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På. Tacksägelsedagen har barn fram skördegavor till altaret i S: t Olofs kyrka. Sa gjorde man i alla våra

kyrkor. Skörclegavoma såldes sedan till förmån för Svenska Kyrkans Mission och dess arbete i Indien.

Julens innersida - Änglarnas lovsång
Strax utanför Betlehem började öde-
marken. Här utanför de odlade fälten
fick fåren beta. Det var ett hårt arbete
att vara herde. Det ligger en djup me-
ning i att herdarna var de första som
fick höra änglasången och veta att Mes-
sias var född. De som fått det sämsta
arbetet fick bil de första som tillbad
barnet i krubban. Plötsligt stod en
HERRENS ÄNGEL framfor dem och
HERRENS HÄRLIGHET strålade
kring dem. EN FRÄLSARE är född åt
er i Davids stad.

När ängeln förkunnat sitt budskap
var de omgivna av den himmelska
härskaran som sjöng Guds lov: "Ära
vare Gud i höjden och frid på jor-
den . . ."

Sedan dess har den lovsången intone-
rät all annan lovsång i Kristi Kyrka.
Änglarnas lovsång finns i alla guds-
tjänster på jorden.

Välkommen med hela familjen för
att öva den lovsången denna jul.

Stig Luttermark

Trettondedag Jul
Mus i kguds tjänst i S :t Olofs kyrka kl. 17.
Julens budskap i ord och ton med kyr-
kokaren, solister och instrumentalister.

l:a sidans bild.

Barn på väg in iS:t Olofs kyrka medskördcgavor.



Kyrkan inför framtiden - 1982 års kyrkomöte
Besluten vid det kyrkomöte som hölls i
april-maj i år på Lidingö betyder stora

som snart kommer att

märkas ute i församlingarna. När detta
läses, är det antagligen redan aktuellt
för dem som sitter i kyrkofullmäktige
att tänka på valen till nästa ars kyrko-
möte.

Det ska få en annorlunda samman-
sättning än tidigare. Antalet ombud
ökar från 96 till 251. (Från Skara stift
blir det troligen 15. ) Biskoparna skall
inte längre vara självskrivna. Inte heller
skall prästerna välja egna ombud i fort-
sättningen.

I Advent får vi börja använda Psal-
mer och Visor del 2 i våra gudstjänster.
Under en övergångsperioJ kommer vi
alltså att ha tre spalmböcker: den van-
liga, och så Psalmer och Visor del l,
och del 2! (En ny psalmbok med psal-
mer från alla tre böckerna plus en del
andra blir kanske klar 1986. ) Det nya
psalmbokstillägget innehåller bl. a.
psalmer för det som nu kommer att
kallas kyrkliga handlingar, d. v. s. dop,
konfirmation, vigsel, begravningsguds-
tpnst.

Dessa, kyrkliga handlingar, som ju
nästan alla människor berörs av, kom-
mer också att få nya ritual. Ett enda
exempel på det nya måste få räcka här:
Vid barndop ställs frågan: "Vill ni att
ert barn skall döpas i denna tro för att
leva med församlingen i Kristi gemen-
skåp?", vilket föräldrarna har att svara
;apa.

Vid årsskiftet får kyrkorådet större
ansvar för kyrkorummet: det blir kyr-
korådet (inte som hittills kyrkoherden)
som upplåter kyrkolokal för andra
gudstjänster än de ordinarie och för
.yrkliga handlingar som avser icke-
fö rsamlingsmedlemmar.

Frågan om kvinnliga präster är nu
avgjord så, att ingen präst från och med
kommande årsskifte har ratt att på nå-
got sätt i sitt handlande i tjänsten ifrå-
gasätta det kvinnliga prästämbetet.
(Det uttalades dock från flera håll i
kyrkomötet att man helst inte vill
tvinga redan prästvigda in i svåra situa-
tioner.)

Det nya kyrkomötet
som fr. o. m. 1983 skall samlas varje år
l mars, får mindre än tidigare att säga
till om därigenom att kyrkolag numera
skall stiftas av riksdagen ensam. Det
gäller t. ex. frågor om kyrkans egeh-
äom och villkor för prästvigning. Där-
emot får kyrkomötet fortsättningsvis
självt besluta om Kyrkans lära och
böcker m. m. Riksdagen överlåter
denna beslutanderätt åt kyrkomötet
(men kan alltså teoretiskt ta den till-
baka).

Personligen
är jag glad och tacksam för det mesta i
den nya ritualen vid kyrkliga hand-
lingar och för många av de nya psal-
merna.

Men Jag beklagar att stacskyrkosys-
temet kommer att förstärkas, vilket
står i motsats till vad som sker på andra
håll, och framför allt i motsats till vad
Kyrkan egentligen är. Synen på präst-
ämbetet har också sin betydelse i det
här sammanhanget. Hittills har man
inom Svenska Kyrkan uppfattat präst-
ämbetet som ett av hennes kännetecken
som kyrka. Därför kan jag inte finna
det riktigt att prästerna i den nya kyr-
koorganisatlonen mer än förr betraktas
enbart som tjänstemän.

