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OCH UUSET LYSER l MÖRKRET (Joh. ev. 1:5)
Det är en av de mörkaiite nätterna på året. Våia nordiska
förfäder i den gra forntiden firade vid denna tiden mid-
vinterbtoter för act beveka solen att komma tillbaka..

Man drog sig inte för att offra människor rill solen för att
hon inre skulle lämna oss människor ensamma i det defi-

nitlva mörkret och k}rlan.
Samma sak återkommer i det gdmiä Rom där man

denna dag hälsade den obesegrade Solen välkommen
igen. Mdn gjorde det genom att gå upp på taket i gry-
ningen och ropa mot den stigande solskivan: "Kyrie elei-
son - Herre förbarma dig . Utan solen är vi räddningslöst
förlorade. Denna sanning gäller lika mycket Idag och vi
är alla medvetna om den. Och en dag skall solen slockna
när hennes energi är Förbränd. Då om ince förr är allt liv
ute på jorden.

Av denna anledning firar vi Jesu födelse den 25
december, mitt i den kalla vinter, l midnatts mörka tid.

(Sv. Ps. 113:1) Om Jesus inte hade fötts till vår jord skulle
vi varit räddningsiöst förlorade i en Övergiven, hopplös
och död öde värld. Då skulle vi bara ha ett tomt fruset

universum omkring oss utan Gud , som en känd ateist
och författare en gång iittiyckte det.

Vi kan tända medmänsklighetens och omtankens läger-
eldar av solidaritet med olycksbröder och systrar i mörluet
men vi kan aldrig slutligt rädda oss själva. Den yi tersm

hjälplösheten bekräftas av döden. Men. döden har en
överlägsen fiende i det lilla barnet, Guds Son.

När Jesus föds börjar bröllopet mellan Gud och män-
niskan. Det första undret han kom att göra som vuxen
var vid eu bröllop i Kana där han förvandlade vatten till
vin. Vid midnattstiden föds det lilla barnet som skall bli

Brudgummen, h<in den ende som kan rädda oss stackars
människobarn från mörkrets och dödens isande kalla
famn.

Till Honom den verkligt obesegrade Solen, "Du solars
Sol från Betlehem (Sv. Ps. 495:6), ropar vi i mässan vårt
Kyrie eleison. Herre förbarma dig över oss. Och Julens
änglar är med i mässans fortsättning med sitt Ära år Gud
i höjden och frid på jorden, bland människor som han
älskar .

Lars Magnusson
kyrkoherde

Missionen
samlar
till kristna
i Kina

Under advenrstiden. Jul och fram
till Trettondedagen sker insamling-
ar till Svenska kyrkans mission. I år
fokuseras insamlingen på Kina.

Den kristna kyrkan i Kina växer
med någon niiljom människor varje
år. Ingen ver riktigt säkert hur
många döpta som finns. Den kine-
siska kyrkan lider av växcvärk.
Ledarna är bekymrade över att teo-
login Ibland blir vildvuxen, att tron
ofta är individualistisk, känslosam
och inåtvänd. Men man fortsätter

målmedvetet att stärka prästutbild-
ningen, organisera församlingar och
hälla ihop kyrkan så att den inre fal-
ler sönder i samfund och sekter.

I den världsvida kyrkans gemen-
skåp finns vi alla med som syskon i
tron. Stöd därför insamlingen, som
avslutas med offer till missionen på
Trettondedag Jul.

Martin Sandström

Omslagsbild:
Foto Arvid Martinsson

Skapelsen tema
i kyrkans förskola

Kyrkans förskola i Fredriksbergs kyrka
har under hösten arbetat kring Skapel-
sen. Barnen har gjort små utflykter och
upplevt naturens växlingar. Vi har tagit
tillvara en de] av höstens rika äppel-
skörd genoni att göra äppelmos som vi
sedan sålde på kyrkans auktion vid
tacksägelsehögtiden.

Barnens, föräldrars samt mor- och
farföräldras arbete med auktion och

kyrkkaffe denna dag gav en rejäl slant
som skall bli en julgåva ull våra vänfa-
miljer i Sigulda i Lettland.

Vårt mål med detta är bland annat

föratt väcka barnens engagemang
hjälparbete.

