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"Er kärlek skall vara upp
(Rom. 12:19)

u skall älska, din nästa såsom dig själv. Or-
|den citeras i olika sammanhang och Pau-
lus säger samma sak, när han talar om

den uppriktiga kärleken. Det behöver verkligen
sägas i vår tid, när begreppet kärlek har urholkats
och omtolkats på ett satt, så att det verkliga inne-
hållet är svårt att se. En av vårt lands mer kända

förkunnare sade en gång något som ofta citeras:
Där kärlek finns sker något heligt!" Detta låter

riktigt och bra men är också ett farligt sätt att tala
om kärleken om man inte definierar vad man me-

nar med kärlek. Vilken kärlek handlar det om?

Kärleken behöver göras konkret och påtaglig. Vi
har så lätt att tro att det handlar om. allmän välvilja
och snällhet. M'en kärleken är något mer. Kärleken
ska avsky det onda" och "hålla fasc vid det goda'
står det l fortsättningen av texten som bildar rub-
rik.

Men framför allt. Kärleken är inte en princip el-
ler teori eller lära. Kärleken är ett sätt att handla i

olika situationer. Paulus ger en rad exempel på
detta. Läs mer i Rom. 12. Kärlekens tydligaste bild
har vi i Jesus Kristus. Den som lever nära Honom
i kyrkans gemenskap blir också präglad av Hans
Ord och föredöme. Ytterst bygger all kärlek pä
offer, inte på självförverkligande. Ar jag kristen så
lever jag för Kristus. Jag lever ju bara genom Ho-
nom. Han som har dött for mig, döpt mig och

ger mig all hjälp att få vara ett Guds barn i tiden
och i evigheten.

AMEN
£5K

Tack och adjö
Efter nästan fyra år som informatör i Fal-
köpings pastorat kommer jag den l okco-
ber att sluta min tjänst för att börja ett nytt

jobb som informationssekreterare i Linköpings
kyrkliga samfällighet. Det har varit fyra gi-
vande och lärorika år och det är med bla.n-

dade känslor jag Öppnar dörren till ett nytt
liv. Framför allt kommer jag att sakna alla de
människor Jag arbetat tillsammans med,
både arbetskamrater och församlingsbor.
När Jag blickar tillbaka tänker jag i första
hand på all den glädje som arbetet skänkt
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Marie Johansson
är ny församlingspedagog i Falköpings för-
samling med arbetsplats i Fredrlksbergs-
kyrkan. Marie konimer att arbeta särskilt med
konfirmander och tonåringar.
Nu är Ju inre Marie helt ny i pastoratet efter-
som hon faktiskt arbetade hos oss 1993-99.

De senaste åren har hon varit anställd som dla-

kon (hon är också diakonivigd) i Scenstorp.
Marie bor i Gökhem tillsammans med sin

man och dottern Emma, 2 år.

mig, men kanske är det dags att gå vidare. Just
detta, att gå vidare, är det ämne jag funderar över
på sidan 15, i mina allra sista eftertankar här i
Kyrka bladet.
Arbetet i Linköping kommer are innebära del-
vis nya arbetsuppgifter och nya utmaningar.
Däremot kommer jag, åtminstone till att börja
med, att bo kvar i Åsaka och veckopendla, så
jag kommer att bli kvar som församlingsbo ett
tag framöver.
Jag vill på detta säte också tacka alla läsare av
Kyrkobladet, för av antalet insända korsord att
döma är ni ganska många. Vem den nya redak-
tören blir vet jag ännu inte.

McaWEfthca-

Tack Annchristin och välkommen Risto!
Annchristinc, vi tackar dig för de år som vi fick glädjen att ha dig som
kyri<värd i Fi-edriksbergs kyrka.

Samtidigt vill vi hälsa dig, Risto, välkommen som kyrkvärd och vi
hoppas att du kommer at trivas hos oss.

T^arin Irveforsocd kyrkvärdarna i Trcd'ri^s6ergs ̂ yrf^a

Annchristine Ahlberg avtäckas och Risto
G idrnyr hälsas välkommen i Fredrik s bergs
kyrka.

Kyrkoblad
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Församlingskåren - vad
är det?
Du har kanske sett i tidningen en del refe-
rät frän träffar med forsam. lingskåren och
kanske undrat vad det är. Troligen något
med kyrkan och sen inte funderat så
mycket mer om. det. M^ed nedanstående
information vill FörsamUngskaren i Fal-
köpings pastorat lyfta fram frågor som

kanske intresserar en större allmänhet.

