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Den som har sett en match
"Den som har sett en match vet inte
mycket om handboll/fotboll. Helst bör
man se varje seriematch. " Så börjar en
reklamannons som finns i programbla-
den, som delas ut i Odenhallen och på
Odenplan vid fotbolls- och handbolls-
matcher. Annonsen är faktiskt Insatt
och bekostad av Svenska Kyrkan! Lå-
ter det märkligt? Ja, men det finns en
fortsättning på ordalydelsen. "Den
som har varit på en gudstjänst vet inte
mycket av kyrkan och kristen tro.
Helst bör man följa hela kyrkoårsse-
nen.

Vi har nu avslutat ännu en kyrkoårs-
serie genom Domssöndagen och på-
börjat ett nytt kyrkoår genom första
söndagen i Advent. För alla de män-
niskor, som vant sig vid att följa kyr-
koårets många söndagar i Guds hus
och gudstjänst, är det något så stort
och rikt att det inte går att förklara.
Kyrkoårets underbara drama med sön-
dagarnas olika firnings ämnen, som vi-
sär sig i bibeltexterna och psalmerna, i
liturgi och skrud, kan man bara upp-
täcka genom att själv vara med. Det är
också därför man ibland hör männi-
skor klaga på att de finner det trist i
kyrkan, när de kommer. De går för
sällan i kyrkan och det, som man sällan
gör, blir heller inte roligt ty man begri-
per det inte. Är Bibelns innehåll obe-
kant, kan man inga psalmer, längtar
man Inte efter att få möta Gud i Bibelns
ord och vid Nattvardens bord, då blir
det tråkigt i kyrkan. Då kvittar det om
vi ändrar gudstjänsterna eller får ny
evangeliebok.

l:a sid. bild: Poeten Bo Setterlind laser sin psalm
som står pä S.-t Olofs kyrkogårds klocka.. "Det
finns en väg till himmelen . . . " vid invigningen.

Men den som har funnit Gud i kyr-
koåret är verkligen rik. För den man-
niskan blir kyrkan ett hem dit man
längtar för att få kraft att orka med
vardagens många hårda prov. Att missa
en match är ju ingen katastrof. Men ett
missat gudstjänsttillfälle är en katastrof
för den människa, som har mött den
levande uppståndne Jesus Kristus och
som vet vad Han vill giva oss där.

VÄLKOMMEN att vara med pä
vandringen genom det nya kyrkoåret
önskar

Lars Magnusson

Svenska Kyrkans Misson
- sänder ut missionärer. Målet för 1984 är

178 missionärer

- samarbetar med systerkyrkor i Sydafri-
ka, Swaziland, Botswana, Zimbabwe,
Tanzania, Etiopien, Sydindien och Ma-
laysia
stöder arbetet i andra evangeliska-lut-
herska kyrkor, bl. a. i Namibia, Liberia,
Eritrea, Burma, Hongkong, Brasilien
och Argentina

- arbetar i Mellanöstern i samarbete med
Mellanösterns kristna råd och den evan-

gelisk-lutherska kyrkan i Jordanien
ansvarar för Kyrkan och Judendomens
verksamhet i Jerusalem och för Nordis-
ka östasienmissionens arbete vid Tao

Fong Shan i Hongkong och kontakter i
Japan
stöder bibelarbete, massmediamission,
teologisk utbildning och nya missions-
uppgifter

- behöver för sitt arbete få en Trettonde-

dagskollekt på 11 milj. kr.
Ge Din OFFERGÅVA pä Trettondagen

till Sv. Kyrkans Mission



Ett gammalt kyrkoår och en ny evangeliebok
Kyrkans heliga år, kyrkoåret, går i sin
utformning tillbaka till den första krist-
na tiden. I sin grundstruktur är det ge-
mensamt för hela kristenheten samti-
digt som det inte utesluter olikheter
mellan de olika kyrkorna och deras
traditioner.

Veckan, med söndagen som första
och främsta dag, är kyrkoårets äldsta
del. Söndagen, Herrens uppståndelses
dag, blev for den första kristna försam-
lingen den speciella gudstjänstdagen (l
Kor. 16:2). På trehundratalet, när kris-
tendomen erkändes som statsreligion,
blev söndagen dessutom arbetsfri dag.
Varje söndag skall vara en påminnelse
om påskdagens seger och på detta sätt
giva kyrka året dess grundrytm.