Under advenrstiden gör vi julpyssel
och har luciafest för barnen med famil-

jer, I julveckan spelar vi dockteater om
julevangeliet) äter julbord med barnen
och leker de gamla traditionella julle-
kärna.

Under hösten finns 42 glada barn
mellan tre och fem år inskrivna.

För mer information om kyrkans
förskola ring 192 10.

Solveig Asmus

En av förskolans barngrupper på utflykt.



Ett julminne i gången tid

Siw Hanson som flicka under krigsåren.

tilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid

skiner pä barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.

Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här siar sin rund
kring de vaktande herdars jord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyn dagen g)yr.
Räddningstimman
för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.

Året var 1941. Dagen var julafton.
Kvällen var bister, närmare 30 gra-
der kallt. Himlen visade upp sig i
hela sin skönhet med alla stjärnor.

Platsen var vid Norra Bullarsjön i
Bohuslän, vid gränsen till Norge.
Namnec var Vassbotten. Många
militärer var förlagda där att bevaka
gränsen.

En liten flicka stod med sin
mamma och pappa och såg när sol-
dater i ert härtåget grannland tände
ljus på gränsbommen över vägen,
samlade sig och sjöng:

Stille Nacht, Heiligc Nacht..."
Denna psalm och syn blev för

den lilla flickan ett minne som har
följt genom hela livet.

För mig är det så överväldigande
när man vid julerid sjunger psal-
men, att ögonen tåras och rösten
sviker. Så är det när psalmen Stilla
nact, heliga natt varit min följeslaga-
re.

Och den lilla flickan var jag.

Siw Hanson

Svenska milhärer som under

Men ett skott skall skjuta upp
ur Isais avhuggna stam,
och en telning från dess rötter

skall bära frukt.

Och på honom skall Herrens
Ande vila,
vishets och förstånds Ande,
råds och starkhets Ande,
Herrens kunskaps och fruktans
Ande.

(...)
Rättfärdighet skall vara bältet
omkring hans midja
och trofasthet bältet omkring
hans höfter.

Då skall vargar bo tillsammans
med lamm

och pantrar ligga tillsammans
med killingar,
och kalvar och unga lejon och
gödboskap

var förlagda någonstans i Sverige.

skall samsas ihop, och en liten
gosse skall valla dem.
Kor och björnar skall gå och
beta,

deras ungar skall ligga tlllsam-
mans,

och lejon skall äta halm liksom
oxar.

Ett dibarn skall leka invid en

huggorms hål
och ett awanr barn sträcka ut

sin hand efter glftormens öga.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall man dä göra vad ont och
fördärvligt är,
ty landet skall vara fullt av

Herrens kunskap,
liksom havsdjupet är fyllt av
vattnet;

Jesaja kapitel 11, vers 1-2, 5-9



Julen i S:t Olofs gård
Även i år kommer vi att ha Julfi-
rande i S:t Olofs gård. Vi börjar på
eftermiddagen med kaffe för dem
som så önskar, för att kl 17 gå in
till S:t Olofs kyrka på julbön.
Därefter umgås vi tillsammans,
äter julmat och har det allmänt
trevligt. Det hela avslutas omkring
U 20. 30.

Alla är välkomna, såväl ensam-
ma som familjer. Alla hjälps åt och
vår egen kock Ture Mörk tar som
vanligt hand om maten och arran-
gerar allt på ett crevligt sätt.

Du kan anmäla dig i förväg,
men du kan också bara komma dit.

Att vara med hela tiden kostar

70 kr, bara eftermiddags kaffet kos-
tar 20 kr.

Har du frågor, tala med diako-
nin, tel 145 45, 162 14 eller 0746-
22 40 56.

Anmälan sker till Pastorsexpedi-
tionen, tel 170 30 kl 10-15.

Jultomten hälsade på vid po larets julfirande i S:t Olofs gärd.

Program: Kl. 16.00 Kaffe
Kl. 17. 00 Julbön
Kl. 18.00 Samvaro och julmat

Ekumeniska
böneveckan 1998

Varje år i januari samlas de olika
kristna kyrkorna runtom i vårt
land till en bönevecka under ett

gemensamt tema. 7-11 Januari
1998 är det dags igen.

