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Vår nye kyrkoherde -
vem är han egentligen?

Olle Hjortstorp, Falköpings nye
kyrkoherde -vem är han egentligen?
Vi ringde upp honom hemma i Ny-
sätra församHng i Luleå stift, och han
berättade bl. a. att han var född i Små-
land men större delen av sitt yrkes-
verksamma liv arbetat i Norrland, att
han redan visste en del om Falkö-
">ings pastorat, att han inte hade nå-
2;ot emot kvinnor som präster och att
lan inte alls säg det som någon
olycka att kyrkan mister folkbol<. fö-
nnsen.

>en l december tillträder Olle
Hjortstorp sin nya tjänst som kyrko-
herde i Falköpings pastorat och tred-
je söndagen i advent installeras han l
sitt ämbete. Han har tjänstgjort i Lu-
leå stift i 25 år men nu bryter han allt-
så upp. Varför?

Bra bygd
-Jag kommer närmare hem. De se-

näste aren har jag funderat på att flyt-
ta söderut och komma närmare den

bygd Jag vuxit upp i, Växjö. Falkö-
ping blev ledigt och nar jag gjorde ett
»esÖk dar blev jag både imponerad

och förtjust, i den fina miljön men
också därför att jag tror det är en bra
bygd för en präst au arbeta i. Män-
niskor är intresserade av kyrkan, lik-
som här i Västerbottens kustland.

På besök i Falköping "hittade" han
för övrigt en god vän, nämligen kyr-
kokamrer Ingemar Malmfors. De
båda har gått samtidigt på Sköndals-
institutet i Stockholm men att de

OmsLigsbilil: Vår nye kyrkohcrdL' Olle Hjorts-
torp med sin hustrii Birgitta.

skulle bli arbetskamrater var en Över-
raskning.

London-Sorsele
Olle Hjonstorp vigdes 1959 till

diakon och hade därefter arbete som
diakon i sjömanskyrkan i London.
Från London flyttade han till helt an-
norlunda miljö, Sorsele, mitt i fjäll-
världen.

Sjukhuspräst
Han fortsatte emellertid att läsa

teologi och prästvigdes 1963 i Luleå.
Efter tjänst i Kiruna och Arjeplog
blev han sjukhuspräst i Piteå. Hans
intresse för sjukhussjälavård djupna-
de och han gjorde en resa till England
för att studera Själavården på engels-
ka sjukhus, där man kommit betyd-
ligt längre än i Sverige.

Avhandling
Han började läsa igen och flyttade

åter in i lappmarken, till Nysätra där
han varit verksam i tretton år. Där
skrev han sin llcentiatavhandling som
heter "Religiös erfarenhet ocH up-
penbarelse, en studie i N. J. Görans-
sons teologi". Enkelt uttryckt hand-
lar den om hur man vetenskapligt
kartlägger människans relationer till
Gud.

- Avhandlingen ledde inte till nå-
gon doktorsavhandling-men kanske
som pensionär . . .

Utmaning
Han har läst den organisationsut-

redning som gjorts l Falköpings pas-
torat och tycker att den är et t mycket
fint arbete.



- Den ger bl. a. kyrkoherden dele-
;ationsrätt och det tycker jag är bra.
>et är inte bara prästerna utan alla

medarbetare som skall bestämma. Jag
ser det som en utmaning att få bygga
upp den nya organisarionen.

Kvinnopräster
Olle Hjortstorp är inte motstän-

dåre till kvinnliga präster och kan
alltså väl tänka sig att tjänstgöra till-
sammans med dem.

- Men jag beklagar att kvinno-
prästfrågan Kar fått sä stor betydelse
och jag tycker att de präster som har
en annan uppfattning är beundrans-
värda. De har fått utstå stora påfrest-
ningar och bl. a. stoppats i sinbeford-
rmgsgang.

-For mig som kyrkoherde är det
viktigt att slå vakt om andras sätt att
se ocTi värdera.

-Även om Jag ärfrån Växjö har jag
delvis vuxit upp i schartaunismen. Jaj
har arbetat mig fram till hur jag skal
arbeta som präst men med min gam-
malkyrkliga bakgrund förstår jag
dem som Har motsatt uppfattning.

