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Välkomna till kyrkorna i jul.



OXEN OCH ÅSNAN
Den helige Franslskus, som dog 1226,
alltså för 750 år sedan, var den förste
som gjorde i ordning en julkrubba
för att åskådliggöra Jesu födelse.
Hans krubba var i naturlig storlek,
förlagd till en grotta. Där inne place-
rade han bl. a. en riktig oxe och en
riktig åsna.

När vi snart sätter upp våra Jul-
krubbor hemma och i kyrkan, så in-
tar naturligtvis Jesusbarnet i krubban
den centrala platsen tillsammans med
Maria och Josef. Inne i stallet skym-
tar också oxen och åsnan. De håller
sig diskret l bakgrunden men de finns
där ändå i närheten. De släpper till
sin målplats som säng åt den ny-
födde, när människorna inte har nå-
gon plats över för honom. Eftersom
Jesus föddes i ett stall, sa. ligger det
nära till hands att ta med oxen och
åsnan för att framhålla den saken.
Men inte bara därför. De två djuren
har mer att säga än att bara påminna
om i vilken miljö Jesus fick komma
till världen. Profeten Jesaja skriver:
"En oxe känner sin ägare och en åsna
sin herres krubba, men Israel känner
intet, mitt folk förstår intet". (Jes.
1:3). Det ligger en oerhörd ankla-
gelse i de orden. De enkla djur det
här är fråga om och som blivit kal-

AKTUELLT l KYRKAN
LÖRDAGEN den 11 dec. kl. 18' S:t

Olofs kyrka. Musikandakt Bo Nor-
ving, gitarr.

LÖRDAGEN den 18 dec. kl. 18 S:t
Olofs kyrka. Orgelaf-ton. Advents-
och Julmusik.

TRETTONDEDAG JUL, 6 jan. kl. 18
Fredriksbergs kyrka. Musikgudstjänst.
"Från Advent till Trettondag."

lade för tröga och dumma, de vet
ända. vem de tillhör och var de hör
hemma. Men människan som fått för-
mågan att tänka och älska av sin Ska-
pare är helt bortkommen, när det gäl-
ler hennes förhållande till honom.
Hon förstår inte att livet skall levas
med honom och för honom. Hon vän-

der sin Herre ryggen och vill vara sig
själv nog.

I Betlehems stall går dessa liksom
så. många andra ord av Jesaja i upp-
fyllelse. När Gud blir människa, så
är det inte någon i sta'n som förstår
vad det är som sker. Bara oxen och
åsnan finns med, när det största som
hänt äger rum. Betlehems invånare
må vara ursäktade att de inte insåg
vad detta var för ett barn. M^en vi

som fått förklaringen och som nu fi-
rar jul igen för detta barns skull, vad
förstår vi? Den nakna sanningen att
Gud ger ut sig själv för vår skull, sä.
att vi skall kunna tro pä honom, den
sveper vi in i julstämning och Julglit-
ter. Den görs ofarlig, sa att man slip-
per ta ställning for eller emot värl-
dens Frälsare.

"Micc folk förstår intet. " Gäller
dec också om dem som tillhör Kristi
församling i dag? Förstår man vad
det innebär att Jesus nu vilar, inte i
krubban, men på altaret i Nattvar-
dens bröd och vin? Om han gjorde
det skulle man då annat än ta emot
Frälsaren med stor glädje, när han
kommer till oss lika påtagligt som
han kom till Betlehem den gången,
varje gång nattvardsbordet dukas.
och åsnan kan hjälpa oss att inse vem
som är vår Herre, vem vi tillhör och
var vi hör hemma.

Claes Strömqvist.



651 Nu dagen är kommen

v 2 Joh l: i-5, Kol i: 15
v 3 Joh 1:14

Latinsk text (Adeste fideles); John Wade (?), ca 1743
Svensk text: Eva Norberg, 1974, 1976

Musik: John Wadc (?), ca 1743
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gen ar kom men, kär- lek tri - um-
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fe - rar, stå upp, låt oss skyn - da till

^-

Bet - le - hem. Häl - säd av äng - lar

^
Krist är född till jor - den. O kom, let oss till-

^
^^

bed - ja, o kom, lät oss till - bed - ja. o

^
^^
kom, lät oss till - bed - ja

2. Gud av Gud Fader, Ljus av Iju-
sens källa, en Människoson av Mana
född. Sä Gud sin kärlek för all värl-
den visar. O kom, lät oss tillbedja, o
kom, lät oss tillbedja, o kom, lat oss
tillbedja Herren Krist.

3. Ordet blev kört och log sin bo-
ning bland oss som Kristus var bro-
der. Han är Guds Ord. Sä Gud sitt
rädslut för all världen visar. O kom,
lår oss tillbedja . . .

Her ren Krist.

4. Sjung halleluja, sjung, ni ängla-
skaror, sjung alla helgon, sjung jor-
dens folk! Lov, tack och ära vare Gud

i höjden! O kom, låt oss tillbedja . . .

