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- »Varför på en åsna?' Erik minns sitt Yllestad . \ U
Bättre än Skilda världar . Sången och musiken i helgerna



Varför på en åsna?
Alla fyra evangelisterna,

Matteus, Markus, Lukas och Jo-
hannes, framhåller att Jesus red
in l Jerusalem på en åsna. En av
våra adventspsalmer har också
(ätt tillbaka texten om åsnan,
som inte fanns i den förra

psalmboken. Nu står det:
'En åsna honom bär som

fridens furste är... (Sv. Ps.
104:2). Kanske skämdes man

under ett par århundraden och
ändrade texten. Det kan tyckas
underligt att Jesus, om han nu
ville rida in som en kung, inte
valde ett stiligare och stoltare
djur. Varför kom han på en
åsna?

Först för att Bibelns ord från

Gamla Testamentets profet
Sakarja skulle gå i uppfyllelse:
'Se din konung kommer till
dig..... Han kommer fattig ri-
dande på en åsna (Sak. 9:9).
Den utlovade Messlas, som alla

väntade på, skulle i allt visa vem
han var också genom valet av
riddjur. Bibelns sanningar går

alltid i uppfyllelse. Gud håller
vad han har lovat.

Vidare för att Jesus måste gå
in under världens förakt. Det

var Ju en parodi och såg för
många rent löjligt ut. En kung
på en åsna. De romerska solda-
terna l bakgrunden skrattade
gott på sina hästryggar. Ordet
åsna har blivit ett skällsord och

inget djur är väl så lojalt under
sina grymma herrar. Jesus av-
bildades redan i första kristna

tiden med en åsnas huvud på
korset. En sådan bild har man

hittat på en klottervägg i de ro-
merska kasernerna. Och nog
har inte minst Guds helgon och
martyrer blivit åsnor l världens
ögon. Något av detta får varje
sann kristen uppleva som tar
sin kristna tro på allvar.

Föraktad av världen men än

mer älskad av Adventets kung.
Slutligen för att Jesus måste

gå in under kampen och lidan-
det. När man som turist reser i

Orienten ser man ofta åsnor

bära tunga bördor under hugg
och slag. Flugor sitter i giriga
flockar i de öppna, såren som
pådrivarpiken lämnat eller I
sadelbottnen. Till föda åt åsnan

erbjuds ibland vad skräp som
helst. Stannar hon för lite grönt
gräs är hon girig, vilar hon så
trilskas hon och är envis. Ibland

haltar hon efter någon skada.
under lika tunga bördor.

Kunde väl Smärtornas Man

ha valt ett mer passande djur att
låta bära sig till sin kunga-
kröning med? Till detta en
krona av törne och en proces-
sion där huvudpersonen och
hjälten dignar under ett kors?

Så vann Adventets Kung sin
seger över själva synden och dö-
den och så möter Han oss små

ängsliga människobarn i sin
Kyrka också idag.

Följ med Honom i skaran som
sjunger Hosianna och Du skall
aldrig behöva ångra Dig!

Lars Magnusson

God Jul och Gott Nytt Ar
önskar alla anställda

och frivilliga ledare i
Falköpings pastorat
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... och hon fö. !. [. sin son

Låt oss gå till Betlehem och se det som har hänt och
som. Herren har låtit oss veta. "

Bygg krubban med oss!
I Fredriksbergs kyrka pä julafton klockan 10. 00.
Då börjar julfirandec när vi tillsammans under
familjegudsrjänsten bygger vår julkrubba.
Vi bygger, läser och sjunger tillsammans - gammal
som ung. Efteråt ar det julkaffe.
Koni och upplev julens budskap tillsammans i
Fredrlksbergskyrkan!

