
KYRKOBLAD

LKÖBINGS. PASTORAT

VÄLSIGNAD

VARE HAN

SOM KOMMER

l HERRENS

NAMN.

HOSIANNA i

HÖJDEN!

Matt 21:9.

I-rän invigningen i Mössebergs kyrka av konstverket
Kristi återkomst".



ADVENT
"Se din konung kommer till dig. ''' (Matt. 21:5)

"Kom Herre Jesu!" (Uppb. 22: 20)

Det är ett bevis på Guds nåd att han
låter oss fä uppleva ett nytt kyrkoär
och ett nytt advent. Xn en gäng far
du mötas av den kära hälsningen: "Se
din konung kommer till dig". Vad
svarar du på detta? Det finns bara
ett svar: "Kom Herre Jesus!" Huru-
dan är då hälsningen?

Den är nådefull. Vi har inte för-
tjänat den. Vi lever l en tid full av
liknöjdhet och andlig slöhet. Synden
i alla dess former härjar och gör alle
för att dra människor bort från sin
Gud. Mänga lever också i var tid
bara för denna världen och de ting
som synas. Skulle Herren Gud handla
med oss efter våra synder, så skulle
vi inte få leva eu ögonblick på Jor-
den. Men Hans barmhärtighet varar
ännu ocli ropet ljuder än en gäng
fyllt av nåd: "Se din konung kom-
mer till dig!" Det är en möjlighet.
Din enda möjlighet pä jorden att bli
frälst.

Se din konung kommer till dig!
Den är också trostefull denna hals"
ning. Konungen är icke en jordisk
furste utan hlmmelens och Jordens
Gud, din Frälsare. Hans rike är inte
av denna världen. Han kom den
gången till denna världen för att lida,
dö och segra över synd och död l sin
uppståndelse. Han kommer ännu ett
kyrkoår till dig. Han kommer och
möter dig lika levande idag som då.
i sitt Ord och sina heliga Sakrament.
Detta är din stora tröst. Hos Honom

finns nåd och förlåtelse att få för
den, . som omvänder sig och kommer
till Honom.

Se din konung kommer till dig!
Den är också ansvarsfull denna häls-
ning. Det krävs att du tar emot Ho"
nom. Att du inte låter det stanna vid
kyrkobesöket Adventssöndagen. Låt
svaret komma på ropet till dig: "Kom
Herre Jesus!" Då blir du rätt förbe-
redd pä Hans ankomst l helig juletid,
dä möter du Honom vid Hans an-
komst söndag efter söndag i Hans
kyrka på Jorden och då blir du också
ratt beredd att taga emot Honom vid
Hans sista advent en gäng på den
yttersta dagen. Dä skall den him-
melske Konungen för sista gängen
komma med hlmmelens skyar jFör att
hämta sina väntande barn hem till
sin eviga glädje.

AMEN

Lars Magnusson

VILL DU DELA
vårt Julbord och vår gemenskap i
Frednksbergs kyrka på julafton. Vi
börjar kl. 13 och avslutar med julbön
i S:t Olofs kyrka kl. 17.

Anmälan ull pascorsämbetet, tel.
17030 mellan 9. 30 och 15. 00 senast
den 17 december.



Adventstidens sång
Text: Margareta Melin. Musik: Torgny Erseu-s
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2. Advent är mörker och kyla
Vi tänder ett ljus och ber;
Förbarma Dej, Gud, över jorden
all nöd, all förtvivlan Du ser.

3. Advent är väntan på Kristus:
Kom, Herre, kom hit i tid
och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans l frid.

Julafton i Fredriksberg
Att fira jul innebär att vara tillsam-
mans med familjen. Så är det för de
flesta. Men vi vet också att vart Jul-
firande kommit att domineras av
TV-rirrande, mat och klappar. Åt-
mmstone det första kan bli förödande
för gemenskapen.

Att fira jul på kristet sätt är också
att vara tillsammans med den Heliga
Familjen, med Josef, Maria och bar-
net Jesus. Att gå till Bedehem och se
det som där har skett.