Frän och med l sönd. i Advent far vi

börja använda Psalmer och visor 76. Lät
oss göra denna psaim till var tillbedjan
denna jul.

S. L.
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Kontorist Zara Löwenmark, också en känd te-

lefonröst på pastorsexpeditionen.

Några av <
Falköping!

Kollegiet som samlas varje tisdag

i kyrkoherdens rum för pl

Frän vänster musikdirekcör Gun Palmqvist
Stig Luttcrmark, komminister Lars Magn
Karl-Erik Andersson, diakonias. si.stent Brit;

och diakonissan T

K yrk vak t mästare Sigvard Gabnels-
son, vid den för dagens församling1,-
arbete så viktiga stcncileringsappara-
(. en.



; anställda il

församling
ir nattvardsgången i S:t Olofs kyrka

ring av församlingsarbetet.

rkoadjunkt Cli ics Strömqvist, kyrkoherde
^, kyrkoadjunkt Kiirl-Erik Tysk, kantor

lansson, församlingsassistent Jan Johansson
,
areta Andersson.

Kyrkokamrer, diakon Ingemar Malm-
fors som häller alla ckonomi-ika trå-

dar i sin hand.

Kyrko-ikrivare Brita Norden, anställd sedan sin
ungdom pä pastorsexpeditionen, som dä var för-

lagd til! S:t Olofs prästgård.



Mission är att göra
Jesus känd

Missionen stär numera i centrum un-

der Advent-Jul-Trettondag i vår
kyrka. Denna tid, som vill föra oss
djupare in i gemenskapen med Jesus,
villockså hjälpa oss till ett ökat enga-
gemang för missionens världsvida ge-
menskap.

En ny gemenskap - det är vad
missionen kan få ge människor. Och
denna gemenskap skall ständigt vid-
gas. Missionen måste söka sig vidare
för att nå nya människor. Missionen
kan aldrig slå sig till ro, uppdraget är
fortfarande oavslutat.

Hittills har var mission i stor ut-

sträckning bestått i att bygga upp
systerkyrkor. Att stödja dessa är fort-
farande en viktig uppgift. Men sam-
arbetet med systerkyrkorna innebär
också att tillsammans med dem ta
steget in i nya områden.

Zaire har på detta sätt blivit aktu-
elit den allra sista tiden. En liten lut-
hersk kyrka håller på att växa fram
vid västra stranden av Tanganyika-
sjön. Där verkar nu en präst och
några evangelister utbildade i Tanza-
nia. Var ranzaniska systerkyrka har
också sänt en missionär dit, pastor
Sebastian Mrema. Bortåt 1000 vuxna
medleinniar finns redan i kyrkan och
församlingarna växer.

IKYRKANS
IMISSIÖN

Är detta vår mission? Ja, an sä
länge är det inte aktuellt för oss att
sända nä^ra missionärer. Huvudan-
svaret för mis.sionsinsat.scn ligger hos
kyrkan i Tanzania. Men tillsammans
med vår systerkyrka får vi vara med,
när den kristna gemenskapen vidgas.
Och arbetet bel-iövcr ekonomiskt stöd
från oss. SKM kommer att ge anslag
både till verksamheten och till ut-
byggnad av ett kyrkccntcr i Kalemic
vid Tanganyikasjön,

Vad var det soi-n Öppnade porten
in I Zaire? Utan tvekan har den krlsi-
na radlostarionen i Addis Abeba
"Evangeliets Röst" spelat en viktig
roll. Dess sändningar när över nästan
hela Afrika och stora delar av Asien.
Budskapet, som man hörde i sin rran-
sistorradio, gav en längtan efter nä.-
got mer. Så hände sig att människor
i Zaire vände sig till Tanzanias
lutherska kyrka med en begäran om
en n-iissionsinsats.

I en ny tid beiyder massmedia-mis-
sion - genom radio, tidningar och
litteratur - mycket för att nä ut
med dca kristna gemenskapen till nya



VÅR KYRKOKAMRER
ger oss här en aktuell översikt, vart
var kyrkoskatt går i Falköpings
stadsförsamling budgetåret 1977.

Kyrkofullmäktige fastställde den 27 ok-
tober budgeten för 1977. Den omsluter
kr. 3. 771. 359, varav kr. 702. 166 pä ka-
pitalsidan och 3. 069. 193 på drifcsidan.
De som tillhör svenska kyrkan betalar
hel kyrkoskatt, de som inte gör det be-
talar 30 proc. av kyrkoskatten (for folk-

människogrupper. SKM har pä se-
nare tid fått allt större möjligheter
att stödja denna moderna form av
mission. Radiostationen "Evangeliets
Röst" och dess lokalstudios i Afrika
och Asien, den kristna veckotidningen
Terget/Lengo l östafrika och littera-
turcentret i Mindolo i Zambia är
exempel på sådant som SKM ger an-
slag till.

När SKM nu börjar ta sig an frå-
gan om missionsuppgiften i islam-
miljö, blir det också här lltteratur-
mission som skapar ingång. I Sudan
och kanske i något annat område kan
SKM få möjlighet att stödja kristna
tidningar och bokhandlar.