PSifi7SRäiis!Föl5f?3§?
S:t Olofs gård har vi ett alrernacivt jylfu-andf

JBTtiUen irevliS iiilsamYaro_med;

Caffe med juldopp ca 15:301
lulbö^i S^OLQfsk%!^17. 00|

>or3 serveras, från^cä 18. 00]

)et_MiL21Z£!S£t saPS ocll.muslj<^)cl1 kanske

ich. annan romteU
:orju!mareh behöver vi ha din anmälari^rinj

diakonin tel 776326

Vid den tiden utfärdade kejsar
Augustas en förordning om att hela värl-
den skulle skattskrivas. Det var den första
skattskrivningen, och den hölls när
Quirinius var ståthållare i Syrien.
Alla gick då för att skattskriva sig, var och
en till sin stad. Och Josef, som genom sin
härkomst hörde till Davids hus, begav sig
från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till
Davids stad Betlehem, för att skattskriva
sig tillsammans med Maria, sin trolovade,
som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för
henne att föda, och hon födde sin son,
den förstfödde, hlon lindade honom och
lade honom i en krubba, eftersom det inte

fanns plats för dem inne i härbärget.
l samma trakt låg några herdar ute och
vaktade sin hjord om natten. Då stod Her-
rens ängel framför dem och Herrens här-
lighet lyste omkring dem, och de greps av
stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
"Var inte rädda. Jag bär bud till er om en
stor glädje, en glädje för hela folket. Idag
har en frälsare fötts åt er i Davids stad,
han är Messias, Herren. Och detta är

tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn
som är lindat och ligger i en krubba. Och
plötsligt var där tillsammans med ängeln
en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt."
När änglarna hade farit ifrån den upp till
himlen, sade herdarna till varandra: "Låt
oss gå till Betlehem och se det som har
hänt och som h-lerren har låtit oss veta."
De skyndade iväg och fann Maria och Jo-
sef och det nyfödda barnet som låg i
krabban. Närde hade sett det, berättade
de vad som hade sagts till dem om detta
barn. Alla som hörde det häpnade över
vad herdarna sade. Maria tog allt detta till
sitt hjärta och begrundade det.
Och herdarna vände tillbaka och prisade
och lovade Gud för vad de hade fått höra

och se: allt var så som det hade sagts
dem.

Luk 2:1-20
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Välkommen till kyrkan

Julafton
S:t Olofs kyrka: Julbön k] 17
Mössebergs kyrka: Julbön kl 17 och
mässa kl 23

Frednksbergs kyrka: Familje-
gudstjänst kl 10
Friggeråkers kyrka: Mässa kl 23. 30
Torbjörntorps kyrka: Gudstjänst kl
11 och 23
Släta kyrka: Gudstjänst kl 23. 15
Äsle kyrka: Gudstjänst kl 22
Tiarp kyrka: FamiljegudstJänst kl 10
Skörstorp kyrka: Gudstjänst kl 22
Yllestad: Ekumenisk familJe-
gudstjänst i Missionskyrkan kl 10
Kälvene kyrka: Gudstjänst 23. 30

Juldagen
S:t Olofs kyrka: Julotta kl 7, Hög-
mässa 11

Fredriksbergskyrka:Julotta7. 15,
finsk gudstjänst kl 11
Luttra kyrka: Julotta 7
Märka kyrka: Julotta 6
Karleby kyrka: Julotta 7. l 5
Mularp kyrka: Julotta 6
Yllestad kyrka: Julotta 6
Äsaka kyrka: Julotta 7. l 5

Annandag jul
S:t Olofs kyrka: Högmässa l l
Näs kyrka; Mässa 9. 30

Söndag e Jul 27/12
S:t Olofs kyrka: Gudstjänst l l
Mössebergs kyrka; Högmässa 11
Fredriksbergs kyrka: Mässa 18
Luttm kyrka: Mässa9. 30
Släta kyrka: Musikgudstjänst 19
Yllestad kyrka: Högmässa 11

Nyårsafton
S:t Olofs kyrka: Nyårsbön 17
Mössebergs kyrka: Nyårsbön 16
Frednksbergs kyrka: Nyårsbön 10
Fnggeråkers kyrka: Nyårsbön 18
Torbjörntorps kyrka: Nyårsbön 17

Nyårsdagen
S:t Olofs kyrka: Högmässa l l
Mösseberg kyrka: Muslkgudstjänst 17
Släta: Gudstjänst Elvagården 14
Tiarp kyrka: Gudstjänst 15
Vlstorp: Gudstjänst i Församlings-
hemmet 14

