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Jesusbarnet gråter i vaggan

t^lc»l^-
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Det var jul. Den helige Frans av Assisi
lyssnade till en lång och lärd utläggning
om hur Guds Son blev människa. Til]
slut kunde han inte bärga sig utan sa
plötsligt: "Tyst, så att vikanhöraje-
susbarnet gråta i vaggan".

Det verkar som vi i vår tid blivit mer
och mer utamiade på djup och innerlig
inlevelse i de kristna hemligheterna.
Julen tycks åtminstone på ytan vara ett
undantag. Då fylls vara kyrkor som
aldrig annars. Människor som mindre
ofta Jtommer till gudstjänsten längtar
dit. Men vad betyder egentligen denna
längtan ?

OMSLAGSBILD;

En ung kvinna, frän Tanzania sjunger Herrens
lov. Kristi kors ar nyckeln till församlingens lov-

sang.

Stämningen. Ljuset i mörkret. De
välbekanta sångerna. Den enkla berät-
telsen om Betlehem och krubban. Jo-
sef, Maria och Barnet. Sällan speglas
väl Guds närvaro i vår värld så ome-
delbart som när ett barn föds. Det är
inte så svårt att leva med i familjen från
Nasaret.

Men hemligheten, som texter och
sånger vill berätta om, när den fram till
dig? Blir du så stilla att du genom de
välkända orden kan höra Guds liv an-
das; barnet kanske gråter.

Har i krubban börjar Jesu liv. Här
skulle också ditt liv med honom kunna
börja, kanske med en fråga: Varför grå-
ter barnet? Och du kan Tå svaret: Kan
du låta bli att ta upp mig och hålla mig i
dina armar?

Det var för din skull det hände den
dar första julnatten. Men jul i ditt liv
blir det, då du hör Jesusbarnet gråta
och tar upp honom, därför att du för-
står att ingen annan kan trösta honom
åt dig.

Säg hans namn, då du hör honom
gråta; Jesus, Jesus. Han hör dig, även
om din röst bara blir en viskning. Så
småningom kanske du vågar säga det
högt, så att någon annan får veta vad du
har hört.

Ta upp honom. Var glad över att det
var du som upptäckte Honom. Ge ho-
nom närhet ocfi ömhet. Du skall få det
som ord inte kan beskriva. Du skall få
se honom växa upp tillsammans med
dlg' I det ligger julens fortsättning. I
ditt Uv med^Honom dag för dag, där
han växer och du lär dig att se honom i
andra människor, som behöver någon
som bryr sig om dem.

Forts, på sista sidan



Barnen och Nattvarden
"fcomcDEN,Ty

NU^RMLT
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Jesus sade: "Låt barnen komma till
mig, och förmena dem det icke, ty
Guds rike hör sådana till".

De orden kopplar vi samman med
dopet. Sakramenten, dopet och natt-
värden, instiftade Jesus ?ör att kunna
möta människor lika personligt och
nära i dag, som när han fevde synligt pä
jorden for två. tusen år sedan.

För oss har det blivit självklart att
barn och dop hör ihop och lika sjalv-
klart att barn och nattvard inte gör det.
Men när Jesus sade; "Låt barnen kom-
ma . . . ", så kan han knappast ha me-
nät att de får komma, när de är tre
månader men sedan skall de vänta i 14
år tills de får komma till mig lika nära.
Under hela barndomen hindras de i så
fall från att komma.

Ju mer vi i Svenska kyrkan har upp-
täckt nattvardens rikedom och börjat
fira den ofta, ju mer har barnens ställ-
ning blivit brännande. Det har hänt att
barn besviket frågat: "Varför får inte
jag ta emot Jesus? De kan alltså upp-
tatta hemligheten, att det är Jesus vi tar
emot i brödet och vinet.

