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JAG BAR BUD TILL ER OM EN STOR GLÄDJE

Så halsar ängeln de förskräckta herdarna i evangelisten LUKAS
sköna skildring av Frälsarens födelse-Julen handlar om glädje.
Julens alla psalmer kunde markeras med en stjärna ('*'},
lovsångs tecknet.

Hen hela vår kristna tro handlar djupast om glädje. MARKUS
inleder sitt evangelium med orden.:

HAR BÖRJAR GLADJEBUOET OM JESUS KRISTUS

Mer än 30 åt efter Jesu död skriver- evang&Ii-sten ned sina
minnen av Nasaréen. Försc av allt vad Petrus berättat för

honom. Sedan sina egna upplevelser. Och sist det. otroliga, som hände
ef te c korsfästelsen.

Men det äc inte i segerstämning efter uppståndelsen han nu
skriver. Mycket har hänt: sedan dess, A ren med Paulus och Petrus, som
förde honom på tuseninila resor runt det väldiga romerska
imperiet.

Framgång-seger-mo t st and, fientligheE-föi-fyljelse . Nu är Petrus
och Paulus borta. av rät t: ad e under Ne ros skräck vä Ide. Sådan är

bakgrunden, nar MarkL is inleder sin skildring så:

HAR BÖRJAR GLACJEBUDET OM JESUS KRISTUS

J^. 3US KRISTUS - det betydde ingen världsrevolutlon, ingen
nedbrytning av maktstrukturen rika-fattiga, förtryckare-
fort ryck t: a, makthavare-undersåtar.

Det innebar en IN7RE REVOLUTION, där människan fick tillbaka

sitt människa värde. Mö tet med Jesus blev en omstörtande upplevelse
av befrielse, förlåtelse, kärlek, frid. Samma sak händer oss än idag.

"Min glädje är Jesus, s om bor i mitt hjärta.
Han fanns från begynnelsen, föddes i stallet.
Han gav oss Guds frid och blev dödad på korset.
I ljuset han bor. Han oss söker i. mörkret
och in^en är bortglömd av Gud.
Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen.

Sen gammalt finns de t: en vrångbild av kristendomen som något
glädjelös£,svart och tungt,

Kristen Cro ai- LJL'S , KRAFT , KARLEK .
Den kristna försainlingen äc de Eörlåbnas gemenskap.

I gudstjänsten firar vi inte syndafallet utan förlossningen.
Gudstjänsten hjälper oss act tillsammans uttrycka vår
lovprisning och glädje i- ord och con,
Där möter oss kärleken.

Kärleken ger åt livet hjärta och värme.

Kar l-Magnus Börjeson

^y



Sången och musiken - kanske mer än
något annat nyckeln in till våra hjärtan

Vi vill i detta kyrkoblad passa på att
säga ett varmt tack till Karin Anders-
son som vid årsskiftet lämnar sin

tjänst som kyrkomusiker i Frigger-
åkers församling.

Karin har under många år troget -
alltid med kyrkans och församling-
ens bästa för ögonen - varit verksam
som kantor och körledare. Det har

vant en stor glädje för oss präster och

Min tacksamhet vill jag tolka
i denna vers: Mel. "De blomster

Ps. 202.som'

Ett tack till Gud jag höja vill
som givit kraft och styrka.
Den kraft som kommit mig till del
att tjäna i hans kyrka.
Han at oss alla ansvar gett,
att med de gåvor vi har fatt
fa tjäna Gud i tempelgård
och med varandra lova.

Karin Andersson

övriga medarbetare att få tjänstgöra
tillsammans med henne.

Karin har genom välövad körsång
och kyrkomusik funnit den nyckel
som Öppnar församlingsbornas hjär-
tan.

Tack Karin för att Du givit oss del
av "det klingande sakramentets"
hemlighet - underbart skön sång och
musik,

Vi hoppas ~ nar Du fått vila Dig nå-
got lite - se Dig som vik. kyrkomusi-
ker i våra kyrkor.