Åsaka kyrka: Gudstjänst 11

Söndag e nyår 3/1
S:t Olofs kyrka: Gudstjänst l l
Fredriksbergs kyrka: Högmässa 9. 30
Friggeråkers kyrka: Mässa 18
Märka kyrka; Mässa 19
Karleby kyrka: Högmässa l4
Mularp kyrka: Mässa 9. 30
Yllestad kyrka: Gudstjänst 14
Kälvene kyrka: TaizégudstJänst 19

Trettondedag jul 6/1
S:t Olofs kyrka: Gudstjänst l l
Mössebergs kyrka: Högmässa 9. 30
Frednksbergs kyrka: Gudstjänst 18
Luttra kyrka: Gudstjänst J 9
Torbjörntorps kyrka: Högmässa 11
Släta kyrka: Högmässa 11
Åsle kyrka: Familjegudstjänst 14
Skörstorp kyrka: Mässa 9. 30
Yllestad kyrka: Gudstjänst 14
Näs kyrka: Gudstjänst 11
Äsaka kyrka: MusikgudstJänst 19

OBS - se även predikoturer och annonser inför varje helg i Falköpings Tidning - OBS

Sång och musik under advent-, jul- och nyårshelger
29 november 18 i S:t Olofs kyrka. Adventsmusik med Petriarci, S:t Olofs kyrkokör och mycket allsång
29 november 19 i Torbjörntorps kyrka. Adventskonsert med Falbygdens Mänskor och Stringendo
6 december 19 l Mössebersg kyrka. Adventskonsert med Falbygdens Mänskor och Stringendo
13 december 17 i Församlingshemmet Falköping. Luciafirande med Bergaton
13 december 19 i Yllestad kyrka. Luciafirande med Tonicakören, barnkör och Svenska kyrkans Unga
20 december 15 i Fredriksbcrgs kyrka. Julmusik med Fredriksbergs kyrkas körer
20 december 19 i Yllestad kyrka. "Vi sjunger in julen" med Cantica- och Tonicakören, barnkör och

Karin Frölén, sopran och Tidasrråkarna
22 december 18 och 21 i S:t Olofs kyrka. "Vi sjunger in julen" med S:t Olofs körer och Petriarci
27 december 19 i Släta kyrka. "Julens sånger" med Allebergs kyrkokör och instrumentalister
l januari 17 i Mössebergs kyrka. "Jul och nyårsmusik" med Mössebergs kyrkas körer
10 januari 17 i Fredriksbcrgs kyrka. "Juloratoriet av J S Bach" med Falbygdens Ontoriekör, Falköpings

Orkesterförening, Susanne Rydén, sopran, Lena Susanne Norin, alt, Carl Unander-
Scharin, tenor, Lars Hedström, bas

Kyrkoblad
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9? Bättre än 'Skilda väridar'! 99

- Ja.g försöker vara en ledare
som ser alla och ger alla tid.
Ungdomarna vet att vi kan
prata om. allt och att jag håller
tyst, säger Marie Andersson.
Det är en del av förklaringen till
varför de unga trivs i kyrkans
arbete i Torbjörntorp,

Ungdomsarbetet inom Svenska
kyrkans Unga i Torbjörntorp
växer så det knakar. Det är

miniorer i åldern 6-8 år, juniorer 9-
10 år gamla och den äldsta grup-
pen, seniorerna 11-12 år, som träf-
fas varje vecka, i Församlings-
hemmet. Det totala antalet ungdo-
mar börjar närma sig ett 60-tal.

- Många slutar aldrig utan fort-
sätter som frivilliga ledare efter
seniorerna, berättar församlin-

gsassistenten Marie Andersson.
Och der är hon mycket glad

över:

- De gör ett storartat Jobb och
jag skulle inte klara att hålla igång
den här stora verksamheten utan

dem, säger hon med eftertryck.

