
l. -. ->'

,^K

.Al-s-.
?."»».

E*A

.^it1---

?'

^

/
'y fr
Mft'

,'».<'.-

/

/

(,1

<. '<-'

-<. \

KVRKOBLAD
Trö>* Falköpings Pas+o^at



Vem är jag Herre?

Spegeln visar mig en bild - röntgenplåten en annan.
Jag måste erkänna, trots allt, att spegelbilden tilltalar mig mest.

Jag vet - av spegelbilden skall en gång bara det vara kvar
som röntgenbilden visar - men jag vet inte tiden dit.

Jag är rädd, Herre - rädd för min röntgenbild!
Ar det allt som blir kvar av mig?

Skall också den försvinna?

Vem är jag, Herre?

Jag säger dig:
Varken spegelbilden - eller bilden på röntgenplåten -

är du.

Båda bilderna avslöjar något om dig, om din person.
Det väsentliga kan de inte återge.

Vem är jag. Herre?
Du är någon som jag älskar. Du lever
i mina ögon. Hur du ser ut hos mig

kan ingen föreställa sig, inte ens
du. Min bild av dig kan ingen för-
vanska eller sudda ut - inte nu och

inte i evighet. Du är min, jag är
alltid

hos dig
om du ock vandrar i dödsskuggans dal - var inte rädd!

Ingemar Bruto (i samtal med Helmut Sanne - en meditativ kväll i Bredenfelde,
DDR)



-/i"» .

»r<

.%*"
>. »

^.
'^

;1^-T«

»f

KVRKOBL^P
Föi^ Falköpings T:?as+o>*a+



Vem är jag Herre?

Spegeln visar mig en bild - röntgenplåten en annan.
Jag måste erkänna, trots allt, att spegelbilden tilltalar mig mest.

Jag vet - av spegelbilden skall en gång bara det vara kvar
som röntgenbilden visar - men jag vet inte tiden dit.

Jag är rädd, Herre - rädd för min röntgenbild!
Ar det allt som blir kvar av mig?

Skall också den försvinna?

Vem är jag, Herre?

Jag säger dig:
Varken spegelbilden - eller bilden på röntgenplåten -

är du.
Båda bilderna avslöjar något om dig, om din person.

Det väsentliga kan de inte återge.

Vem är jag, Herre?
Du är någon som jag älskar. Du lever
i mina ögon. Hur du ser ut hos mig

kan ingen föreställa sig, inte ens
du. Min bild av dig kan Ingen för-
vanska eller sudda ut - inte nu och

inte i evighet. Du är min, jag är
alltid

hos dig
om du ock vandrar i dödsskuggans dal - var inte rädd!

Ingemar Bruto (i samral med Hclmut Sanne - en mcditativ kväll i Bredcnfclde,
DDR)
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Gt^n-Lis Lindgren
Foto: Dan Nilsson

Den 11 september började jag min tjänst
som församlingsdiakonissa i Mösse-
berg, Friggeråker och Torbjörntorp. Jag
kommer närmast från en distriktsskö-

tersketpnst l Värsås - Varola.. Au få
komma hit till Falköpings pastorat
känns som ett privilegium. Mitt arbete
kommer främst att vara bland ensamma

och äldre, men Jag vill också finnas till
för den som har det jobbigt på ett eller
annat sätt och som behöver kyrkans
omsorg. Herren själv har Ju gett oss en
förebild. Det ar viktigt att minnas att
diakoni inte är att producera d v s att
vara med i en massa sammanhang, utan
att reproducera, att för den enskilda
människan visa på Kristus. Därför har
alltid diakonin sitt ursprung i Mässan.
Där får jag hämta kraft att gå ut, men det
är också dit jag får komma tillbaka för
att i förbön bära fram alla jag mött. Med
Herrens hjälp vill jag gå in i detta arbete.

Sporra mig, helige Ande
gör Du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar,
låt mig till glädje bli.

Sv. Ps. 646:3

VÄLKOMMEN HÅKAN!
Håkan Svensson heter vår nye för-
samlingsassistent sedan l sept. Hå-
kan som närmast kommer från As-
kersund tillsammans med hustru Eva
och sönerna Jonas och Jakob är bo-
satta i Göteve. Vi önskar Dig Håkan
med familj välkomna till Falköping,
och i ditt arbete bland barn och ung-
dom i pastoratet mycken glädje, In-
spiration och vänskap!