Olle Hjortstorp

När jag på egen begäran,
efter många år, lämnar mm tjänst som
kantor i Friggeråkers församling, är
det många minnen jag bevarar och
som satt bestående spår i mitt hjärta.
Vi har ju fått mötas i glädje och sorg,
samt delat den rikedom som guds-
tjänsten ger, i samspel med varandra.

Tack alla ni, som stått mig nära l
uppgifterna - i gemenskap - glädje -
och förtroende.

11?

I FREDRIKSBERGSKYRKAN
Julafton kl 10.00

Samling kring julkrubban!
Julkaffe l forsamllngssalen.

VÄLKOMNA!



TAG PÅ DIG RUSTNINGEN!
EF. 6: 10-20

Vi vill ge våra barn
allt det som vi tror är gott, och vi är
noga med att utrusta dem för att på
bästa satt möta farorna l livet. Cykel-
hjälm är något mycket naturligt och
självklart i dag inte minst med tanke
på det höga tempot ute på våra vägar.

VI rustar oss och våra barn så gott
vi kan och förstår.

Till kroppen ja, där gör vi allt som
står i vår makt, men handen på hjärtat
- hur blir det med det andliga livet?

Ger vi vara barn en chans att tro på
Gudf Rustar vi dem för att möta alla

de faror som botar en människas inre
liv, och som vill fa oss att tappa både
mål och mening i livet? Far våra barn
insikt i allt annat atom kristen tro och

kristet Uv? Ar arvet av folkfromhet, -
av kristendomen som självklar livs-
makt pä god väg att förskingras?

Peter Hjelm har hämtat sina barn Therese och Dennis efter söndagskolan i S:t Olofs Gård och gör
don rustade för hemfärd.



Ger vi våra barn en chans . .

Kort intervju med Peter på väg med två av
sina tre barn till söndagskolan.

Förlåt att jag stör så här på sön-
dagsmorgon, - men varför gör du dig
besväret att göra barnen i ordning
och hjälpa dem hit till Söndagskolan ?

Barnen tycker det är roligt, och
man gör ju allt för sina barn. - FÖr-
resten sa tror jag att man behöver ha
en grund att sta pä, och vi vill gärna
ge vara barn en kristen grund.

Har du själv som barn gått i SÖn-
dagskola?

Ja, det har jag. Vi var mänga barn
som gick i Söndagskolan da nar Jag
växte upp. Jag minns det med glädje,
och vill gärna ge mina egna harn
samma trygghetsupplevelse.

~ Fast nog far jag erkänna att vi har
det Ute snärjigt att hli klara darhem-
ma pä söndagmorgon.

,
A Om vi skall överleva lysiskt

-y yo c/i psykiskt på varjord, har vi

användning tor både hjärna och
/liärta. Vi behöver ett starkt inre liv.
Vi söker våra rötter. Om vi nu me-
nar detta, låt oss då ta konsekven-
serna. De skönaste av detta ärdo-
pet, bönen wä barnets säng och
den gemensamma färden titt
kyrkan.

(Sagt av Biskop Martin Lönnebo)

En liten julhälsning från oss - i Fredriksbergs
Montessoriförskola

Nu är det Inte långt kvar till vare sig
Advent eller Jul. Det är helt otroligt,
hur fort en termin försvinner förbi.
Men visst ar det så, att när man har
roligt, så går tiden fort.

Vi har hunnit med en hel del sen vi

började i augusti. Vt har Jobbat med
vårt material, målat och ritat, sjungit
och lekt och haft andakter. Och så

har vi naturligtvis passat på au va'
ute. Vi hade några härliga utflyktsda-
gar l oktober då vi gick på Mosse-
berg, besökte djurparken, strövade
omkring i skogen samt grillade korv.

Men nu drar det ihop sig mot jul,
som sagt. Förberedelserna ar många.

Just nu håller vi på och julpysslar.
Barnen sitter och slipar det som snart
ska bli en adventsljusstake, de gör si-
na. egna. De blir Jättefina.

Vi frän förskolan önskar er en

GOD JUL och en GOTT NYTT
ÅK.