I kyrkoåret finns också de årligen
återkommande frälsningshlstoriska fir-
ningsdagarna d. v. s. högtidsdagar som
aktualiserar olika händelser i Jesu liv.
Enligt beslut, som kyrkomötet l Nicea
fattade år 325, förlades påskdagen till
den första söndagen efter första full-
månen efter vårdagjämningen. Detta
datum växlar alltså år från år. I denna
tid börjar också Stilla veckan att ta
form så att dagarna mer och mer kom
att präglas av historiska händelser från
Jesu sista dagar på Jorden. Påsken blev
ju också den stora dophögtiden och
fastetiden kom att bli en förberedelse-
tid för dopkandidater. Från trehundra-
talet kom också julkretsen att växa
fram. Högtidsdagarna här, Juldagen
och Trettondag Jul, kom att få ett fast
datum, som ännu gäller. Advent kom
att motsvara fastan som förberedelse-
tid.

Bland viktiga dagar under kyrkoåret
måste också nämnas martyrdagarna,
vilka många i ålder går tillbaka till ett-
hundratalet.

Vår svenska tradition anknyter väl
till detta gamla fornkyrkliga kyrkoår.
Men antalet arbetsfria helgdagar har
begränsats och därför har vissa stora
dagar flyttats till närmaste helg. I det
svenska kyrkoåret har sedan reforma-
tionstiden också funnits de s. k. all-
manna bandagarna med sitt speciella
innehåll, bot, reformation, mission och
tacksägelse. Eftersom dessa ämnen är
så väl representerade bland kyrkoårets
firningsdagar ändå, har dessa till antal
och ämnen fixerade bandagar nu av-
skaffats.

Liksom kyrkoåret bygger även evan-
gelieboken på en tradition från kyrkans
äldsta tid. När man nu får ett ökat antal
texter och på vissa söndagar förändrar
läsningarna, så finns det två skäl till
detta. Dels är det ett medvetet försök
att förbättra läsordningen och få bort
gamla brister. En annan anledning,
som är mycket viktigare, är att en
mycket större del av Nya Testamentet
skall brukas i gudstjänsten och att gam-
maltestamentliga texter åter skall an-
vändas där.

Den vanliga lösningen har blivit en
ny läsordning med tre årgångar, som
for varje firnlngsdag har såväl gammal-
testamentllg läsning som epistel (i regel
från breven) och evangelieläsning. På
detta sätt används en stor del av Gamla
Testamentet och större delen av Nva
Testamentet i församlingens guds-
tjänstliv under en treårsperiod.

Till den svenska evangelieboken har
sedan länge hört passionshistorien (ak-
terna) som sammanställdes av refor-
matorn J. Bugenhagen. I 1983 års
evangeliebok finns dessa inte med, men
istället får vi lyssna till hur evangelis-
terna var för sig återger den.



Kyrkoherde Stig Luttermark ger här några
tankar om Uppståndelsens kapell och
klockstapeln på S:t Olofs kyrkogård

Uppståndelsens kapell på S:t Olofs
kyrkogård är enligt arkitektens ritning
lik en tälthydda. Den nya klockstapeln
på kyrkogården predikar om det full-
ständiga avklädandet, där bara tält-
stängerna bär upp klockan som kallar
till begravningsgudstjänst.

"Vi vet att då det tält som är vår
jordiska boning rivs ner, har Gud en
byggnad åt oss l himlen, en evig boning
som inte är gjord av människohand.
Medan vi är här, ropar vi av längtan
efter att få ikläda oss vår himmelska
boning. Ty har vi väl klätt oss i den,
skall vi Inte stå där nakna. Vi som ännu
var i tältet ropar i värt betryck, vill Ju
inte bli avklädds, vi vill bli påklädda, så
att det som är dödligt uppslukas av li-
vet. Gud har själv skapat oss just för
detta och som en borgen har han gett
oss Anden."2 Kor. 5: l-5.

Vår jordiska tälthydda är den form i
vilken vi lever på jorden. Vi är gäster
och främlingar som liksom bor i tält.
Vi är Guds folk på vandring mo.t vårt
himmelska hem. Ett tält är något
bräckligt och tillfälligt.

Det är här nere i vår kropp, tält-
hyddan, som den himmelska lovsången
skall börja.