Gunnar Blomgren
kyrkomötcsombud



AFRIKA ÅR 2000
är den kristna kontinenten i vår värld. Vi har mycket att lära av

kyrkorna i Afrika. Här får vi veta något om Tanzania.

Tanzania, - Kvinnan spelar en nyckelrollifamilfemasliv.

Missionens sjnkvardsinsatser har alltid varit och är fortfarande betydande.



Här döps en ny liten medlem i kapelletpa, Ruhija evangeliska. akademi.

Lärarna arbetar träget på Att övervinna Tanzanias tre fiender "fattigdom, sjukdom och oktinnighet'



Tanzaniaimport
Tanzaniaimport är en partipolitisk
obunden ekonomisk förening. Den
startades 1972 efter diskussioner mel-
lan tanzanianer och svenskar som arbe-
tar i Tanzania. Föreningen säljer in-
dustrlprodukter och hantverk från
Tanzania samt sprider information om
landet och varorna. Föreningen anord-
nar också utställningar och informerar
på andra sätt om Tanzania.

Tanzanlaimport vill vara en förmed-
lingslänk melfan tanzaniska exportan-
srrangningar och den svenska markna-
den och menar att Tanzania bör få möj-
lighet att själva förädla sina råvaror.

Tanzanialmporr kan med sina kon-
takter med producenter och myndighe-
ter i Tanzania diskutera ev. problem
vad gäller leveranstider, betalningsvill-
kor, kvalitet etc. och hur dessa pro-
blem skall kunna lösas. Denna erfaren-
het är viktig för ett land som medvetet
satsar på att differentiera sin export, att
;öra sig mer oberoende av bistånd från

i-länderna och som inte vill bli bero-
ende av multinationella företag.

Genom att i samband med varuför-
säljnmgen också informera om förhål-
landena i Tanzania, vill Tanzaniaim-
port öka förståelsen för landets kultur,
ekonomi, politik samt för de männi-
skor som l^or dar. Tanzaniaimport kö-
per varor från statliga och delstatligt
ägda företag samt frän producentkoo-
>erativ och stödjer därmed Tanzanias
fclk, inte enskilda personer eller före-
tag.

Tanzania är ett av de u-länder som
får mest bistånd från Sverige via SIDA.
Tanzaniaimport imponerar indusrnva-
ror och hantverk, inte råvaror. Våra
största produkter är khanga och kl-
tenge (tyger), snabbkaffe och te. Men
vi importerar också mindre figurer i

^lesus saåe:

^) äg är
^ärUens ljus

Mission är att göra Jesus
Vsänå i hela färläen

£Mgg en gå-ia till Sienska Kyrkans
Mission

dana ett ljus
'Be3 gärna en hön/ör
någon au håller af eller
någon som behöier se Quäs ljus
i sitt Iii.

trä, korgar, barktyg, lacktavlor, klä-
der, sandaler etc.

Försäljningen i Sverige sker bl. a.
genom ombud, (vid basarer o. d. samt
på den egna arbetsplatsen). Vem som
vill kan bfi ombud.

Syftet med Tanzaniaimport är inte
att göra en vinst utan att impo rtera tan-

zamanska varor och sprida informa-
tion.

Vill dn veta mer hör av dig till
Ingemar Malmfors, Bäckedalsgatan
14~. tel. l60 31 eller 100 06.

Som ombud har jag te och kaffe på
lager till försäljning.



översikt över vart

vår kyrkoskatt går
Falköpings församling

KyrkoTullmäktige -fastställde budge-
ren för 1983 den 27 okt. Den omsluEer
kr. 10 294. 794 varav kr. 3. 287. 200 på
kapitalsidan och 7. 007.594 på driftsi-
dan. De som tillhör svenska kyrkan
betalar hel kyrkoskatt, de som inte gör
det betalar 30 procent av kyrkoskatten
(för folkbokföring och begravningsvä-
sende). Utdebiteringen är 95 öre per
skattekrona, d. v. s. att för varje be-
skattningsbart belopp av kr. 100:^ går
95 öre till kyrkokassan för nedanstå-
ende verksamhetsgrenar och med föl-
jande ungefärliga fördelning:
Fastighetsförvaltning ............. 19 öre
Begravningsväsende .............. 47 öre
Församlingsvård .................. 10 öre
Central förvaltning ............... 5 Öre
Finansförvaltning, (pensioner,

räntor, amorteringar, fond-
avsättningar m. m. ) ............ 14 öre

95 öre
Skatteinkomsten totalt kr. 5. 495. 000

Falköpings pastorat
Samma dag fastställde församlings-

delegerade budgeten för pastoratet för
1983. Den omsluter kr. 4. 101. 704
varav 19. 571 på kapitalsidan och
4. 082. 133 på drifisidan.'