Folkbokföringen
Olle Hjorrstorp tycker inte der är

allvarligt att kyrkan mister folkbok-
förlngen.
-I dag handlar det bara om kon-

troll av var folk är mantalsskrivna
och har egentligen ingenting med
kyrkan att göra. Och Kyrkan kom-
mer ändå att ha kvar register över
födslar, vigsel, dödsfall och begrav-
ning.

Tillsammans
Olle Hjonstorp har alltid arbetat

tillsammans med sin hustru Birgitta
och han gläder sig åt att hon fatt en
tjänst i Falköping, där hon bl. a.

Juhtämningfran S:t Olofs kyrka.

Musikrutan
"Nu kommer julens högtid snart då
alla ljus skall brinna klart . . . " ja så
börjar en adventsång som barnkoren
brukar sjunga med förväntan i blic-
ken. Sång har förmåga att stämma vå-
ra sinnen, inte minst inför julen. Det
kommer att ges många tillfällen i Fal-
köpings pastorat att både lyssna till

sjunga med i advents och julens
sänder.

Orkesterföreningen och Sångsäll-

kommer att arbeta med utgivningen
av Församlingsbladet. Hon har djup
erfarenhet av arbete bland barn och
ungdom och har bl. a. lett drama-
grupper och kyrkospel.

Stina Lmnarsson



Församlingsarbete på nytt sätt
Att det traditionella församlingsar-
betet tappat greppet upplever man i
många församlingar runt om i Sve-
rige. Kyrkorådet l Falköping tog ett
radikalt grepp för att genoföra en för-
ändring som de tyckte var ett måste. I
slutet på ma| togs ett beslut om en ny
organisation och i höst håller de nya
arbetsformerna på att växa fram. Det
tar tid, bl. a. därför att flera tjänster
somm ar nya eller varit vakanta skall
tillsättas.

Vilka förändringar den nya organi-
sationen kommer att medföra ärTcan-
ske ännu tidigt att säga men i varje fall
när det gäller en del av förslagen kan

skåpet inleder med den traditionella
julkonserten i Fredriksbergs kyrka
den 3 advent kl. 18. Den 4 advent
sjunger Falbygdens mänskor i Mös-
sebergskyrkan", den 22/12 kl. 19. 30
sjunger S:t Olofs körer tillsammans
med församlingen in julen. Annan-
dag Jul kl. 18 sjungs julsånger i Fred-
riksbergs kyrka. "Nar du går till Bet-
lehem' är titeln på Bel Sonas julspel
som framförs i Mossebergsfcyrltan
söndagen efter jul kl 18. Nyårs-
bönerna utformas med rikligt med
musikinslag. Den 3/1 1988 kl."18 jul-
musicerar Falbygdens Kantorei i S:t
Olofs kyrka med Gaudete, ett ar-
rangemang för kör och instrument av
^amla svenska Julvisor. Vid julperio-
lens slut, den 24 januari kl. 18, sjung-

er Elisabeth Gerle tillsammans med
Bel Sono och regionmuslken i För-
samlmgshemmet l en fredskonsert.

VÄLKOMNA att uppleva adven-
tets och julens budskap genom sång
och musik!

Kantorerna

Valter Landrén

man nog tala om revolution, säger
pastoratskyrkorådets ordförande
Valter Landrén, en av dem som arbe-
tat aktivt for en förändring. Det gäl-
ler t. ex. diakonin där pastoratet i
fortsättningen skall arbeta utan dia-
konissa, med traditionella uppgifter.

Frivillighet
Diakonin skall i stället bygga på

frivillighet. Diakon- och dialtonias-
sistenttjänsterna försvinner och er-
sätts av en tjänst som konsult för dia-
konin, vars innehavare ansvarar för
rekrytering och utbildning av friyil-
liga medari betare i församlingens be-
sokstjänst. De medarbetarna skall
svara för de hembesök som hittills
vant dlakonissornas uppgift.

Konsulten för diakoni-tjänsten är



när detta skrives ännu inte tillsatt -
skall också ansvara för sjukhuskyr-
kans utveckling, viktigt för Falfcö-
ping där ett nytt sjukhus håller på att
växa fram och där utflyttningen mom
psykiatrin kräver medmänstliga in-
satser. Sjukhusdiakonissan Marie-
anne Dahlstrand har redan fått en
medhjälpare, Marianne Säll.