"Ordet blev kött och tältade mitt
ibland oss ... " Kristus tog på sig var
kropp) för att bära våra synder och
lidanden upp på korsets trä. Vägen till
en öppnad grav är också en bit av vår

Falköpings Mänskor
i Mössebergs kyrka söndagen den
18 december kl. 19.00

pilgrimsvandring, me" minnena av
våra kära får inte förhindra vår tro. Det
är svårt att kämpa sig igenom minnena
efter den som dött. Den vandringen är
smärtsam. Vi går till kyrkan och ser att
kyrkbänken är tom. Vi går på gatan
och möter nåson som var nära vän till
vår kära. Vi behöver någon som vill
dela vår sorg och lyssna till våra be-
kymmer. Herren den Uppståndne och
Levande hinner upp oss på vägen och
vill vandra med oss. S:t Olofs två
kyrkklockor kallar starkare till guds -
tjänst. - Det är där som vi skall hitta
vägen till hlmmelen i hans ord och vid
hans nattvardsbord.

"Det finns en väg tillhimmelen
en väg till GudsJerHsalem
den börjar har den börjar nu
var än den gar den gar till Gud.

Ps. 743.

JULFIRANDET
i Fredriksbergs kyrka

Välkommen att vara med i Fredriks-

bergs kyrka på julaftonen. Liksom tidi-
gare år börjar vi med samling kring
krubban kl. 10. 00. Därefter dricker vi

kaffe. Vi fortsätter sedan under dagen
med samling kring brasan och julbordet
fram till kl. 16.00.

(45-).
Anmälan till syster Siv, tel. 145 45,

108 13 eller pastorsexp. 170 30 senast
den 19 december.
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Kontraktsprosten Uno Mårtensson inviger kyrkklockan och pastoratets präster assisterar.

Processionen gar in i Uppståndelsen kapell. Korsharare är kyrkogårdsnämndens ordförande Göran
Einar s son.



Hieronymus' julbetraktelse
å ofta jag ser mot Betlehem, har mitt hjärta etl
samtal med barnet Jesus. Jag säger:

- Ack, herre Jesus, så du fryser och dar-

rar! Så hårt du ligger för min salighets skull! Hur ska

jag kunna återgälda dig något?
Då tycks det mig som om barnet svarar;
- Jag önskar ingenting, käre Hieronymus. Ge dig

till freds. Jag ska bli ännu torftigare i örtagården och

på det heliga korset.

Jag fortsätter att tala:
- Kära Kristusbarn, jag måste nödvändigt få ge

dig något. Jag vill ge dig alla mina pengar'

Barnet svarar:

Himmel och jord tillhör mig. Jag behöver inte

pengar, ge dem ät de fattiga, sä ska jag se det som att
de var givna til) mig.

Jag fortsätter;
- Kära Kristusbarn, det vj]] jag gärna göra! Men

jag måste ändå få ge dig själv något! Annars skulle
jag dö av smärta.

Barnet säger:

- Käre Hieronymus, eftersom ciu är så frikostig,
så ska jag säga dig, vad du ska ge mig. Ge mig dina
synder, ditt onda samvete och din förtappelse!

Jag svarar:
- Vad skall du med det till?

Kristus svarar mig:
- Jag vill ta det på mina skuldror. Det ska vara

min härlighet och mitt herradöme. Jesaja har förut-
sagt, att jag ska bära och ta bort dina synder.

Då börjar jag grAta och säger:
- Barn. kära Kristusbarn. hur har du inte rört

mitt hjärta! Jag trodde du ville ha något gott av rr. ig,
och så vill du bara ha det onda hos mig. Ta bort vad
som är mitt! Ge mig det som är ditt! Så blir jag fri
från synden och viss om det eviga livet.

(Omkring år 400.)

Kyrkan» Sr

652 Kanske det är natt hos dig

v i Jes 11:6

Jul

Text: Bo Settcrlind, 1961
Musik; Ingemar Milveden, 1974
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Le - jon vand - ra där med lamm ö - ver smär-tans be - ten.

2. Kanske det är natt hos d
Betlelieiii till minne,

natt soni pä Herodes tid,
och din stund är inne.

Kanske på ditt hjärtas port
som en fattig broder
Josef klappar och du ser
framför dig Guds moder.

3. Kanske det är natt hos dig,
kanske stjärnor glimnia,
cia Guds moder ser på dig
i sin födslotimma.

Kan du neka henne rum,
som i sådan smärta

bär Gud5 evangelium
til) ett mänskohjarta!



S:t Olofs kyrka fylldes till bristningsgränsen pä invigningsdagens kväll vid en psalm och lynkafton, da
poeten Bo Setterlind mediterade omkring sina psalmer och sin poesi.