Temat denna gång är "Anden
stöder oss i vår svaghet Lir
Romarbrevet 8:26.

Tycker du att kristenllvet och
speciellt det gemensamma sådana
tar sig svaga uttryck? Här ges möj-
lighet att hämta ny kraft och inspi-
ration tillsammans med andra
bland Guds folk!

Låt oss bedja och arbeta för
ökad frimodighet och glädje!

Här i Falköping blir det rika tlll-
fallen till gemensam bön och guds-
tjänst när vi kommer närmare
varandra och närmare Honom,

som är kyrkans och vår Herre:
Jesus Kristus.

4

Falköpings ekumeniska råd ord- Den avslutande gudstjänsten på
nar böneveckan och ansvariga från söndag kväll sänds i Falköpings
de olika församlingarna medverkar närradio.
med tal, sång och musik.

Vi möts med förväntan på att
Herren vill föra oss närmare sig
och varandra.

Knut Svenning

Detta händer under böneveckan:
Onsdag 7 jan kl 10: Bönesamling i Allianskyrkan
Torsdag 8 jan kl 10: Bönesamling i Warenbergslq'rkan/EFS
Fredag 9 jan kl 19: Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan,

kyrkoherde Lars Magnusson m fl
Lördag 10 jan kl 19: Ekumenisk gudstjänst i Missions-

kyrkan, K-G Hallabro m fl

Söndag 11 jan kl 18: Ekumenisk gudstjänst i Mössebergs-
kyrkan, Anders Sjöström, Pingstkyrkan



Ture dukar julbordet
Varje måndag står han vid grytorna i
köket i S:t Olofs gård, kocken Ture
Mörk, som tidigare arbetar bland
annat på Svenska Amerikalinjen.
Numera gläder han besökarna som
kommer till S:t Olofs gård på mån-
dagarna med sin goda mat.

Här bjuder Ture på några smakli-
ga recept som kan passa i juletid.

Tures kladdiga chokladtårta
4 ägg
2 dl socker

200 g smör
200 g choklad
11/2 tsk bakpulver

Vispa ägg och socker i 20 minu-
ter.

Smält smör och choklad i vatten-
bad. Se till att smör och choklad
inte är för varmt när det blandas

med äggen och sockret.
Blanda i bakpulvret.
Klä bakformen med folie, såpass

mycket att du kan svepa om överbli-
ven folie över kakan om den ska fry-
sas.

Grädda kakan i 225 grader i 13
ininuter.

Vörtbröd

5 dl porter
5 dl räginjöl
75 g jäst
5 (U nijölk
2 I vetemjöl
3 dl niörk sirap (ej brodsirap)
l tnsk salt
l msk fänkål

l msk ingefära
l tsk nejlika
4 st pomeransskal
ev 1-2 dl russin

Koka ihop svagdrickan rills den
minskat cill halva mängden och häll
den över rågmjölet. Täck med plast-
folie och låt stå till följande dag.

Värm mjölken till 37 grader. Lös
upp jästen i lite av det, tillsätt resten
av mjölken och häll allt över rågde-
gen.

Arbeta samman med så mycket av
vetemjölec som möjligt så degen blir
fast.

Jäs under duk i 30 min.
Finhacka pomeransskalen och låt

detta koka ihop i lite vatten för att
bli mjukt.

Tillsätt salt, sirap, kryddor, pome-
ransskal same russin och resten av vete-

mjölet. Det ska bli en stadig deg.

Dela degen i fyra delar och forma
varje del till en slät, Rn limpa. Lägg
dem i smord eller bakpapperslclädd
långpanna. Pensla med smält smör
så fascnar de inte i varandra.

Jäs till dubbel storlek, cirka 30
min.

Nagga lätt och pensla med vatten
efter halva tiden.

Grädda i 200 grader cirka 45
minuter.

Julsenap till skinkan
En riktig favorit som rörs ihop i
många hem inför Julen.

200 g Colmans senapspulver
3 dl strösocker

2 niskvetemjöl
5 dl kaffegrädde
3/4 dl rödvinsvinäger
2, 5 tsk salt

Rör ihop alltsammans till jämn
konsistens.

