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INTERVJU
Gun Palmqvist intervjuar Karl-Erik Andersson

l

Kantor Karl-Erik Anderson vid orgeln i Mö^-
sebergs kyrka. Orgeln av östtysk modeU,
EULE, och ombyggd dv Smedmdn i Lidkö-

pmg.

Hur kom det sig, att du hlev kyrko-
miisiker?
- Det som egentligen satte fart på

mitt intresse för kyrkomusik var itt
jag började med musrkteoretiska stu-
dier, harmonilära, och sedermera
även studier i kontrapunkt. Sen var
intresset grundlagt. Och det har se-
dan blivit mer och mer något av en
kallelse att arbeta med kyrkomusik.

l:a sid. bild; Kantor Henry Svensson 'uäl-
komsthdlsä. ^. a-v kyrkoherde Stig Luitermark

vid högmässan i MÖssebergs kyrka.

När jag använder ordet kallelse så fal-
ler det tillbaks till tonåren, då jag
kände en kallelse till förkunnarens
uppgift. Det blev nu inte mm vag,
men efterhand som det musikaliska
intresset vaxte och utvecklades så
klarnade det mer och mer att det var
den uppgiften som var - ;a just det -
en kaHelse.

Har var kyrkomasikerns arhetsför-
hällande för 40 ar sedan och n U?
- Kyrko musikern as arbeisförhål-

landen har ju förbättrats avsevärt se-
dan 30-40-talet. På den tiden var väl
kyrkomuslkerns uppgifter oftast en
"trevlig bisyssla" fp r den som hade
"gåvan . Nu harJu dock många kyr-
kömusiker möjlighet att använda
verklig arbetstid till uppgifterna.
Men fortfarande är det vaf Högst få,
av folk I allmänhet, som har någon
aning om hur mycket arbete som i
verkfigheten ligger bakom en kyrko-
musikers framträdanden.

Själv minns jag, från den tiden då
jag Jobbade som vanlig hantverkare,
hur jag blev uppringd av en Pastor,
som måste ha hjälp med organist för
söndagens gudstjänst. Jag Kade Just
då vant sjukskriven några veckor och
bara. precis börjat mitt vanliga arbete,
varför Jag måste svara att fag knap-
past kunde ta någon tjänst på söncfa-
;en, varpå Pastorn resolut svarade:
[a, men det här ar ju inget arbete, det
är ju bara att du är här i kyrkan kl. 11
på söndag.

D^ kommer frän Missionsförbundet.
Vad finns det för likheter och sktll-



nåder mellan SMF och Svenska
Kyrkan heträffande gndstjänst-
och mnsikliv?
- Visst ar det skillnad på guds-

tjänstformer i Missionsförbundet
och Svenska Kyrkan. Men personll-
;en finner jag mig väl tillrätta i båda-
lera. Det kan ju faktiskt vara så att

den enklare gudstjänstformen ger
organisten större möjligheter till en
rikare musikalisk Insats. I Svenska

Kyrkans ^ fastare gudst^änstformer,
blir det ju ibland inte tid till några
spontana insatser. Men jag har samtl-
digt stor respekt för Svenska Kyr-
kans hlstorisRa arv då det galler litur-
gin, och det har varit mycket intres-
sant att få utöva den i praktisk gär-
ning.

Under din tid i Falköping har det hli-
vit en hel de l förändringar pä guds-
tjänstlivets område, nya psalmer,
nya gudstjänstordningar. Hur ser
(u pä detta ?

- Jag tycker att förändringarna i
ston sett ar till det bättre. Och de nya
^udstjänstformerna ger faktiskt m6j-
fighet till en viss spontanitet, som jag
nämnde om förut. Jag tänker då inte
minst på de ökade möjligheter att ak-
tivera Församlingen i guästJänsten.

Vilken av kyrkomasikerns mänga
oli-k^- arbetsfipp^ifter (or^elspel,
körledning, undervisning, admi-
nistration) har betytt mest för digi
- Det som legat mig allra varmast

om hjärtat är val orgelspelet i guds-
tjänsterna. Men körverksamheten in-
tar givetvis en stor del av intresset.
Och au få vandra genom kyrkoåret
tiHsammans med en kör är verkligen
personligen berikande. Adminisfra-
tion? - Det är ett nödvändigt ont för
en kyrkomusiker.