Er>tw



.;S:'A^^\V
'!:(3tlii- JULEN ÄR HÄRLIG

för stora och små"

. . . står det l den kända Julvlsan. Ja
visst är den det om vi sköter våra jul-
förberedelser och vårt Julfirande pä
ett riktigt sätt. Nog är det befogat att
varna för allt onödigt julsiressande
som kan få den strålande stjärnan att
bli blekare ju närmare julen kommer,
ja för många slocknar den tom helt.

Sångare och mstrumentalister \
Falköping vill ge dig möjlighet att
finna vilopunkter i julförberedelser-
na. Julmusiktillfällena är många i Fal-
köping. 2 Advent: Manskörens jul-
konsert i S:t Olofs kyrka, 16/12 jul-
musik med Skara Stiftsungdomskör i
Mössebergs kyrka, 3 Advent: Orkes-
terföreningens konsert i Fredriks-

>»

bergs kyrka. Då medverkar också
Sångsallskapet och musikskolans
körer, 22/12: S:t Olof kyrkas körer
och musikskolans orkester sjunger
och spelar in. julen tillsammans med
"Hela kyrkan", 30/12 Mösseberg
och Luttra kyrkas körer sjunger jul-
sånger till ackompagnemang av bl a
harpa.

Dessa tillfallen tillsammans med

övriga julgudstjänster i alla pasrora-
tets kyrkor, hoppas vi ska ge dig rika
möjligheter till avkoppling och upp-
byggelse i julbrådskan. Välkommen
art uppleva skön julmusik för då kän-
ner man att "Nu är der jul".

GOD JUL önskar )ulmusikanter-
na l Falköping.

Vid Tacksageisedagens Gudijansr I S:t Olof bar kören i procession fram sköfdeatster titl altaret.
Med processiönskörset går Ann Josefs.son därefter Catharina Klingberg, Åsa Pettersson och

Maria Ericson.



3:esond i Advent
17 december

4:esöncl iAdvenr
24 december
Julafton

25 december
Juldagen

26 december
Annandagjul

31 december
Nyårsafton

l januari
Nyårsdagen

6 januari
Trettondedagju)
QBS'Offcrgäng
till Sv. Kyrkans
mission

7 januari
l ;asönd. e,
Tretrondedagen

Julens gudstjänster
S:t0 ofskyrka
S:t Olofs kyrka
Mösscbergs kyrka
Fred riksbcrgs kyrka
Torbjörntorps kyrka
Luttra kyrka

S:t01ofskvrka
Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Friggeråkcrs kyrka

ijörntorps kyrka
Luttra kyrka

S :t Olofs kyrka
S:t0iofskvrka
Mussebcrgs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Torbjorntorps kyrka

S:t Olof kyrka
Torbjörntorps kyrka

S:t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Freclriksbergs kyrka
Friggeråkers kyrk^i
Torbjörnrorps kyrka
Luttra kyrka

S;t Olofs kyrka
Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka

S:t01ofs kyrka
Mössebergs kyrka
Fredriksbergs kyrka
Friggeråkers kyrka
TorBjörntorps kyrka
I-uttra kyrka

S :t Olofs kyrka
Mösscbergs kyrka
Fredriksbérgs kyrka

.

! '99 ?u^?. ^ansr. ' Hjortsrorp
15.00 Familjegudstjänst, Hj6rrstorp
15. 00 TemagudstJänst, Magnusson
15.00 Familjegud.stjänst, H)cln-i
11. 00 Högmässa, Bruto
11. 00 Högmässa, Magnusson

17. 00 Julbön, Hjortsiorp
17. 00 Julbön, Magnusson
10. 00 Samlingvidkrubban, Hjelm
23, 00 Miclnarismässa, Tysk
11. 00 Samling vitfkrubban. Tysk
23, 00 Midnattsgudstjänst, Bruto

07. 00 Julot[a, H)'ortstorp
11. 00 Högmässa, Hjortstorp
07. 00 Juiotta, Magnusson
07. 00 Julotta, Hjelm
07. 00 Julona, Tysk

11. 00 Gudstjänst,
18. 00 Ekumenisk sånggudstjänst

17. 00 Nyårsbön, Hjortstorp
17, 00 Nyårsbön, Magnusson
15. 00 Nyårsbön, Hjelm
11.00 Högmässa, Tvsk
17.00 Nyårsbön, Tysk
14. 00 Gudtjänst, Bruto