Lekmannarörelse

Församlingskåren i Falköping är en av flera

hundra lokalavdelningar inom lekmanna-
förbundet. Ordet lekman komnier från

grekiskans laikös som betyder "den som till-
,hör folket .

I Svenska kyrkans tradition har lekmän - el-
ler lekfolk som man säger - alltid haft en
framträdande plats.

Även om prästen alltid leder gudstjänsten är
alla delaktiga. En kristen människas uppdrag i
vardagen är inte begränsat till en särskild sek-
tor. Kristen tro levs överallt i samhället.

Den kristna närvaron i ideologisk debatt, i
arbetslivet, på fritiden och i social omvårdnad
kan inre fullgöras av några funktionärer, här är
vi delaktiga och har ett ansvar att förvalta för
kommande generationer.

Kristen tro
Kristen tro och kristet liv ar mer än bara

gudstjänsterna i kyrkan. Församllngskåren vill

hjälpa medlemmarna att se och urveckla var-
dagens knstenliv.. Man anordnar, som du sett l
vår lokala tidning, möten och sammankoms-
ter med föredrag om något intressant ämne.
Man stöder kyrkans övriga verksamheter, ex-
empelvis diakoni.

Församlingskåren vill också värn ett forum
för samtal om kyrkan och stimulera till aktivt
deltagande i församlingslivet.

Församlingskåren i Falköping vill
- samla kvinnor som män till ett engage-

mang och ansvarstagande inom kyrkan
- skapa opinion för de kristna värdena i

samhället

- vara ett forum för samtal om kyrkan och
dess uppgifter och möjligheter

- på lokalplanet vara nied och påverka kyr-
kans framtid

- fortsätta sina regelbundna sammankoms-
ter i F red nksbergs kyrkans samlingssal varan-
nan måndagkväll

Känner Du att de ovan nämnda målen är

något som du vill och kan stödja och dess-
utom vara med och påverka, är du välkom-
men att deltaga i våra träffar i Fredriksbergs-
kyrkans samlingssal.

Höstterminen inleds måndagen den 13 sep-
tember2004.

Teorin Iryefors
TörsamRngskarens or^fföramCe

Program för hösten 2004
Vi vandrar i Krisci ljus.

Tid kil 8. 00 om ej annat anges.
Måndagen den 13/9 i St Olofs Kyrka
Mässa. Samkväm i St Olofs gård.
Måndagen den 27/9 i Fredriksbergs Kyrka
Prosten Ragnar Strand. "Katekesförklaring".
Måndagen den 11/10 i Fredriksbergs Kyrka
Lalla Hultberg. "En höstrapsodl i ord och
ton

Söndagen den 24/10 i Fredriksbergs Kyrka
kl 14.00 75-års jubileum. Mässa.
Måndagen den 8/111 Fredriksbergs Kyrka
Komminister Sven Bild. Borde inte kyrkan
vara fattig? .
Måndagen den 22/11 i Fredriksbergs Kyrka
Henry Svensson och Rolf Johansson.
Gunnar Vennerberg presenteras i liv och ma-

sik".

Måndagen den 13/12 i Fredriksbergs Kyrka
Luciasamkväm.

SVENSKA
f^VP « A M
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ohansson, ny komminister i Mösseberg:

finns löften i förkunnelsen"

Pontusjohansson,
med rötter i

Falbygden, är ny
komminister i

]\4. össeberg

^ontus Johansson heter han, det senaste
tillskottet bland prästerna i Falköpings
pastorat. I juli tillträdde han sin tjänst

som komminister i Falköpings församling,
med sina huvudsakliga arbetsuppgifter for-
lagda cill Mössebergskyrkan. Han efterträder
Martin Sandström som ju gick i pension för en
tid sedan.

Men om Pontus är ny på sin tjänst, så är han
desto mer hemma på Falbygden. Han är näm-
ligen född och uppvuxen i Kinnarp, där hans
föräldrar fortfarande bor kvar. Brodern, däre-

mot, bor idag i Tyskland, där han arbetar som
civilingenjör på M^ercedes.

Barngrupper och körer
-Jag gick faktiskt också teknisk linje på gymna-
slet, skrattar Pontus, men jag hade egentligen
inte där art göra, jag kände mig mycket
otelcnisk.