Vilken funktion har musiken i guds-
tjänsten? Vad är kyrkomusikeyis
egentliga, viktigaste uppgift f

T&omusikens uppgift? Man
har ifrågasatt om kyrkomusiken har
någon/or^^nn^n^e uppgift. Men om
den inte ar förkunnanäe, vad är den
då? Kanske andligt tidsfördriv?
Hemska tanke. En körsång kan Ju
förkunna genom sin text. Men
orgeln? Jag tänker så har: Eu m-
gangspreluciium på en tacksägelsedaj
eller en fastlagssondag, för att ta två
motsatser, måste rimligen få olika ut-
formning. Nog kan, åtminstone den
vane kyrkobesökaren, uppfatta ett
budskap l detta. Guds majestät och
väldighet ma väl kunna uttryckas i
oreel^-langen, men även Hans nåd
oc& kärlek. Det har )u också sagts:
Det som aldrig kan uttryckas till fullo
i ord, det kan musiken hjälpa oss att
ändå uppfatta något av.

'V ad skall du göra som pensionär^
- Ja något sysslolöshetens spöke

har j äg hitintills inte behövt känna av.
Under de månader som gått sedan
pensioneringen har det nästan fprt-
satt som förut, med alla vikariat. Och
i den mån hälsa och krafter räcker till
har jag givetvis ingenting emot det,
eftersom uppgifterna bereder m[[
mycket glädje. Men man hoppas väl
saintldlgt på lite lugnare fÖrhaHanden
framöver.

KYRKANS
MUSIKUNDERVISNING

har plats för nya elever. Kostnadsfri
undervisning i orgel, musikteori,
sång och piano.

Upplysningar: Musikdir. Gun Palm-
qvist, tel. 184 35.



Mössebergs kyrkokör

Kantor Andersson leder kåren för sina sangen

Mössehergs kyrkokö, v, d avskeddunchen pä Bredaklick.



avtackar sin körledare

Mössehergs kyrkokör änder ledning av kantor Karl-Enk Andersson.

4»%
Ordföranden i kören Gösta Öfverman avtackar sin avhal/ne dirigent,



si^é
SVERIGES KYBKUGA STUDIEFÖRBUND

SKS Mitt i Skara stift inbjuder till en
ny studiesäsong. Vi ber samtidigt att
fä tacka cirkelledare och deltagare för
det gångna året. Även detta år har
SKSTiaft en stor uppgång.

Aktuella studiecirklar
Bibelstudier, Traditioner kring jul

och påsk, Franciskus - de fattigas n-
kedom, Känn din hembygd (Gud-
hem), Aldreår-Framtldsar, Hur får
jag mat och värme i en kris?, Språk,
Bibeln på engelska, Släktforskning,
Teater, Folkdräktssömnad, KläJ-
sömnad) Makramé, Biodling.

På vår exp. l församlingshemmet i
Falköping träffas Margareta Jämte-
mus tisdag och torsdag 10. 00-12. 00,
tel. 193 36 övriga dagar tel. 204 41.

På exp. i Skara träffas Anita K.jäll-
ström och Inga Johansson dagligen
8.00-16. 00, tel. 0511-148 18,

Välkommen!

Samtalskvällar i
Mössebergs kyrka
i S:t Lukasstiftelsens regi

Söndagen den 28 sept. "Min tro
min dikt". Diktaren Lennart
Dahl.

Söndagen den 19 okt. "Min tro och
min konst". Kh. Ulf Widell,
Främmestad.

Söndagen den 16 nov. "Tron och
Musiken".

Musikdirektör Gudrun Zethelius,
Västerlanda.

Vad livet lärt mig
Livet har lärt mig, att det som världen
hade att giva mig Icke skänkte mig
verklig lycka, trots allt det sköna jag
så^ ocTi det värdefulla som mötte mig

som även ibland skänkte mig
;Iädje. Det tillfredsställde dock icke
>ehovet djupast l mitt hjärta. Det var

mörkt framför mig och det var mörkt
omkring mig. Ja^ hade en bestämd
känsla av att det fattades något.

Detta lärde mig livet, och om detta
varit slutet, hade det sannerligen varit
sorgligt, men livet kan knappast lära
oss människor mera.

Men det var ej slutet, ty nu grep
Gud in. Kristus, som en gäng under-
visade Paulus om att irrande själar
kunna få komma från mörker till ljus,
han dro^ mig i sin nåd till si^, och jag
fick erfara, att han icke blott var
"världens ljus" utan också min per-
sonllge Frälsare. Tron pä bibelns Je-
sus skänkte mig syndaförlåtelse.
Mörkret försvann och ljuset lyste bå-
de över min väg och Över evigheten.

Vad livet icke kunde lära mig, det
fick jag med min Mästare och mitt
livs Konung.