En hjälp till detta vill samlingen
kring julkrubban vara l Fredriksbergs

kyrka kl. 10 på julaftonens förmid-
dag. Då kommer vi att sätta upp den
nya julkrubban franime i kyrkan.
Barnen får vara med och bära fram
de olika figurerna och vi sjunger nya
och gamla julsånger.

Senare på Julafcon, med början kl.
13, blir dec liksom förra året ett gc-
mensamc julfirande för dem som sak-
nar en naturlig familj men som vill
dela gemenskapen i Guds stora fa-
iniij, Kyrkan. Anmälan se sid. 2.

Claes Strömqvist



Försam-

lings-
glimtar
Kontraktsprosten T. -A.
Broman Inviger korskulp-
turen i Mössebergs kyrka.
Kunscnären Harry V.
Svensson, andre man från

vänster, deltar soin

assistent.

Från evangelisations-
Helgen i Falköping
19-21 september.

Hela kyrkan sjunger till-
sammans med Göteve-

Floby ungdomskör under
Gunnar Görlinds ledning.
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Pä Störa Torget framförde Skara stift-; kyrkospel "Pä markeii". Av Ylva Eggchorn.



GMDIE
SVENSKA IWRKANS MISSION

Et.opiS^'riieu"
Liberia

Sydafrika

Tanzania

Rhodesia

Mission betyder sändning. Missionen
tog sin början, när Gud sände sin Son
l världen. Det är Julens innehåll. Gud
avslöjar vem Han är och vad Han
vill oss. Han vill rädda oss och vari-
den från mörker och död till ljus och
liv. Jesus Kristus är Guds gåva till
oss. Så älskar Gud världen att Han
utger sin enfödde Son . . .

På Trcttondedag jul hör vi om de vise
männen, som bar fram sina gåvor till
Jesusbarnet. Det var deras tack för
att de hade funnit Frälsaren. På Tret-
tondedagcn 1976 får Du bära fram
Din missionsgäva. Den är ett ringa
tack för att Du fått ALLT genom
Din Frälsare, Jesus Kristus. Den gör
det också möjligt för Svenska Kyr-
kans Mission att föra ut den glada
nyheten i världen.

M/
A

Ned
issionen

ADVENT . JUL
TRETTONDAG

Dagens bibelord
Telefon 14880

Läs den lilla mlssionsfoldern som
medföljer Kyrkobladet och använd
gärna mlssionskuvertet för Din gåva.
Under 1976 behöver Svenska Kyr-
kans Mission få in 30 milj. kr. l kol-
lekter och gåvor varav 7 milj. på
Trettondedasen.



KYRKHELG Ny präst i Torbjörntorp
Liksom förra året blir det en kyrk-
helg i Falköping tillsammans med
Törnekronans samfund. Den kommer
att äga rum den 24 och 25 jan. Bis-
köp Bo Giertz från Göteborg predi-
kar l högmässan i S:t Olofs kyrka och
håller senare på dagen föredrag.

I Mössebergs kyrka blir det kl. 18
en musikgudstjänst med S:ta Helena
ungdomskör från Skövde under mu-
sikdirektör Bo Ramvikens ledning.

Vaktombyte på
kyrkogården

Ragnar Högberg började arbeta_på
våra kyrkogårdar redan 1935. Fast
anställd blev han 1940 och kyrko-
gärdsförman 1947. Efter 40 år lam-
nar han nu över uppgifterna till Lars
Lundgren.

Kyrkobladet vill på hela försam-
lingens vägnar tacka Ragnar Hog-
berg för det arbete han nedlagt för
att göra kyrkogården ull en plats för
stillhet, eftertanke och vördnad för
dem som gatt över dödens gräns.

Vi vet att hans måtto for arbetet
har vant orden, som står pä en grav-
sten utanför S:t Olofs kyrka; "Han
var en man som räckte den andre
handen".

Många är de falköpingsbor som i
en svår stund tagit emot den uträckta
handen från Ragnar Högberg.