Foto: Dan Nilsson



Ifrån snickarbo?a

Lars Ax, Luttra

församlings
egen träsnidare
tillbringar det
mesta av sin tid
; snickarboden

hemma på går-
den.

Här ute i snickarboden tillverkas
ständigt något nytt, från utsökt vack-
ra nyttoföremål till konstfärdiga fi-
gurer med karaktärsdrag. Materialet
får avgöra vilken sorts figur som se-
dan växer fram. "Jag älskar hästar,
och snidar dem gärna, men är maten-
alet som jag arbetar med knotigt och
besvärligt, då kan just den hästen i sin
utformning uttrycka trötthet, och ge
intryck av att vara i dålig kondition.

Ätt arbeta med trä har varit mitt
stora intresse allt sedan jag var liten.
Jag tror att jag snickrade min första
stol redan som tioåring berättar Lars.
Det var min far som var min läromäs-
tare därhemma i Kinneved - träslöjd
i skolan har jag inte hunnit vara med
om. Men hemma hade vi ju också
jordbruk, och därför inte så mycket
tid över för vår hobby. Likadant blev
det sedan vi 1967 flyttade till Luttra,
Jordbruket tog mm mesta tid.'

I dag är Lars pensionär, har byggt
en egen verkstad och ägnar sig mer
helt at sin hobby. Så här säger han om
sin yrkesutövning: "Att skära i trä är
en gåva som jag fått, och den är jag
tacksam och glad över. Kan jag dess-
utom genom den göra något för and-
ra då blir glädjen så mycket större".

Lars alster återfinns ofta i samman-

häng där man arbetar för att samla in
pengar till nödlidande, inte minst ge-
nom Mission och Lutherhjälp. Han
har också fått vara med och tillverka

föremål l många av våra kyrkor och
gudstjänstrum. Här bara några exem-
pel: Processionskors i Luttra kyrka,
Julkrubba i Torbjörntorp, Påskljus-
stake och Krucifix i Mösseberg
m m. "De religiösa motiven inspire-
rar mig också allra mest", bekänner
Lars till slut på sitt ödmjuka stillsam-
ma satt.



Vägstationer - att vara
till för varandra

Kruclfixet ovanför altaret i Fredriks-
bergskyrkan är snidat av konstnänn-
nan Eva Spångberg i G:a Hjälmseryd.

I och utanför sitt hem strax norr om
G:a Hjälmseryds kyrka har Eva upp-
rättat en station för vila, meditation
och andlig inspiration öppet för alla
oss stressade och vilsna vägfarare. Du
som färdas vägen fram Jönköping-
Växjö, stanna upp en stund! - Se och
lyssna! - Du får mod, hopp och glädje
för fortsatt färd.

Vagstationer - ]a. det är ju våra kyr-
kor förstås - när de är öppna vill säga,
men ibland behövs också människor.

Eva Spångberg och Lars Ax vid Evas meditationsspir inför päskem drama. Texten "Se
mannen" hänsyftar pä skulfturen av den törnekrönte kristusgestait enibakgT unden.



Ja, sä är den snart bara ett ljuvligt minne,
den underbart vackra och rika sommar
som vi fått uppleva 1989.

Ordet sommar säljer bra, och därför
blir det också flitigt använt i reklamsyfte.
Vem kan föresten motstå att försöka sig
på alla dessa självklara läckerheter som
sommarsallad, sommarsill eller varför
inte några skivor sommarskinka.

SOMMAR
MINNEN

Sedan har vi avdelningen sommaruerk-
samhet som vi också i kyrkan flitigt ut-
nyttjar. Sommarmöten, sommarläger,
sommarkyrka och sommargemenskap
m m. Allt det här rymmer så mycket fint
och vackert, det ger oss en fläkt av sol,
grönska, fågelsång och ljumma vindar. Vi
behöver också bära med oss de här min-
nena för de grå och kulna dagarna, bevara
så mycket som möjligt av solskenet i blick
och hjärta.

Man kan faktiskt både spara och göm-
ma undan sina sommarbilder inom sig för
kommande behov - egna och andras.
Synintryck, hörseluppleveheY, dofter och
smaker.