Arbete med djup botten
Under kvällarna händer der

massor med saker. Det är tips-

Frida Rägriarsson ochAnna Claesson, två kompisar som går till Svenska
kyrkans Unga för att träffas och ha kul.

promenader, brännboll och
mängder av spännande inomhus-
aktiviteter med tema- och

upplevelsekvällar. En av förkla-
ringarna cill varför grupperna
växer är också de samlingar eller
korta andakter, som finns med

varje gäng.

- Jag visar klart och tydligt att
detta är en kristen verksamhet. Vi

måste ha en djupare, kristen bot-
ten l allt det vi gör annars blir job-
bet meningslöst och det märker
ungdomarna och slutar komma till
oss, säger Marie Andersson.

Under samlingarna väjer man
inte för de svåra frågorna. I höst
har de äldre grupperna funderat
kring kampen mellan det onda
och det goda. Marie har valt att
göra det utifrån CS Lewls bok om
landet Narnia. Ungdomarna gillar
och känner sig henama med den
berättande stilen som gränsar till
sagan och de populära fantasy-
böckerna. Det blir spännande och
urvecklande på en gång. Eller som
ungdomarna själva säger:

- Bättre än Skilda världar" på
tv!

UJ

Allt fler ungdomar i TorbjÖmtorp
kommer till S vens ka kyrkans Ungas
träffar i Församlingshemmet. Marie
Andersson längst till höger.

Kyrkoblad



"Det här var mitt liv... 95

- Det finns inte en gärd härute
som Jag inte besökt, säger pro-
sten Erik Skagefors, när vi i
vinterns första snöglopp åker
pä vägen mot Yllestad.
]\/{eä 50 ars tjänst i Svenska kyr-
kan, varav hälften i Yllestad,
kan han m-ed rätta säga att han
känner människorna i hnsen vi

passerar. Han har också sett
bygd, samhälle och prästroll
förändras,

Järngrinden till kyrkogården
öppnas med ett lätt gnissel. Erik
stannar till en stund och tittar.

Pigga ögon i en gammal kropp får
något eftertänksamt, nästan tack-
samt i blicken.

- Här ligger de flesta av mina
kyrko besökare. Under så många
år växer man ihop med försam-
lingen och här har jag mänga vän-
ner.

Han tystnar och blicken går över
gravarna.

Efter en stund börjar Erik att
berätta om livet som präst. Ett yr-
kesval som inte var dec naturli-

gaste för en bondson.
- Nej) många tog det som ett

tecken på hybrls, att jag ville stu-
dera och läsa vidare. Och det var

kämpiga år fram till präst-
vigningen 1948, förresten, det var
samma år som Jag gifte mig med
Ingrid, säger Erik och ler åt min-
nena.

Prästen fanns alltid med
TillYllestad kom han 1959 efter

några år i Falköping och Åsaka.
Under denna tid är det mycket
som har förändrats både med

samhället och inte minst med

prästrollen.
- På den tiden var prästen med

och delade församlingsbornas liv

Erik Skagefors verkade under många år i Yllestadoch har mött många människor och de
förändras och med detta också prästrollen. Foto Urban Jorméus.

på ett annat sätt, både ljuvt och
lett och kyrkligt eller världsligt. ..
Min fru och

jag var oftast
med, för präs-
ten hade cid till

sånt då.
Det niärks

på Erik art han
trivts med sitt

arbetsbördan

ningar som

'Attityder, intressen
~äl

>ss*har förändrats!

liv. Han säger
att det varit

spännande och
roligt även om det många gånger
varit arbetsanit. Ett mått på

är antalet predik-
under åren blivit

fyrsiffrigt. Att
predika är en vik-
tig uppgift för
prästen:

- Tas skrev alla

// SH^S mina predikning-
rotlöshet i etti^U ". Dck fö1'att Jag

w'Sf2B!'/&öS(^^B har svirt f°r att
l samhälle"^^U lära mis .'.lker "t-

antill och Jag vill
att en predikan

ska vara genomtänkt. Men också
för att veta vad jag sagt. Ibland

SVENSKA
KVOXAN
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fden. Under tiden har han sett bygden

kunde det bli diskussion efteråt

och då var det bra att veta...