Det var under gymnasietiden som tankarna
på att bli präst dök upp, kanske fanns de där
redan under konfirmationstiden (Uno Mår-

tensson var konfirmatlonspräst).
-Redan då började funderingarna i alla fall,

säger Pontus. Men det hade väl litet grand med
frimodighet att göra också. Det tog ganska
lång cid innan jag sade till någon vad jag egent-
ligen ville.

Liksom många andra deltog han tidigt i de
olika barn- och ungdomsverksamheter som
anordnades, först i form av Svenska kyrkans
barndmmar och sedan i Missionskyrkans
ungdomsgrupper. Han har varit UV-scout och
dessutom sjungit i körer.

-Jag är på så sätt en broiler, säger Pontus och
förtydligar: -En sån som varit med l allt!

Längtade söderut
Efter gymnasiet blev det kyrkans grundkurs på
folkhögskolan i Älvsbyn i Norrbotten och
trots att det kan låta som väldigt långt från
Kinnarp, så hade han en viss anknytning till
trakten eftersom hans mamma kommer däri-

från. Efter grundkursen visste han säkert att
det var präst han ville bli och han började sin
utbildning på Johannelund. 2001 prästvigdes
han l Luleå stift och därefter bar det av till Ar-

vidsjaur. En anledning till att det blev just Luleå
stift var just att han hade sina rötter där, en an-
nan att hustrun Elisabet, som han träffade un-
der studietiden, kommer från trakten kring
Piteå.

Trots det var det Elisabet som kanske var

den som var mest angelägen att flytta söderut.
-Jag trivdes väldigt bra med människorna i

Arvidsjaur, men vintrarna kommer jag inre att
sakna. De är vackra, men för länga. Och dess-
utom ska man gärna vara friluftsmänniska,
jaga, fiska och köra scooter och det är nog inte
riktigt min grej!

Kyrkan som hem för gemenskap
Som sin viktigaste uppgift som präst ser
Pontus förkunnelsen, predikan.

-Det är det jag brinner för. Men predikan
måste stå i ett sammanhang också, det lilla
sammanhanget, det enskilda samtalet, hem-
gruppen eller mindre samtalsgrupper. Det är
viktigt att hitta mötesplatserna. -Det finns Ju
löften i förkunnelsen, rron kommer av förkun-

nelsen och förkunnelsen bygger på Kristi ord
och det är ju rätt starkt, egentligen. Om för-
kunnelsen tystnar, vad blir det då?

-Jag tror att verklig förnyelse kommer ur
fördjupning, funderar Pontus. Kyrkan som
traditionsbärare kommer alltid att ha en viktig
roll, men jag tror att kyrkan som ett hem där
man har sitt engagemang och där det finns en
gemenskap, den rollen tror jag kommer att
öka. Det finns bedjare överallt.

Det gäller förstås att nå ut till människor ef-
tersom allt färre kommer till kyrkan.

-Man måste hitta andra vägar för
evangelisationen än högmässan. Där är t ex ar-
betet med Alphagrupper i Mössebergskyrkan
Jätteviktigt. Där kan man se att människor hit-
tat någonting som betyder något i deras liv. Då
kanske man tänker att det där vill jag också ta
del av, höra mer om.

Pontus har knappt kommit in i sitt nya arbete

ännu och dessutom har han som pappa till
Aron, snart 4 år, och Jakob, 15 månader, inte
så mycket fritid. Annars tycker han om att vara
i skogen, ince för art jaga eller fiska, utan bara
vara.

ME
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Konfirmationstid

- brytningstid
Vem är jag? Duger Jag? Vad är det att vara
människa och vem var Jesus? Vad ska jag
göra i livet, nu och i framtiden?

lör den som är på vag att bli vuxen kan
dessa frågor och liknande kännas viktiga
att fundera över. Här ryms också frågor

kring tron, Gud, döden och meningen med 11-
vec. Konfirmarionstiden är en möjlighet att
diskutera kring de livsfrågor som
konfirmanderna bär på och sätta dem i relä-
tion till den kristna tron.

Ordec konfirmation kommer från latinets

confirmare, vilket betyder bekräfta.
Konfirmationen är en bekräftelse av dopet.
och innebär att man säger Ja till sitt dop, till
Gud och till den tro man döptes ull som barn.

Konfirmationen är ett av flera steg i den
brytning det innebär att bli vuxen.