Nu har den här frågan kommit så
långt, att kyrkomötet Beslutat pä for-
slag från biskoparna, att det skall bli
möjligt att få ta emot nattvarden före

konfirmationen. Det gäller dels konfir-
mancderna, som efter en tids underris-
ning på ett mer naturligt satt ska kunna
växa in i detta, genom att få delta redan
unde-r lästiden. Dels barn som brukar
följa med sina föräldrar fram till natt-
vard^bordet. Efter samtal med prästen
blir <Jet möjligt för dem att i förald-
rårnas sällskap få ta emot Jesus". I de
riktlii njer som biskoparna ger ut i |anu-
ari U 980 sätter man 7 år som nedre
åldei-sgräns.

D-en som tycker, att det här med
barr^ och nattvard låter främmande,
välk^ommen till Fredriksbergs kyrka
nast-a gäng vi har Familjeinässa. Kom
och se i viTken glädje man kan fira natt-
varcN^en. Du behöver inte ha trycket
övet=~ dig att "gå fram" förrän du själv
finn . er tiden mogen.

Claes Strömqvist



S:t Olofs körs 75-årsjubileum

S:t Olofs kyrkokör sjunger under musikdirektör Gun Palmqvists ledning i S:t
Olofs kyrkas kor vid sitt 75-årsjubileum. Kören invigde sina nya röda dräkter och
fönjänsttecken utdelades till körmedlemmarna.

Mössebergs kyrkokör och Luttra kyrkokör sjunger under kantor K-arl-Erik
Anderssons ledning vid musikgudstjänst i Mössebergs kyrka.
o



Ur S;t Olofs kyrkokörs hi-itoria:
. Falköpings kyrkokör bildades 1904 pä initia-

tiv av byggmästaren och kyrkvärden Albin
Karlsson i samarbete med prosten Mellander.

. Albin Karlsson ledde kören i 26 år och sedan

han år 1930 överlämnat ansvaret till Hugo
Melin, var han i många är aktiv som körmed-
lem.

. Hugo Mclin lämnade Falköping 1935 för att
bli domkyrkoorganist i Västerås och Rudolf
Nornnan var vikarierande organist fram till år
1936.

. 1936 valdes Jens Bartler till innehavare av or-
ganist- och klockartjänsten i S:t Olofs kyrka.
Konkurrensen var hård: 16 sökande, bland

dem nuvarande organisten l Storkyrkan, Gott-
hardArnér.

. Kyrkokören har i år sjungit 50 år på Lasarettet
l sönd i Advent.

. Jens Bartler var kyrkokörens ledare i 37 är -
praktiskt taget halva den tid den existerat.

. Gun Palmqvist blev körens ledare 1973 och då
kallades kören S:t Olofs kyrkokör, eftersom
det fanns flera kyrkokörer i församlingen.

Gun Palmqvlst har uttryckt kyrkokörens
uppgift: att sjunga till Guds ära att med mu-
sikens hjälp bära fram dels Guds ord, dels
församlingens bön och lovsång.
Berta Green uttrycker kyrkokörens uppgift så
här:

"Guds tjänareskara
var kör ville vara

; ord och toner Hans egen tolk.
När klockorna rmga,
Guds budskap vi bringa
till gitdstjänstfirande kyrkofolk."

När den nya gudstjänstordningen började an-
vändas, kändes det naturligt för kyrkokören
att flytta ned från läktaren och till koret. Kyr-
kokaren är en del av den gudstjänst firande
församlingen.

SJUNG MED OSS!
Kyrkans körer tar gärna emot nya medlem-
mar - barn, ungdom, vuxna och pensionä-
rcr. Är Du intresserad, så kontakta någon av
pastoratets kyrkomusiker. - Välkommen

till sångarglädje och gemenskap!



