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ETT GOTT NYTT KYRKOÅR!
"Han kommer fattig, ridande på en ås-
na, på en åsnlnnas fåle". (Sak. 9. 9).
Tänl<; att vår Frälsare gjorde sitt intåg i
Jerusalem på ett litet åsneföl. Vi kan än
idag se dessa tåliga och sega djur ta sig
fram genom Jerusalems gränder med
bördor, som borde få dem att digna
och falla. Men deras små kroppar stre-
tar vidare. Det är inget ståtligt djur.
Snarare har det väl alltid varit utsatt för
människors hårdhet och förakt. Skälls-
orden där människor kallas för "åsnor"
är många och gamla.

Det var alltså ett föraktat och envist
litet djur, som fick bära in Frälsaren i
den heliga staden. Han kunde kommit
till häst men hästen var krigarens djur.
Han kunde gått, som han brukade, till
fots. Men just vid detta tillfallet behöv-
de han åsnan för att med Skriftens pro-
fetia visa folket an han var den utlo-
vade Messias, som profeten förebådat.
'Herren behöver den" skulle lärjung-

arna säga, när de hämtade åsnan.
Men om nu Frälsaren t. o. m. kunde

använda sig av ett litet åsneföl, då skul-
le han väl kunna använda sig av dig!
Herren behöver dig! Ja, det ar faktiskt
sant! Så är det! Just dig behöver han!
När Herren skall äras, så behöver han
bäras. Han behöver bäras här på Jorden
OMSLAGSBILD

Fader Agostlno och bröder Walter från Assisi
som gästade oss i Mössebcrgs kyrka, utstrålade
en såclA n v^irme och kärlek. Den helige ]'rancis-

kus vågade visa ett nytt -iätt att leva. - Kristna
ungdomar i alla kyrkor följer i dag hans exempel.
Människor .iom av medlidande med de fattiga
delar deras liv och kampar för bättre förhållande
för människor, tljur och natur i Guds underbara
av förstörelse uch själviskhet hotade viirld. Den
helige Franciskus pekar pä Jesus Kristus som den

stora kärleken.

av människors tro och lydnad, bekän-
nelse och lovsång. Där har du en allde-
les självskriven uppgift. Herren behö-
ver dig! Inte för sin egen skull! Ty han
som har all makt i himmel och pä jor-
den behöver ej människors hjälp för
egen del. Men han behöver dig for din
egen skull! Alla kan användas av ho-
nom!

Det är inget särskilt revolutione-
rande som krävs av dis. Han har mera
;lädje av trohet i det Tilla och vardag-
liga. Det är i de små detaljerna som en
sann kristen prövas. Det viktigaste och
samtidigt enklaste är att man tar vara på
nådestillfällena och går i kyrkan varje
söndag och på detia satt bär upp Fräl-
såren i gudstjänsten. Det heter ju fak-
tiskt gudstjänst för att vi där skall tjäna
honom i hans tempel. Det är något så
enkelt men synnerligen viktigt som att
läsa Guds Ord därhemma och an
komma ofta till nattvardsbordet. Gör
du detta, så får du kraft också i var-
dagens mångahanda att bära ut din
Frälsare till människorna i världen. Då
blir också det nya kyrkoåret för dig ett
Nådens År från Herren. Då vet du med
dig att du gläder och ärar honom, Ad-
ventets Konung och Julens Konung,
han som har all makt i himmelen och
på jorden. Han som en gång i det sista
Advent skall komma med himmelens
skyar och alla sina änglar för att hämta
sina barn hem till sin himmelska glädje.
HONOM VARE ÄRA I ALL ÉVIG-
HET!

LARS MAGNUSSON

Sätt regelbundet
in Din gåva

till Lutherhjälpen.
Värt postgiro 23 16 56-0 Falköping



VAD ÄR RIA?
Några har redan börjat förstå det, att
det finns en plats i Falköping, där
grundidén är gemenskap. Gemenska-
pen omkring en kopp kaffe och några
smörgåsar, ja, men mycket mer en
gemenskap där man har tid att tala med
varandra om LIVET när det trasslat
till sig.

RIA är en diakon icentral dir alko-
holskadade och andra drogskadade,
deras familjer och anhöriga far komma
och få hjälp.

Kyrkorna och samfunden i Falkö-
pings kommun har gemensamt startat
en verksamhet för att kunna sträcka ut
en hjälpande hand. Vi vet, att detta
problem med droger och alkohol går
mycket djupare än vi anar just i vår
kommun.

Vi vet, att samhället gör allt vad det
kan och att länkrörelsen hjälpt många
människor undan spritens förbannelse.