VAD FÅR VI FÖR
KYRKOSKATTEN?

Falköpings församling
Kyrkofullmäktige fastställde den 26 okro-
ber budgeten för 1984. Den omsluter kr.
9. 265.962, varav kr. 7. 789. 518 på driftssi-
dan och kr. l . 476. 444 på kapitalsidan.

De som tillhör Svenska kyrkan betalar
hel kyrkoskatt, de som inte gör det betalar
30 % av kyrkoskatten (för folkbokföring
och begravnmgsväsende).

Debiteringen är 95 Öre per skattekrona
(oförändrat Jämfört med innevarande år),

ETT GOTT Nm" KYRKOAR
OCH VÄLKOMNA TILL

GUDSTJÄNSTERNA
I PASTORATETS KYRKOR

d. v. s. att för varje beskattningsbart belopp
av kr. 100:- går 95 öre till kyrkokassan för
nedanstående verksamhetsgrenar och med
följande ungefärliga fördelning; (1983 års
siffror inom parentes):
Fastighetsförvaltning .......... 20 öre (19)
Bcgravningsväscndc ............ 50 öre (47)
Församlingsvård ................ 9 öre ( 10)
Central förvaltning ............. 6 öre ( 5)
Finansfövaltning (pensioner,

räntor, amorteringar, fond-
avsättningar m. m. ) ......... 10 öre (14)

95 öre
Skatteinkomsten totalt kr. 5. 925. 000.

Trettondedag Jul
Musikgudstjänsr i S :t Olofs kyrka kl. 17.
Julens budskap i ord och ton med kyr-
kokaren, solister och insrrumentalisrer.



VÄLKOMNA TILL JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER

Sönd. - o. helgd. S :t Olof Mösseberg Fredriksb. Fris To rb j. Luttra

3 sönd. i Advent
11 december

LM 11
Julkl9 LM 15 F RH 15 F RHI1 SL 11 Til

4 sönd. i Advent
18 december RH1I SL 9. 30 SL 11 N LM 18 N LM 11 N

Julafton
24 december SL 17 LM 17 RH 10 T 23 Til SL 23

Juldagen
25 december

SL 7
RHIIN LM 7 RH7 T7

Annandag Jul
26 december Til SL 9.30 N

Nyårsafton
31 december SL 17 LM 17 RHI8 T 19. 30 T17

RH 19. 30
N

Nyårsdagen
l januari LM 11 SL 9. 30 T11N SL n

Trettondagjul
6 januari

SL 11
17m LM 11 N RH 9. 30 Til TI4F LM 14 F

l sönd. e. Trett.
8 januari RH 11 N RH 9. 30 LM 11 N LM 18 N TIS

Falköpings pastorat
Samma dag fastställde församlingsdelege-

rade budgeten för pastoratet för 1984. Den
omsluter kr 4.473.655, varav kr 4.472.655

på driftsidan och kr. l . 000 på kapitalsidan.
Utdebiteringen är kr. 0,50 per skattekro-

na, d. v. s. att för varje beskattningsbart
belopp av kr. 100;- går 50 öre ull pasto-
ratskassan för nedanstående ungefärliga
fördelning: (1983 års siffror inom paren.tes):
Folkbokföringen .............. 5 öre ( 5)
Präster/kyrkomusiker ....... 18 öre (18)
Central förvaltning ........... 3 öre ( 2)
Församlingsvård .............. 13 öre (11)
Finansförvaltning (bidrag till

den för landets alla för"

samlingar gemensamma
clearings fonden -kyrko-
fonden - 13 öre övriga
delar av finansförvalt-

ningens överskott motsva-
rande 2 Öre)................. 11 öre (14)

50 öre
Skatteinkomsten totalt kr. 3. 404. 000.

Ingemar Malmfors

SL = Stig Luttermark
LM = Lars Magnusson
T - Karl-Eril
RH = Rune Hjelm
N = Nattvard
p = Familjcgudstjänst
m =- musikgudstjänst
Julk = Julkonsert

Vid födelsedagar
och begravningar

kan Du insätta en gåva på Svenska Kyr-
kans Missions gåvopostgiro 95 98 72-3,
Falköping, och vi översänder en adress
till den som det gäller. Pastorsexpedi-
tionen visar gärna dessa blanketter.

Sätt regelbundet
in Din gåva

till I^utherhjälpen.
Värt postgiro 23 16 56-0 Falköping

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.
Foto Harald Karlsson.