Mission är att göra
Jesus känd

Vad händer i missionen?
. : Sydafrikanska kyrkornas

råd är den organisation i Sydafrika som
nu klarare än andra uttalar sig i frågor
som gäller regeringens raspoliiik. Le-
dåre för detta råd är biskop Desmond
Tutu, orädd och slagkraftig talesman
för de svarta. Han har besökt Sverige
under hösten och söker den världsvida
kyrkans stöd för en fredlig utveckling
av rassituationen, så att vita och svarta
kan leva tillsammans under rättvisa för-
hållanden. Så länge det finns något

vill vi som kristna arbeta för en
fredlig lösning, säger han.

^M
i mission

SVENSKA
KYRKANS

MISSION

Zimbabwe/Rhodesia: Regeringen
har beordrat den evangelisk-lutherska
kyrkan i Zimbabwe att stänga sjuk-
huset i Manarna. Också på andra håll
har missionens sjukvård lidit kraftiga
avbräck genom inbördeskriget. Skolor
och kapell har plundrats, och försam-
llngsarbetet fortskrider under stora
yttre svårigheter. Tre lutherska präster
och en ungdomsledare som har varit
politiska fångar men genom SKM:s
försorg blivit frigivna, Har tillsammans
med sina familjer vistats i Sverige och

<^^v
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Falköpings pastorats söndagsskolham har regelbundet samlat pengar till ham i Indien. Barnen här vill
uttrycka, sin glädje och sin gemenskap med varandra.



givit information om kyrkans liv där.
För 1980 planeras att SKM med repre-
sentanter för kyrkan där ska diskutera
hur kyrkans arbete ska läggas upp nu
när, som vi hoppas', striderna snart är
över.

Tanzania: Kriget mellan Uganda
och Tanzania var en påfrestning också
för kyrkan och SKM måste hjälpa till
med uppbyggnad bland annat av det
medicinska arbetet. Samarbetet mellan
lutheraner och den anglikanska kyrkan
på Uganda-sidan ar fortfarande gott
och man hjälps åt att återupprusta ett
ekumeniskt center som finns l Mba-
rara.

Etiopien: Situationen för framförallt
de protestantiska kristna l Etiopien är
alltjämt bekymmersam. Kyrkor är
stängda, biblar har beslagtagits och
bränts, ungdomar hotas med represa-
lier om de deltar i gudstjänster, många
sitter fängslade för längre eller kortare
tid. Mitt i det svara fördjupas och för-
ädlas många kristna l sin tro. "I hetta,
regn och storm emot, då mognar frukt,
då starkes rot."

Indien: Arbetet bland byskolor och i
vuxenutbildning på landsbygden i Ta-
milnadu leder den lutherska kyrkan in i
diskussionen om evangelisation och ut-
veckling bland byarnas fattigaste. M.e-
dan det ofta är stadsförs?,mlingar och
välutbildade som dominerar det kyrk-
liga arbetet, reses nu röster både från
missionärer och från kastlösa, att kyr-
kan måste låta de fattiga bykristna få ta
sm del av ansvaret i församlingsarbete
och engageras i en evangelisation som
innebär både andlig och social frigö-
relse.

Kina: Holger Benettsson arbetar
med möjligheterna för Tao Fong Shan,
det kristna centret l Hongkong, att
fungera som en bas också för kontakter

Julfirandet i Fredriksberg
Välkommen att vara med i Fredriks-
bergs kyrka på julaftonen. Liksom
tidigare år börjar vi med samlingen
kring krubban kl. 10 och fortsätter
sedan under dagen med samling
kring brasan, julbord m. m. fram
till kl. 16.

Anmälan till syster Siv, tel. 145 45,
108 13 senast den 18dec.

Återblick - Framtidshopp
Med glädje och tacksamhet ser Jag till-
baka på det år som gått. Med spänning
och förväntan tillträdde jag min tjänst
som dlakonissa l Falköpings församling
i november månad 1978. Denna tid har
motsvarat mina förväntningar. Jag kom
till en församling och en bygd med ett
rikt och levande församlingsliv. Värme
och kärlek har strömmat emot mig från
såväl församlingsbor som arbetskamra-
ter. Många vänner har jag fått och jag
har haft glädjen att arbeta i en varm och
fin gemenskap. En diakonissas arbets-
dag kan vara omväxlande bl. a. hem-
besök, barnarbete och arbete inom Ria.
Hembesöken är de viktigaste. Det
finns så många ensamma människor
alldeles inpå oss som har ett behov att
få tala med någon. Tyvärr räcker inte
tiden till att besöka alla. Mina förhopp-
ningar inför 80-talet är en utökad dia-
konal verksamhet.