Vi vet, att kyrkornas medlemmar
gjort fina insatser för enskilda männi-
skor. Men nu vill RIA vara försam-
Imgarnas utsträckta hand till dem som
brottas med sina problem.

Ibland har man uttyn RIA, rådgiv-
ning i allt. VI har fått en möjlighet att
möta människor i deras nöd och delat
deras .svårigheter.

Beundransvärt är det att så många
människor frivilligt ställt upp i prak-
tiska uppgifter i RIA-arbetet. Baptist-
kyrkan på S:t Olofsgaran 16 har upplå-
tit en tvårumslägenhet fullt möblerad
för verksamheten.

Stor ar också den ekonomiska sats-
ningen från de olika församlingarna
och vi hoppas också att Falköpings
kommun skall stödja vår verksamhet
med ett stort anslag.

Tag med RIA i din dagliga förbön.
S. L.

RIA
Rådgivning i
alkoholfrågor

ÖPPET:
Tisdag och Torsdag .. . 19-21
Onsdag och Fredag .... 9-12

Tel. 180 60

FIRA JUL
TILLSAMMANS,
det kommer vi att göra i Fredriksbergs
kyrka även i år. För många har det
blivit en tradition att där tillbringa en
del av julaftonen. Du som inte varit
med tidigare år, men gärna skulle vilja,
dra dig inte från att komma och berika
;emenskapen. Som vanligt börjar det

hela med den samling kring krubban,
som är kl. 10 fm. Sedan följer julkaffe
och samvaro kring brasan innan jul-
bordet står dukat och färdigt vid 13-
tiden. Det går bra att ansluta när som
helst fram till kl. 13. Det hela beräknas
vara slui framåt 16-tiden.

Välkommen med din anmälan till

syster Siv tel. 145 45 eller 108 13, eller
till Claes Strömqvist 153 76, senast den
18dec.

Sigrid öst Siv Bergmansson
Claes Strömqvist



DIAKONI
FOR ALLA

GUD HAR SÄNT DEM I VAR
VÄG. Samariten färdades fram

och fann den rånade juden ligga i
sin väg. Så sänder Gud gång efter
annan en människa rätt i vägen för
oss under var vandring. - Gud
har sant dem i vår väg - tänker
du så och är du villig att vara Jesu
uträckta händer?

Diakoniassistcnt Brita Johansson
hjälper fru Beda Sandgren på med
kappan för ett läkarbesök.



Syster Siv Bcrgmansson hemma hos Herta Kronqvist tillsammans med cliakoniayiistent Brita
Johansson.

F. kyrkvärden Robert Sandgren och hans hustru Beda bjuder på välkomstkaffe för den nya
diakonissan.



18

231

27

33

19

28

20

291

34 361

21

31

22

32

371 38 39

40

Sänd in Din lösning av Korsordet senast den 15 dec. - 78 til} Falköpings
Pastorsämbcte, Box 139, 521 01 Falköping. De tre först Öppnade rätta
lösningarna erhåller pris.

Namn

Adres*!

Po.sradress.



KORSORD
Vågrätt
l. Hnr vi fått ny I församlingen.
9. Hoppas vi att l vågrätt Inte hkall göra.

10, K. anci töriiinaörontofsar.
! l. Detta och deras hjärtans hårdhet förebräddc

den Uppsråndne sina lärjungar enl. Mark.
16.

13. Härden gjort som hade bråttom.
14. Känd - i korsord - för sina kottar.
15, Behöver Inte vara släkting.
16. Finns det mänga i vara också I den lilla

affären.
17. Sådan ar i;allghetens port (Matt. 7).
IS. I.)rnr tunga lass.
21. Stormvarnln^steckcn,
23. Bären och annan med stolthet.
24, Min vän, halsduken.
27. En man som enl. GT helgat sitt liv åt Gud.
30. Frö av [ohannesbrödtrnder.
33. Konung ijuda(2 Krön. 33).
34. Känd byrå.
36, Större än de flesta.
37. Besjungen flicka.
3^i. En miljon kvadratecntimeter.
39. Stad ijemcn.
40. Kring S:t Olofs kyrka finns två sådana

bevarade.

Lodran.
l. Lutherhjälpen manar oss ofta därtill.
2. [)c.svaga ar farliga.
3. Mansnamn
4. I-, n. statsminister.
5. Samhälle i Starrkärrs socken l Västergot-

[and.
6. Matfull^, vårdade.
7. Därpå lades himlens Förste - enl. .sv. ps.

34.
8. Moses broder.
9, Vinst i lottkastnfni;.

