^inella på samma gång. Sånt ger trygg-
ict. De ägde sina hem. Inget hus var

det andra likt och alla trädgårdar var
helt olika men i alla växte samma slags
äpple-, päron- och körsbärsträd. Och
Ila odlade vi potatis, rödbetor, moröt-

ter och palsternackor. Lingon och blå-
bär plockade vi på Mösseberg och ÅI-
leberg. Det gav trygghet med potatis-
binge, rotfrukts lådor, syltkrukor, äp-
pellukt tills långt efter juJ!. I 25 år hade
jag mitt hem på Hästbacken. De flesta
grannarna var desamma alla dessa år.
Det gav trygghet. Nar någon bakade
skickades smakebak till de närmaste
grannarna. Ibland fick vi agg och slak-
temat från grannar och vänner. Se
många av oss hade även höns och jul-
gris. Sånt gav trygghet,

Sant förpliktar för det andra för att
det ger tro.
Bönderna på slätten kom till sta'n på

marknadsdagarna till Hastbacken en

;ång [ månaden. De var fromma och
Fräna på samma gång. De trodde på
sina tusenåriga gårdar men också på
Herren som bodde i deras hjärtan och
som de lovsjöng på sabbaten i de
många kyrkorna som far, farfar eller
förfäder längre tillbaka hade varit med
om att bygga. Så när de kom till mark-
nåden lyste det fromhet och humor i
ögonvrån, men det väste fränhet i fal-
sett ur mungiporna, då häsrskojarna
försökte sig på konster. En affär av-
;]'ordes med ett handslag. Detta var
ie)t förpliktande. Man litade stenhårt

på varandra när man kommit så långt.
Jag växte alltså upp i en miljö av tillit
och tro.

Sant förpliktar för det tredje för att
det ger visioner,
Till Hästbacken kom cirkusar med

elefanter, björnar, lejon, hastar, pn-
madonnor, clowner och biåsorkestrar.
På Hästbacken höll också Frälsningsar-
men samlingar och i tältmöten talade
ofta missionärer. Vilka möjligheter för
fantasin gav inte allt detta om länder
och folk långt bortom vår horisont.
Vår andliga värld var fylld med visioner
Inte bara för Falköping och falköpings-
bornas bästa och lycka utan för hälsa
och bättre förhållanden för folk som
levde i svält och sjukdom i mindre pri-
vilegerade länder än vårt. Prosten Wet-
terholm, församlingens diakonissor,
Frälsningsarméns löjtnant Greta Blad
och allas vår Astrid Nilsson var alla
speciella, horisontlyfrare som gav visio-
ner om att man en gång kanske skulle
kunna få hjälpa till i detta stora freds-
arbete ute [ världen.

Intet förpliktar mera än att vara född
och uppväxt på det Hästbacken i Fal-



Kyrkans arv
Vår svenska kyrka är en del av den
stora allmänneliga (=katolska) kyrkan
på jorden. Varje söndag läser vi vår
trosbekännelse och där bekänner vi att
kyrkan är en, helig allmännelig (^ka-
tolsk) och apostolisk. Jesus Kristus
grundade sin kyrka genom sina apost-
lar. Så har arvet förts vidare från gene-
ration till generation av döpta männi-
skor som levat som kristna människor.

Det finns alltså ett arv att ta vara pä
både för kyrkan och för Dig som kris-
ten. Det gäller att vara trogen det som
Gud säger i sitt Ord och som gäller för
alla människor i alla tider.