Högmässa, Hjortstorp
11. 00 Högmässa, Magnusson
11. 00 Högmässa, Hjelm

11.00 Gudtjänst, Hjortstorp
11,00 Högmässa, Magnusson
09. 30 Gudtjänst, Hjelm
11. 00 Gudtjänst, Tysk
14. 00 Famiijegudsjänst, Tysk
14, 00 Familjegudstjanst, Hjortsiorp

11. 00 Gudstjänst, Magnusson
11. 00 Gudstjänst, Hjortstorp
18.00 Mässa, Bruto



Dit har med far och mor vi gått
En av vara gamla fina psalmer be-

skriver vad Kyrkan verkligen är.
Hon är byggd av levande stenar
d v s av människor som döpts in i
Kyrkan och som vill leva sina liv
nära Jesus Kristus genom Ordet och
Nattvarden, i bön och bekännelse.
Vi lever i en tid dä visserligen de
flesta döps men skaran av "praktise-
rande" kristna ser Ht att hela tiden
minska. Man frågar da frän kyrkligt
hall, vad ar det förfela Hnr skall vi
na ut till människor med evangeli-

Jag vill gärna vara litet mer personlig
och Ifråga: Hur kommer det sig att Jag
själv har kommit att stannakvaroch fun-
nit glädjen och tryggheten just i Kyrkan?
Det som också ledde fram till att jag blev
präst! Ja, inte beror det på mina studier el-
ler på någon ögonblicklig frälsningsupp-
levelse. Öet ligger djupare. Den gamla
psalmen med text från förra psalmboken
Intonerar svaret: "Dit har med far och
mor vi gått. . . "I min släkt har vi alla utan
undantag genom generationer gått i kyr-
kan. Det hörde till det vanliga livet och
var sa. självklart att det aldrig behövde dis-
kuteras. Det handlade heller inte om
tvång utan om en vana som sakta mognat
till ett inre behov. En längtan efter sÖnda-
gen som Kristi uppståndelses dag då Gud
vill skänka vila både till kropp och själ.

I den nya psalmboken har texten i sam-
ma strof ändrats. Numera står det:"Dit
har med hön om hjälp m gatt.. . "Kanske
har man ändrat därför att de gamla orden
gäller så få och kan ju egentligen bara
sjungas av dem, som har den erfarenhet
som texten beskriver. Men visst är det ve-
modigt! Ty lösningen på alla barns krist-
na fostran är inte att söka i skolans under-
visning, som man ibland hör. Inte heller
bara i kyrkans olika barngruppers verk-
samhet även om denna är mycket stor i

var församling. Nej, grunden ligger i
hemmet. I far och mors förhållande till
tron och till varandra. En stor del av vårt
kristna bildspråk är ju hämtat från ett gott
hem. Vi talar om Gud som vår himmelske
Far och himmelen som det hem, som vi en
gång får komma till. Kanske ar det också
en av anledningarna till att sä mänga unga
människor idag säger sig inte tro på Gud
och inte kommer till kyrkan. Det finns
för många föräldrar som inte tar sitt an-
svar och istället sviker sina barn. Ty har
man inte fått grundtryggheten hemma
också på trons område så är det inte lätt
att skaffa sig den senare i livet. Människor
som sviker varandra blir ofta till hinder
för tron. Därför är jag så tacksam mot
mina kära som nu sedan länge lämnat det-
ta jordiska livet, för vad de gav och främst
för att de visade på och levde av förlåtel-
sens stora under l Jesus Kristus.

Vi har under lång tid haft diskussioner
om ämbetet i svenska kyrkan. Jag skulle
vilja visa på ett ämbete som alla äger ge-
nom dopet och som man måste förvalta
för att inte tron skall dö. Det är KYRK-
BÄNKSÄMBETET. Platsen i kyrkan
"som är håra, bara min" som kyrkvisan
säger. Den som använder den platsen och
vårdar den genom att varje söndag kom-
ma till Guds hus blir insatt i ett stort sam-



manhang av dem som gått före och dem
som kommer efter. En övning också i det
som komma skall i det himmelska hem-
met.

