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Det är
livsnödvändigt

att bedja
Bön är inte att man reflekterar över
Gud, det ar att umgås med honom.
Hur umgås vi med varandra? Vi lyssnar
och talar. Vi skriver och laser. Vi är

tillsammans i tystnad och i arbete. Vi är
skapade för gemenskap.

Vårt umgänge med Gud, är att tala
om Gud i bönen och lyssna till hans
ord. Det ar en människa i Bibeln, som

lärt mig mer än någon annan om bönen
och det är jungfru Maria. Hon är den
som håller samman apostlarna i bön
och väntan på Pingstens helige Ande.

JULFIRANDET
i Fredriksbergs kyrka

Välkommen att vara med i Fredriks-

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

kaffe. VI fortsätter sedan under dagen
med samling kring brasan och julbordet
fram till kl. 16. 00.

Kosmad: 50kr.

Anmälan till Ann-Kristin Gillberg,
tel. 145 45, 108 13 el pastorsexp. 170 30
senast den 17 december.

Nu önskar jag, att Du finge fira en
riktig jul i Marias närhet och tacka
Herren för hans outsägligt rika gåva.

. Jesus Kristus.
Stig Lnttermwrk

Dl^ikonissasistcnt Brita Johansson berättar vid biskopsvuitationen om hembesöksgritpp och Sohken',
klubk Biskop Helge lyssnar itp^mcirksamt.



Biskop Helge intervjuar prosten em. Ivar Nilsson om bibehtMdie&rbetet i Falköping. Prosten Nilsson
leder bibelstitdiema i den grupp, wm han fatt i arv av prosten Adolf Kloo. Dessutom leder han en

bibclgrupp, wm !äscrGam!a Testamentet på grKndspråket hebreiska.

Vid mcdarhetarsamiingen i Fredriksherg deltog också representanter frän pastoratets elva syföreningar.
Har är några representanter för Fredriksbergs syförening Carin Boryitnd, Lisa Alsing och Ritt Widing.



AnsgarsJHniorcr bär fram kollektcn vid gitdstjänsten i Mössebergs kyrka.

Arbetsutskottets ledamöter, som utgjorde presidiet vid det gemensamma sammanträdet med kyrkora-
äens ledamöter i Mössebergs kyrka. Frän vänster Yngve Pettersson, Ola Bergsten, Biskop Helge, Stig

Luttermark, Valter Landrén, Ingvar Nilsson.



Valter Landrén informerar biskopen om behoven i Mössebergs kyrka.

Samkvämet för förtroendevalda i Mössebergs kyrka. I hiickpH nkten kyrkogardsnämndens ordförande
Göran Einarsson och dess vice ordförande Sture Mörk. Mitt emot dem sitter kontraktsprosten Martin

Sandström och Birgitta Sandström.



Sagt av Biskop Helge vid visitationsstämman
Om möjligheten att gå över gränsen

och delta i församlingens gudstjänst
i grannsocknen i pastoratet. Om ni
gjorde det skulle Ni få plats i era kyr-
kor till gemensam gudstjänst. Pastora-
tets kyrkliga människor lära känna var-
andra och pastoratet skulle kunna bli
en andlig gemenskap, så som försam-
lingen nu är.

Skara stift måste tänka om . . .

inte att lägga ner församlingar utan att
få en sådant liv i den nuvarande för-
samlingsorganisationen så att vi kan se
framtiden med förtröstan.

[as gläder mis åt att jag under
visitationen nar i ralKoping

med förtroendevalda och präster och se
att man också i de förtroendevaldas
kretsar börjar mer och mer förstå vad
det gäller. Det är i första hand inte
fråga om en organisation utan en fråga
om funktion, hur gudstjänstliv, an-
daktsliv och själavård fungerar.

Biskop Helge predikar vid gudstjänst i MÖ^se-
bergs kyrka.

Biskop Helge inför Mossebcrgs kyrkas altare.

Kyrkorna och gudstjänstlivet
En gudstjänst i S:t Olof är inte det-

samma som en gudstjänst l Frigger-
åker. En gudstjänst i Friggeråker har
inte samma karaktär som en gudstjänst
i Fredriksberg. . . . Jag inbjuder er att
gå omkring i era kyrkor och uppleva
dem.

Prästerna i pastoratet
Ni skulle mycket väl behöva en präst

till. Jag har sett behoven, framför allt
på sjukhussidan. Vi har mött en sådan
öppenhet både inom den psykiatriska
vården, långvården och primärvården.
Man har sagt: Ge oss hjälp och vi tar
emot den. Men det går inte. Varken
biskop eller domkapitel får inrätta
tjänster. Vi är bundna av statliga be-
stämmelser.