Och 25 år i samma predikstol
ställer höga krav på att tänka ige-
nom och förbereda predlkning-
arna annars tröttnar kyrkobesök-
arna.

Detta var mitt liv
Avskedspredikan l Yliestad vid

pensioneringen 1981 blev en sum-
niering av 25 års aktiv tjänst på te-
mat Detta var mitt liv . Och be-

rättelsen om en präst och en bygd
som delat glädje och sorg, fesr och

Forts sidan 8

Förändringar i Yllestad är inget nytt!
Yllestad har inte alltid varit vad

det är idag - feni församlingar -
och det är inte idag vad det har
vant - ett eget pastorat.
Pastoratsdelen Yllestad har

alltså genontgatt mänga for-
ändringar till att idag vara en
del av Falköpings pastorat.

Fram till 1927 bestod Yllestads

pastorat av församlingarna Yllestad,
Vistorp och Nas med kyrkoherde i
Yllestad och komminister i Näs.

Komministraturen i Näs indrogs
1928.

Vartofta-Åsaka och Kälvene,

som utgjorde eget pastorat med
kyrkoherde och komminister i
Vartofta-Åsaka,
fördes 1927
över till Ylle-

stads pastorat.
Kyrkoherde-

tjänsten i Varr-
ofta-Åsaka för-
ändrades till
komministra-

tur, som helt

drogs in 1962.
Dessa försam-

lingar, som alltså l äldre tider betjä-
nades av fyra präster, har idag som
officiell beteckning stationerings-
ort för en komminister l Falkö-

pings pastorat.

Det inre består
Men ett pastorat har också en

innersida, som bäst presenteras
genom sina kyrkor. Dessa fem
kyrkor har inte bara sina
församlingsnamn utan kan också
benämnas efter sin inre ursmyck-
ning. Så kan man utifrån kyrkor-
nas altarprydnader tala om

Men ett pastors

Nikodemus kyrkan i Kälvene, där
framsidan av altaret har en mål-

ning föreställande Nikodemus be-
sök hos Jesus om natten. Den tav-
lan säger oss bland annat att Jesus
har alltid tid, Jesus tar alltid emot.

I Näs kan vi tala om Trefaldighets-
kyrkan med tanke på framställ-
ningen av Treenigheten i det för-
nämliga. altarskåpets mittparti.

Vistorps kyrka har en enkel
alrarprydnad, en tavla förestäl-
lande Kristus som den gode Her-
den. I en liten församling med ett
fåtal invånare påminner den gode
Herdens kyrka i Vistorp om ho-
nom, som bryr sig om den ende
och den ensamme.

Altartavlan i

Var E o fta-

kyrka
har som motiv

Em mau s -

vandringen,
som berättar

om honom,

som stannar

kvar och gör
sig känd för
oss. Här kan vi

tala om Emmaus-kyrkan.
I pastoratet har Yllesrad betrak-

täts som moderförsamlingen och
kan därför helt enkelt kallas Maria-

kyrkan.
Bakgrunden för altaret har en

bonad, som kan leda tanken till Je-
rusalem, både det jordiska och del
himmelska. Framför denna bonad

står ett stort, förgyllt kors. Tanken
går gärna till Bo Setterlinds psalm:

Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem .

ErikSkagefors

Kyrkoblad



Orgel för öra och
Orgeln i Uppståndehens kapell invigdes under
högtidliga former pä Alla helgons dag.
Pastoratets mitsiker dem-onstrerade alla stäm-

morna som. valts särskilt noga med tanke på
musik som spelas och önskas till
begravningsgudstjänsten Därför har den
möjlighet att uttrycka en varm klang.

Musiken är ett viktig inslag under en be
gravning. Kontraktsprosten Martin
Sandström uttryckte detta i
sitt invigningstal där han
bland annat sa att:

- Ibland betyder musiken mer
än orden. Den kan bära och

lyfta i svara stunder.

Orgeln är behaglig både för öra
och öga. Här speglas den genom,
fotografen Mats Thorners kamera-
lins.