SJud - koka inte - under omrör-
ning i 5 minuter.

Låt kallna och servera, ur en gam-
mal fin keramikburk till julskinkan.

Gör gärna en egen trevlig etikett
och sätt på burken.

Jag vill tacka alla
för all uppvaktning med

blommor och presenter på
min 60-årsdag l november -

Alla helgons dag.
Stort tack också för gåvan
till Sjömanskyrkan SKUT.

Ture Mörk

Ture Mörk kan inte bara laga mat, han kan haka också. Denna pepparkakskopia av S:t
Olofs kyrka gjorde Ture en Jul för några år sedan,

5
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Veteranen Åke
träder tillbaka

- Vi som är med i kyrkan
skulle vara mer ute och
röra oss bland folk. Som
det är i dag är vi alltför
inneslutna i kyrkan och
ner främst dem som redan
är aktiva.

Orden kommer från Ål<e Olsson,
under många år en nestor i det poli-
tiska livet i Falköping. I 23 år har
han suttit i kommunfullmäktige,
varav nio år som ordförande. De
senaste sex åren har han varit ordfö-
rande i kyrkofullmäktige i Fal-
köping, men vid årsskiftet lämnar
han även det uppdraget.

- Det känns lite ledsamt att inte
vara med när relationerna mellan
kyrka och stat ändras år 2000, men
man ska sluta när man fortfarande
begriper saker och ting. Annars
finns risken att de måste putta bort
en, säger Åke med ett leende.

Arbetet med kyrkans nya ställ-
ning när relationerna med staten
ändras år 2000 har tagit mycket tid
de senaste åren, och Åke kommer att
fortsätta följa utvecklingen.

- Det blir intressant att se vad
som händer när kyrkan (är ta ett
större ansvar för sin ekonomi och
verksamhet.

Bakom Kyrkans dag
Åke Olsson har satt tydliga spår i

kyrkan i Falköping under sina år
som kyrkopolitikcr. Kyrkans dag i
Plantis som genomförs varje år i
augusti var hans idé från början, och
han tycker att det är gott att en gäng
om året fä fira gudstjänst i Guds
stora friluftskyrka, som han uttryck-
er det. Men när jag frågar vad han
mer åstadkommit som kyrkopoliti-
ker svarar han ödmjukt att det får
andra avgöra.

- Men samarbetet har varit väl-

digt fint med präster, musiker och
andra anställda, liksom med politi-
kcr från andra partier. Kyrko-
politiker är inte lika bundna av att

följa en partilinje som kommunpoli-
tiker är.

Egentligen vill han inte ens tala
om att det finns politiker som repre-
senterar olika partier i kyrkan.

- Jag vill hellre kalla oss förtroen-
devalda.

Svagt intresse oroar
Ändå är det ett faktum att det är

politiker från olika partier som styr
verksamheten i de flesta större för-
samlingar, liksom det är ett faktum
att Intresset för kyrkovalet blir allt
mindre. I Falköping var valdeltagan-
det knappt åtta procent vid höstens
val.

Men även om der inte var något
livligt valdeltagande finns der ändå

en viss livaktighet i kyrkan, säger
Åke Olsson.

- När vi går till kyrkan är det
budskapet vi vill ta del av, och fira
nattvard med Guds församling. Det
har inte med kyrkopolitik att göra.

Samtidigt krävs det några som ser
till att det blir ordning och reda,
funderar Åke Olsson vidare, och
han oroas över vad som ska hända
om färre och färre är redo att vara
med och ta ett ansvar.

- När jag var ung var det en ära
för mig när jag blev tillfrågad om att
sitta med i en styrelse. Jag funderar
mycket på vad som ska hända med
Sverige om inte dagens unga vill
ställa upp.

AN

- Man ska sluta medan man fortfarande begriper, säger Åke Olsson som vid årsskiftet
drar sig tillbaka från kyrkopolitiken i Falköping.



Kyrkans dagis fyller fem
l januari 1998 är det fem
år sedan kyrkans dagis
S:t Bernhard öppnades.
Detta ska vi givetvis fira,
men hur återstår an se
ännu ett litet tag.