Dopet ökad betydelse
I den första kristna kyrkan döptes man som

vuxen och inför dopet fick man undervisning i
den kristna tron. Efterhand blev barndopet
den viktigaste dopformen och av naturliga skäl
fick man ju då vänta med dopundervisningen.
På detta sätt växte konfirmationen fram och

Sara Lyck och Daniel
Svensson hjälps at
inför konfirmations'
gudstjänsten.

Redovisningen sker
; grupp.

handpåläggn ingen och bönen, som tidigare
utgjort moment i dopet, blev kärnan l ett nytt
sakrament - konfirmationen.

I och med reformationen på 1500-calet för-
svann konfirmationen som sakrament och allt

större vikt lades vid undervisningen av dem
som skulle gå till sin första nattvard. Som läro-
bok använde man Luthers lilla katekes.

Under 1800-talecs väckelsevåg och framåt fick
konfirmationen ett starkare drag av personlig
bekännelse och som en följd tillkom en viktig
fråga till konfirmanderna: tror du?
Idag har dopets betydelse ökat och markerats.
man behöver inte längre vara konfirmerad för
att få ta. narrvarden, vara fadder eller förrätta-
nöddop.

Bygger pé samtal och diskussion
Konfirmandarbetet inom Svenska kyrkan
bygger på samtal och diskussion. Det ska all-
tid finnas en präst eller ansvarig ledare. De
grundläggande kraven anges i Riktlinjer för
Svenska kyrkans konfirmandarbete och inne-
bär bl a att alla församlingar i Svenska kyrkan
ska erbjuda kostnadsfri konfirmation för dem
som tillhör församlingen, undervisningen ska
pågå under minst sex månader (gäller ej läger),
den sammanlagda undervisningen ska vara
minst 60 timmar och utöver undervisningen
ska man regelbundet delta i gudstjänst.
Konflrmandtiden avslutas med den

konfirmarionsgudstJänst., då man samlas i
kyrkan tillsammans med släkt och vänner.

ME
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Konfirmationen
- en rättighet töi alla

-Det som var viktigast för oss att få fram. var

att Gud älskar alla, och att alla ar värdefiilla.

Just det här kan vara litet srårt för de här bar-
nen och kanske ännu mer för deras föräldrar.
En del har ju fött slåss for varenda sak^ säger
Annika Bertilsson, diakonissa i Falköping.

-ors att vi lever i en tid då man tror art de

flesta människor fått Information och kun

skåp om människor med funktionshinder,
möts många föräldrar till handikappade barn av MartinSandström
fördomar, tyvärr även från kyrkans värld, låter konfimian-

I riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmand- derna känna på
arbete står tydligt angivet art alla ungdomar ska ges nattvards kärlen.
möjlighet att delta i konfirmandarbete. Detta gäller
även ungdomar med någon form av funktionshin-
der, vare sig dec handlar om förmågan att se, höra,
tala, förstå, röra sig fungera i grupp, äta eller andas.

Borde vara självklarhet
Det borde vara en självklarhet art alla ungdomar
ska kunna konfirmeras och att det faktiskt går att
genomföra det kan Annika Bertilsson och Martin
Sandström intyga. De har tillsammans lett konfir-
mandundervisningen för en grupp elever från sär-
skolan i Falköping. Idén kom från Vera Johansson,
mentor på särskolan, som kontaktade Annika för
över ett år sedan. Av olika anledningar blev projek-
tet fördröjt, men förra hösten lyckades man fa
ihop en någorlunda homogen grupp bestående av
fyra elever, Eva, Sofia, Henrik och Kristian. Efter
en träff där Martin och Annika tillsammans med

Vera och en av föräldrarna diskuterade hur man

skulle kunna göra överhuvud taget och på vilken
nivå man kunde lägga undervisningen, kom man
igång. Fyra lektioner blev det förutom en träning
inför konfirmationen och en föräldraträff.

Ungdomarna i gruppen är gravt handikappade
och ingen av dem har något talat språk.

-Någon av dem kunde säga ja eller nej eller

Annika hjälper
eleverna att tända

ljus i början av
lektionen.

7

några enstaka ord. Så- det var verkligen en ucma-
ning att utforma någon undervisning som de
kunde ta till sig.

Viktigt vara konkret
Martin Sandström, som hade en viss erfarenhet

av att arbeta nied handikappade ungdomar, be-
ställde heni ett material för ändamålet. Det är ett

ekumeniskt material som bygger på bilder. Bil-
derna är stora och tydliga, i klara färger och under
varje bild står en mening på tre eller fyra ord, t ex
Gudar kärlek.