Men massmedia-mission måste föl-
jas upp av personliga insatser. Sådana
kan ske genom våra systerkyrkor -
missionen i Zairc är ett gott exempel.
Därför är SKM:s grundläggande upp-
gift alltjämt stöd till systerkyrkorna.
Men i takt med ett ökat engagemang
för missionen från församlingar och
kyrkfolk får SKM också möjlighet
att vara med när missionen går vidare
och gemenskapen med Jesus vidgas.

Göran Beijer.

bokföring och begravningsväsende). Ut-
debiteringen är 75 öre per skattekrona,
d. v. s. att för varje beskattningsbart be-
lopp av kr. lOO:- gar 75 öre till kyrko-
kassnn för nedanstående verksamhets-

grenar och med följande ungefärliga
fördelning:

Fastighetsförvaltning 21 öre
Begravningsväsende 28 Öre
Församlingsvärd 9 öre
Central förvaltning 5 öre
Finansförvaltning (pensioner,

räntor, amorteringar, fond-
avsättningar m. m. ) 12 öre

75 Öre
Skatteinkomsten totalt kr. 2. 491. 000.

Samma dag fastställde församlingsdele-
gerade budgeten för pastoratet för 1977.
Den omsluter kr. 2. 287. 605 varav

351. 755 pä kapitalsidan och 1. 935. 850,
på driftsidan.

Utdebiteringen är 40 Öre per skattekr.,
d. v. s. art för varje beskattningsbart be-
lopp av kr. 100:- går 40 öre till pasto-
ratskassan för nedanstående verksam-

hetsgrenar och med följande ungefärliga
fördelning:

Folkbokföringen 4 öre
Präster/kyrkomusiker 17 öre
Fastighetsförvaltning 3 öre
Pörsamllngsvärd 4 öre
Central förvaltning 2 öre
Bidrag till den för rikets alla
församlingar gemensamma cle-

aringsfonden (kyrkofonden) 9 Öre
Övrig finansförvaltning (län,

amorteringar, räntor, fond-
avsättningar m. m. ) l öre

40 öre
Skatteinkomsten, totalt kr. 1. 488. 000.

Ingemar Malmfors.



Predikoturer för Advent-, Jul-, Nyår- o. Trettond. -tiden
Son. o. helgd.

Datum
S:t Olof Mösseberg Fredrlksb. Frieg. Torbj. Luttra

3 sÖnd. i Adv.
12 dec.

SL II LM 15 F CS 15 F CS 11 n T 14 F LM 11 N

4 sond. i Adv.
19 dec.

CS 11 T 9. 30 N LM 11 N RJ 11 T 11 N

Julafton
24 dec.

SL 17 LM 17 CS 10

Juldagen
25 dec.

LM 7
SL II N

SI- 7 CS 5.30 T 7 CS 7 LM 5. 30

Annand. Jul
26 dec.

LM 11 SL 11 N

Nyårsafton
31 dec.

CS 17 T 17 LM 19.30 T 23. 30 SL 19.30 CS 19.30

Nyårsdagen
l jan.

SL 11 CS 9. 30 CS 11 N SL 14

Sänd. e. Nyår
2 jan.

T 11 N
LM 14 d

LM 9. 30 LM 11 n T 14

Trettondagen
6 jan.

SL 11 LM 11 CS 9.30 CS 11 T 14 LM 14 F

l s. e. trettond.
9 jan.

CS 11 SL 9.30 SL 11 N T 14 LM 11 T 11 N

SL = Stig Luttermark
LM = Lars Magnusson
CS = Claes Strömqvist
T = Karl-Erik Tysk
RJ ..= Rudolf Johansson
n = Nattvardsgudstjänst
N = Högmässa med nattvard
F == Famifjegudscjanst

PRÄSTERNA och
DIAKONIARBETARNA

kommer gärna pä hembesök, ring då
någon av oss:
S;ig Luttermark tel. 10003
Lars Magnusson tel. 105 05
Claes Strömqvist tel. 153 76
Margareta Anderson tel. 108 13
Brita Johanson tel. 119 10

Om det ej svarar på dessa celefoner
sä ring pastorsexpeditionen tel. 17030.

JOURHAVANDE PASTOR
pä 90 000 varje natt 22.00-7.00.

NYA GUDSTJÄNSTFORMER
Pä nyåret skall vi pröva de nya guds-

tjanstformerna. Tre Studiecirklar har
snart fullbordar sina studier och vill

praktiskt pröva och hela församlingen
far vara med.

S. L.

KYRKAN - Tillgänglig för alla?
Alla våra tre kyrkor i Falköping är

handikappvänliga. Var och en som har
färdtjänsc kan också använda den till
kyrkan. Dessutom har Falköpings för-
samling ordnar med kyrktaxi.

Låt därför inget hindra dig att känna
dig välkommen till kyrkan i jul.

Kyrkobladet redigerat av Stig Lutter-
mark. Foto; Harald Karlsson.


