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Soporna blomma
Varje stad och tätbebyggt område

har en sopt ipp. Det måste vara så

enligt lag och det är en förursätt-
ning för både miljö och trivsel. Det
är inte en plats, som man frivilligt
besöker, men samtidigt är den en
befriande upplevelse.

När man kommer med sitt av-

skräde och bråte, så är det en för-

mån att få lämna av alltsammans.

Det finns någon annan som tar
hand om det hela och man kan fara

hem igen, med en känsla av lättnad
över att ha blivit kvitt det hela.

Under försommaren har Jag
många gånger tittat mot vår stads
sopt ipp.

Något märkligt och synnerligen
vackert ägde ruin på denna annars
så trista placs. Stora delar av den väl-
diga anläggningens sidor har blom-
mat med de vackraste blommor och

de skönaste färger.
En enkel alluderlng till en känd

roman gav mig rubriken till dessa
tankar i sensomniartld: Soporna
blomma".

Tänk att Gud i sin slösande över-

dådlghet låter skapelsens avfalls-
produkter bli till sköna bloinmor.
Det handlar om en natur, som till

der yttre läker sig själv, genom den
kraft som är grunden för allt liv.

Ar det ince likadant med Kyrkan?
Vad är väl Kyrkan och kyrkorum-

met annat än en välsignad avfalls-

plats bildligt talat, dit vi får komma
1 all vår sjasklghet för att be oni och
fä förlåtelse. Därför är det så viktigt
att Fira mässan och gå i kyrkan. För
att få kraft att blomma upp som
människa genom Guds nåd, som
Han ger åt den, soni kommer och
ber.

Därför ser man ofta de gamla.
medeltida krucifixen med den döde

plågade Jesus fyllda av sköna blom-
mor och blad. Det finns liv, som är

Innehall i detta nummer:

Soporna blomma sid 2, Kyrkans körer startar sid 3, Ållebergs kyrkokör
till Amerika sid 3, Inga-Lisa, Falköpingsbo med hemmet i Sri Länka sid
4, Ombyte på vaktmästarposten - Kent tar Över efter Sigvard och Uno
sid 6, "Åk på läger!" sid 8, Inga-Lisa fortsättning sid 10, Prosten sid 11,
Hjälpen till Balkan - viktigare än någonsin sid 12, Svenska kyrkans unga
startar höstarbetet sid 14, En biskopshälsning till Falköpings pastorat
sid 15, Korsordet sid 16.

Kyrkobladet delas ut:
Till alla hushåll l Falköpings pastorat. På grund av nya postrutiner får
även vissa hushåll i Stenstorps och Floby pastorat bladec.
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starkare än allt. Ja, starkare än dö-
den. Det finns en, som tar emot
sina barn, också när de komnier för

sista gången vid vandringens slut
på jorden. Till en skapelse där det
evigt skall blomma och intet vlss-
nar mera .

Lars Magnusson

Kyrkoblad nr 3/1999
Nästa Kyrkoblad utkommer inför
advent 1999.

Ansvarig utgivare:
Lars Magnusson.
Redaktion: Lars Magnusson och
Urban Jorméus.
Foto: Urban Jorméus där ej
annat anges.

Tryck: Svärd- & Söner Tryckeri
AB, Falköping.
Omslagsbild: Daniel Gustavs-
son, Torbjörntorp, lagar inåt till
kompisarna på Osjönäslägrec
nied Svenska kyrkans unga som-
maren 1999.



Hösten är äntligen här...
- kom med och sjung i kyrkans körer!

Falköpings Församlingshem, Körstugan
S:t Olof Gospel tisdagar 19. 00
Ung Gospel (från 12 år) fredagar 16. 00
Ledare Pernilla Ericson tel776324, 32120

Torbjörntorps församlingshein
Kyrkokör torsdagar 19.00
Ledare Hakan Henriksson te!. 81068

Solskenskören onsdagar 13.30
Ledare Hakan Henriksson tel 81068

Bergaton onsdagar 19. 00
S:t Olofs kyrkokör torsdagar 19.00
Falbygdens oratoriekör fredagar 18. 00
Falbygdens Kantorei efter ö.k.
Ledare ToreSvensson tel776322, 36104

Mössebergs kyrka
Barnkör (från 7 år) torsda. garl6. 00
Kyrkokör torsdagar 18.30
Ledare Pernilla Ericson tel776324^ 32120

Fredriksbergs kyrka
Kyrkokör tisdagar 19. 30
Barnkör (5-7 år) torsdagar 16. 00
Barnkör (från 8 år) torsdagar 16. 30
Upplysningar Tore Svensson tel776322, 36104

Knut Svennings (ungd. kör) torsdagar 19.00
Ledare VlfLindström tel776333, 82311

Slötagården
Ceciliakören (från 8 år)
Ållebergs kyrkolcör
Ledare TedRosvaUtel37105

skola

lens barnkör
Ledare TedRosvaUtel37105

tisdagar 18.00
tisdagar 19.30

torsdagar ca 12. 00

Kälvene församlingsgård
Barnkör onsdagar 17. 30
Upplysningar Tore Svensson tel 776322, 361 04

Yllestads kyrksal
Tonikakören (ungdomskör) tisdagar 15. 30
Cantlcakören (damkör) tisdagar 19. 30
Upplysningar Tore Svensson tel 776322, 36104

Välkommen att sjunga med!