"Det här var mitt liv" Erik

vardag. En sådan nära kontakt
med människor ger många lärdo-
mar. Erik skrattar när han berättar

om en av det mer humoristiska

slaget och det går inte att ta fel på
värmen i rösten. Den infinner sig
alltid när han pratar om männis-
korna på bygden:

- Frieriavstånder i bygden var
det sanama som gångavståndet.
Det innebar att alla var mer eller

mindre släkt med varandra. Det

var bra att känna till när man pra-
tade med folket här annars sa man

lätt något tokigt...

Samhället ändras
Många har flyttat från bygderna

runt Yllestad. En del nya har flyt-
tat in men cotalt sett så har befolk-

ningen pä landsbygden minskat.
Detta har satt sina spår i antalet
gudstjänstbesök. Erik säger att
samhället har ändrats mycket un-

Skagefors minns...
der hans liv, men att människorna

förmodligen är desamma:
- Attityder, intressen och allt

som påverkar oss, detta har för-
ändrats och idag ser vi en rotlös-
het i ett historielöst samhälle.

Detta bekymrar Erik som på
sätt och vis tycker att det var enk-
lare att vara präst förr.

- Man gick mer in i en tradition
utan att allt skulle Ifrågasättas, sä-
ger han och funderar vidare:

- Som präst hade man tid art bry
sig om. Alla människor fanns no-
terade i församlingsboken, ja, alla
fanns där. Det kunde kanske

hända att man inte kände riktigt
alla l församlingen, men idag kän-
ner de flesta inte prästen. Det är
allvarligt!

Den nära kontakten i vardagen
gjorde det enklare att hjälpa som
präst när något allvarligt eller an-
norlunda inträffade.

Inte först-inte sist!
Blåa, mörka snömoln tornar

upp sig över Näs kyrka på vägen
tillbaka in till stan. Vägen håller på
att renoveras och vägverkets gula
bilar är överallt. Bygden moderni-
seras. Vi pratar om att det är gamla
bygder vi färdas l och Erik berättar
om tidsperspektiv som svindlar:

- Det finns en liten narrvards-

kalk i Yllescad kyrka, en så kallad.
sockenbudskalk, som jag ofta an-
vände vid sjukbesök. Den skänk-
tes av en präst och är frän 1700-
talet, tänk 1700-talet... Det var på
Karl XII's rid!

- Det har bott folk före oss i

dessa bygder, säger han eftertänk-
samt.

Ingen av oss säger något, det är
tyst i bilen. Men samtidigt som vi
passerar vindkraftverket i Käl-
vene, tänker vi: "och människor

kommer att bo här efter oss .
Urban Jorméus

SVENSKA
KYRKAN
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Erica vill ut och träffa folk

Nu kan företag och arbetsplatser i
Falköping se fram emot besök av
Svenska kyrkan. I alla fall om den
nya försanilingsassistenten i Fred-
riksbergskyrkan far som hon vill.
- Kyrkan måste ut till männis-
korna, säger Erica Niggol.

Under hösten har det skett vak-

tombyte i Fredriksbergskyrkan.
Församlingsassistenten Maria
Koch är tjänstledig och Erica
Niggol vikarierar.

Erica har Jobbar många år inom
kyrkan i Bottnaryd och är färdig
församlingspedagog i januari. Sitt
projektarbete skrev hon om hur
kyrkan ska kunna nå vuxna i sam-
hållet och en av slutsatserna blev

att kyrkan aktivt måste söka sig
utåt.

- Ja, kyrkan väntar på att män-
niskorna ska komma till oss. Vi

behöver vänja oss vid att söka upp
människor där de finns istället, sä-

ger Erica och berättar om hur hon
gjorde i Bortnaryd.

-Jag ringde upp företag och frå-
gade om Jag fick komma uc för att
ha julbön. Mottagandet var posi-
tivc. Erica skrattar när hon tänker
på den annorlunda situationen:

- Där stod jag mitt på industri-
golvet och berättade om Jesus, det
var en häftig känsla!