Konsulten för diakoni skall också
ha ansvar för personalvården ert om-
rade vars betydelse betonas i utred-
ningen.

Nya tjänster
vä nya tjänster inrättas, en för-

samlingssekreterare (redan tillsatt)
med nya kyrkoherdefrun Birgitta
Hjortstorp som innehavare - och en
forskollärare, den senare på halvtid.
Nuvarande fritidsledartjänst försvin-
ner och uppgifterna förs över till för-
samllngssekreteraren, som förutom
barn- och ungdomsarbetet också
skall svara för PR och information,
d. v. s. bl. a. kontakter med massme-
dia och närradio.

Förskolläraren har ansvar för
barntimmar och söndagsskola.

Den nya organisationen betyder
för det inre ar&etet en uppdelning i
sektorer där varje del får eget ansvar
inom budgetram och ramen för upp-
satta mål. Med den uppdelningen
som betyder ökat ansvar och därmed
också öfcad arbetsglädje hoppas man
att kyrkoråd skall slippa mindre
ärenden och att både artietsutskott,
kyrkoråd och fullmäktige får tid att
ta tag i de stora för kyrkan viktiga frå-
garna och blicka framåt.

Ansvarig utgivare: Ola Bergsten.
Foto: Hanild Karlsson, Dan Nilsson,

t.ars Pettersson, Barbro Otterstcn.

Jnlotta iS:t Olofs kyrkc

Ett Gott Nytt År
Förvånar rubriken Dig? Är det inte
lite för tidigt att önska Gott Nytt År
redan inför Advent? Nej, med första
söndagen i advent börjar eu nytt kyr-
köar, som för en kristen människa ter
sig ännu viktigare och mera spännan-
de än det borgliga året som börjar
första januari. Kyrkoåret är en vand-
ring genom en mängd söndagar och
helgcfagar med skiftande innehåll.
Men det är bara den som varje söndag
kommer till kyrkan och lever kyr-
kans liv i Ordet och Nattvarden, Bö-
nen och Bekännelsen, som förstår
detta. För andra kan det istället te sig
som ganska enahanda och rentav
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Mösschergs kyrkas jfflkriihba.

långtråkigt. Men så är det ju med all-
ting som man inte förstår eller följer
med i. Varje söndag griper tag i nästa
och bildar eu drama där den levande
uppståndne Jesus Kristus vandrar
med oss och berättar för oss vad Han
har gjort för oss genom sitt liv, sin
död, sin uppståndelse och himmels-
färd.

Så erbjuder Kyrkan Dig än en gång
att få vara med från början i Advent,
där Du förbereder Dig att fira en
kristen Jul med barnet i Betlehem,
över Trettondae lul med de vise som
kom från fjärran tor att hylla Kristus,
över Fastans vemodiga tid när vi föl-
jer Jesu vandring upp mot korset och
döden för vår sEull men också Påsk-
dagens glädje över den tomma gra-
ven, över Pingsten med Kyrkans fö-
delse och så den långa Trefaldighets-
tiden fram till kyr^oårets slut med
Domsöndagen. För att inte tala om
alla de fina TiÖgtidsdagarna som finns
instuckna i kyrkoårets pärlerad, de
tre Mariadagarna bara för att nämna
några. Pröva själv får Du se. Det går
inte au övertyga med aldrig så mänga
ord. Varken Tron eller Kärleken låter
si^ bevisas bara med ord. Pröva själv

Julfirandet i
Fredriksbergs kyrka

I Fredriksbergs kyrka är det, sedan
många år tillbaka, en tradition att fira
jul-al-ton i gemenskap. Och så blir det
också l år.

Vi börjar kl. 10 med en gudstjänst
för stora och små, där vi bygger upp
julkrubban och sjunger julsånger Se-
dan dricker vi kaiFfe och därefter fort-
sätter samvaron, med de som vill
fortsätta julfirandet tillsammans,
med brasstund i gillestugan med hög-
läsning, samtal, sång m. m. och så
småningom äter vi jullunch och sen
följer en stund med jullekar innan vi
bryter upp framåt 16-tiden.