Allebergs kyrkokör till Amerika
Den andra oktober bär det av västerut för Ällebergs kyr-

kokor. Den Slöta-baserade kören har tidigare varit bl. a. i Fin-
land, Norge och Tyskland på sina körresor, och nu står alltså
USA på programmet. Under resans första vecka handlar det
om svenskbygderna l Minnesoca, och kören kommer att bo i
Karl-Oskars och Kristinas "Chisago City". Därifrån blir det
utflykter till bl. a. Minneapolis, S:t Paul, Cambridge, M'ora,
Cokato och Stockholm med flera framträdanden i kyrkor
och på ålderdomsheni.

Den andra veckan ägnas åt de undersköna och impone-
rande nationalparkerna och vyerna i Utah och Arizona, med
bl. a. Grand Canyon, MonmentValley, Arches, ZionochBryce
National Parks och myckec annat. Som grädde på mosec ser-
veras deltagarna ett dygn i ReijkaviJk på Island, med utflykter
till Gey5 ir och Gullfoss, Tingvellir och Blå Lagunen. Kör-

ledaren, Ted Rosvall, gläder sig åt are praktiskt taget hela kören
har möjlighet att följa med på detta äventyr, och f. n. övar kö-
ren flitigt på sin Amerikarepercoar, som, förutom folkliga
koraler och traditionella hymner, även innehåller lite svenska
folkvisor och emigrantsanger.

Ted Ros va 11

Aflfa^^torf

finns på Prästgårdsgatan 5 l Falköping. Vi har öppet:
niåndag 9 - 16, onsdag 9 - l6 och torsdag 9 - 16.
För vidare information om hösten på S:t Olofs gård, se
annonser i lokal press. Vi informerar också via Radio
S:t Olof i Falköpings Närradio. Klädinsamling För Bal-
kan pågår.
Välkommen önskar Diakonin i Falköping. Pia Forss tele-
ton 776326 och Ann-Marie Andersson telefon 776325.

Kyrkoblad



nga-Lisa - Falköpingsbo... me

"Idag går kollekten till Inga-Lisa Wennberg-
Fainveathers sociala hjälparbete i SriLanki/
Detta hör vi lite nu och då i våra kyrkor.
Kyrkobladets läsare -möter henne ofta under rubriken
"Det ko-m ett brev.. . där hon berättar om tnännis-

koöden sont kommer i hennes väg.
Möt kvinnan bakom de många
projekten för fattiga i Sri Länka. Ett arbete som bövjade
efter att hänför många år sedan lämnade Falköping
och träffade en tankes i Göteborg...

Kyrkoblad

Det är mänga ar sedan Inga-Lisa
Wennberg-Fairweather lämnade
PerLarsgatan iFalköping. Nustar
hon där igen^ mitt i augustisolens
sken och tittar på det välkända
hitsetpå nummer 7.

- Det är sig likt. Precis som jag
kommer ihåg det men träden har
blivit så höga, säger Inga-Lisa och
ler.

Det har gått många år, träden har
haft gott om tid att växa.

Hon är hemma l Sverige för att
träffa släktingar och alla gamla vän-
ner, alla de som hjälper till i det so-
ciala arbetet i Sri Länka med pengar,
efterlängtade brev och förböner.

Mot Sri Länka och
Gurutalawa

Det ska sägas direkt. Inga-Lisa
Wennberg-Fairweather hör till de
där människorna som inte så gärna
talar om sig själv. Men de olika pro-
jekten runc farmen Micklefield i
Gurutalawa bland bergen i Sri
Länka, det berättar hon gärna om.
För där finns niänniskorna som en-

gagerar henne och som hon tycker
är viktiga.

Men for Kyrkobladet berättar hon
i alla fall lite:

- Jag bodde i Falköping under
hela min uppväxt, men lämnade
stan för studier. Det var 1948 och

efter ett tag hamnade jag i Göte-
borg...

Det var där, i Göteborg, som hon
träffade Tony Fairweather, en ung
man med lankesiskt medborgar-
skåp. Året var 1950 och de gifte sig
året efter.

Så hamnade den unga Falköpings-
flickan på den underbara ön Sri
Länka, det var naturligt att följa med
Tony till hans hemland, även om det
då, 1950, upplevdes nästan som att
flytta till en annan planet.



d hemmet i Sri Länka

-Väl i Sri Länka så jobbade Tony
inom olika befattningar på te-
plantager, vi skötte om en gummi-
plantage som Tonys far ägde men så
småningom hamnade vi på farmen
Micklefield i de natursköna bergen,
berättar Inga-Lisa lika naturligt som
om det gällt en flytt till Kinnarp och
jobb på Kontorsmöbler.

- Tony älskade naturen och dju-
ren, växterna, säger Inga-Lisa med
en sån där varm röst som man för

när man talar om någon man rycker
om.

- Han älskade djuren mer än
människor. Inga-Lisa skrattar
nijukt.

Tony Fairweather blev berömd

bland annat för sin unika samling av
fjärilar.

Syskon i Sverige
Tony är död sedan flera år tillbaka

och l Sverige har Inga-Lisa kvar en
bror och en syster.

Hennes egna barn är fast rotade i
Sri Länka. Daniel som assisterande

chef på en teplantage och Maria är
Montessorilärare i huvudstaden Co-

lombo. Just nu är hon ledig för att
kunna se efter verksamheten i

Micklefield medan Inga-Lisa är i
Sverige.

Liten verksamhet som
växte

Så glider hon bort frän sig själv
och kommer in pä det som hon
hellre talar om, den sociala verksam-
heten.

- Det började väldigt blygsamt,
säger hon. Jag var ensam innan Tony
flyttade till mig och jag försökte att
hjälpa de människor som kom f min
väg. Så gott det gick. ..