Utdebitermgen är 50 öre per skatte-
kr. d. y. s. att för varje beskattnings-
bart belopp av kr. 100:- gar 50 öre till
pastoratskassan för nedanstående verk-
samhetsgrenar och med följande unge-
farliga fördelning:
Folkbokföringen .................. 5 öre
Präster/kyrkomusiker ........... 18 öre
Församlingsvård .................. 11 öre
Central förvaltning ............... 2 öre
Bidrag till den för rikets alla

församlingar gemensamma
clearingsfonden (kyrkofon-
den) ............................... 13 öre

övrig finansförvaltning (lån,
amorteringar, räntor, fond-
avsättningar m. m. ) ............ l öre

50 öre

Skatteinkomsten, totalt kr. 3. 168. 000

Ingemar Malmfors

KINA I BLICKPUNKTEN
Zionkyrkan ligger vid en av de mest trafikerade
gatorna Kanton, Kina. Kyrkan har varit slängd
av myndigheterna i många år. Inga gudstjänster
har kunnat hållas.

Nu har den öppnats igen. .1 kyrkans sakristia
sitter några kinesiska präster ocli församlingsar-
bctare tiflsammans med besökare från Sverige. Vi
försöker samtala med varandra trots gatubuilrct,

Mitt i den larmande kinesiska storstaden finns
Kristi kyrka. Här samlas varje söndag ca 1000
människor till två gudstjänster, en på morgonen
och en på kvällen. Här bedrivs bibelstudium och
dopundervisning. 1981 döptes 200 vuxna.

En av prästerna har sin bakgrund i Nordiska
Kristna Buddhistmissionens arbete - Nordiska
östasienmissionen som den numera heter. - Ge-
nom Buddhistmissionen blev han kristen och
med tiden präst. Under det maoistiska styret till-
bringade han 20 år i arbetslager.

Kristi kyrka lever i Kina. Förföljelserna har
inte förintat kyrkan. Trots lidanden har de krist-
na hållit fast vid sin tro. Prövningstiden har blivit
en missionstid. En tro som befriar och ger styrka
i svåra tider smittar av sig.

Det är på samma sätt på andra håll i vår värld.
Svenska kyrkan är genom sin mission i kontakt
med kyrkor och kristna som kämpar för sin tro.
Det gäller t. ex. de lutherska kyrkorna i Etiopi en

och Burma. Dc kristna trakasseras i några fal]
drabbas de av direkt förföljelse. Ändå ar den
kristna tron omistlig. Den håller att leva och dö
ps._

Svenska kyrkans mission, SKM, är vår kyrkas
utsträckta ami till kristna i olika länder på vår
Jord. Genom deras vittnesbörd och våra egna
missionärer når evangelier ut till andra.

Holger Benettsson



VÄLKOMNA TILL JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER

Sänd. - o. helgd. S :t Olof Mös.seberg Fredriksb. F"gg' To rb j. Luttra

3 sönd i Advent
12 december

SL 11
Julk 19 LM 15 F RHI5 T1IN RH11 LM 11

4 sänd. i Advent
19 december LM SL 9. 30 n SL 11 N LM 18 Til

Julafton
24 december SL 17 LM 17 RH10 T 23 TU LM 23

Juldagen
25 dccembi

SL 7
RH 11 N LM 7 RH7 T7

Annandag Jul
26 december LM LM 9.30 n SL 11

Nyårsafton
31 december SL 17 LM 17 RH18 T 19.30 T17 LM I9.30n

Nyårsdagen
l lanuan LM 11 N RH LM 9. 30 Til N

Sänd. e. Nyår
SL l SL 9. 30 RH 11 N T14F

Trcttondcdagju)
6 januari

SL 11
SL 17 mu LM 11 N RHH Til T 14 LM 9, 30

l sönd. e. Trettonde
9 lanuan SL 11 N LM 9. 30 RM 11 N GB 11 T 19. 30

2sönd. e. Trettonde
16 )anuan LW LM 9.30 F LW 9. 30 RH11 T11N

3 sönd. e. Trettonde
23 januari LM l SL 9. 30 N RHIIN LM14N Til SL 11 N

Septuagcsima
30 anuan SL 11 N I.M11N RH 9. 30 GB II RH II

Kyndelsmäs-iodagen
6 februari SL LM 17 F RH 15 F TIIF T 18 F LM 11 F

SL = Stig Luttermark
I.M = Lars Magnusson
RH -= Rune Hjelm
T ^ Karl-Erik Tysk
GB = Gunnar Blomqvist
LW = Lennart Wetterhohn
N = Nattvard
FH = Familjehögtid
F = Famlljcgudstjänst
mu ^ Musikgudstjänst
Julk =Julkonscrt

Tel. 10003
10505
153 76
311 27

ETT GOTT NYTT KYRKOÄR
OCH VÄLKOMNA TILL

GUDSTJÄNSTERNA
I PASTORATETS KYRKOR

Julfirandet i Fredriksberg
Välkommen att vara med i Fredriks-
bergs kyrka på julaftonen. Liksom tidi-
gare år börjar vi med samlingen kring
krubban kl. 10 och fortsätter sedan un-
der dagen med samling kring brasan och
julbordet fram till kl. 16.

Pris 40 kronor.

Anmälan till syster Siv, tel. 145 45 eller
Pastorsexp. 170 30 senast den 17 december.

Kyrkobladct redigerat av Stig l.uttermark.
Foto: Harald Karlsson och S. K. M.