Under dessa år har många barn
haft S:t Bernhard som "sitt" dagis.
Jusr nu är 18 barn i åldrarna ett till
fem år inskrivna.

Den här terminen arbetar vi med
Bibelns berättelser. Barnen får illu-

trera, dramatisera och sjunga till
olika berättelser, och varje fredag
samlas vi i M^ariakapellet där arbetet
med veckans bibeltext summeras.

An så länge är daghemmec anslu-
tet tit] den kommunala kön för barn

som behöver barnomsorg, men för
att ytterligare stärka vår profil som
kristec dagis far vi från och med hös-
ten 1998 en egen kö till verksamhe-
ten. De andra daghemmen i Fal-
köping som inre drivs i kommunal
regi har redan egna köer.

Avgiften kommer dock att vara
densamma som den kommunala
taxan.

I januari 1998 kan man börja
anmäla barn i vår kö.

Hör gärna av dig om du har frå-
gör om vår verksamhet eller kösyste-
met.

Lotta Karlsson, tel 807 16,

Sofia Zetterberg och Frida M. almhorg leker utanför kyrkans dagis, som är inrymt i för-
samlingshemmet.

Välkommen till kyrkans verksamhet
för barn 0-6 år!

Fredriksbergs kyrka
Foräldra-barngrupp ons kl 9. 30-1 2

För barn från O år
Kyrkans barntimmar mån kl 10-12, tis kl 14-1.6

Föl- barn 4-5 år

Mini-miniorer to kl 16. 30-18

För 6-åringar
För information och anmälan ring Solveig Asmus,
tel 192 10

Mössebergs kyrka
Föräldra-barngrupp ro kl 9. 30-12

(startas vt -98)
För barn fr O ar

Kyrkans barntimmar må kl 10-12, 13. 30-15. 30
För barn 4-5 år

Mini-niiniorer on kl 16-17.30

För 6-åringar
För information och anmälan ring Marie Anders-
son, tel 14891

Torbjörntorps församlingshem Församlingshemmet
Föräldra-barngrupp må kl 9.30-11. 30

För barn fr O år

Kyrkans barntimniar on kl 9-1 l
För 4-5 åringar

För information och anmälan ring Marie Anders-
son, tel 148 91

Kyrkans dagis må-fre 6.30-17. 30
För barn 1-5 år

För information och anmälan ring Lotta Karlsson,
tel 807 16



Mjuka
vingar

i museet

De svävar, de tittar milt
och lite klurigt på dig
där de vilar sin haka
mot knubbiga händer,
de glänser förgyllda där
de hänger i montrarna.
Änglar fyller varje vrå
av Falbygdens museum,
och de stannar kvar
under adventstiden och
julhelgen.

Det är konstnären Åsa Wettres
änglasamlingar som möter besökar-
na på museet. Utställningen Invlg-
des under allhelgonahelgen till
ackompanjemang av änglarnas egna
instrument, harpor.

Biskop emeritus Karl-Gunnar
Grape förrättade invigningen.

- En ängel är Guds sändebud. Jag
tror att varje gång vi kommer att
tänka på någon som ligger sjuk eller
någon som behöver stöd, så är det
en ängel som skickar den tanken
och då ska vi höra av oss till den vi

tänker på, sade biskopen.
I programmet som hör till

utställningen kan man läsa:

"Änglarna är förbindelsen . mel-
lan det hininielska och det jordiska.

De är hjälpare och beskyddare.

Elever till Gloria Joyce Burt spelade harpa vid invigningen, iförda riktig ängiäklädsei

Biskop Karl-Gunnar
Gräpe invigde
utställningen

och fick smaka på
änglamat som

Victoria Nordberg
serverade.

Gemensamt jvr änglar är att de
rör sig mellan himmel och jord,

upprättar en relation mellan
Gud och människorna.

Utställningen på Falbygdens
museum ger en rik upplevelse för
både stora och små. Gamla oljetryck
med skyddsänglar som vakar Över

^>^

barnen i skogen samsas med kram-
goa textilänglar, förgyllda änglar
och förstås mängder med bokmär-
kesänglar.

I källarvåningen visas lokala äng-
lar upp soin inännlskor från Fal-
bygden lämnat in till utställningen.