- Och arbetet det växte. Och

växte. Mycket beroende på alla
snälla människor här i Sverige som

hjälpt e mig med pengar.

Efter ett tag började Inga-Lisa
med fadderbarn.

- Fast egentligen kallar jag det för
fadderfamiljer. Om ett barn har dec
svårt så lider ju hela familjen, säger
Inga-Lisa engagerat. Hjälpen ska
inte styras till någon enstaka individ,
man måste hjälpa hela familjen. ..

Händerna understryker i lugna
gester vad hon säger. Och ögonen är
engagerade.
Hon talar per-
fekt svenska

och der går till
och med ana

ett spär av

väscgötska,
nu och då.
Det är bara

någon en-

staka gång
som hon letar
efter orden el-

ler måste

lägga in ett
engelskt fack-
uttryck.

- Nu har vi

ett 150-tal fa-
miljer och 50-
tal gamla som
får stöd och

hjälp varje månad, säger hon lugnt,
nästan lågmält.

Stort projekt för kvinnor
För cio år sedan startades ett nytt

projekt. Etc utvecklingsprojekt för
kvinnor som också stöttas av det

svenska biståndsorganet Sida via
Barnen Framfor Allt".

Projektet gar ut pä art hjälpa fat-
tiga kvinnor på landsbygden att
komma igång med sparande och att
hitta alternativa inkomstkällor till att

försöka leva på allt mindre och min-
dre jordlotter.

- Det vanliga är Ju att de fattiga
kvinnorna inte för vara med och be-

stämma. Och de har vant sig vid det.
Det är alltid någon som beslutar om
vad som är bäst för dom själva. Är
det inte en politiker så är det en
byledare, präst eller skollärare.. .

ögonen blixtrar till lite och hon
talar snabbare.

- Vi ordnade med grupper om 7-
10 kvinnor som träffades. I grup-

perna satt vi
ner och lät

dem berätta

vad de själva,
kvinnorna,

upplevde
som problem
i tillvaron.

Framtiden
- Först sä-

ger de alltid
pengar!,

men efter ett

tag så börjar
det dyka upp
andra tankar,

säger Inga-
Lisa. Då bör-

jar diskussio-
nerna om

sjukvård, bar-
nens hälsa, skola. Problemet med att

fö tag på rent vatten .... Framtiden!
- De får också lära sig att hantera

pengar. Detta är de ovana vid efter-
som det är samma med pengar som
med beslut i familjefrågor, det är all-
tid någon annan som sköter detta åt
dem.

Att spara, diskutera l grupp och
besluta om sin egen framtid är en
stor omvälvning i livet för kvin-
norna som av tradition levt som

småbrukare. Men framtiden som

småbrukare finns inte, Jordlotterna
har minskat med alla skiften och

Fortsättriinytoa sidan 10

Kyrkoblad. 5



tarposten - K<
Alltid funnits

Sigvard Gabrielsson och Uno
Wass är två välkända profiler i Fal-
köping. Många falköpingsbor upp-
lever det som att de "alltid har fun-

nits" där på plats i kyrkan. Om det så
har gällt en begravning,
syföreningskaffe eller en gräsmatta
som ska klippas. Och det är kanske
inte konstigt att det är så, för de har
arbetat för kyrkan under lång tid
och sett massor av niänniskor och

livsöden passera genom åren.
- Sigvard började for 35 år sedan

och Jag har faktiskt arbetat inom
kyrkan i 37 år, berättar Uno Wass,
inte utan en viss stolthet i rösten.

Och stolta över sin insats, det kan

de vara med rätta för det är många
som har uppskattat Jobbet de har
lagt ner i kyrkan.

"Nu du Kent, nu får du ta över", säger Uno Wass (i mitten) och Sigvard
Gabrielsson (th).

Falköpingsborna har mön dem vid barndop, konfirmation,
bröllop. Då nära och kära har överlämnats till sista vilan vid
begravningsakten och andra, viktiga, oförglömliga tillfallen i
livet. Men också i vardagen, vid kaffet tillsammans med
syföreningen och den vanliga gudstjänsten på söndagen.
Nu slutar de efter många. år.
Vaktmästarna Sigvard och Uno pensioneras,
Efterträdaren är redan utsedd och heter Kent Mossby, en 47
årig "avselad" mjökbonde från Luttra.

Full fart som pensionärer
När nu pensionärslivet stundar

finns det mycket som ska göras.
Och planer för framtiden saknas
inte för någon av dem:

- Först är det en hel del som ska

ses Över och repareras på huset, sä-
ger Sigvard och drar efter andan.

- Sedan ska jag ta det lite lugnt...
men sedan, kanske, jag rycker in och
hjälper till lite här och där. Man blir
ju inte lastgammal för att man är
pensionär...

Och samtidigt som han säger det
ser han faktiskt oförskämt pigg ut

Penslonärskollegan vet också hur
han vill ha det:

- Först ska jag ta det lite lugnt.
Sedan far vi se, säger Uno hemlig-
hets full t.

Eftersom han t dagarna blivit
morfar och redan har andra barn-

barn så finns det ju en viss garanti
för att han också blir sysselsatt.

SVENSKA
KYRKAN

Kyrkoblad



nt tar över efter Sigvard och Uno
Efterträdaren utsedd

Kent M^ossby heter mannen som
ska axla ansvaret för vaktmäsreriec

som samtidigt far en något föränd-
rad funktion i den kyrkliga organisa-
tionen. Kenc ska ha en tydligare
arbetsledande roll för såväl anställd

personal som för de många frivilliga
som gör insatser i kyrkan. Han ska
därför inte själv utföra allt det arbete
som de tidigare vaktmästarna, har
gjort.

