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FÖRNYAD GUDSTJÄNST
Sedan mänga år har man i vår kyrka
arbetat på att förnya gudstjänsten
och giva den tillbaka något av sin ur-
sprungllga skönhet och lovsång. Re~
dan i början av detta århundrade
skedde något av en väckelse, som så
småningom tog form i den starka rö-
relse inom vår kyrka, som brukar be-
nämna-s Kyrklig Förnyelse. Vad
Kyrklig Förnyelse betytt för kyrkan
både läromässigt och liturgiskt, kan
man delvis se l det nya förslag till
handbok för vår svenska kyrka, som
nu tagits i bruk också i vira försam-
lingar. Sedan ett år snart ha. r vi an-
vänt en förnyad gudstjänstform, som
varje gudstjänstbesökare fått del av
genom en noggrant utskriven agenda.

Många kände sig säkert lire fram-
mande inför det nya språket och att
församlingen på ett aktivt sätt delta-

l:a-si<lesbUden;

HELMER GUSTAFSSON
jag cyklar nästan varje morgon frän Hjel-
marsrÖrsgatan ner till S:t Olofs kyrka, för
Att vara med om morgonbön eller nattvards-
gudstjänst. Jag gör det for att dagen skall
komma i ordning. Den börjar bra om man
har ett mal att fara till. Och s& haller del
itppe konditionen att cykla. Man träffar he-
kanta och det blir en verklig fa.mvsiro i kyr-
kan. Det blir som ett kem. Vid min ålder far
man vara ^lad och tacka Gad för va.r;e dAg.

Jag kar min egen lilla andakt pä morna. msi.
före kyrkan. Aien i kyrkan far man vara i
Guds gemenskap. Man känner att man är
medlem i Gnds församling, i fiattvarden blir
man det pä ett särskilt satt. Nattvarden dr det
meningen att en kristen ska bruka, även, om
det inte bara far bli en vana. JesttS har instif-
tat den för' oss,

ger i många moment i gudstjänsten.
Sakta men säkert har det blivit en
vana att vara med på detta nya sätt
i den heliga tjänsten inför Herrens al-
tare.

Men varför skall man då ändra pä
"det gamla"? Varför behövs det en
förnyelse av gudstjänsten? Först ar
det fråga om en liturgiens förnyelse^
Det är inte så mänga årtionden sedan,
då man var mycket främmande för
skönheten l kyrkorummet. Många^
kyrkor var i-Örfallna. Herrens altare
saknade levande ljus. Prästen kom in
i kyrkan till altanjänsten iklädd sor-
gens svarta kappa. Psalmmelodierna
och den Övriga kyrkomusiken släpade
sig fram ofta så sakta att det var
svårt au sjunga med. Här har nu
skett en stor förändring till det bättre.
Våra kyrkor står väl underhållna, sl-
som det anstår ett Guds hus. Liturgis-
ka kläder i olika färger har ersatt det
svarta. Även konfirmander och körer
har på många håll fått dräkter. Kyr-
komusiken har både förnyats och ny-
skrivits sä art både präst, kor och for-
samling skall vara naturliga delar i
den gudstjanstfirande församlingen.
Herrens Heliga Nattvard har åter
kommit att firas ofta efter att ha un-
der en kyrklig förfällsperlod tappats
bort. Kanske vi snart kommer dit att
mässan firas i sin fullhet var söndag
l våra kyrkor, såsom det borde vara.

Men det är också fråga om en för-
samlingens förnyelse? När kyrkan,
som det ser ut, snart kommer att skil-
Jas från staten, är det viktigt att vi
frågar oss, vad församlingen är. Vad
är då naturligare än att börja med
den gu ds tjänstf irande församlingen?
Den som lever sitt liv i kyrkans ge-



Jsig vill vara med
Grunden för vår kristna tro och vårt
kristna liv ar vad Jesus Kristus har
gjort för oss. Han föddes, levde, dog
och uppstod för oss. Han kallar oss
.som vill vara kristna till tjänsr till
mission. Ibland tänker vi oss den
tjänsten som att vi lever för andra.
Kanske ordet med ändå bättre uttryc-
ker vad tjänst och mission innebär.
Ordet för, för oss, för alla, skulle l
första hand gälla Kristi frälsnings-
verk. Vi är kallade att leva med
andra-, inte sänka oss ned från ett

menskap i Ord och Sakrament. För-
samlingen måste förnyas så. att den
blir medveten om sig själv och vem
den ar i ett avkristnat samhälle.