För att kyrkan skall fullgöra sitt arbete
pä jorden, måste hon vara fri.
Fri att tjäna sin Herre och på hans

villkor gå ut och möta människor med
evangelium. Det behövs inga Jordiska
garantier för att utföra den tjänsten.
Under århundraden har kyrkan käm-
pat under svåra villkor och segrat i
kampen, därför att hon vant fri i sin
handlande. Kampen har ofta varit en
kamp mot samhällen och ideologier,
som drivit sina idéer mot kristen tro.
Men kyrkan har segrat, ty kyrkan är
inte en organisation utan en levande
organism. Kyrkan är Kristi kropp i
världen och han samlar de sina och ger
dem vad de behöver. Precis som krop-
pens lemmar eller trädets grenar får vad
de behöver för att leva. Men då måste

köping, där människor och miljö mgjöt
tryggHet, tro och tvingande visioner in-
tygar

Karl-Ånders ötterland

Kristus få vara Herre. Annars kan arvet
slarvas bort. Frågan är om det inre är
stor risk för delta nu i vår Svenska
kyrka. Hon har bundits upp vid en
sekulariserad statsmakt, som i framti-
den skall skapa yttre ekonomiska ga-
rantier för arbetet och avgöra vad som
skall vara kyrkans lära eller inte. Då
har man också lämnat arvet i främ-
mande händer. Skatten, soin skulle
vara förvarad i himmelen, flyttas ner på
jorden" där mött och mal förstör och
där tjuvar bryter sig m och stjäl" (Matt.
6:19). Bekymren för det jordiska kom-
mer på ett sådant san, som Jesus varnar
för (Matt 6: 25). Kyrkans rikedom sit-
ter inte i pengar eller kyrkoskatter utan
i troheten mot sin Herre i den ställning
som han givit henne i världen. Arvet
som han ger oss är han själv l Order,
Bönen och Nattvarden. Utifrån de
kraftkällorna kan kampen mot det
onda i alla dess former föras.

Men arvet gäller också Dig!
Från generation till generation har

kristen tro förts vidare. Idag är del van-
ligt att kedjan bryts i vårt land. När
den unga generationen inte får lära
känna den levande Jesus och se hans
vilja med en människas liv. Vill du fora
arvet vidare? Till dina närmaste? Till
dem du möter i ord och handling? Du
får eön det i kraft av Kristi kärlek och
förlälelse som han ger dig varje dag och
särskilt om söndagarna i massan. Detta
är viktigt! Behandla inte Jesus Kristus
som en död tradition bara utan som en
levande Herre. Han kan ge både dig
och vår kyrka den glädje och frimo-
dighet tilltiaka som idag så ofta saknas!

Lars Magnusson



FÖRSAMLINGSFOTOGRAFEN HARALD KARLSSt

Gun Palmqvist övar med S;t Olofs barnkör.

De sjunger med glädje och spelar på nr tmiiT, trument.



sf HAR BESÖKT AKTIVITETER I VÅRT PASTORAT

l Mössebergs kyrka fann totograt't. -n dessa ungdomar i en Ansg-irsgrupp i full färd med att göra ett
collage.

Mana har samiat sin junior^rupp till studium i B)örm:orpävillan, Torbjörnrorp.



Ps altaren - Livets böneskola
När Jesus gick i synagogan, så bad man
ur Davids psaltare - Det blev hans
hjärteböner genom hela livet. På korset
hade han inga egna ord att bedja. Han
fullbordade psaltarens böner i Ps. 22.
"Min Gud, min Gud varför har du
övergivit mig . . . " Den psalmen som
slutar med orden "Han har gjort det'
eller som det också kan Översättas "Det
är fullbordat".

Jesus växte upp med de heliga sknf-
terna och skriFterna blev själva me-
ningen i hans liv. Hans verk var att
fullfcorda Skrifterna. När Jesus instif-
tade nattvarden var psaltarpsalmerna
innehållet i den försoningsmåltid där
Jesus ger sig själv i nattvardens instif-
tande. "Psll3:118.

När Jesus dör på korset beder Jesus
sin aftonbön hämtad från psaltarens
bok "fader, i dina händer befaller jag
min ande". Ps 31:6.

I Psaltaren bekänner sig de första
kristna till Jesus såsom Messias ko-
nungen.