Vem är han?
Kent är en stabil, 47-årig västgöte

i dess bästa benämning. Bor i Luttra,
är stor och trygg och van vid art han-
tern både människor och djur:

- Jag är lantbruksutblldad och var
mjökbonde i ett tiotal år men sak-
nade faktiskt kontakten med män-

nlskor där Jag gick onikring bland
kossorna, säger han och ler.

Kyrkan ligger varmt om hjärtat
och han sjunger i Bergaton. Den
kyrkliga förankringen är stark, så det
är inte så svårt att förstå att valet föll

på Kent. Han verkar ha det naesta

KentMossby, ny förste kyrkvakt-
mästare i Falköpings pastorat

som krävs för jobbet. Men vad tror
han själv, varför valdes han som ef-
terträdare till Sigvard och Uno?

Kent är snabb med svaret:

- Jag är trevlig och dessutom hän-
dig, svarar han med ett stort le-
ende...

Och avslöjar att han också har hu-
mor. Något som förmodligen också
är en stor tillgång i det svåra jobbet
som förste kyrkvaktmäsrare i Falkö-
pings pastorat.

Tusentals saker att lära
Just nu är det bråda dagar för att

lämna över. Det är nycklar till mäng-
der av lokaler, tjänstgöringslistor
som ska gås igenom, tusentals små
och stora rutiner som ska klaffa för

att gudstjänstlivet ska fungera soni
vanligt. Och mitt upp i alltihop en
och annan gräsmatta som ska klip-
pas.

Förenklat kan man saga att allt
som sutdt i ryggmärgen på Sigvard
och Uno på några dagar ska lämnas
över. Till Kents huvud!

Något råd till sin efterträdare är
Sigvard och Uno kloka nog att inte
ge. De tycker att han själv ska bilda
sig en uppfattning om jobbet först.
Mlen de lovar Kent:

- Ar det något som du vill fråga
om, Ja då är det en annan sak, då är
det bara att höra av sig till oss!

UJ

Förskoleplats i höst?
Svenska kyrkan har två förskolor i Falköping.
En finns i Församlingshemmet och kallas S:t
Bernhard och den andra är i Fredriksbergs-
kyrkan. Båda tar nu emot anmälan inför
hösten och vintern.

Du kan ringa Solveig Asmiis, Svenska
kyrkans förskola i Fredriksberg på telefon
0515-776334 eller Tina Andrésen på S:t
Bernhard. Tina har telefon 0515-77S313.

Passa också på att beställa den nya
informationsbroschyren om de båda
skolorna.

Kurs i kristen tro
Att upptäcka kristen tro
tillsaniinans med andra.

Låter det spännande? Da
är Alpha-kursen något för
dig...
Under hösten starrar vi en

AIpha-kurs. Under tio kväl-
lar får du möjlighet att upp-
täcka vad kristen tro kan

innebära för dig. Vi träffas,

äter kvällsmat tillsammans,

lyssnar på en kort föreläs-
ning och framförallt, pra-
tar.

Ledare är Erica Nlggol och
Knut Svenning och kurs-
kostnad är 350 kronor. Då

ingår mat och allt material.
Är du intresserad, ring Erica
på telefon 0515-776300.

, S:t OlofGospel behöver förstärkning på musikersidan. Spelar
du gitarr, piano eller bas och tycker om gospel, hör av dig till
Pernilla Ericson på telefon 776330 eller 32120.

Kyrkoblad



40 miljoner
^Tag ett stycke svensk vildmark.
Placera ut hundratals ungdomar och en
mängd ledare. Ge dom lite tält, rep och
presenningar.

När dom minst anar det, släng ner en
ordentlig regnskur.
Krydda med ett rejält knippe bibelord,
fri tillgång till vassa knivar och några
slöa yxor.
Sist men inte minst släpper du ut 40
niiljoner niyggor.
Da får du ett läger med Svenska kyr-
kans unga i Skara stift pä Osjönäs i
Tiveden...

Strömberg, Marie Andersson och Erlca Niggo! är ledare för falköpingsdelen på Osjönäslägret. De håller ordning på styrkorna i
dc^lrganiscrade kaos som kallas tälrrcsning i byn Alvastra. Bernc Johansson, veteran med fler läger bakoin sig än vad någon kan

Fmma ihåg, håller sig i bakgrunden och hjälper till när der behövs. Der dras i linor. Pinnar slås ner i inarken och dras upp igen. Tum-
mar plåstras um. Stenar och rötrci är i vägen.... Der grävs och skottas igen, sågas och klyvs. Der ar en aktivicet som skulle imponera
även pä en myrstack.
- Men skicka några rältpinnar da, snabbt..

- Dra hårdare, ropar en...
- Släpp efter, skriker en annan.,.,
- Hjälp till här, stå ince där och lära dig...
- Finns der ingen mat, jag är hungrig.,,
Sakta men säkert så fy}\s den [ömma gläntan med tält som står snyggr och uppsträckt, marplatser och grova bord.
Och det bästa av allt. Det har ince regnat Linder [iden som lägret har rests upp. Nu kan deltagare och ledare stå emot vad soin helsr l

väderväg - allt är färdigbyggt.
Lägret kan börja...

c

När allt kommit till ro blir det några minuter över för att be-
kan ca sig ined varandra. Koinpisar från olika delar av stiftet går
runt och kollar av omgivningarna. En del har inte setts sedan tidi-
gare läger för ett eller rvä år sedan. De[ gäller att ta reda på vad
som hanr sedan dess och vilka planerna för framtiden är.