Slutligen handlar det också om din
egen förnyelse. Du behöver förnyas
ideligen. Det går så lätt för dig att
bli en ljum kristen, ett salt utan sälta.
I denna för kristen tro så svåra tid
behöver du leva kyrkans liv för att
kunna orka och fä din tro bevarad.
Hur välsignat är det då inte för dig
ait få läsa med högt i församlingens
syndabekännelse, ty den är också. din,
att få bekänna med den heliga kyr-
kan på jorden din tro, ty den ar ju
också din, att med den stridande kyr-
kan på Jorden tillsammans med den
segerfirande kyrkan i himmelen för-
enas i Nattvardens heliga mysterium
och få taga emot Frälsarens sanna le-
kamen och blod, allas Frälsare men
också din. Därför behöver gudstjäns-
ten förnyas inen hela tiden i trohet
mot Guds Ord det oföränderliga. och
sanna på vilket allt i kyrkan skall
vila, om det skall bli en verkligt för-
nyad gudstjänst.

Lars Magnusson.

till människor, som vi
'gr-, rar som stående under oss.^ Vi

^"nämligen alla^ pä. sa^m^^pl^^
^ ä7'sy"dare. alla är föremal för
r.,, /1. frälsningsvilja i Jesus Kristus.

vill vara med. Mission är att
) &nerf människor, att låta sig sän-

dasut rned evangeliet till människor
rå'ne^borta °ch nära-

inte också Du van med i mis-
stora spännande samman-

"7 Du kan vara det på mänga sätt
förbön och offer, genom att

om Din tro i ord och handling,
att försöka stärka ansvaret för

':"":'on i Din församling
mls,s*^"viir vara "med. Till sist gäller

a^:t vara med i den stora skaran
ca^^'alla folk pä jorden som är ga

s-cwc det eviga målet. Vi är alla
v .g ^. vandrare och vi kan hjälpa var-

genom glädje, uppmuntran,
och genom att gemensamt sträva
målet.

Tore Furberg.mot

"p^-ån Advent till Trettondedag
;udst]änst i Mossebcrgs kyrka

pä 'Trettondedag Jul, 6/1 1978, kl. 18.
^"^ssebergs och S;t Olofs kyrkokörer

medverkar.



.n varde

ANNA-GRETA NYMAN
S" .''"""'" h''r ""'il'shct att komma

>;f "'°./. ?'i t"^s'"or»aTa är det
ett fiat tillfälle att fira natWard.

me,., därför att jag känner ," ',"
behov av det. Om mm vill vara krif-

m ar At a, ;«rf,gt »H *""", ".;;' ̂ ;;.
''ordet, lag tror inte att man"kan

van Kristen utsa tt göra det. Mm far
"ya krafter m g» Wart. l»it., "d'tt'~fi
ett enkelt och naturligt sätt. Del hör till.
om man som ^ har vuxit in i kyrkans

sen barndomen.

MARIA JOHANSSON och
ANITA KJELLÉN

ungdomsassistentcr ; kontraktet
Nilttv^dsgudstjämten i S:t Olof är det
törsta till/ället , veckan vi träffat alla
fl-, Gunnar Götlind var chef, och vi. Dw
» lätteharligt at, fa börja vickm me'd
len samlingen. Mm fick ta sig i^rawn.
na, m»n skulle sS lörsu gjnge'n. Men'~s,n
»ar det sStl M»rl,gt. Man fér känn, '"'-
memkyo ch blir ,nu ,a tmvnTsiu ',',-

e. Och »a/ar man kmskap om"]ew.
ar m *,ä;y, n»y "»" ;<,^^ ^^7', ;;

' se nägoncms själv till miniorer och
l»mor^ /«" "» «,^(^ "; ̂ ^ ^_^'_
""u^"" .*,''"""' "8 M° 1'jälptö, 'inlo,
wucn'md: M'n v»'"»"s,gt"^d
^OT/.*1'. 8TS °CA Mi;'r *^'"7<"t<»"g'
^Li". !kmt -" ia. k"^'''^'ä",tn

iöshet till nattvarden.



y i feyrfean
ESTRID ANDERSSON

Man känner att man som kristen viii söka
sig fram till nattvardsbordet. Det är som
en inre maning, ett behov. Jag har funnit
att de små gudstjänsterna har gett mig
mycket. Stillhet kring Ordet och natt-
vardsbordet. Det är en närhet, som det är
svårt att riktigt: förklara.

När ]ag flyttade in till sta'n från
Åsarp i början pä sextiotalet kände jag
mig rotlös. Jag trodde aldrig }ag skuiie
känna mig hemma någonstans mer. Men
sa när S:t Olofs damgrupp började och
jag kom med där, kom Jag också in i
gndstjänst- och församlingsgemenskapen.
Där känner jag mig hemma - igen.
Känslan av gemenskap här bara vuxit un-
der de ar som gatt.