-Martin och jag bestämde tillsammans vad vi
skulle gå igenom och så valde vi ut rvå eller tre bil-
der som kunde fungera ihop. Dessutom använde
vi oss mycket av flanellograf, en med riktigt stor
skärm och srora bilder, som Åsa hjälpt oss att ta
fmm. Man måste vara oerhört konkret. Vi körde

runt dem i rullstolarna och de fick känna på altar-
ring och processonskors och nacrvardskärl. Varje
gång inledde vi med att tända ljus.

jMan måste ju vara döpt för att konfirmeras, och

det visade sig att en l gruppen inte var döpt. Del
var dock inte något problem, utan man ordnade
separat dop en lördag.

Mycket information fick man av särskolans per-
sonal och de assistenter som följde med ungdo-
marna till lektionerna

-Det gjorde att man fick en enorm kontakt
med de här ungdomarna, trots att vi inte kunde
föra en dialog i vanlig mening, berättar Annika.
Man lär sig att läsa av människor utan ord.

-Och man niärkte ju en viss skillnad från första
gången till själv konflrniarlonen, att de verkligen
hade förstått vad det handlade om. Man får en

helt annan syn på saker och ting. Tänk vad de kan i
förhållande till sina förutsättningar.

ME,
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Annorlunda upplägg ger nöjda
konfirmander i Torbjörntorp

Hjortsbergagården ligger tyst och till sy-
nes öde da jag kommer dit tidiff på
torsdagmorgonen. Konfirmanderna har
just vaknat och de allra första släntrar
över gårdsplanen pä väg till matsalen för
att äta fru kost.

-Vi låter dem sova litet längre på morgnarna,
berättar Åsa Jockisch, som är
forsamlingsassitent i Torbjörntorp och en av
ledarna för konfirmandlägret. Det finns ju
ingen anledning att jaga upp dem i ottan då de
har sommarlov.

Hjortsberga är beläget strax utanför Alvesta
i Småland. Annars .brukar man hitta läger-
gårdar på närmare håll, men l år var allting full-

bokat. Lokalerna är ganska nerslitna, men
lägergården ligger precis invid, en sjö och pas-
sär perfekt till sitt ändamål.

Undervisning på lördagar
Just i TorbJörntorp har man ett litet annor-
lunda upplägg för sin konfirmandundervis-
ning. Istället för att som andra församlingar
förlägga läsningen till vardagseftermlddagar
efter skoltid träffas man en lördagformiddag i
månaden under hela skolåret med början l
september.

-På hösten åker vi på ett kortare lära-känna-
läger, berättar Åsa, och sedan, första

Kyrkoblad

sommarlovsveckan, åker vi på ett femdagars-
läger. Sedan är konfirmationen på söndagen
samma vecka.

Hon fortsätter:

-Den här formen fanns ju redan innan Jag
kom in i bilden, men det märks ju att det är
populärt eftersom det är så många som väljer
att åka ut till TorbjÖrntorp. Jag gissar att det är
för att vi har ett annat upplägg och att många.
ungdomar tycker att det är väldigt Jobbigt act
gå och läsa direkt efter skolan. Och det här
med att få åka bort en vecka och vara på läger
är nog också viktigt. Och det sprider sig ju att
man har en präst som fungerar så bra ihop
med ungdomar.

Prästen hon syftar på är' Björn Lundin,
komminister i Torbjörntorp sedan knappt
ett år tillbaka. Björn är ju också ansvarig för
barn- och ungdomsverksamheten i
samfälllgheten och både han och Åsa ser
konfirmandarbetet som oerhört viktigt.
Åsa har nyligen avslutat en proJetanställnlng
vars syfte varit att informera om Svenska
kyrkans konfirmatlonsläsning på skolorna
runc om i pastoratet.

Övning inför konfirmationen
Alltfler lägerdeltagare dyker nu upp i matsa-
len för att ära frukost, mer eller mindre

pigga. I köket basar Marianne Hesselmark,
so ni till vardags är vaktmästare bl a i
'Torbjörn torp.

-Det här är inte lätt, säger hon, att veta hur

Längstt. v: Frukosten
ger behövlig energi.

Nedan:

Marianne Hesselmark

förbereder dagens lunch.

s
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Nedan t. v: Björn
Lundin är som vanligt
sista frukostgäst.
T. v: Åsa leder

morgonbön.
Nedan: Övning inför
konfirmationen.