I Psaltaren har de kristna i alla tider
hittat sig själva i Davids ångest under
sin kamp. David kämpar mot sina fien-
der men också mot Guds tystnad.
"Huru länge Pierre skall du så alldeles
förgäta mig?" Läs igenom Ps. 13 så
upptäcker du det. Gudsforhållandet
rymmer både ljus och mörker, kamp
och seger.

Lovsången i psalmerna öppnar dör-
ren in till Guds frälsning. Lovsången är
de betrycktas befrielsesång. Den är en
bekännelse till Guds storhet, men sam-
tidigt bevarar den innerligheten i "fa-
dem, som förbarmar sig över barnen".

"Loven Herren I alla hans verk, var-
helst hans herradöme är, Min själ lova
Herren. "Ps. 103:22.

Jesu böneskola, de första kristnas
böneskola, som fostrade dem att be
med Guds ord. Den bedjande förenas i
Andens gemenskap genom nöd, syn-
dabekännelse, tacksägelse och lovsång.

De formulerande orden fick vila i
själen och den bedjande förnam puls-
slagen från Guds eget hjärta i Jesus
Kristus.

De bestämda bönetiderna i templet
gav de kristna stadga i böneliver.

Det är en stor förmån att det finns
möjlighet i vår församling att leva i bön
varje vardagsmorgon 8.30 i S:t Olofs
kyrka.

Det tar tid att upptäcka tidegärden.
"Kom låt oss tillbedja och nedfalla, låt
oss knäböja för Herren vår skapare.'
Ps. 95: 6.

Vi behöver förbönen i templet men
också de små bönegrupperna i hem-
men.

De första kristna var ett bedjande
folk: Nu får du slå upp din Bibel och
läsa Apg. 2: 42^(7, Apg. 4: 23-31,
Apg. 12: 1-5. Matt. 18: 19-20.

Stig Luttermark

SYFORENINGS-
FÖRSÄLJNINGAR

KYRKANS SYFÖRENING
onsdagen 10 november

FREDRIKSBERGS SYFÖRENING
tisdagen 16 november

FRIVILLIGGRUPPEN
tisdagen 30 november

SKS i Skara - Götene - Falbygden

Exp. i Falköping tel. 0515 - 193 30, månda-
gar9. 30-11.00, torsdagar 14. 0(^16. 00.

Studieombud Anita Jonsson.
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Våra ungdomsarbetare: frirltlsledare Maria Pred-
riksson, som skriver brev till oss och Stellan He-

denda], som blivit vik. församlings^ssistent.

Hejsan!
Jag heter Maria Fredriksson, är snart

20 år och har just börjat jobba som
fritidsledare här i församlingen. Jag
kommer ifrån Sandhem, ett litet sam-
hälle där Jag trivs Jättebra.

Sedan jag bara var några år har jag
varit knuten till kyrkan. Det började
med söndagsskolan och när jag var sju
år började Jag i Ansgars.

Våren 1980 fick jag lite olika arbets-
uppgifter i kyrkan bl. a. som söndags-

.ollärare. Sommaren som följde job-
både jag i sommarkyrkan i Nykyrke
församling (i Mullsjö). Den huvudsak-
liga uppgiften där var med sommar-
konfirmander, men vi gjorde också en
del hembesök.

Hösten -80 blev jag Ansgarsledare,
först för juniorer och senare även för
miniorer. Den hösten bildade vi också
ett Kyrkans ungdom i Sandhem. Dar är
vi ett gäng som har väldigt kul.

DENNA LJUSBÄRARE
invigdes Den Helige Mikaels dag, dä
S:t Olofs körer sjöng lovsånger och
barnen tände ljus vid der stora Kris-
tusljuset. Där kan Du under varda-
gen finna din böneplats och meditera
vid Guds ord. I bokhyllen Intill fin-
ner du andaktsböcker.