Den obligatoriska skolkatalogen kommer fram ur ryggsäckarna
- Går du i 9b, är der inte där som Per Johansson också går?
-Va, har tlu piercar dig. I naveln. Har du gjort der någon mer-

stans? Fick du det för din mamma?

-Jamen, och du måste ga i samma klass som min kusin Lena?
- Var inte du med på Ösjönäslägret för två är sedan?
Alla försöker hicta gemensamma bekanta och beräringiipunkter.

Kontakter knyts. Blickar utbyts. Inte minst mellan killar och
tjejer...

Kyrkoblad



kan inte
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-åk på
r ochFMlrr i allrihopa skrider de omkring. Lägerpoffaen. Lägrets okrönr?

"drortningA r...

Lägerproffsen har en grå, sliten lagerfilt med små broderade lappar från alla lä
som de har deltagit i. Der går också bra med en lustig hatt. Vid höften på de gröi
militärbyxor hänger en kniv mycket synligt. En kniv som de tillverkar själva.

Proffsen hjälper gärna nybörjarna (de som bara har några broderade märken)
ver exakt när saker händer, vad som händer, vilka personer som är spännande atr
rräfFa hur man lärrast får rent en gryta med inbrända matrester.

Och det kvittar hur än regnet vräker ner, eller hur stora myggen är.... de har al
tid varit på ett [äger som var värre.

-Tycker du acc de[ är mycket mygg och att samlingarna är långa?? Då skulle d
varit med för fyra år sedan, dä <(u!
- Myggorna var som helikoptrar och prästen hade förmodligen hällt på än on

det inre varit för skolan började så ärr vi var tvungna att åka hem.
På Osjönäs lär man sig läxan snabbt... Försök aldrig att överglänsa ett proffs,

[pm med många broderade märken på kläderna. De har alltid varit med öm värn
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^Men det blir bättre. Att leva frilufrsliv blir till en rurin som sitter i

Tyggmärgen. Alla hugger ved och sorterar sopor, tänder eld, tvättar
sig i kallt vatten och diskar uran att cänka så mycket pä det. Der där
besvärliga, are allt är jobbigt för att det är nytt har försvunnit. Livet
är enklare och det är skönt ärr vara på läger.

De flesta har fött nya kompisar och umgås flitigt över
bygränserna, inre miiist i kafétälret och uncicr samlingarna. Man kan
redan höra art der viskas frän olika håll:

- Du kommer väl på nästa läger...
Der är klart ärr doin gör, men dcc hjälper inte ärr viska. De 40

miljoner myggorna hör i alla fall.
Och de kommer att vara där. Garanterat.

Fc^sra kvällen kommer. Der ar fart på eldarna och regner lyser fortfarande ine(
iinjji^nvaro. Alla har fårc mat och livet är underbart, inre ens knotten kan förstör

^ådan kväll.

- Nä, vad är myggen mor mina bröder hemma. Inget. Typ, suckar en tjej från
SJöta och .slår ihjäl sin tusende mygga mot de bara benen.

Den första storsamlingen sker pä en öppen äng med en bedövande milslång ur
sikr över sjön Trehörningen och Tivedsskogarna.

Biskopen är med och ber Gud välsigna alla deltagarna och ledare. Att allt ska g
bra, att alla ska [rivas och ingen ska bli allvarligt skadad. Och det är ett enormt an
svar som läggs på Gud för det är många ovana händer som hanterar knivar, yxor,
sågar, tändstickor och kanoter....

När invigningen är gjord infinner sig en lugn, skön srämning. Der ÄR mäktigt
med den fria, vilda naturen och 600 ungdomar och hundratalet ledare som sjungc
Härlig är jorden".
Dec är bara acc hålla med. Jorden är härlig och det är lägerlivet också,

Lite fakta: Lägret anortlna<
av Svenska kyrkans uiiga i Sk,
stift i slutet avjuni/börjaii av
juli. Friliiftsliv varvas mi:d ko
samlingar och andakter. Tern;
under arets vecka var Munka-

kliv och byggde pä tre nyckel
ord; efterfölja re, mcdvandran
och vägvisare.
Totalt ca 600 deltagare och et
drygt hundratal fiinktionarer
och ledare av olika slag. Man
bor i olika byar som byggs ap
av räl[ och vindskytld. Från

Falköpings pastorat deltog dr
60 iingdomar.
Vill dii också bli myggbken \i
läger med Sven.ska kyrkans
iinga, ring och prata meci Sär;
Strömbt;rg[c!776361 eller
F. rica Niggol td 776.300.
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nga-Lisa- Falköpingsbo... mc

Kärt återseende och många igenkännande leenden när vännerna möter sin barndomskamratfå S:t Olofs gård i Falköping

skörden blir allt mindre. Till slut

återstår bara svälten.

- De måste lära sig att hitta andra
inkomstkällor och dessutom för-
söka att få ut mer av den jord. lorr
som de har. Annars överlever de

inte, säger Inga-Lisa bekymrat.

Full insyn
Idag är ett 60 tal grupper igång

och det går så sakreliga framåt. Be-
roende på hur de
olika grupperna
mognar. Nar
gruppen har lärt
sig att spara små
summor så ökar

det lite. Och efter

ett tag så har de ett
litet kapi tal som de kan låna av.

Inom gruppen.
- Men det är hela tiden väldigt

små summor som de sparar, kanske
bara 5-10 Rupies (ca 1-2 svenska
kronor), betonar Inga-Lisa.