T. v : Kantor Håkan
Henriksson leder

psalmsången.

T. h: Hela gruppen samlad på
gårdsplanen i Hjortsberga.

mycket mat det går åt när
man inte är van vid att sköta

ett så store hushåll.

Efter frukost är det sam-

lins i lektionssalen, där Åsa

har morgonsamling innan
repetitionerna inför sända-
gens konfirmationsguds-
tjänst tar vid. Håkan
Henriksson siat sig ner vid

pianor för att tillsammans med konfirmande-
rna öva in psalmer och sånger. Det blir en del
dlskiissloner, övningen går inte så bra och Hå-
kan suckar över att det gick mycket bättre
kvällen innan.

Man bestämmer också i vilken ordning man
ska gå in i kyrkan och drar lott om vilka n/å
som ska få äran att bära korset in och ut från

kyrkan. Det tar en stund att fä ordning på cå-
get.

Under hela konflrmandåret har man obliga-
toriska gudstjänster. Vissa söndagar ska
konfirmanderna medverka i TorbJörntorps
kyrka och man kan inte välja vilken söndag el"
ler vilken kyrka man vill närvara. Alla ska vara
med och då kan man antingen förbereda eller
efteråt diskutera det man gjort tillsammans.

Under lägerveckan varvas vanliga lektioner
med andra aktiviteter och en del praktiska
sysslor. Deltagarna får hjälpa till både i köket
och med städningen. Men en del fri tid blir det
också.

Intresserade och nyfikna
Konfirmandarbetet i Falköpings pastorat styrs
av den konfirmandpastoral som utarbetades
av en arbetsgrupp 2000. NLI är det dags att
skriva om den så att den är mer Inriktad på hur
man ska fä ungdomarna fttc tL-ivas och få en
positiv bild av Svenska kyrkan och mindre på
att mata in kunskaper hos dem.

-Just den åldern är ju väldigt racksam att
Jobba med, säger Åsa. Det är Jii en bryt nings-

tid då man går från barn rill vuxen och det är
väldigt lätt att fånga dem för de är intresserade
och nyfikna på livets mening och på hur jor-
den skapades och det blir mycket diskussioner
lcnng sådant.

-Vi såg på utvärderingarna vi fick efter lag-
ret att det var många som var positivt överras-
kade över att vi hade pratat om så mycket mer
än bara kristen tro. Gud och. Jesus. Vi pratade
om relationer, om hur man ska värn och vad

som är viktigt.
5KE

Tid och plats för skoj finns också.
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S:t Olofs kyrkokör 100 år
/ början av förra f-eklet startade den körverk-
samhet sc7n idag här namnet S:t Olop kyrko-
kör. Enligt -iiågon uppgifi var det 1902, enligt
en annan 1904.

'ågot datum finns inte någonstans angivet,
men tidigare jubileer har haft 1904 som
utgångspunkt. Hela året 2004 har därför

antagits som jubel- och firarår.
Tidigt i våras var en kör från Falköpings vänorc i

Norge, Lier, här och firade sin 80-åriga tillvaro titl-
sammans med vår 100-åriga. Der fira.ndet forrsät:-
ter vi genom art besöka den norska kören i början
av september.

Spännande höst
Kören för en kreativt liv i en spännande tid med

förberedelser - i första hand körreperittoner.
Tacksägelsedagen, den 10 oktober, ger vi en
jubileumskonserr, dar 'verk ur körens repertoar

genom tiderna framföres - gammal, nyare, till och
med nyskriven musik. Sista söndagen l oktober har
vi nått höjdpunkten for firandet. Då samlas vi till
jubileumshögmässa i S:t Olofs kyrka. Vi kommer
att ha stiftets nye biskop ErikAurelius med oss och
förhoppningsvis företrädare för körförbundet
och pastoratets församlingar.

Vad har då hänt under de gångna 100 åren? Vä-
sentllgt mer an vad som syns i en begränsad histo-
rik.

Grundades av eidsjäl
Falköpings kyrkokör grundades av byggmästa-

ren och kyrkvärden Albin Karlsson, eldsjälen, kör-
ledaren som allt beställer fram till 1930. Försam-

lingens nye kyrkomusiker, musikdirektör Hugo
Melin, tar då över ledarskapet, men Albin Karlsson
står kvar som ordförande till 1939.

