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ÄNGLAR - VISST BEHÖVER VI DEM!
För några veckor sedan läste jag en 11-
ten bok som bär titeln : Änglar ~ dom
finns. Bokens författare Teol. doktor

Ingemar Franck har genom sin ut-
gåva gjort sin avhandling om Mika-
elidagens predikan - tillgänglig för en
vidare krets av människor.

Det har under seklernas gång -
ända från den första kristna tiden -

funnits varierande synpunkter på hur
man skall uppfatta läran om änglarna.
Det har dock aldrig funnits någon
tvekan om firandet av den helige Mi-
kaels dag som den särskilda änglada-
gen på kyrkoåret. På vissa håll 3n5ågs
den som en av kyrkoårets viktigaste
dagar. Ärkeängeln Mikael ansågs un-
der medeltiden stå i rang näst efter
Jungfru Maria. Nar Luther framhål-
ler Mikaelidagens firande så lägger
han ett pedagogiskt syfte på firandet,
då han säger: "Det måste hos de
kristna finnas kunskap om de kära
änglarna och det är för oss mycket
nyttigt och trösterikt att vi känna till
deras ämbete och verksamhet samr

vad man skall ha för uppfattning om
dem".

Änglarna har en dubbel tjänst. De
Står i tjänst hos Gud och de tjänar
också människorna. Änglarna tjänar
Gud med sin lovsång och tillbedjan.
Uppb. 7:11, Psalt. 148:2. Men vi kan
också säga att genom korsets Tecken
kan änglarna bevara människorna
från dec onda.

I Uppenb, 7 står det: "Och jag såg
en annan ängel stiga fram från öster
med den levande Gudens sigill, och
han ropade med hög röst till de fyra
änglarna som hade fått rätt att skada
jorden och havet; "Skada inte jorden

Mikael strider mot draken.

eller havet eller träden förrän vi har

märkt vår Guds tjänare med sigill på
deras pannor".

Här är der fråga om korsets tecken
som änglarna Inpräglar i niänniskor-
nas hjärtan, så att det onda ej skall
kunna skada dem.

Änglar - visst behöver vi dem!
Men det är inte genom änglarna utan
endast genom Kristus som vi kan nå
det himmelska målet. Människans sa-

Iighet har sin grund i Kristi förso-
ningsgarnmg.
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På himlens våglängd
I en barnbok låter den tyske förf. Jörg
Zing ett litet åsnefölsäsa så här: Det
finns människor som säger att det
inte finns några änglar, andra säger
att de finns. Men så kan man inte
säga Man måste fråga: hur skall jag
vara för att Gud skall kunna tala till
mig - kanske genom en ängel?"

Det här med trons ögon illustrerar
Bibeln på ett levande satt i 2 Kung 6 i
berättelsen om profeten Elisa och
hans tjänare. En tidig morgon fick de
se att en här med hästar och vagnar
omringade staden Datan. Det var en
stor här som kungen i Aram skickat
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g"PaJn^" det varP. r°feten de"vil1e
D"-fo,. *^c". dar stod de »samma:
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är 'ntu,?de; "Frukta in.tel Ty de som
dem^', w's, ärflerä"desomärmed
Men ;<uet ku",de ton åren inte alls se.
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RUDOLF JOHANSSON - TILL MINNE

Den gamla gårdens sorg
Byggnader av trä eller sten det är ju
döda ting, eller hur?

Inte kan de glädjas eller sörja som
vi människor så ofta gör. - - - Eller
kan de? - Ibland tror man det! Ser du
på den här bilden så blir du alldeles
säker.

Tisdagen den 12 april 1988 sörjde
den gamla prästgården i S:t Olof till-
sammans med en hel församling en
kär herde, en nära vän och uppoff-
rande fadersgestalt i både hem och
församling.

RUDOLF JOHANSSON, vigdes
denna dag till gravens vila. Hans stoft
vilar på S:i Olofs kyrkogård l väntan
på uppståndelsens dag.

RADIOS:! OLOF
Morgonbön och aktuell kvart
varje lördag kl. 7. 00-7.30,

samt repr. kl. 8.00-8. 30.

Från och med 2 okt. sändes
gudstjänsten från någon av
stadens kyrkor, söndagar kl.

11.00.



En Sommarhälsning
från Vilske-Kleva

Som avslutning på vårtermi-
nens miniorverksamhet ord-

nades 2 läger i Ansgarsstugan
Vilske-Kleva.

För Fredrikbergsungdo-
marna 29-30 april samt för
Mösseberg och S;t Olof 3-4
juni. Juniorer från Luttra var
hjälpledare.