- När de lånar är det for att köpa
något som ökar inkomsten till fa-
miljen, det är viktigt, annars kan det
gå snett.

- De får hela tiden sköta en enkel

bokföring själva. Kvinnorna ska
själva veta hur mycket pengar grup-
pen har och de ska ha ansvaret för
det själva. Det ska råda fullständig

»enhet.

Fattiga möts med respekt
Efter lång tid kan de komma med l

en utvecklingsfond.
- Då betalar fonden 80% och

gruppen får klara av 20% av det som
de vill investera i. Det kan vara lån till

sättpotatis eller andra grönsaker. EI-
ler kanske en ko, säger Inga-Lisa

- Produkterna säljs sedan på
marknaden eller till uppköpare som
åker omkring. En del grupper har

Du kan stötta det sociala arbetet som Inga-Lisa
Wennberg-Fairiveather bedriver genom att sätta in pengar
på postgiro 121375-0 (Falköpings kyrkliga samfällighet).

Märk talongen "Sri Länka .

Numera drivs der omfattande pro-
jektet av en norsk organisation soni
heter "Future in our hands . Inga-
Lisa håller sig i bakgrunden och har
gått tillbaka till dec hon började med
en gäng;

- Ja, det är mycket att göra ändå
med fadderfamiljerna, vävningen,
kliniken för fattiga och alla hus-
byggen. Vi har faktiskt byggt ett
hundratal hus vi det här laget. Och så

har vi det stan-

diga bekymret
med vatten. Vi

bygger
mycket
nar vi

så

brun-
klarar

av.

lyckats riktigt bra och på så sätt lyft
gruppen och sina fajniljer ur fattig-
domen. De har ett litet sparat kapital
som buffert för en osäker framtid.

- Det innebär att de gör besök på
banken, säger Inga-Lisa och ler åt
tanken. För en fattig är det en otrolig
händelse, att kliva in på en bank och
mötas med respekt.

- Det skulle de aldrig vågat tidi-
gare, säger Inga-Lisa med värme i
rosten.

De har inte bara ett litet kapital, de
har vunnit en värdighet och återtagit
ett människovärde...

Ungdoms-
vårdsskola för stöld av limpa

Inga-Lisa har en annan verksam-
het också som hon känner mycket
för. Det är pojkar som har hamnat i
klammeri med rättvisan.

- Det kan vara en struntsak, säger
Inga-Llsa upprört. Stöld, av en limpa
eller några kokosnötter. Och för der
kan de få sitta tre år pä ungdoms-
vårdsskola...

- De kanske till och med har blivit

utskickade av föräldrarna för att göra
brottet, säger Inga-Lisa.

För tillfället är 56 pojkar i åldern
11-17 år inhysts på en ungdonis-

SVENSKA
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d hemmet i Sri Länka, fortsättning
vårdsskola en bit från Micklefield.

Där sitter de utan någon sona helst
sysselsättning eller undervisning.

- Vi har ordnat så att de kan odla

grönsaker och jobba med träslöjd.
Och så går tre av våra kvinnliga fält-
arbetare dit och undervisar pojkarna.
De har inte gått i någon skola och är
för gamla för att börja i ettan, så vi
börjar från början med läsning, skriv-
ning och räkning.

Många vänner i Falköping
Men nu är Inga-Lisa l Falköping

för att träfFa vänner. Senast det hände

var 1992. I entrén på S:t Olofs gård
blir det många kramar och igenkän-
nande leenden.

De vill träffa barndomskamraren

Inga-Llsa SOITL försvann i unga år.
Många håller kontakten via brev och
stöttar med pengar och annan om-
tanke. Flera ber dagligen för arbetet
och några har besökt hemmet där
långt borra på den avlägsna ön utan-
för Indiens södra kust.

Inga-Llsa själv tycker att det är som
att komma till en annan värld:

- Man får ställa om sig helt.
Mycket är Ju så fint och fantastiskt så
man tror ju inte att det är sanc...

- Ibland undrar jag varför Jag gav
mig iväg..,.

Men det menar hon nog inre för
när man frågar om hon någonsin
kommer att flytta tillbaka till Falkö-
ping och Sverige, kommer svaret
snabbt och utan minsta tvekan:

- Nej, aldrig. Hon skrattar sitt
mjuka, speciella skratt och lägger rill:

- Sn Länka, det ar hemma för mig
och mina barn.

Urban Jorméus
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Maturlig befolluiingstillväxf: 0, 04 %^
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Svenska kyrkan i Falköping har under en tid samlat in kläder och annat somflyk-
tingar i Balkankonflikten behöver. Falköpingsboma har röjt på vindar och i källare
och skänkt saker med hjärtat.
Olika organisationer, nu senast "Hoppets Stjärna", har sett till att materialet kom-
mer fram till de behövande.

Marita Einarsson berättar här i en rykande färsk rapport om. vad som händer med
hjälpen från Falköping. Fotograf är major Gunnar Hällgren som arbetat på platsen
nied det svåra hjälparbetet.
Följ med frän insamlingen pä S:t Olofs gård till flyktingarna på Balkan. ..

Kriget om Kosovo är över sedan ett
par månader, åtminstone om man
tyder -massmedia rätt. Men, for alla
de tusentals som drabbats, är kon-

flikten långt ifrån löst. Mänga tu-
sen flyktingar har börjat återvända
till hem som är sönderslagna och
länsade. Andra har inte något att
återvända till och finns fortfarande
kvar iflyktinglägren. Nu komfner
även en ny väg flyktingar; serber
och zigenare som flyr över gränsen
frän Kosovo in i M^ontenegro.

