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Tack till kyrkoherdeparet för
över tjugo års tjänst

Processionen in i kyrkan vid avskedsgitdstjänsten.

Falköpings kyrkoherdepar sedan
tretton år tillbaka men med över

tjugo prästår i pastoratet, Inger och
Stig Luttermark, lämnade i månads-
skiftet september-oktober sina upp-
drag i Falköping. Innan de försvann

till den nya hemorten Göteborg, där
Stig Luttermark upprätthåller en del-
tidstjänst som präst till pensionering-
en nästa år, fick de vara med om en
lång rad tack och avsked i officiella

!:a sid. umsiagshild: Kyrkoherde Stig Littter-
mark haller skriftetal vid avskedsgudstjänsten l

S:t Olofs kyrka.

sammanhang men också mer inoffi-
ciella. De präglades av värme och gav
också uttryck för det personliga in-
tresse kyrkoherdeparet visat i allt de
företagit sig.

I alla kyrkor i pastoratet höll Stig
Luttermark sin avskedspredikan i
samband med nattvardsgång. Han
betonade i många sammanhang hur
mycket det betydde för honom.

- Nattvarden är kyrkans insida.

Den rätte Kristus

Sista söndagen i tjänst predikade
Stig Luttermark i S:t Olofs kyrka



De fyra prästerna i Falköpings pastorat, Rune Hjelm, Karl-Enk Tysk, Lars Magnussson och Stig
Lattermark, delar ut nattvarden.

som var fylld till sista plats. Det var
en predikan som var präglad av min-
nen från Falbygden men också en
predikan om vikten av att människan
ser den rätte Kristus, inte den Kristus
hon vill se och själv skapar.

- Den stora faran för en präst är act
göra som folk tycker och inte ge
människan den Kristusbild hon be-
häver.

Samkväm

Vid det efterföljande samkvämet i
Församlingshemmet hölls en lång rad
tal till kyrkoherdeparet, präglade av
värme och tacksamhet. Blommor och

gåvor överlämnades och en kyrkokör

med medlemmar från hela pastoratet
sjöng.

Kyrkoherdeparets tack präglades
av framtidsförhoppningar, liksom
predikan i kyrkan gjort.

- Vi skall söka upp människan där
hon finns, var Stig Luttermarks häls-
ning till det pastorat han lämnade.

Förtroendevalda i kyrkoråd och
fullmäktige, representanter för kyrk-
liga föreningar och organisationer,
för frivilliga kyrkoarbetare och an-
ställda, ämbetsbröder och företrä-
dåre, alla framförde tack och gåvor.
En av dem var pastoratskyrkorådets
ordförande Valter Landrén som på-
minde om att det nödvändigaste för



Kyrkvärden Börje Rengstedt tackar kyrkoherdeparet Luttermark,

Stig Luttermark varit att nå ut till
människorna med kyrkans budskap,
att nå alla med evangeliet om Jesus
Kristus.

Politikertack
I samband med församlingsdelege-

rades och kyrkofullmäktiges sam-
manträden i oktober fick också kyr-
koherdeparet motta tack för sitt ar-
bete, som kyrkoherdepar men också
som politiker. De har båda varit leda-
möter i delegerade och fullmäktige,
valda av kds.

Stig Luttermark har också varit en
av kds representanter i kommunfull-
mäktige, sedan 1974. Vid fullmäkti-
gesammanträdet avtackades han med

tal, blommor och applåder. Stig Lut-
termark å sin sida tackade för "inspi-
ratlon och Irriutlon" under åren.

-Välkomna till oss t Göteborg, sa-
de Inger och Stig vid flera tillfällen.
Och de lovade också komma till Fal-
bygden som blivit "hemma" för dem
under mer än tjugo års prästgärnmg.

Stina Linnarsson

Lyssna på Falköpings närradio
90, 8 mHz

Radio S:t Olof.
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