Oscar Bernadotte

De kyrkliga syföreningarnas
försäljningar

4 nov. Kamratkretsens försäljning i
Församlingshemmet.

12 nov. Kyrkans syförenings försälj-
ning i Församlingshemmet.

18 nov. Fredriksbergs syförenings för-
säljning i Fredriksbergs kyrka.

22 nov. Friggeråkcrs försäljning i Byg-
degården.

25 nov. Frivililiggruppcns försäljning i
Församlingshemmet.

28 nov. Torbjörntorps försäljning i För-
samlingshemmet.



Lördagen den 4 oktober kl. 10-14

Loppmarknad
i Falköpings församlingshem, Warenbergsgatan 5, till förmån för

Flykting -86
Kl. 13 Auktion - Underhållning - Servering.

ÖPPET i församlingshemmet torsdag, fredag 2 och 3 oktober kl. 13-18
för inlämning av föremål till loppmarknaden. För ev. hamtnine rii
måndag el. tisdag 29-30 sept. tel. '110 16, 116 99, 150 85 el. II^TO.'

Torbjörntorps församlingshem är öppet för inlämning tisdag och
onsdag 30 september och loktober kl. 18-19.

t'ör hämtning, ring 311 72 el. 123 99 veckan före.
Varmt välkomna!

Diakonis - Lutherhjälpen - Rädda barnen - Röda Korset

Bön för flyktingar:
Herre, ingen människa ar en främling för dig
och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig.
Vi ber dig: tag vård om alla dem
som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära.
Var nära alla dem som måste söka sitt uppehälle i främmande
land, utlämnade åt okända människors godtycke.
Låt dem få möta godhet och vänlighet,
ge dem nya vänner och nytt hopp.
Ge oss Öppna och förstående hjärtan
och nåden att få hjälpa för din skull,
du som själv blev ettlandsflyktigt barn,
på flykt undan mördares hand.
Låt fredliga tider komma, låt rättvisan komma,
låt ditt rike komma,
så att människor kan leva som syskon
genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT 1986

Sönd.-o. helgd. S ;t Olof Mösseberg Fredriksb. F"gg. Torbj. Luttra

ISsöndeTref
28 september SL1I HL11 RH 9. 30 FM RH11

T14ek
Katarinag HL9. 30N

D Hel Mikaels dag
5 oktober SL11N LM 9. 30 N

RH 9. 30 F
T18FI T11N LM 11

Tacksägelsedagen
12 oktober

SL 11 F
SL 14 dop

LM 9. 30 N
LM15F RH15F T11F T 9.30 F LM 11

21 sönci eTref
19 oktober RH11 LM 11 RH 9. 30 N LM 18 T11N

22 söndeTref
26 oktober SL 11 N LM 11 RH 18 N RH1I Til SL 9. 30 N

Alla Helgons Dag
l november

SL 11
SL 14 dop LM 11 N RH 9.30 T11N T 19.30 LM 19.30

Sänd c A Helgons d
2 november

T11N
T15UK T ]8 ek

24söndeTref
9 november LM 11 LM 9. 30 N RH 9. 30 FM RH18

SL 19. 30
mu

Sönd f Domsönd
16 november LM 11 N RH11 LM 9. 30 F SL 11 T11AI SL 9.30

Domsöndagcn
23 november RH11 I.M9. 30N RH 18 N TDN LM11N

l sönd i Advent
30 november

SL 11
SL 14 dop

LM9N
LM II RH9. 30FH T14; Til RH19

2 sond i Advent
/december

SL11
SL 18 MU SL 9.30 N RH 9.30 RH11 Til

SL = StigLuttermark
LM = Lars Magnusson
RH = Rune Hjelm
T ^ Karl-ErikTysk
HL = HugoLidefelt
N = Nattvard
FM = Familjemässa
ek = Ekumenisk gudstjänst
mu = musikgudstjänst
dop = dopgudstjänsr
Fl - Flykting
UK = Uppståndels kapell
AI = Ansgarsinvigning
F = Familjegudstjänst
FH = Familjehögmässa

Israelsresor
Mars (Reseledare) Lars Magnusson
April (Reseledare) Stig Luttermark

Förbönsgudstjänster
med HHN
l S: t Olofs kyrka

Lördagar 18.00
20 sept., 11 okt., 8 nov. och 6 dec.
Förbönsämnen kan inringas till kh.
Luttermark, tel. 10003.

Sätt regelbundet
in Din gåva

till Lutherhjälpen.
Vårt postgiro 23 16 56-0 Falköping

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Lars Pettersson