"Det är håra var hemlighet - din och min " viskar Klas.



Sommarpsalm Av HARRY MARTINSSON

Det blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt iitt djupt bland gläntors

flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarang
och som med solens gyllne träd
hopsÖmmas vad för vad.

En sommarpsalm jag sjnnga ma
i skalens vinterdagar
och lata tungsint tanke ga
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
; vinterns långa sjalanöd,
ätt djtipt i minnet skada Gud
; evig sommarskrnd.

Sv. ps. 202

Sofia Aronsson var en utav de ungdomar som deltog i årets sommarkyrka. - Sommar-
kyrkan hade en mycket intensiv iirbetspenod under tre sommarveckor med frilufts-
gudstjänster, lunch andakter, torgsäng, besök pä vårdinrättningar och miniläger ute i

Ansgarsslttgan.



SOMMAREN - RESORNAS TID
Luttra församling ordnar sommartid en församlingsresa. Här deltar unga och
gamla, gemenskapen stärks och det är skönt att koppla utav och uppleva nya
miljöer tillsammans.

Tänk att de kan se så glada ut trots att det är tid för höhärgning därhemma! - Höskör-
den blev ju tidigare än beräknat i sommar, men regnet dröjde sa de fick ändå, in en god
skörd. Från vänster: Bengt och Barbro Lennartsson, Bertil Andersson och Lennart

Karlsson.

. <l"!ni
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Pratstund i det fria. Olle Hjortstorp och Ingemar Andersson.



Tankar i Allhelgonatid
^Ditt tempel är mörkt och lagt är dess valv,
Allhelgonaäag!
D är slocknar sommarens hymn som ett skalv
av klämtande slag.
Sin mantel river den svarta sky,
och lundarnas bleknade trasor fly,
och natten mässar om allt som dött,
allt hö, allt kött."
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Ja, i så mörka färger målar Erik Axel
Karlfeldt själva upptakten till sin dikt
Vinterorgel.

Allhelgonadag!!! - en dag l vårt
kyrkoår som samlar upp både ljus
och mörker - förgängelse och evlg-
het. Men i denna starka brytning
mellan nederlag och seger - död och
liv tonar sången från den lovsjungan-
de skaran inför Lammets tron.

Här i tiden behöver vi bli påminda
om mörkret för att rätt kunna värde-
sätta ljuset. Därför har vi fått Allhel-
gonadagen som en brytningspunkt
mellan förgänglighet och evighet.

Själva årstiden - hösten - låter oss
ana förgängligheten i tillvaron. När
jag ser ut genom fönstret i mitt ar-
betsrum i prästgården så ser jag hur
gulnade löv oupphörligt faller från
träden i kyrkparken. En matta av gu-

la löv breder ut sig på marken, en vir-
velvind jagar dem runt en stund in-
nan de fångas upp av kyrkogårdsar-
betarna.

En gång skall också min kropp bli
omhändertagen och förenas med jor-
den ". . . och natten mässar om allt
som dött, allt ho, allt kött. " Men detta
är inte hela sanningen. Det finns ett
ljus mitt i mörkret. Ja, det finns ett
löftesord som skall bära oss i väntan

på Livet - det verkliga Livet - som
ges oss genom uppståndelsens Her-
re:"Ty Lammet som står mitt för tro-
nen skall vara deras herde och leda
dem fram till livets vattenkällor, och
Gud skall torka alla tårar från deras

ögon.
Hälsning i Allhelgonatid från

Olle Hjortstorp

RADIOS:! OLOF

Sänder MORGONBÖN och LÖR-
DAGSEKO. Varje lördag kl 7. 00-7. 45

Samt repris kl 8.00-8.45
Direktsänd GUDSTJÄNST frän någon
av stadens kyrkor varje söndag kl 11. 00.

MORGONBÖNER OCH
GUDSTJÄNSTER sändes

gm Falköpings Ekumeniska Råd (FER).



VEM VILL HJÄLPA BÖRJE?

Radio S:t Olof vill utöka sitt programutbud och söker därför hjälp till
vår tekniker Börje Rengstedt-Hör av Dig! Tel 181 96 el 100 03.

^ev^^
^ -<i»^ll^i0?*

EN MENINGSFULL UPPGIFT! KANSKE JUST FÖR DIG?!