NANNY AUGUSTSSON
Hur tacksam är jag inte, när jag vaknar
pä tisdagsmorgonen och känner att jag
kan ga till min barndoms kyrka för att fa
vara med om Herrens heliga måltid. Jag
kommer till tisdagsmässorna sa ofta jag
kan och orkar, därför att Jag behöver
det. Där far man lämna sina sorger och
bekymmer. Där far man den krajt man
måste ha för att orka leva vidare. Som
människa är man ofullkomlig, men man
far ända vara Guds barn vid nattvards-
bordet. Det gar inte au vara utan.

- Du som kanske gait både i söndags-
skola, läst. och ar konfirmerad i S:t Olofs
kyrka. Tag dig en halvtimma och kom
till kyrkan mellan 8, 30 - 9. 00 en tisdag
och jag är viss om att dn skall få både tid
och krafter till din framförvarande luec-
kas alla bestyr. Väl mött!



SVENSKA
KYRKANS

MISSION

Advent-Jul-Trettondag är en tid
av värme och gemenskap i kyrkan.
Sin grund har detta i budskapet om
att Jesus kommer till oss. Gemenska-
pen omkring honom kommer till ut-
tryck i församlingens gudstjänster och
samlingar. Du inbjuds att vara med l
dem!

Advent-Jul-Trettondag handlar
också om mission. Gemenskapen om-
kring Jesus sträcker sig ut över hela
världen. Missionen har till uppgift
att inbjuda nya människor att vara
med l skaran kring Jesus.

I missionen behövs vi alla som
medarbetare. Med offer, förbön och
engagemang kan vi stödja arbetet att
göra Jesus känd. Genom Svenska kyr-
kan mission får vi stödja evangelisa-
tion, utbildning, hälsovård och annat
gott verk i Afrika och Asien.

&
INOM]

. KUNG
(NOM)

SYDIN^IEN \[\^ ^ft

M^PAVSIA
Sl NCAPOR E

vill du ge en
regelbunden gåva

till missionen?

BLI SEKUNDANT!
En sekund av dit liv är också en se-
kund av dina medmänniskors. Varje
sekund dygnet runt, året runt, året
om, måste kyrkan och missionen fun-
gera. Varje sekund kostar pengar. För
Svenska Kyrkans Mission rör det sig
om ungefär l kr. per sekund. Peng-
arna går till våra systerkyrkor i Af-
rika och Asien, till kristna l östasien,
till mötet med judendomen och till
nya missionsuppglfter i olika delar
av världen.

En sekundant tar ansvar för en se-
kund om dagen av missionens arbete
genom en regelbunden gåva på minst
30 kr. i månaden. Du som blir sekun-
dant får gratis tidskriften MED. Du
får också. Svenska Kyrkans Missions
årsbok, SKM-aktuellt o. övriga tryck-
saker med information om arbetet.
Och framför allt får du varannan
månad ett speciellt sekundantbrev
med personliga hälsningar från mis-
sionarerna.

Ge din GÅVA till
SVENSKA

KYRKANS MISSION
på Trettondedagen



Gemensamt julfirande
På Julafton blir det l' år, liksom tidi-
gare år, en möjlighet att fira jul i en
större gemenskap i Frednksbergs kyr-
ka. Det hela börjar med "Samling
kring julkrubban" k!. 10 och fortsät-
ter sedan med Julkaffe och gemen-
skåp kring brasan för att avslutas
med traditionellt julbord. För den
som har svårt att komma redan kl. 10
går det bra att sluta till senare. Jul-
bordet börjar vid 13-tiden.

Välkommen till ett rikare Julflran-
de! Anmälan om deltagande senast
måndagen den 19 dec. till syster Mar-
gareta tel. 14545, 10813 eller till
Claes Strömqvisi 153 76.

o

VARFÖR JAG GÅR TILL
KYRKAN UNDER VECKAN?

Till mässan och iTiorgonbönerna, när mitt
arbece tillåter det? Ja, det finns flera orsa-
ker till det, men den första och grundläg-
gande är att bönen, stillheten är en mycket
påtaglig livsnödvandighct för mig. Jag bc-
hövcr centreras pä nytt, dagligen. "Jag är
vinträdet, ni är grenarna, utan mig kan ni
intet göra", säger Jesus i Joh. 15. Verklig
livskraft och livsglädje kan vi inte gf oss
själva, den far vi ta emot. I nattvarden, till-
sammans med andra som lever samma var-
dagliga kamp som jag, far jag ta emot den
kärlek och kraft, det liv som jag behöver
dag efter dag. Kampen är mot allt som är
död pä ett eller annat sätt i vara liv. Allt
soni vill läsa sig, som vägrar förlåtelse, som
Inre vill ga vidare, som stagnerar. Nattvar-
den är en Livets fest som Gud ger oss.