Som ledare för lägret funge-
rade Elisabeth Svensson, Ann
Engström, Kristina Edwards-
son och Birgitta Hjortstorp.

TILL DIG
i höstmörkret!

Från Kerstin och
Maria.

VARSÅGOD!! - ENSOMMARBUKETTOCHETT
SOLIGT LEENDE.



S:t Olofs kyrka, en oas för själen ...
Kyrkan mitt inne i stan', ett stenkast
från torget bara - dit söker sig män-
niskor, och finner stillhet och ro för
själen.

En helt vanlig dag i slutet av au"
gusti kunde det vid besök se ut så här:

Inne i kyrkorummet enstaka besö-
käre som beundrar rummets skönhet

och andaktsskapande atmosfär, tan-
der ett ljus i Ijusbäraren eller bara sit-
ter i en bänk med blicken vänd mot

altaret. - Kyrkan är öppen för besök,
för bön och enskild andakt, något
som utnyttjas flitigt.

Till kyrkparken hade denna dag
som så ofta ganska många sökt sig i
det vackra sensommarvädret.

Bildskolans elever som just börjat
ny termin, satt här och fångade motiv
för sin akvarellmålning.

Andra hade bara slagit sig ned för
att vila och njuta av solvärmen.

a<

Mitt på vägen sitter hon, Margit Hemming. - Men vad betyder väl det ? ?



Nu måste vi snart stiga
åt sidan

Gunvor Tohansson kommer In se-

nom kyrkgrinden med en nybunden
blom.sterkrans. Vi förstår . . .

Lär mig du skog att
vissna glad! ... "

Sv.ps. 304:!

l'?. ?S
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Marie-Louise Ljungberg, Falköping och Birgitta Hiillert, Brotldarp.



Några tankar kring en dammsugare ...
Av Runa Johansson (Lokalvårdare i pastoratet)

På morgonen varje dag
vi träffas min dammsugare och jag
leker med papperskorgar tafatt
som stått där så stinna över natt.

Att damma skrivbord är inte alltid så
lätt

får leta efter en tom liten plätt
men papperen har sin uppgift att fylla
och sättes sen upp i en hylla.

Telefonen den ringer och ringer
vaktmästarn han springer och

springer
Han tycks kunna fixa allt
så och när dammsugarn blivit halt.

Vattna blommor, vaska golv
låsa dörren klockan tolv.

Nästa avdelning sen står på tur
där trappan tas i moll och dur.

Den ena dagen är inte den andra lik
kyrkan kan dammsugas under stilla

orgelmusik
och ifrån läktaren hörde jag en annan

gäng
Panis Angelicus, en underbar sång.

Godis och kolapapper vittnar om
från vilken bänkrad konfirmanderna

kom
en hårnål, en handske där
undrar om en tant kanske suttit där.

Vems stoft det var

man nyss till gravens vila bar
tankarna snabbt ilar förbi.

Var det befrielse eller tragedi.

Att städa i en kyrka
ger också själen kraft och styrka
påminner om livets allvar
men också om vilken stor Gud vi har.

Till allas vår trivsel.

Till detta kan endast tilläggas några
rader av dr Martin Luther. Förmod-

ligen står hans kära Käthe med sitt
husliga regemente som förebild.

"Bättre präst Du aldrig väst' än
pigan där hon går med sin kvast,
och tänker i tro uppä HERREN."

BÖN
Gud giv mig arbete
tills mitt liv är slut
och liv tills mitt
arbete är gjort.

Från engelskan



Några symboler i
Ordet symbol kommer av ett gre-
kiskt ord som betyder "foga sam-
man". I Grekland brukar man under

antiken ge en gäst såsom ett minnes-
märke eller igenkänningstecken hälf-
ten av en avbruten ring. Genom att
foga samman de båda delarna kunde
man legitimera sig. När det gäller den
kristna symbolen eller bilden, så kan
man säga att det eviga och himmelska
har fogats samman med det jordiska
och förgängliga. Bilden och symbo-
len är inte bara en bild utan också en

bärare av en verklighet som talar om
Guds sätt att leva och vår möjlighet
att na honom.

Inför Mössebergs kyrkas renove-
ring skall vi bara se på några symbo-
ler och deras betydelse:

KRISTUS SÅSOM EN SOL. Så
ser vi den till himlen farande och från

himlen kommande Frälsaren på kyr-
kans korvägg. Antikens solsymbolik
användes redan av de första kristna.
Han är den utlovade Rättfärdighe-
tens sol som kan förjaga allt mörker.
Han är "solarnas sol från Betlehem:

(Sv. Ps. 495:6) sjunger vi i en av våra
psalmer och Han ar Världens ljus.
Exemplen kan bli många.