AN
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Musik i våra kyrkor
under advent och jul

Knappast finns det nägon tid pä aret som har en sä rik musikskatt som advents- och jul-
tiden. Det känns därför roligt att kunna erbjuda mänga tillfällen alt njuta av ail den
sköna musik som hör till dessa helger. Det blir ocksä rika möjligheter att själv B SJL
med i de härliga advents- och julpsalmerna.
S:t Olofs kyrka
1 4ec ̂  1^7 Orkesterfören ingens julkonserr
22 dec kl 18 o 21 "Vi sjunger in julen" med kyrkans körer, solister och stråkorkcstern

Petriarci

Mössebergs kyrka
7 d" U 18 Julmusik med Falbygdens mänskor
l jan kl 18 Jul- och nyärsmusik med kyrkans körer och instrumcntalister
Fredriksbergs kyrka
21 dec kl 15
24 dec kl 10

Julmusik med kyrkans körer och instrumentalister
Samling vid krabban med kyrkans barnkör

Höstens tema kring "Änglar" avslutas med en musikgudstjänst i S:t OIoft kyrka 4
januari 199S under rubriken "Änglarna sjunger i himlen". En vokalensemblc siuneer
musik med anknytning till änglar.

Mer öppet hus
i S:t Olofs gård
Sedan en del är tillbaka har det varit
fult verksamhet på måndagarna i S:t
Olofs gård. Diakonin har haft olika
cirklar såsom sömnad, träslöjd, sång
och samtalsgrupper. Mitt på dagen
har vi middagsbön och därefter höjd-
punkten, Ture Märks goda lunch.

Måndagarna har blivit dagar fyllda
av glädje och gemenskap.

Under hösren har vi utökat öppet-
hållandet med onsdagar och torsda-
gar, vilket vi också fortsätter med i
vår. Gården står öppen för arbetslösa,
invandrare, föräldrar med barn och
daglediga. Der finns en liten Ickhörna
för barnen med pussel och spel. Desa
dagar finns inga cirklar eller grupper,
utan man kan komma in och prata,
läsa, fika eller bara vara. Jag finns här
mellan kl 9 och 16.

I skrivande stund skiner solen från
en blä himmel över S:t Olofs gärd.
Huset ligger sä fint inbäddat bland de
stora gamla träden.

Min förhoppning är att många ska
hitta till Prästgårdsgatan 5, alldeles
intill S:t Olofs kyrka, och finna ett
öppet hus där idla kan träffas, känna
gemenskap och trivas.

Birgitta Davidsson

Pilgrimsresa
till Israel

En resa till det heliga landet
planeras för intresserade i Fal-
köpings kontrakt. Resan kom-
mer att genomföras under
våren eller hösten 1998 under
ledning av kyrkoherde Lennart
Lönnqvist, Yllestad.

Lennart vistades en längre
tid i Israel 1991, och i varas var
han där igen för att förbereda
nästa års resa.

Några studiekvällar om
Israel kommer att anordnas
som en förberedelse för vlstel-
sen i Jerusalem och Galiléen.

För ytterligare upplysningar
kontakta Lennart Lönnqvlst,
tel. 0515-72 00 84 "eller
76 30 02.

Det kom
ett brev....

Vår vän pä Sr; Länka, Inga-Lisa
Fairweather-Wennberg, skriver och
tackar för den senaste kollektgåvan på
1. 980 kr. Pengarna ska användas för acc
fullborda ett vatten projekt, där vattnet
frän en källäder i bergen leds ner till
reservoarer.

Om alla delar med sig av det här
vattnet skall det räcka till 50 familjer.
Ni förstär att det är värdefullt med till-
förlitllgr dricksvatten i en trakt där
kvinnorna (för vattenhämtning är ett
kvmnogöra) under torrriden får gå
långa vägar och stå i kö vid brunnen
från långt innan solen går upp för att
hämta ett par hinkar vatten."

(...)
Tack för era förböner över männis-

koma här i trakten och för mig och min
familj."

Inga-Usa. Fairweather-Wennberg

QodjuCoch Qott ̂ ttÅr
inskar

anställda och frivilliga ledare inom Falköpings Pastorat

Il
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