VÄLKOMMEN
ATT UPPLEVA

MUSIK
I FALKÖPINGS KYRKOR

5/11 MOSSEBERGS KYRKAU18. 00
söndag "Musik lAllhelgonatici" med BelSono

11/11 FREDRIKSBERGS KYRKA (tid: se FT)
lördag Live in concert: Vox de Luxe

18/11 S:TOLOFS KYRKAkl 15. 00
lördag Musik via kyrkoarets slut med:

Bergaton (S:t Olofs Kammarkör) och instrumentalister

25/11 MÖSSEBERGS KYRKA kl 18. 00

lördag Barnkörerna i Mösseberg, Luttra och S:t Olof

26/11 FREDRIKSBERGS KYRKA kl 18. 00
söndag Live in concert: Roland Utbult

9/12 FREDRIKSBERGS KYRKAkll9. 00-01. 00
lördag Musikcafé med Per Harling

10/12 S :T OLOFS KYRKA kl 18. 00
söndag JulkonsertmedFalbygdens Mänskor



Alla Helgons Dag
4 november

PREDIKOTURER
(Reservation för ev. ändringar)

GRUPPREKLAM
TILL HUSHÅLL

S :t Olofs kyrka 11.00
Mössebergs kyrka 11.00
Fredriksbergs kyrka 9. 30
Torbjörntorps kyrka 19.30
I.uttrakyrka 19. 30

Högmässa, Hjonstorp
Högmässa, Magnusson
Högmässa, Hjelm'
Vesper, Börjeson
Gudstjänst, Hjortstorp

Sönd. c.
Alla Helgons Dag
5 november

25:ee. Tref.
12 november

Sönd. före
Domsöndag
19 november

S:t Olofs kyrka 11.00
Uppståndelsens kapell 15. 00
Mössebergs kyrka" 18. 00
Friggeråkcrs kyrka 9. 30

S:t Olofs kyrka
S:l Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Torbjörntorps kyrka

S ;t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Friggeråkers kyrka
Luttra kyrka

Familj egudstjanst, HJortstorp
Gudstjänst, Magnusson
Musikgudstjänst, Magnusson
Mässa, Hjelm

11. 00 Gudstjänst, Börjeson
16. 00 Gudstjänst, Hjortstorp
11. 00 Högmässa, Magnusson

9. 30 Gudstjänst, Bruto
11.00 Högmässa, Hjonstorp

11.00 Högmässa, Hjortstorp
11.00 Familjegudstjänst, Bruto
9.30 Mässa, Hjelm

11.00 Gudstjän5t, Börjeson
14. 00 Högmässa, Börjeson

Domsöndagen
26 november

S:t Olofs kyrka
Mösscbcrgs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Torbjörn torp s kyrka

11.00 Gudst änst, Hjelm
11. 00 Högmässa, Magnusson
9. 30 Gudstjänst, Bruto

17.00 Familjegudstjänst, Börjeson

l :asönd. i Advent
3 december

2:asönd. i Advent
lOdcccmber-

3 :e sönd. i Advent
17 december

S:t Olofs kyrka 11.00
Mösscbergs kyrka 11.00
Fredriksbergs kyrka 9. 30
Friggeråkers kyrka 9. 30
Torbjorntorps kyrka 11. 00
Luttra kyrka 14. 00

S:t Olofs kyrka 11.00
Mös-sebergs kyrka 11.00
Predriksbergs kyrka 9. 30
Friggeråkers kyrka 11.00

S:t01ofskyrka 11.00
S:t Olofs kyrka 15.00
Mösscbergs kyrka 15.00
Fredriksbergs kyrka 15. 00
Torbjörnrorps kyrka 11.00
Luttra kyrka 11.00

Gudstjänst,
Gudstjänst)
Gudstjänst,
Gudstjänst,
Gudstjänst,
Gudstjänst)

Hjortstorp
Magnusson

Hjelm
Börjeson
Börjeson
Hjortstorp

Högmässa, Hjortstorp
Högmässa, Magnusson
Ma5sa, Bruto

Högmässa, Börjeson

Gudstjänst, Hjortstorp
Familjegudstjänst, Hjårtstorp
Familj egudstjänst, Magnusson
Familjegudstjänst, Hjelm
Högmässa, Bruto
Högmässa, Magnusson
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