'DU har med far och mor vi gatt.
Där lyfte harnabön vingen,
Där ha för Herren Gnd vi statt
Samman vid altarringen."

Lars Magnusson

BERGA T('ERGA l ON - det nya namnet på S:t Olofs
kammarkör

M/
A

Ned
issionen

ADVENT . JUL
TRETTONOftG

Till postgiioknnlonr

231656-0
Bfilalningsmolltigarc lendasl namn)

Luthflrhjälpen i
Falköpings församling

Augil

^)u( ̂ otttytt^-
önskar

ANSTÄLLDA OCH FRIVILLIGA LEDARE
INOM FALKÖPINGS PASTORAT
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Foto där ej annat angivits B. Hj. Redaktör: Birgitta Hjortstorp



I måndags gick jag korsvägen
"Jag vet ju, att det inom niig -
jag menar: i mitt kött - inte bor
något gott.

Viljan finns nog hos mig,
men inte förmågan att göra det
goda. Det goda som jag vill, det
gör jag inte, utan det onda som
jag inte vill, det gör jag."

Rom. 7:19-20

Så skriver en realist! En människa

som varken sälfer sig åt förställdheten
eller inställsamheten. En människa

som sopat undan "allt" i sin iver att ta
reda på vad livet egentligen handlar
om. En sådan människa tvekar inte i

sin undervisning. Han använder sitt
språk som ett redskap. Med språket
benämner han företeelser vid sitt rät-
ta namn. Med språket "riffar" han
upp ytan, och bränner skoningslöst
sig in till kärnan. Paulus kände till
människonaturen.

Gud väljer ut en sådan människa då
han lägger grunden till de första för-
samlingarna. Vi ska vara tacksamma
för det.

Dessa tankar kom till mig då jag
faktiskt gjorde det goda som jag in-
nerst inne ville.

Jag hade precis kokat gott kaffe
och knäppt på Rapport. Jag satt be-
kvämt tillbakalutad och tog in den
trygga stämman från Bengt Öste. Jag
njöt!

Då händer det. Min pojke Jonas
ställer sig alldeles intill. Han har ett
A4 ark i sin hand. Han frågar mig

gång på gång om Jag kan hjälpa ho-
nom med ett flygplan.

Det är då Jag gör det. Jag reser mig
bestämt upp, knäpper av Bengt Öste,
tittar min Tonas in l ögonen och säser:

J?Det är klart att vi ska vika flygplan".
Vi går ner i köket. Tae tar fram många

ark papper och vi viker plan på plan.
Den kvällen blev en välsignelse! Vi
hade det underbart ihop, jag och Jo-
nas.

Jag gjorde ett offer. Jag offrade
köttets vilja för att göra det goda!

Jag gick en korsväg!
Ar detta Jesu efterföljelse?

Håkan Svensson
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ANN ENGSTRÖM, sjuksköterska från Falköping
reste den 9 okt. ned till ISRAEL fafr att ar-

beta pä Maja Tjellstroms Sjukhus i Betania.
ANN 'AR F. N FÖRESTÅNDARE PÅ EN AVD. F'ÖR BARN

upp TILL 12 ÅR. Hennes hälsning till kyrkans

miniorer far omfatta oss alla. -Vi tänker på

Ann, och ber for Ann, - särskillt nu infiirjul!
VI Ö.SKAH : ^©]B I®l! .Nandet. där

^-^ ^ ^'^'i. 'JESUS fi)ddes!



GRUPPREKLAM
^Q/ TILL HUSHÅLL

INGET
ONT

OM

. MEN VISST_
BÉHÖVEIl DITT
BARN NÅGOT^

MER !?i

F71^
Jag ville vara i Betlehcm
ocli se vad herdarna såg,

se grottan, djuren och allra lielst
se krubban, där Jesus låg.

ELLFR BERÄTTA
HERDARNA»

FICK
SE !

FOR
/BARNEI

Han föddes fattig i hemlighet
tH-li liinilen fylltlcs av säng,
för liiinlen visste, att han var Gud
ocli inänska pä saninia gäng.