Morgonbönen är att få börja dagen tillsam-
mans incd andra genom att tacka Gud för
den och överlämna den med allt vad den
kommer att innehålla, till Honom. det är
nåd för mig. Det ar alltså ingen självklar-
het, mänga kristna far kämpa ensamma utan
den hjälp och glädje, som det ändå är, att
ha med kristna omkring sig. Sedan kan inan,
och ska man, ga ut Ifrån den gemenskapen,
in l "världen". ". . . Gud ger växten."

Elisabeth Magnusson.
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Och änglarna sjöng ^
sa klart som kristall ^

för mannen som gick
med sin boskap i vall
ett stenkast

^ran småstadens portar.

En stjärna tändes \
den vandrade kring
pä himlen l
och herdarna följde dess ring
till målet
en grotta, vid muren.

Porten stod öppen.
De knackade pä
och där i den

fuktiga skymningen sä
fann de en mor
med en nyfödd. ^

At sej och at barnet ^
hon bäddat med halm

och hon var för trött
y för den högstämda psalm

som ljöd kring gränden
därute.

Men änglarna sjöng
sina sånger ända
och stjärnan hon vävde
;' gryningen blå
drömmar kring
modern och barnet.

Ingegerd Ahlin. ^
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VÄLKOMNA TILL JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER

Son. o. helgd.
Datum

S;t Olof Mösseberg Fredriksb. Frigg. Torbj. Luttra

Julafton
24 dec.

SL 17 LM 17 cs 10

Juldagen
25 dec.

C7
SL 11 N

LM 7 CS 5. 30 SL 7 T 7 LM 5.30

Annand. Jul
26 dec.

T 11 I. H. 9. 30 N

Nyårsafton
31 dec.

LM 17 SL 17 T 19.30 T 22.30 CS 19.30 LM 19. 30

Nyårsdagen
l jan.

cs n
CS 14 D

T II SL 9. 30 N SL 11 T 9. 30 N CS 9. 30
N

Trettond. Jul
6 jan.

SL II LM 11 N
18 M

CS 11 T 11 F T 14 F LM 14

KYRKOKAMRERN
ger oss här en aktuell översikt,
vart vår kyrkoskatt gar i Fal-
köpings stads- och landsför-
samlingars kyrkliga samfällig-
het, budgetåret 1978.

Kyrkofullmäktige fastställde budgeten
för 1978 den 26 oktober. Den omsluter

kr. 4. 190. 980, varav kr. 648. 589 pä ka-
picalsidan och 3. 542. 391 på driftsidan. De
som tillhör svenska kyrkan betalar hel
kyrkoskarr, de som inte gör det betalar
30 proc. av kyrkoskatten (för folkbok-
föring och begravningsväsende). Utdebl-
teringen är 75 öre per skattekrona,
d. v. s. att för varje beskattningsbart be-
lopp av kr, 100:- går 75 öre till kyrko-
kassan för nedanstående verksämhets-

grenar och med följande ungefärliga för-
delning:
Fastighetsförvaltning ........ 19 öre
Begravningsvasende ........ 31 öre
Församlingsvård ............ 9 öre
Central förvaltning ........ 6 öre
Finansförvaltning, (Pensioner,

räntor, aniorteringar, fond-
avsättningar m. m.) ...... 10 öre

75 öre

Skatteinkomsten totalt kr. 2. 896.000.

Samma dag fastställde församlingsde-
legerade budgeten för pastoratet för
1978. Den omsluter kr. 2. 394. 946 varav
141. 830 pä kapitalsidan och 2. 253. 116
pä. driftsidan.

Utdebiteringen är 40 öre per skattekr.
d. v. s. att 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 ........ O öre
Församlingsvärd ............ 3 öre
Central förvaltning ........ 2 öre
Bidrag till den för rikets alla

församlingar gemensamma
cleanngsfonden (kyrkofon-
den) .................... 9 öre

övrig finansförvaltning (län,
amorteringar, räntor, fond-
avsättningar m. m.) ........ 5 öre

40 öre

Skatteinkomsten, totalt kr. 1.773.000.

Ingemar Malmfors.

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