Kyrkoblad 10



Bildenpå föregående sida föreställer S:t Olojskyrkokörsom den såg
utl930:

Ovreradmfrv:frkNetzkr, Erik Österholm, Sven Larsson, Sven
Jonsson, ArvtdAnderssonochIvarHagman

Mellersta. radm:frkNetzler(2), Greta Sundblad, Ingerborg
Käck, Ossian Lundell, KarinNilsson, Dagriy Hedström,
Alfred Halleniw och Hugo Melin

Nedre raden: Astrid Persson, Ella Wallqvist, Anna Lejon,
AlbinKarlsson. BertaStrömbeckochMargitafEkenstam

Körledare under åren har varit: Albin Karlsson,
Hugo Melin, Rudolf Norrman, Jens Barder, Gun
Palmquist och Tore Svensson. Körordförande har
varit: Albin Karlsson, Ernst Ekblad, Valter

Thorsell, Sven Larsson, Åke Hassel, Ingeborg An-
dcrsson och Birgitta Borg. Från 1987 ingår S:t
Olofs kyrkokör i S:t Olofs körförening.

Bakom verksamheten finns en administration,
om än blygsam. De första åren, &im till 1930,
sköttes den av Albin Karlsson. Han var allt - han
bjöd till och med pä repetitionslokal i sitt hem.
Någon form av ekonomiskt stöd eller erkänsla har
inte utgått. Frän 1932 finns emellertid en kassabok.

Enligt den får kören från kyrkokassan ett årligt an-
slag på 165 kr. Vid kassabokens avslutning 1959
har anslaget stigit till 700 kr. För dessa pengar
skulle bl a kören förses med noter och solister

arvoderas. Sångarskarans storlek är till en början
endast sporadiskt antecknad. Största antalet sång-
are tycks vara 40, medan en bottennotcnng visar
på 15 och dystra betraktelser i årsberättelser talar

om glesnande skaror och krafttag för rekrytering;
men sä smyger sig en glad ton in och förkunnar att
vi blir allt fler att sjunga i vår kör.

Testamente från 1973

I samband med Jens Barders pensionering 1973
hölls ett extra körmöte, där beslut om körens fot-
satta verksamhet överlämnades till en interim-
styrelse inför "den kyrkokör som eventuellt bildas
efter l juli 1973 och som har till uppgift att med-
verka i S:t Olofs kyrka". Är inte detta en form av
testamente? Gun Palmquisr skriver i sia historik
1979: Det var då vi började kalla oss S:t Olofs kyr-
kokor. Den "nya" kören kom att arbeta med
samma målsättning som den tidigare - allt enligt
testamentet.

I årsberättelser har jag hittat en sekreterares om-
döme om körarbetet: "energiskt och intensivt be-
drivna körrepetitloner, mynnande i träget sJLing-
ande vid gudstjänster och högtider i kyrkan". Kö-
ren har med andm ord klarat målsättningen.

Men tid har också funnits för kamratlig samvaro
- utflykter, sängarresor, korta och länga, med fina
program, där vi sjungit men också kunnat lyssna.

Till sist kaffepausen på torsdagsrepetitionerna,
den får vi inte glömma! Detta tillsammans bidrar
till att hålla samman sångarskaran.

QÖsta "WafiCström

Invigning av nytt bårhus
I slutet av juni kunde det nya bårhuset i Falköping
invigas. Efter tio är av planering sattes i februari

spaden i marken på S:t Olofs kyrkogård. Bårhuset
är byggt i direkt anslutning till Uppståndelsens ka-
pell och är ett samarbete mellan Falköpings kom-
mun och Falköpings kyrkliga samfällighet. Kom-
munen har stått för tvä tredjedelar av investerings-
kostnaden på 3, 5 miljoner. Byggnaden är på 110
m" och här finns nu utrymmen där man på ett vär-
digt sätt kan ta hand om de avlidna.
Efter sedvanliga invigningstal förklarades byggna-
den invigd genom att entrén öppnades. Efter detta
bjöds pi kaffe, tårta och underhållnng av två av
pastoratets kantorer. Gry Graaf och Birgitta
Lindh. Deltagarna var också välkomna att gå runt i
lokalerna. Framför allt var det många som stan-
nade till i avskedsrummet dit fyra målade och
blyinfattade fönster flyttats från der gamla bår-
huset. Tillsammans med mjuk belysning ger de

från det gamla rummet en rofylld stämning.
bårhuset.