Ungdomarna först
Erica ska i första hand jobba

med ungdomar. Det är konflr-
mander, miniorer, juniorer och
seniorer. Till detta kommer läger-
verksamhet och allt annat ung-
domsarbete i Fredriks bergs kyr-
kan. Varje torsdag finns Erica dess-
utom på Fredriksbergsskolan och
pratar med elever och lärare. Ett
arbete som M'aria Koch påbörjade
och som Erica ser fram emot att ta

över:

- Det är där jag trivs, ute bland
folk!

UJ

Erica Niggol, nyforsamlingsassistemiFredriksbergskyrkan, därhän trivs
bäst- bland folk.

Missionsinsamling till kyrkan i världen
Mission är en del av kyrkans väsen.
Utan mission finns det ingen kyrka
och missionens uppgift är att ge
tecken på Guds rike i världen.

Vi står Inför den period i
kyrkoåret då missionsinsamlingen
särskilt står i centrum. Det är vik-

tigt for missionen att få pengar till
sitt arbete.

I år är de fattigas gemenskap der
samlande remat. Det behov som

särskilt lyfts fram är folken i
Centralamerika. Många lever un-
der mycket knappa villkor och
missionen vill på sitt sätt stödja
dessa människor genom att i ord
och handling göra något for dem.
För det behöver missionen ditt

stöd, och du kan få vara en ut-

sträckt hand till människor i en
helt annan del av världen.

Låt evangeliet om Jesus vara
inspirationskällan när vi själva firar
vår jul här hemma. Jesus säger:
Det ni har gjort för någon av

dessa mina minsta som är mina

bröder, det har ni gjort för mig".

De fattigas gemenskap är temat
för julens missionsinsamling.

Stöd missionen under advents-
tiden!

Insamlingen avslutas Tretton-
dag jul med kollekt till missionen i
pastoratets kyrkor.

Martin Sandström, ombud för
missionen
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l korthet...

S:t Olofs gård - öppen
för alla!
I höst startar en ny studiecirkel
i oljemålning. Anmäl dig på
telefon776325.
Före jul sätter vi upp utställ-
nlngar av foto och porslinsmål-
ning.
Nytt i höst är sopplunch pä
onsdagar mellan 12-14 samt en
timmas sångunderhållning
varje torsdag klockan 14. Väl-
koninien

Lars Granqvist, diakon l S:t
Olofs gård

Lars Pettersson
Ett varmt tack for det förtjänst-
fulla arbete som du har lagt
ned, för att i bild och text, do-

kumentera vår församlings
verksamhet

Falköpings
Församlingskyrkoråd

Närradio och Internet
Är du intresserad av att hjälpa
till med pastoratets arbete
med närradion eller bygga
web-sidor. Kontakta Urban

Jorméus telefon 776336

ISRAEL
Jag plancnir en resa
diccirkel om IsracPRc. san blir

Bftl/^S 1999 och kan gi. nom'
'3clt;f8Tnt[!

iÄiS:

F .

22

.. öj.sänijii^
Li T-äl1a

. oj. sam

gården Kälvcneocli^i
åira ringer. l'>et ^ar mvckc-t br;

art deltrt i cirkclii iir. in att följ,
med pä 1-cs. in.)
LJpplysnin^ar av I.cnhart Tunn
qrist tel 7763C>6 cl. 77636^

Ekumeniska böneveckan
Ekumeniska böneveckan blir under tiden 12:e till 17:e januari.
Huvudtalare är kyrkoherde e. m. Torsten Josephson. Det blir en
aktiv vecka med samlingar enligt följande...
Veckoböner: Tisdag 10 i Pingstkyrkan, onsdag 10 i Allianskyrkan
och 19 i Pingstkyrkan, torsdag l O i Varenbergskyrkan EFS
Kvällsgudstjänster: Fredag 19 i Fredriksbergs kyrka, sång av
Pingstkyrkans Damkör. Lördag 19 i Missionskyrkan, sångare från
Svenska kyrkan och slutligen söndag 18 i Pingstkyrkan, sångare
från JVtissionskyrkan.