Pä gymnasiet gick jag samhällsveten-
skaplig linje. Därefter Kar jag haft olika
jobb lite här och där, för det är ju så
ont om arbete. Jag har varit på fabrik,
'köksa" på Mullsjö friluftsgård, lärar-

vikarie och så arbetet i kyrkan. Det
rrke som jag fastnat för ha. r varit det i
.yrkan, sa nu hoppas jag att jag ska få
ett bra ar här och se om kyrkarberct"
kanske kan bli min framtid.

Hälsningar i Kristus från
Maria

RÖSTA TILL
KYRKOFULLMÄKTIGE
söndagen den 17 oktober. Röstlo-
kålen finner Du pä ditt röstkort. I
år blir det ingen samlingslista, utan
ett verkligt val, där partierna har
olika listor.
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SÖnd.- o. helgd. S:t Olof Mössebcrg Fredriksb. F"gg. TorbJ. Luttra

9 sänd. eTref.
17 Oktober

RH II
MUI7 LM 11 N RH 9. 30 LM 18 T 11 N SL 9. 30 N

20 sönci, eTref,
24 oktober LW11 LW9.30 RH [l N Til N RH 19. 30

Tacksägelsedagen
31 oktober

SL II N
SL 17 v LM 11 I: ItH 15 F T 9.30 1: R]| 19. 30

Alla Helgons dag
6 november

SL 11
SL I5UK LM II N RH 11 N Til N T 19. 30 LM 9. 30

22 sänd. e Tref.
7 november LM SL 9. 30 LM 18 SL11 N

Sönd. t Domsönd.
14 november SL II N KH 9. 30 RH 11 N TISN l.M T11N

Domsöndagcn
21 november RH l LM 11 N

RH 9. 30

KH l 8 mu LM 18 Til

l sönd. i Advent
28 november SL II

LM 9 N
LM 11 RH 9. 30 T 14 s T 11 RH 19. 30

2 sönd. l Advent
5 december

SL 11 N
Sl. 18 RB SL 9. 30 RH 11 N RH 19.30 T II N

SL = Stig Lunennark
LM = Lars Magnusson
RH = Rune Hjelm
T - Karl-ErikTysk

L\V = Lennart Wctterholin
N = Nattvard

FH = Pamiljehö^niässa
F = Familjcgudstjanst

inu = Musikgudstjänst
v = Vesper
UK ~= Uppståndelsens kapell
RB ̂  Rädda Barnen

MUSIKGUDSTJÄNSTER
HÖSTEN 1982

Lördagen den 16 okt. kl. 18 i Mössebergs
kyrka. Elever och lärare från musikllnJen
vid Skara stifts folkhögskola i Hjo

Söndagen den 17 okt. kl. 17 i S:t Olofs
kyrka. Gustav Adolfs ungdomskör,
Borås. Dirigent och orgelsolist musikdlr.
Dagmar Stäven.

Lördagen den 30 akt. kl. 18 i S:t Olofs
kyrka. Ållebergskören. Dirigent musik-
dir. Tore Svensson.

Söndagen den 21 nov. kl. 18. 00 i Fredriks-
bergs kyrka musikgudstjänst med musi-

calen Noaks Ark. Fredriksbergs och
Blidsbergs kyrkors körer.

Söndagen den 5 dec. kl. 18 i S:r Olofs
kyrka. Rädda Barnens Ijusgudsrjänst.
Pastoratets barnkörer.

Söndagen den 12 dcc. kl. 19 i S:t Olofs
kyrka. Orkesterföreningens julkonserr.

Lördagen den 18 dec. kl. 18 i S:t Olofs
kyrka. Advcnrsmusik med ungdomskö-
ren

Trettondedagjul den6 jan. 1983 kl. 17iS:t
Olofs kyrka. Julmusik med kyrkokörcn,
ungdomskören och barnkören.

l:a sidans omslagsbild: Diakoniassistent Brita
Johansson läser Guds ord och samtalar med Edit
Persson pä sjukhuset.

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.
foto: Harald Karlsson.