Hjälporganisationen Hoppets
Stjärna skickade under våren åtta lång-
tradare fullastade med nödhjälp till

krigets offer på Balkan. Hjälp som rad-
dade liv och skapade hopp och glädje
för tusentals oskyldigt drabbade. På
plats i Montcnegro, som fick ta emot
det mesra av hjälpen, fanns major
Gunnar Hällgren. Major Hällgren har
lång erfarenhet av arbete för bl a FN
då han arbetat med fredsbevarande

operationer i bl a Cypern, Sinai, Liba-
non, Egypt en m fl platser. Tillsam-

mans med lokala flykungsamordnare
och montcnegrinska Röda Korset
samordnade och Övervakade han för-

delningen av den nedsända hjälpen.
Major Hällgren kommer inom korratt
återvända till Balkan, hjälpsändning-

arna kommer att fortsätca, vintern är

bara ett par månader bort och de
många tusen flyktingar som fortfa-
rande lever i primitiva läger behöver all
hjälp de kan få.

Långtradarefrån Falköping
med förhinder

Efter fem lyckade transporter cill
Monrenegro skickade Hoppets Stjärna
även en sjätte långtradare i början av
juni. I lasten fanns torrvaror, barnväl-
Ung, hygien artiklar, mjukisdjur och
Idäder, (en he] del som samlats in i Fal-

köping). När bilen anlände till gräns-
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lågonsin
staden Herignovi stoppades den i cul-
len. Enligt fedararionens gränsVtikter
hade den tagit fel väg. Hela lasten fick
lastas av och lämnas på ett lager i ham-
nen. Der blev ett par nervösa veckor
av febrilc arbete för Hoppets Stjärnas
medarbetare Gunnar Hällgren som
tillsammans med montenegrinska
Röda Korset fick besöka flera myndig-
heter för att lösa problemet. När alla
nya papper var klara fick de tag på en
montenegrinsk [ångtradare som utan
problem kunde passera gränsen, lagret
i hamnen tömdes och hjälpen kunde
fortsätta den sista biten till Plav. Dec

var stor glädje bland flyktingarna när
de fick den något försenade hjälpen.

Hjälptransporter till Serbien
Novi Säd i nordöstra Jugoslavien var

ett av de områden som drabbades hår-

dast under kriget. Här har man fått ta
emot en stor del av de serber som

flydde från Kosovo under kriget. Här
finns också serber som under konflik-
ten blev utvisade från Kroatien. Utkas-

tade från det land som de sedan

många år betraktat som sin. De barn

som föds i alla de flyktingläger som nu
finns längs gränserna saknar medbor-
garskap och rättigheter, de hör ince
hemma någonstans. Bara i Novi Säd
finns 45 flyktingläger. '[\a. av Hoppets
Stjärnas iangtradare till Balkan har gått
till detra område.

Fortsatt hjälp
Hoppets Stjärnas hjälp till Balkan

kommer att fortsätta under hösten.

Främst kommer hjälpen att gå till
Monrenegro men även Novi Säd i
nordöstra Jugoslavien kommer att fä
hjälp. Hoppets Stjärna räknar med act
kunna skicka ytterligare fyra långtra-
dåre i månadsskiftet augusti-septem-
ber. De kommer förutom mat, barn-

mar, hygien- och sanitersamklar, klä-
der och skor även innehålla en fullt

utrustad ambulans som ska till sjulchu-
set i Hersignovi. Över 40% av sjukhu-
sers totala klientel är flyktingar.

Hjälpen behövs nu, mer än någonsin
Var med och ge ditt stöd!

Marita Einarsson

Förnödenheter lossas frän langtradare i Novi Säd i Serbien

Överlevande efter kriget och flykten - men hemlösa.

Flyktingbarn från
staden Plav i

Montenegro som fatt
dockor.
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SVENSKA
^^ Nu börjar vi igen

haffas i Slötagården
åk 2-3, miniorer ojämn vecka, tlsda|
Start: 14septemberkll7. 30-19. 30
åk 4-6, Juniorer jämn vecka, tisdagar
Start: 7 september kl 17. 30-19. 30
åk 7-9, seniorer jämn vecka, onsdagar
Start: 8 september kl 18. 30-20. 30
Gymnasiet, seniorer ojämn vecka,
onsdagar
Start: 15 september kl 18.30-20. 30

åk 2-3 Cecillakören, jämna veckor,
tisdagar
Stan:/september 18. 30-19. 30
åk 4-6 Musikalgruppen, ojämna
veckor, tisdagar
Start: 14 september kl 18. 30-19. 30
Söndagsskolan startar 12 september
kl 10. 00 med familjegudstjänst i Släta
kyrka.

Isle
3-6, minior/junior jämn vecka,

torsdagar
Start: 9 sept ember kl 18-20 iTiarps
hembygdsgård
åk 7-9 och gymnasiet, seniorer
ojämna veckor, torsdagar
Start: 16 september kl 19-21
Åslebygdens barnkör träffas ca
12 på torsdagar i Åsle skola
Start: 2 september.

Asaka
"Stora gruppen" (9-12 år) tisdagar Jämna
veckor 17. 30-19.30. Start24 augusti
"Lilla gruppen" (6-8 år) måndagar ojämna
veckor 17. 30-19. 00. Start 30 augusti

1-edriksbergs kyrka
"isdagar 15-17, juniorer (10-12 år).

Öppet hus, "dräll m .
Tisdagar 16-17. 30, miniorer (6-9 år).
Tisdagar 17. 30-19, seniorer (13-14år).
Onsdagar 9. 30-12, öppet hus för barn
och föräldrar.