KyrkäR?fö7skoläri ]
Fredriksberas. kvrkaJ
Vi tar in barn löpande under

åref^pör informationrrins
Solveig Asmus som är före1
ståndarepä
Telefon 0515*77633^
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Vår bild av kyrkan
Svenska kyrkan.., kyrkan...
Vad för du för bila i huvudet
när du hör ordet...

Är bilden positiv eller negativ?

Information sköljer över oss varje
dag. För are vår hjärna ska klara att
hantera denna störtflod skapar vi oss
bilder om samhället. Vi är tvungna att
förenkla verkligheren för art Inre må

Men bilder ar ibland farliga förenk-
lingar av verkligheten,

I vårt samhälle skapas bilderna of-
tast av media med radio, rv och tid-

ningar l spetsen. De nöter in bilder i
oss och lär oss hur vi ska uppfatta värl-
den.

BUden vt far är inte felaktig, men
ofultständig. Framförallt färdas nega-
riva nyheter snabbare än goda inom
media...

Vår verklighetsbild påverkas därför
mest av dåliga nyheter!

Kyrkan blir också en bild
Kyrkan blir givetvis också utsatt för

ätt människor skapar sig bilder om
henne.

För en del beryder kyrkan trygghet
och gemenskap, för andra är kyrkan
en gammal byggnad eller en präst l
svagt minne från konfirmationstiden.

För många är kyrkan någon av alla
trärofrågor som vi haft så gott om un-
der senare ar. Och det är inte konstigt
att svenskarna har fåct den bilden ef-

tersom vår verklighetsbild påverkas
mest av dåliga nyheter...

Mission impossible
Jag arbetar som informatör inom

Svenska kyrkan i Falköpings pastorat
och ska förse människor med saklig
tnformation sa att de sptva kan be-
döma hur kyrkan är.

Ett omöjligt Jobb!
Om jag så hade tillgång till en hel-

sida i Falköpings Tidning, hemsidor
på Internet och 20 närrädiotimmar i
veckan så skulle jag inte lyckas ändra
Palköpingsbornas bild av kyrkan. T
alla fall inie mycket... Varför inte det,
jag påstod ju nyss att media påverkade
oss.

Nej, bilder som redan skapats i vår
mänskliga hjärna låter sig inte suddas
ut så lätt. I alla fall inre nied hjälp av
andra bilder. Därför är det enda säkra
sättet att få en ratr^isande bild av

verkligheten - dec ar att besöka den.
Så omodernt, eller kanske prak-

tiskt, är livet fortfarande, att det enda
säcret att få en säker information om

hur kyrkan är och vad hon kan ge...
det är att kliva in i en kyrka och delta i
kyrkiivet.

Där, i steget in i verklighetens kyrka
försvinner den bild som skapats åt dig
av media - eller föralldel - av någon
kyrkans informatör!

Urban Jorméus

Urban Jorméus är informatör
/ Svenska kyrkan, Falköping.

Vad är Jubel 2000 JUBEL

: m
EN SKULDFRI START FÖR
EN MILJARD MÄNNISKOR

Under vintern hittar du listorna

i kyrkor och i andra samlingsloka-
ler.

Skriv på - allt det kostar är din
namnteckning!

Jubel 2000 är den svenska delen
av den internationella kampan-
Jen "Jubilee 2000" .
Bakom. Jubel 2000 står en
mängd kyrkor, fackförbund, och
biståndsorgan isationer.

Jubel 2000 kräver att det blir ett
slut på den. skuldkris, som drabbar
världens fattigaste länder. För att
få en hållbar och rättvis utveckling
i världen föreslås en engångsav-
skrivning av den del av de fatti-
gaste ländernas skuld som klassas
som omöjlig att betala tillbaka.

Jubel 2000 betonar att ansvaret

för skuldknsen vilar på såväl långi-
vare som låntagare.

Världens största namn

insamling!
Den intenationella kampanjen

Jubilee 2000 sprider sig som en
löpeld över världen. Förhopp-
ningen är att kampanjen ska leda
till världens största namninsam-

ling någonsin.
Genom att skriva på uppmanar

du långivarna att lyfta bort lander-
nas orimliga skuldbörda.
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