- D -

- Den nye kyrkogårdsförestånda-
ren Lars Lundgren kommer närmast
från Skövde, dar han haft anställning
på kyrkogården. Han hälsas varmt

I somras lärde mänga känna Karl-
Erik Tysk. Vi gläder oss över att han
efter sin prästvigning kommer till
TorbjÖrntorp.

Karl-Erik Tysk är född i Marie-
stad 1946. Han är uppvuxen i Utby,
Ullervads past. och tog studenten i
Mariestad 1965. I Uppsala har han
studerat ryska, religlonshistoria och
filosofi, vilket lett fram till en fil.
mag. -examen 1968. Teolog, stud. har
han bedrivit i Sigtuna 1974-75. Han
genomgår f. n. den praktiska teolo-
giska ovningskursen i Uppsala. Han
prästviges l Skara den 14 dec.

Karl-Enk är gift med Annicka,
som är fil. niag. och sjukvärdsbiträde.

välkommen och önskas all framgång
i den nya tjänsten.



PREDIKOTURER FÖR ADVENT OCH JULTIDEN

Son. o. helgd.
Datum

S:t Olof Mösseberg Fredriksb. Frigg, Torbj. Luttra

29/11 Lördag SL 18 N

l i Advent
30 nov.

SL 11

2 i Advent
7 december

3 i Advent
14 december

4 [ Advent
21 deceinber

Julafton
Juldagen

Annandag Jul
Sänd. e. Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Sänd. e. Nyår
4 januari

Trertondedagen
6 januari
l sönd. c. Trott.
11 januari
2 sönd. e. Trett.
18 januari
3 sond. c. Trett.
25 januari

GM 11
LM 14 d
SL 18 RB
CS II N

SL II

SL 17
LM 7
SL 11 N
LM 11
SL 11
LM 17
CS l)
T II N
T U D
SL 11

LM n

SL 11

BG 11 N

SL 9.30
LM 11.30
LM 11 s

LM 16 F
ssk

BO l) N

LM 17
SL 7

CS 9.30 n
LM 11
SL 17

T 9.30
CS 11

CS 9. 30 F

CS 11 N

CS 16 F
ssk

GM 14

SI. 9. 30

CS 10
CS 5. 30

T 9. 30

CS 19.30
T U N
LM 9.30

LM II

SL II N

LM 9.30

18 m

cs n

T 9.30

CS 11 N

CS 9. 30

SL 11

GM 14
s sk

ICS 7

GM II

GM 14
ssk

GM 11 N'LM 11 N

IT II N
T 23

ISL 11

T 11

:S 11 N

. M 11

|T 7

|CS 11

T 19. 30
SL 11 N

CS 14

iCS 14

ISL 19.30

LM 5. 30

T 11

:S 14

-M 14 N
LM 19.30

CS 14

LM 14 F

ISL 19. 30

, T 19.30

IT II N

SL
LM
cs
T

GM
BO
BG

= Stig Luctcrmark
= Lars Magnusson
= Claes Srrön-tqvist
= Karl-Erik Tysk
= Gordon Möne
== Bengt-Åke öhgren pä tel
= Bo Gicrtz, biskop

kh tel. 10003
km tel. 105 05
ka tel. 153 76
pä tel. 31127
kh tel. 14320

0502/430 50

KYRKSKJUTS
för dem, som har svårt att ta sig till
gudstjänsten. Ring Taxi en timma före
gudstjänsten. Avgift för skjuts 1:- kr.

Pastorsämbetet i Falköping

N = Hägm., HHN
n = naitvardsgudstjänst
m = musikgudstjänst
F = familjcgudstjänsi
RB ^ rpdda barnen
d = dopgudstjänst
s = samkvam
ssk = söndagsskolfest

LUTHERHJÄLPENS l FALKÖPING
postgirokonto 231656-0

SVENSKA KYRKANS MISSION
postgiro 90 74 38 Uppsala

Kyrkobladet redigerat av Lars Magnus-
son och Claes Strömqvist

TR. *B. FALKOPIM6