Torsdagar 18. 15-22, ungdomsgruppen
(från 14 år). Öppet hus, dräll in .

Yllestad
"Barntimmar" (4-5 år), tisdagar 14-16. Vi hämtar på dagis.
"MändiK" (6-9 är), måndagar 13. 15-15. 00. Vi hämtar vid skolan.
"Ungdomsgruppen" första fredagen i varje månad (start 3/9). Börjar med
mässa i Yllestads kyrka 19. 00.
"Tjejgruppen" träffas hos Kristina lördag 11 sept kl 19

Jössebergs kyrka
[åndag 9. 30-12 öppet hus för föräld-

rar och barn

Mändag 13. 30-15. 30 Barntimmar
Onsdag 10-11. 30 Barntimmar (3 år)
Onsdag l6-17. 30M. iniminiorer(6år)
Torsdag 9. 30-12 öppet hus för föräld-
rar och barn

Torsdag 13. 30-15 Barncimmar (3 år)
Torsdag 16. 30-18 Minior/junlor

9°)rbjörntorps
'församlingshem
Måndag 9.30-12 öppet hus för fö räld-
rar och barn

Tisdag 16. 30-17. 45 Miniorer (6-8 är)
Tisdag 18-19. 30 Juniorer(9-10är)
Onsdag 18. 30-20 Seniorer(ll-12är)

För mer information ring:

Sara Strömberg 776361

Erica Niggol 776311

Kristina Persson 765066

Klädinsamling
Varje måndag klockan 9-19 samlar vi in kläder
som skickas till flyktingar i Balkankonflikten.
Se reportage om vad klädinsamllngen betyder för
flyktingarna på sidan 12-13.
Kläderna ska vara rena och hela och lämnas på
S:t Olofs gård intill S:t Olofs kyrka. Välkommen!
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Enbiskopshälsning
- till Falköpings pastorat

"För sista gången detta århundrade". Och vill man
ta i säger man For sista gången detta årtusende",

Det är mycket man kan säga der om i år. När kyrkomÖ-
tet i Sigtuna avslutades i mitten av juni hade det också
sagts flera gånger; "Detta är det sista kyrkomötet i den
gamla ordningen",

Det ska alltså komma en ny ordning! Och vi kom-
mer att få anledning att upprepat saga: När vi nu för
första gången detta nya årtusende../

När jag sänder denna hälsning till alla församlingarna l
Falköpings pascorac försöker jag se det nya samman med
det gamla. Tusen år är för Falbygden inre någon särskilt
lång tid, men de tusen åren av kyrkohistoria i vårt land är
i hög grad er historia. Nv har varit med från första början.
Vi märker det på nacet av församlingar och de kyrkor
som genom århundradena har vårdats med omsorg och
kärlek.

Vid kyrkomötets inledning talade statsrådet Marita
Ulvskog och jämförde statens hållning vid reformacio-
nen på 1500-talet med statens hållning, när relationerna
mellan staten och Svenska kyrkan nu förändras. Då gick
statsmakten in i ett bestämmande, nu drar man sig ur
detta. Då konfiskerades en stor del av kyrkans egendom,
nu vill staten att Svenska kyrkan ska ha ekonomisk, möj-
llghet att svara för en rikstäckande verksamhet.

Mycket har hänt under de tusen åren av nyansatser
och kontinuerlig förändring, samtidigt som man jusc
därför har kunnat slå vakt om evangeliets kärna och hålla
fast vid uppdraget att göra Kristus känd.

Samma uppdrag har vi. Ingen av oss anar hur Svenska
kyrkan ser ut om hundra år. Men vi har att ta vår del av
ansvaret för de närmaste åren. Detta är viktigt, för vårt
engagemang, inspirerat av den helige Ande, blir i sin tur
en ofrånkomlig förutsättning för dem som kommer ef-
cer oss.

Kyrkan är Kristi kyrka. Det är grunden i vår frimo-
dighet. Kyrkan kommer att leva vidare. - Livet ges oss av
Gud. Det är grunden för vissheten att Gud vill att varje
människa ska ta emötglädjebudet, evangelium. -Vår tro
förnyas ständigt genom den helige Ande. Därför ska vi
vara rädda om församlingsgemenskapen, för där får vi
hjälp att växa i tron-

Som tecken inför en ny tid tar vi Första söndagen i
Advent emot den fullbordade bibelöversättn ingen. Kyr-
kan ska fortsätta att leva av Guds ord.

Biskop Lars-Göran Lönnermark med en hälsning till
församlingarna i Falköpings pastorat.

På samma sätt som förut kommer stiftet att sam-

verka med föcsatnlinga. rna i vårt gemensamma arbete
kring gudstjänsten, undervisningen, diakonin och mis-
sionen. Vi står alla i samma uppdrag. Det är också min
förhoppning att stiftsgemenskapen ska fortsätta att vara
stark. När vår domkyrka efter sin restaurering öppnats
igen lördagen den 27 november inför det nya kyrkoåret,
står den som eldigare öppen för stlfrer, för varje försam-
ling och för varje stiftsbo. Skara domkyrka är hela stiftets
kyrka och vill fortsätta att vara en samlande punkt och
ett tecken på vår samhörighet.

l förtröstan ser vi fram emot en tid som är ny och
okänd, men också l mycket lik alla tider med sin guds-
längtan, sitt rop på kärlek och förbarmande, sin kamp
mellan ont och gott, sin bön om frälsning.

Detta är vårt liv.

Gud välsigne er alla'

Lars-Göran Lönnermark
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