12. f-lnr en Stor uppgift L gudstjänsten.
19. Korsordskryp.
20. Kungen har säkert mer än en.
21. Vapcnslag.
22. Stod ofta i vägen.
25. Där mottog Moses l. agens tavlor.
26, Hans seger besjöngs av Dfbora (Dom.

5.)'
2S. Den förste skriftprofeten i GT.
29. Uc't gäller att välja bä-sta!
31. Bör Inre bara scouten vara.
32. Hanna, Fanuels dotter, var av hans stam

(Luk, 2).
34. 666(Upp. 13) är ett sådant.
35. Kommittén förr rV och radio i utbildningen.

TILLSAMMANS I MISSION
Advent och Jul är en tid fylld av glädje
över att Jesus kommer till oss. Runt
hela världen samlas människor för au
ta emot honom. Också vi får komma
för att se och lära känna Jesus.

Svenska Kyrkans mission vill in-
bjuda till att vara med att göra Jesus
synlig för andra. Denna världsvida
mission ger oss möjlighet att se och

>a våra medmänniskor. Mötet med
dem uppfordrar oss att försöka finna
ett nyt t sätt att leva.

Svenska kyrkans mission är bero-
ende av enskildas och församlingars
engagemang. Låt oss ge till missionen
av vara personliga och ekonomiska re-
surser! Låt oss stödja missionen genom
att be för den!

Genom missionen förs vi till ett
möte med människor i hela världen. Vi
får vara med l en ny gemenskap, till
glädje för oss och för andra. Giv din
åva till Svenska Kyrkans mission pä

trettondagen.

JULMUSIK
l

S:T OLOFS KYRKA

Söndagen den 7 januari

Kantorerna från bygden
En instrumentalensemble

Ur programmet: "GAUDETE"
av Anders Ohrwall



VÅR NYA DIAKONISSA HETER SIV BERGMANSSON
och vi har hälsat henne välkommen i
Falköpings församling. Hon är född i
Njurunda församling och där har hon
varit aktiv i barnarbete och hembesöks-
tjänst. Hon har deltagit Svenska Kyr-
kans Centralråds huvudledarkurser för
barnarbetare och genomgått Sigtuna-
stiftelsens folkhögskola och dess fri-
tidsledarutbildning. Sin diakonissut-

bildning har hon fått vid Värsta diako-
nissansralt. Senast har hon varit dia-
konissa i Ockelbo församling där hon
haft samma diakonala uppgifter som
här, barnarbete och hembesöksijänst.
Falköpings församlingsblad vill hälsa
henne varmt välkommen och önska
Guds välsignelse över hennes gärning.

STIG LUTTERMARK.

VÄLKOMNA TILL JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER

Son. o. hclgd.
Darum

! sönd. i Advent
3 december

S:; Olof Mösscberg Fredrlksb. F"gg. Torbj. Luttra

SL 11
SI. 14 D

LM 9
LM 11 N

CS 9. 30 F T 14 S Til CS14

2 sönd. l Advent
10 december

LM II
CS 18
Rädda Barncr

SL IIS CS 11 N T14F Til N LM 9. 30

3 sönd. i Advent
17 december

SL 11
SLI9, ulk.

LM 15 F CS 15 F LM 11 N T14F TIIN

Julafton
24 december

SL 17 LM 17 csio T23. 30

Juldagen
25 december

SL 7
LM II N

CS7 LM 5. 30 T7 CS 5. 30

Annandag J u l
26 december

CSII SL 11 N

Nyårsafton
31 december

SL 17 CS17 CS 19.30 T 23.30 SL 19. 30 LM 19. 30

Nyårsdagen
l januari

LM II N
I.M 14 D

TI SL 9. 30 CS II T 9.30 N SL 14 N

Ticttond. Ju!
6 januari

SL LM I [ N CSII Til T 14 LM [4

l:e e. Trettond.
7 ]anuan

SL 11 LM 11 CS 9.30 N T l [ N

2;e e. Trcttond.
14 januari

CS1[ N LM 9. 30 F CS 9.30 F SL 11 T 9.30 F l.MII

SL = Stig Luttcnnark 100 03
LM = Lars Magnusson 105 05
CS = Claes StromqvLst 153 76
T ^ Klri-Erik Tysk 311 27

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.
Foto: Harald Karlsson.

Lom och se! Orden är en inbjudan frän Jesus all lära känna honom. Mission är
att föra den inbjudan vidare. A tt ge andra möjlighet att se Jesus.

Men orden riktas också till oss frän kyrkor och medmänniskor runt världen.
Kom och se var verklighet! Sä leder mission också till möte med människor.