Kostnad: 60 kr.
Anmälan till pastorsexpeditionen,

tel: 170 30 senast den 17 december.

Efter den nya kyrkohandboken,
.som ta^cs i bruk l sönd. i Acl-
vent kallas Högmässa med natt-
värd för Högmässa och Hög-
inäs.sa ut.in nattvard För Son

tlagsgudstjänst eller Höginässo-
gudstjänst.

Sänd in din gåva till

Lutherhjälpen i Falköping
postgiro 23 16 56 - O

och Du skall finna Ett Gott Nytt Ar
i kyrkans och var församlings gemen-
skåp.

Det önskar Dig
Lars Magnusson



Adventstidens, Julens- och Nyårs Gudstjänster
l söncl. i Advent S:t0!ofs kvrka
29 november Mössebergs kyrka

Frcdriksb:s kyrka
Friggeråkcrs kyrka
Torbjörntorps kyrkn
Luttra kvrka

2 sänd. i Advent
6clecember

3 sönd. i Advent
13 deccmber

4.sönd. i Advent
20 december

Julafton
24 december

Juldagen
25 december

Ann^indagjul
26 december

Sänd. eju]
27 december

Nyårsafton
31 december

Nyårsdagen
l januari 1988

Sänd. e Nvar
3 januari

Trettond. Jul
6 januari

S :t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Frcdriksbergs kyrka
Friggeråkers kyrka
To rt)]örnrorps kyrka
Lunra kvrka

S:t Olofs kvrka

S:t01ofskvrka
Mössebei-gs kyrka
Fred riksbergs kyrka
Friggeråker-i kyrka

»jörnrorps kyrka
Luttra kvrka

S:t Olofs kyrka
Mö.sscberg.s kyrka
Fredrik. sbergskyt-k^

Priggeråker. s kyrka
Torbjörniorps kyrka
Luttra kvrka

S:t Olofs kyrka

Mässebergs kyrka
1'rcdriksbcrgs kyrka
Torbjnrntoi-ps kyrka
S:t01ofskvrka
Fi-eclriksbcrgs kyrka
Mössebcrgs kyrka
Friggeråkers kvrka

:vrka
S:t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Frcdriksbergs kyrka
Priggeråkers kyrka
TorHjomrorps kyrka
Luttra kyrka.

S:t0]ofs kyrka
Mösscbergs kyrka
S:t Olofs kvrka
Fredriksbergs kyrka
S:t Olofs kyrka
Mösscbergs kyrka
Frcdriksbergs kyrka
Fri g^ e råk ers kyrka
Torbjöi-ntorps kyrka
Luttra kyrka

11. 00
9. 00

11.00
9. 30

[4.00
11. 00
19.30

11. 00
15. 00
15. 00
11. 00
11.00
l l . 00
n. oo

11. 00
11. 00
11.00
1S. OO
11. 00
19. 30

17. 00
17. 00
10.00
23. 00
11. 00
23. 00

7. 00
11. 00

7. 00
7. 00
7. 00

11. 00
IS. 00
18. 00
11. 00
18. 00
17. 00
17. 00
15. 00
19. 30
18. 00
19.30
l l . 00
11.00
18. 00
11. 00
11.00
11. 00
11.00
11. 00
14. 00
14. 00

Söndags gudstjänst, L. Wettc-rhulm
Högmässa, L. Magnusson
Söndags gud s tjänst, L. Magnus-idn
Sönda^sgUti^rJänst, R. Hjelm
Söndagsgud.stfänst, K. E. Tysk, samkvnm
SöndL igsgudstjänst, K. E. Tvsk

SÖndagsguclstian-it, T. Hedlund
Sönclagsgud-itjänst, T. Hedlund
Pamiljegudstj., söndagsskoleavsl, L. iMagnussoii
raniiljcgud^tj., söndagsskoleavsl. R. Hjelm
Söndag.s^uclstjänsc, K. E. Tvsk
Söndagsgudstjanst, R. Hjelm
FaniLljegudstjänst, L. Magnusson
Högmässa, kyrkoherdeinst. O. Hjorr.storp;
sammanlyst