FÅGEL. I korprydnaden finner vi
en få^el som sjunger inför Kristus,
Solen. Fågelsymboliken finns i
många sammanhang men enklast går
våra tankar till ett par av våra psal-
mer, som talar om Kristi återkomst:
"Som fågelen vi ljusan dag sig gläder'
(Sv. Ps. 325 v. 3) och "O ljuvliga land
. . . där fågeln ej dör"(Sv. Ps. 258 v.
3).

VINSTOCK. En av kvinnorna
lyfter en vinstock mot den komman-

Mössebergs kyrka
de Kristus. Jesus säger: "Jag är vin-
stocken" CJoh. 15:1). Vinstockcn är
även en bild för Livets träd och kvin-
nan kan tolkas som Maria vid Livets

träd. Detta i motsats till Kunskapens
träd som ofta avbildas med dödskal-
lar och orm. Vid detta träd står ofta
Eva.

LAGERKRANS. En lagerkrans
räcks i skulpt uren mot Kristus såsom

segraren. Den symboliserar oclödlig-
het. Det sägs att de första kristna lade
sig döda på lagerblad ty "de i Kristus
avsomnade upphör inte att leva". La-
gern är också en symbol för dopet.
Enligt Plinius är lagern det träd som
aldrig träffats av blixten. Kejsar Tibc-
rius lär vid åskväder ha prytt sitt hu-
vud med en lagerkrans.

ENHÖRNiNG. En av de ovanli-
gaste symboler som man kan finna i
våra kyrkor finns på kyrkans dop-
funt mot väster. Enhörningen (ur-
sprungligen en vit häst med ett rött
huvud och blå ögon samt ett spiral-
horn i pannan) är symbolen för ren-
het, oskuld, kyskhet och för inkarna-
tionen (Guds människoblivande).
Enhörningen är Kristus, han har vilat
i den rena Jungfru Marias sköte och
fångats d. v. s. han har i hennes sköte
antagit den mänskliga naturen och gi-
vit sig själv åt alla dem som söker Ho-
nom.

Kyrkan har många fler symboler
och säkert kommer de i framtiden att

betyda mycket för både sökande
människor och trons folk. Gud an-

vände ju själv bilden, när Han gav oss
sin son, som är "Guds väsens avbild
och likväl en mänskoson" (Sv. Ps.
119 v. 2).

Lars Magnusson



Kerstin Lindberg, Diakon
Anställd i pastoratet sedan l april 1988

Kerstin har gjort sitt val
Hennes kunnighet och stora erfaren-
het inom socialvården, vill hon nu
ställa i församlingens tjänst, och
helhjärtat arbeta för Kristi kyrka. I
Kyrkobladet säger vi VALKOM-
MEN!

Digt,
tiu ^

tjänst

<@ä meö
fauti om
lib !

RIA
Rådgivning i alkoholfrägor

Tel. 180 60
Varenbergsgatan 12

Öppettider:
onsd. -fred. 9-12,

tisd. o. torsd. 15-18 samt
19-21 (s. k. Riakvällar),
sönd. kl. 16. 00-17. 30.

VÄLKOMNA!
Kjell Rydén (förest.)



Britajnhan'i?<on, nvt. icka. s av ordf. i P..istoriifikyrkorndct Bör] c Reng.scedt .samt Ola Bergsten, ordf.

i församlin^skyrkoradf -r. I-'orn 1'T(I~)an Nilsson).

Sv. ps. 89:1, 3.
Söndagen den 29 maj. Missionsda-
gen. Heliga Trefaldighets och tillika
Mors dag avtackades dlakoniassi-
stent Brita Johansson av kyrkoherde
Olle Hjortstorp i S:t Olo^s kyrka.

Brita har tjänat Falköpings Pasto-
rät under många år, och då hon efter
pensioneringen bor kvar inom Fng-
geråkcrs församling lämnar hon oss
alltså inte - till glädje och tröst för
mänga vänner.

Vi säger också ett varmt tack till
Brita för allt det arbete som hon lagt
ned på kyrkobladets distribution ut
till hemmen i vårt pastorat.

1. Se, jag vill bära ditt budskap,
Herre,
av hjärtat sjunga ditt lov och pris.
Medglädje vill jag ditt ord förkunna,
som gör den svage vis.

Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra dar din kärlek kan se.