T. v:
De målade,

blyinfattade
fönstren har
tagits tillvara

11 Kyrkoblad



(Mmnes6i[c[en
Vartofta-Asaka kyrka

e äldsta delarna av kyrkan är från 1100-
loch 1200-talet. Fram till 1795 hade
kyrkan kryssvalv, men vid en renove-

ring byggdes de bort för att ge plats åt ett tunn-
valv av trä då det gamla taket var nära att rasa
in. Det nya taket målades ljusblått soni en hlm-
mel med moln och änglar.
Kyrkan är byggd i gråsten som vitrappats och
är en s k salkyrka, rektangulär och ganska smal i
förhållande till längden. Sakristian på nordsidan
balanseras av ett vapenhus på den södra.
Fram till slutet av 1600-talet hade kyrkan ett
torn och då detta raserades byggdes en klockstapel. Den
nuvarande klockstapeln är från 1810.
Vid en senare renovering uppt äcktes intressanta kalk-

målningar på innerväggarna i vapenhuset. Även på kyrkans
norra ursprungliga vägg tog man vid renoveringen fram en
märklig kalkmålnlng som antagligen ingick i en serie mål-

i?8.

o

t^wI^Sls-ciU.-

ningar som gick förlorade vid renoveringen 1795.
Från medeltiden finns även kvar två. järnbeslagna dörrar, en
tioll sakristian och en till vapenhuset. I kyrkan finns också en
dopfunt, vilken anses vara ert arbete av en stenmäscarefrån
1200-talet.

I sakristian finns ett ståndur gjort av Johan Beckman 1768.

Renovering av Asaka !<yrka
Den senaste renoveringen av Vartofta-Åsaka kyrka genom-
fördes 1972-73 och omfattade ommålning av kyrkorum-
met och inredning av kapprum och toalett.
Nu är det dags igen och en mer omfattande renovering är
påbörjad med byte av röt-
skadade brädor på och röd-
färgning av klockstapeln
samt tjärning av taket. Dess-
utom har den gamla putsen
på kyrkans ytterväggar tagits
bort.

Under hösten kommer

man att koncentrera sig på
de invändiga arbetena. Dessa
innebär installation av ny
elvärme, vilken kompletteras
med ett modernt styrsystem
för god energihushållning.
Dessutom kommer man att

göra mindre lagningar av
putsen.

Under varen/försommaren 2005 kommer kyrkans fasad
att putsas och avfärgas.

Renoveringen kommer totalt att kosta ca 1,3 mil] kronor
och finansieras delvis med kyrkobyggnads bidrag.

SVENSKA
KYRKAN

Kyrkoblad 14



Eftertankar

Att gå vidare
Det är da^ att ga vidare... " Hur ofta hör man inte

den frasen' Det är ett av de talesätt som det gått
mode i att säga. Men vad innebär det egentligen'

an kan gå vidare pä många sätt och hela livet är
fullt av uppbrott. Det äc en naturlig del av den

länskliga tillvaron. Ingen människa går genom
ett helt liv utan att förändras. En del uppbrott gör man
med lätt hjärta, därför att det känns rätt och riktigt. Andra
är smärtsamma och ofrivilliga och innebär kanske att man
offrar nägot eller någon man älskar. Att gå vidare kan inne-
bära ett steg uppåt i karriären eller att man förändrar något
i sitt privatliv.

Visst känner man saknad då man bryter upp, men jag
börjar bli van efter att ha flyttat tio gånger sedan jag läm-
nade föräldrahemmet som qugoåring. Hemma är den plats
där man har sitt hjärta, inte nödvändigtvis den plats där
man är bosatt. Hemma kanske inte ens är någonstans utan
hos någon eller några.

Men att ga vidare behöver inte betyda uppbrott. Det kan
betyda att man själv utvecklas, atr man tar ett steg vidare i
sin personliga utveckling, art man kommer till nya insikter.

Det är nu dags för mig att gå vidare, på mänga sätt. Inte
bara genom att byta jobb, utan genom att börja ett helt nytt
liv. Spännande, men också skrämmande. Det finns en
trygghet i det invanda, man vet vad som väntar och vad

som förväntas av en själv. Men vet man egentligen det?
Man kan ju aldrig skydda sig mot det som sker utan art
man kan kontrollera det. Man kan bara be och hoppas att
det trots allt finns en mening i livets nyckfullhet och att man
själv gör det som är rätt, både mot sig själv och mot andra.
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