Nattvardsgångarna
Nattvardsfrekvensen har ökat under

de senaste åren. - Dels beroende på
att nattvardstillfällena har Ökat men
också beroende av att de som går till
nattvarden går oftare och mera regel-
bundet, än vad man gjort tidigare.

Ett rikt kyrkomusikaliskt utbud
i pastoratet
Jag vill ge ett särskilt erkännande till

era musiker. Gun Palmqvist har gett en
fin översikt över kyrkomusiken. Jag
gläder mig över att Gud har betonat en

^Jesus saåe:

Jag är
^ärlSens ljus

ANDLIG VÄRD
PÅ SJUKHUS

Mission är att göra Jesus
känS i hela idrlåen

£ägg en gäfa till Si'eiisha Kyrkans
Mission

CfänS ett ljus
Sed gärna en lön för
någon au liåller ai eller
nåcjon som leJiöfer se Quås ljus
i sitt Iii.

Det här är den symbol vi använder i
Sjukhuskyrkan. Inramad av korset ser
vi en blomma som växer fram ur en

avhuggen stam. En bild för att det av-
brutna kan bli helt. Också ur det hopp-
lösa och mörka kan liv växa fram.

jesaja 11:1

Sjukhuskyrkan är till tjänst bland pa-
tienter, anhöriga och personal.

I S:t Olofs kyrka ber vi för de sjuka i
samband med morgonbön på fredagar.
Lördagen den 8 dcc. kl. 18. 00 är det
förbönsgudstjänst med handpåläggning
och natrvards^udstjänst. - Du ar val-
kommenr

Marja-Lcna Andersson
Assistent vid Sjukhuskyrkan

sak, som inte ar främmande för er som
känner hennes och de andra kyrkomu-
sikernas arbete, nämligen att kyrkomu-
siken inte är ett ko nsertf ram trädande

utan är en del av gudstjänsten.

Syföreningarna
I stiftet har 582 sykretsar med nära

11. 000 medlemmar. De tog in 5, 5 milj.
kr. 1983. Syföreningarna i pastoratet
tog in 167. 437 kr. Om vi lägger sam-
man det med kollektsiffrorna, kommer
ni i pastoratet upp till en halv miljon.



VÄLKOMNA TILL JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER

Sönd.- o, helgd. S:t01of Mösscbcrg Fredriksb. t'"Be. To rb j. Luttra

l sönd. i Advent
2 december SL 11 I'h

LM 9 N
LM 11 Fh RH 9. 30 F T[4 T 11 A. SL 19, 30

2 sönd. i Advent
9 december

EOI1
LM 18 RB SL 9. 30 EO 9. 30 N LM 11

3 sönd. i Advent
16 december

SL 11 N
SL 19Julk. LM 15 F RH 15 F LM II RH 11 N T 11N

4 sönd. i Advent
23 december RH II LM 11 N RH I8mu T 11 N

Julafton
24 december SL 17 LM 17 RH 10 T 23 N RH23

Juldagen
25 december

Sl. 7
SL II N LM 7 RH7 T7

Annandag Jul
26 december LM II N

Sönd. e. Jul
30 december SL 11 N T 18 ek

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

Nyårsdagen
l anuan LM 11 N RH 9. 30 Til RI-I
Trcttond. Jul
6 januari

SL [I
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20 januari SL 11 N LM 9. 30 SL 9. 30 F RH 11 T 19. 30 [.M 11 N
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Stig Luttennark
Lars Magnusson
Rune H c lm
Karl-Erik Tysk

Erland Olsson

I;amiljehögmässa
[.'amiljegudstjänst
mui. lkgudstjänst
Ansgarslnvigning
Nattvard

ISRAELRESA 8-16 mars
Anmälan snarast till Stig Lutter-

mark, tel. 100 03.

OMSLAGSBILD: Biskop Helge överlämnar för-
tjänsttecken till S:t Olofs kyrkokör som firade sitt

80-arsfué'ileiim.

Trettondedag Jul
Musikgudstjänst i S:t Olofs kyrka kl. 18.
Julens budskap i ord och ton med kyr-
kokaren, solister och instrumentalister.

På Trettondedag jul
den 6 januari ger vi vår
kollekt till Svenska
kyrkans mission.

Kyrkobladet redigerat av Stig Lutter-
mark. Foto: Rune Lindblad och

Lars Pettersson.
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