Söndags gucl.s tjänst, M. Bjcrkhagen
SonclagsguJstjänst, O. lljortstorp
Högmässa, R. Hjelm
Sondagsgucistjanst, Q. Hjort.srorp
Hogmä_ssa, K. E. Tysk
Mässa, R. Hjelm
Ju bön, O Hjortstorp
Julbön, L. Magnusson
Familjegudstjänsr, R. Hjelm
MidnattsmassFt, K. E. Tysk
Pamiljcgudsrjänst, K. E. Tysk
Midn^itisgudstjanst, M. Bjcrkhagcn
Julotta, O. Hjortsiorp
Hogniässn O. Hjortstorp
Julotta, L. Magnusson
Juloi:ta, R. Hjelm
Julom. K. E. Tysk
Högmässa, L. Magnusson
Mu.sikgudstjänst, M. Bjerkh<igcn
Mus kgudstjänst, M. Bjerkliagen
Sonclagsgudscjanst, iM. Bjcrkli.igen
Ekumenisk gudstjänst, K. F, Tysk
Nyårsbön, O HJortstorp
Nyårsbön, L. Magnusson
Nyårsbön, L. Magnusson
Nyårsbön, K. E. Tysk
Nyårsbön, K. E. Tysk
Nyårsbön, O. Hjortstorp
SondagsgudstJnnst, M. Bjerkhai^cn
Högmässa, O. Hjort.storp
Musikgudscjänst, M. BJerkhagen
Högmässa, R. Hjelm
Sonclagsgudstjanst, O. Hjortstorp
Högmässa, L. Magnusson
Söndagsgudstjänst, R. Hjelm
Söndagsgudstjän-it, K. E. Tysk
FamiIjegudst)., söndagsku]ansjulfestK. E. Tv.sk
Pamiljcgudstjän-iC, L. Magnusson



Om kyrkoskatten
För Falköpings församling har kyr-
kofullmäktige nyligen fastställt bud-
geten för 1988. Omslutningen är på
totalt 12. 513. 885 kr. Utdebiteringen
är sänkt från 95 till 90 öre per skatte-
krona. Det betyder att för varje be-
skattningsbart belopp av 100 kr går
90 öre tijl kyrkokassan.

Ungefärlig fördelning:
Fastighetsförvaltning
Begravningsväsende
Församlingsvård
Central förvaltning
Finansförvaltning:

fondavsättningen
räntor och amortering
på lån
Övrigt

18
35

4

10

15

6

2

90 öre

Fondavsättningen är till allm. in-
vesterinesfonden och merparten är
avsedd for Mössebergs kyrkas reno-
venng.

Skatteinkomsten är totalt
7. 680. 000 kr.

Församlingsdelegerade har för
pastoratet fastställt budgeten for
1988. Omslutningen är på totalt
6. 912. 117 kr. Utdebiteringen har
höjts från 50 till 60 öre per skattekro-
na; det har man gjort med anledning
av att pastoratet fått allt större kost-
nåder för församlingsverkamheten
genom nya och från församlingen
överförda tjänster.

Giv en gåva till
Svenska Kyrkans Mission

Postgiro 95 98 72 - 3
Svenska Kyrkans Mission

Falköpings församling

Ungefärlig fördelning av skattein-
komsfen räknat efter utdebiteringen:

Kyrkobokföringen 6
Präster/kyrkomusiker 19
Församlmgsvård 19
Central förvaltning 3
Kyrkofonden (inbetalning

till den för rikets alla för-
samlingar gemensamma
clearingfonden) 13

60 öre

Skatteinkomsten är totalt
5. 410. 000kr.

Man kan lägga samman skatten till
pastoratet ocfi församlingen och re-
clovisa det på ett annat sätt; ungefär så
här:

I central förvaltning ingår även di-
verse inslag; t. ex. till stiftstinget
121. 000 och RIA 85. 000 samt närra-
dion 37. 500.

Anställda. Antalet anställda i för-
samling och pastorat är c:a 40. Därtill
kommer sasongsanställda kyrko-
gårdsarbetare och timanställda barn-
timme led a re.

Ingemar Malmfors
SvSrii a Söner Tryckeri AB, FallKiping