Ja, låt ditt ord i mitt liv få rada,
då kan din vilja ske.
3. Gud, låt oss känna din Andes
ledning,
så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan,
till dess vi målet når.

Gud, låt ditt ord . . .



Predikoturer
Tacksägclsedagen
9 oktober S :t Olofs kyrka

20:ecTrcf.
16 oktober

21;ae. Tref.
23okt.

22:ac, Trcf.
30 oktober

Alla helgons dag
5 november

Sönd. e. Alla
helgons dag
6 november

Sönd. f.
Domsöncl.
13 november

Domsöndag
20 november

l ;asönd. i advent
27november

11. 00
18. 00

Mösscbcrgs kyrka 15.00
Fred riksbergs kyrka 15.00
Friggcråkcrs kyrka 11.00
Torbjörntorps kyrka 18. 00
LutTi-a kyrka ' 11. 00

S;t01ufskyrka 11.00
Mösscbcrgs kyrka 9. 30
Freclriksbergs kyrka 11.00
Friggcråkcrs kyrka 11. 00
S :t Olofs kyrka 11. 00
Mössebcrgs kyrka 11.00
F red ri kiiberg.s kyrka 9.30
Torbjörniorps kyrka 11. 00
I.uttrakyrka 14.00
S :t Olofs kyrka 11.00
S;t0]ofskyrka 18.00
Mös.sebc-rgs kyrka 9. 30
Prcdrik*>bcrgs kyrka 11.00
Friggerakers kyrka 11.00
Luttra kyrka ' 19. 00
S:t Olofs kyrka 11.00
Mässcbcrgs kyrka 11. 00
Freclriksberg.s kyrka 15.00
Torbjörntorps kyrka 19. 30
Luttrakyrka 14.00
S;l01ofskyrka 11. 00
S;t0]ofskvrka 18.00
Mössebergs kyrka 11. 00
Friggeråkcrs kyrka 11. 00
S:t Olofs kyrka 11.00
S:t Olofs kvrka 18. 00
Mössebergs kyrka 9. 30
Frcdriksbcrgs kyrka 11.00
Friggeräkers kyrka 11.00
S:t Olofs kyrka 11. 00
Mö.s.sebergs kyrka 11.00
Fredriksbcrgs kyrka 9. 30
Torbjörn torps kyrka 11.00
S;t Olofs kyrka 11. 00
Mössebergs kyrka 9. 00
Mössebcrgs kyrka 11. 00
I:rcdriksberg.s kyrka 9. 30
Torbjörntorps kyrka 11. 00
1'riggeråkers kyrka 14. 00
Luttra kyrka 14. 00

Högmässa, L. Magnusson
Tcmagudstjänst, O. Hjorr.storp
Fam.gudstjänst, L. Magnusson
Fam.gud.stjän.st, K. Hjelm
Fam.gudstjänst, K.-E. Tysk
Pam.gudstjänst, K.-E. Tysk
Fam. gudstjänst, O, Hjortsiorp
Gudstjänst, O. Hjortsrorp
Högmässa, L. Magnusson
Gudstjanst, R. Hjc'lm
Högmässa, I.. Magnusson

Gudstjänst, O. Hjortstorp
Gudstjänst, I.. Magnusson
Högmäsiia, L. Magnusson
Högmässa, K. -F. Tys

Gudstjänst, O. Hjon.storp
Högmässa, K.-E. Tysk
Temagudstjänst, O. Hjort*itorp
Höt:mäs.sa, K. -E. Tvsk
Gudstjänst, R. Hjelm
Gudstjänst, O. Hjortsiorp
Mässa, O. Hjortstorp
Gudst änst, R. Hjelm
Högmässa, L. Magnusson
Gudstjänst, R.. Hjelm
Gudstjänst, K. -E. Tysk
Högmässa, L. Magnus. son

Fam gudstjänst, O. Hjortstorp
Muslkgudstjänst
Gudstfänst, L. Magnusson
Högmässa, K. -E. Tysk

Högmässa, O. Hjortstorp
Temagudstjänst, O. Hjortsrorp
Högmässa, L. Magnusson
Högmässa, R. Hjelm
Guäsrjänst, L. Magnusson
Gudstjänst, O. Hjortstorp
Guiistjanst, R. Hjelm
Högmässa, K. Hjelm
Högmässa, K. -F. Tysk

Gudstjänst för stora och små, O. Hjorrstorp
Högmässa, L. Magnusson
(juästjänst, L. Magnui;'ion
Gudstjänst, R. Hjelm
Gudstjänst, K. -E. Tysk
Gudstjänst, K. -E. Tysk
Gudstjänst, O. Hjortstorp
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