I din anda, Herre, vill Jag tjäna dig
och efter förmåga söka sprida kärlek
och värme och föra ditt evangelium vi-
dåre.

Siv Bergmansson, diakonissa

med kristna i folkrepubliken Kina.
Myndigheterna har på sista tiden visat
en större öppenhet än förut, och SKM
har kontakter med kristna där.



VÄLKOMNA TILL JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER

Son. o. hel^d.
Datum

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

I sönd. i Advent
2 december

SL II
CS 14 D

LM 9
LM 11 N

CS 9. 30 F T 14 Til LM 14

2 sönd. i Advent
9 december

SL 11
SLlSRäBa

LM II CS 11 N T n N T 14 F LM 9. 30 N

3 sönd. i Advent
16 december

SL 11 N
SLI9Julk

LM 15 F CS 15 F T 14 F CSII LM II F

4 sönd. i Advent
23 december

TM II CS 11 N CS19mu

Julafton
24 december

SL 17 LM 17 CS10
CS23

LM 23

Juldagen
25 december

SL 7
SL 11 N

LM 7 CS7 T7

Annandag Jul
26 december

Til LM 17 mu

Sönd. c. Jul
30 december

LM 11 Til SL9. 30 SL 11 CS 11 N CS 9. 30

Nyårsafton
31 december

SL 17 LM 17 RJI8 T 19 TI7 LM 19. 30

Nyårsdagen
I januari

SL 11 N
SL 14 D

LM 9. 30

Trettondagjul
6 anuari

SL 11 LM 11 N CS 9. 30 TI T 14 LM 9. 30

SL = Stig Luttermark
LM = Lars Magnusson
CS = Claes Strömqvist
T ^ Karl-Erik Tysk
TM = Torbjörn Mellander
RJ = Rudolf Johansson
mu = musikgudstjänst
N = Nattvard
D = Dopgudstjänst
s = samkväm

10003
105 05
153 76
311 27

JESUSBARNET .
Forts, från sid. 2

MUSIKGUDSTJXNSTER UNDER
ADVENTS OCH JULTIDEN I
FALKÖPINGS PASTORAT

S:t Olofs kyrka 2 sänd. i Advent, 9 dec. 18. 00
Rädda Barnens Ijusgudstjänst, Falköpings för-
samlings barnkörer.

S:r Olofs kyrka 3 sönd. i Advent, 16 dec.
19. 00 Julkonserten.

Fredriksbergs kyrka 4 sönd. i Advent, 23 dec,
[9.00 MusikgudstJänst inför julen.

Mössebergs kyrka Annand. Jul, 26 dec.
17.00 Musikgudstjänst i juletid.

S;t Olofs kyrka lördagen den 5 Jan.
18. 00 Muslkgudstjänst.

Du möter honom i ditt inre. Där vill
han födas. Där vill han växa till av den
näring som gemenskapen med den
himmelske Fadern i stillhet och bön
;er. Du möter honom vid akarrundeln,
lär du får sitta till bords med dina brö-

der och systrar i honom.
Jesus kan bli din. Varför inte i jule-

tid, där allting börjar. Då skall alla
mänskliga förklaringar tystna inför din
upplevelse av julens innersta verklig-
het, så som de lärde runt Frans fick
tiga.

Ack Herre Jesu hör min röst:
Gör dig ett tempel i mitt bröst,
Uti mitt hjärta bliv och bo,
Sa har jag tröst och evig ro.

Karl-Erik Tysk
Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.

Foto: Harald Karlsson.
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