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Rätt att bli

'Men ät dem som tog eniot ho-
nom gav han rätten att bli Guds barn
(Joh. 1:12). Fönitsätiningen att bli ett
Guds barn är att man tar emot Barnet

dvs Jesus Guds Son. Det räcker aihss.
inte som kristen att bara tro på Gud i
största allmänhet, utan på Sonen.

Även i vårt efterkristna samhälle tror

de flesta människor på en diffus högre
makt och verklighet. Många vill dess-
utom kalla den för Gud. Detta är inget
konstigt i och för sig. Ty rron på Gud
har följt enskilda och hela folk genom
tiderna. Det har aldrig funnits något
känt folk på jorden, som inte haft någon
form av tro på en gudomlig makt och
tillämpat olika former av bön och till-
bedjan. N4an skulle kunna säga att detta
i sig är ett bevis på att Gud finns. Lik-
som vi har vårt jordiska ursprung i våra
föräldrar, så har vi vårt yttereca ur-
sprang i den Gud, som skapat oss och
dvit oss livet.

Men det räcker inte för att kalla sig
kristen att vara det! Det är för många
människor svårare, nä.r denne Gud mö-

ter oss som människa i Jesus Kristus.
För dur kan man förescalla Gud som

människa? Hur kan en människa, som

vi ser och hör och rör sig i tiden på jor-
den vara Gud? I Jesus kommer den
oändligt store Guden oss skrämmande
nära. Och ändå på ett underbart sätt,
som ett barn, på samma sätt som när vi
kom rill världen. Genom en mor'

Om vi litar på, tror på och vill leva till-
sanimans med denne Jesus, verklig Gud
och människa, så tillhör vi dem, som ta-

git emot honom och fått rätten att kallas
Guds bani.

Att bli och leva som ett Guds barn

måste med nödvändighet förändra våra
liv i allra högsta grad. Du för tala till
Gud. och möta Gud, som Jesus gör:
Abba, käre far! Tänk att fa. umgås

med den ofattbace Guden som med en

älskad jfar! Du behöver inte vara rädd

för honom. Han vill Dig bara gott och
Han tilItaJar Dig, ända. sedan Du döp-
tes, på samma sätt, som han talar till Je-
sus: Du är mitt älskade barn, l dig har
jag min glädje .

Det finns många idag, som på olika
sätt saknar en jordisk far. Vi ska inre
blunda för detta faktum. Men vår

himmelske far sviker oss aldrig. Vi får
komma till Honom, precis sådana som
vi är och göra det i Hans enfödde Sons
namn. Det är därför, som vi ofta börjar
och slutar med att säga: "I Jesu namn .
Jesus vår broder är den som alltid manar
gott för oss och det, som Han har gjort
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för oss, räcker för att också vi får vara

som Han, Guds barn.

Julen talar om detta stora. Att det
som var så ringa att det rymdes i en
Jordgrotta l Betlehem i en foderkrubba,
som en barnsäng åt den lille gossen, var
Gud själv.

Den som allra mest kan lära oss att ta

emot }esu.s-, är Hans mor Maria. Hon
sträcker sina armar med sitt lilla barn

mot oss och säger: "Tag emoc min Son
och bli som ett barn, så är hela Guds

rike ditt! Både här på jorden och i him-
melen en gång!'

Kyrkan är Bctlehem på Jorden och
där skall Du möta honom främst, när

Han konimer till Dig i sitt ord och Natt-
värd. Därifrån sänder Han dig ut- med
glädjens budskap cill andra, som längtar
så mycket, men som ännu inte vågat
Öppna sin famn for Honom och bli som
Han, barn hos sin himmelske Far.

Lars Magnusson
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Helgernas sång och musik
- Advent, jul och nyår i kyrkan

28 nov 18.00 i S:t Olofs kyrka. Adventsmusik med S:t Olofs kyrkokör och Inger
Olsson-Moberg.
5 dec 19. 30 i Mössebergs kyrka. Adventskonsert med Falbygdens mänskor m. fl.
12 dec 17.00 i S:t Olofs kyrka. Julkonsert med Falköpings orkesterförening
12 dec 18. 00 i Luttra kyrka. Luciagudstjänst med barn från bygden
13 dec 19.00 i Falköpings församlingshem. Luciafirande med Bergaton och gäster
19 dec 14. 00 i Släta kyrka. Det visste inte kejsaren om", musikgudstjänst med
julspel. Barnkörerna och Ållebergs kyrkokör
19 dec 15. 00 i Fredriksbergs kyrka. Musik inför rusenårsskiftet med körer från
Stenstorps pastorat och Fredriksbergs kyrka
22 dec 18.00 och 21.00 i S:t Olofs kyrka. "Vi sjunger in julen" med S:t Olofs kyrkas
körer, Petriard, Irene Jönsson m. fl.

23 dec 19. 30 i Tiarps kyrka. Det hände sig för länge sen... " med Ållebergs kyrkokör,
Lslebygdens barnkör och instrumentalister

l jan 17. 00 i Fredriksbergs kyrka. Tiden är Herrens". Sånggudstjänst med
ekumenisk kör.

6 jan 17. 00 i Mössebergs kyrka. Musikgudstjänst med barnkör, gospel- och kyrkokörer
16 jan 17.00 i Falköpings församlingshem. Jazzkonsert
30 jan 19.00 i Karleby kyrka. Mus ikguds tjänst med Ållebetgs kyrkokör

vi bygger
med Noa

./

^
Biblar till de allra yngstay
Alla familjer i Falköping med nydöpta barn Eommer att fa en bibel - de
yngstas Bibel. Det har Kyrkorådet i Falköpings församling beslutat och
därmed gjort ett stort inköp av biblar.
- Bibelundervisning kommer au bli viktig för vår kristna tros Överlev-
nåd i Sverige, säger kyrkoherde Lars Magnusson. Vad är naturligare än
att kyrkan förser varje hem med en bibel för de allra yngsta som ett
stöd för föräldrarna.

Redan idag delar Svenska kyrkan ut biblar till alla 6-åringar. Nu utökas
detta alltså med biblar även till de allra minsta - de nyfödda.
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Ållebergs kyrkokör under led-
ning av Ted Rosvail besökte
"svenskbygderna i Amerika un-
der ett par intensiva höstveckor.
Det blev en turné fylld av svensk
sang och mitsik och svenska
uppleveher, fast på amerikan-
ska!

Följ med kören i Kari- Oskars
och Kristinas fotspår. Fotspår
som blir allt svårare att följa for
varje ar som. gar även om

schuttbullarna och sm-orgosbor-
den syns tyMigt.

Det var hit de kom, Karl-Oskar

och Kristina och de Övriga från
Ljuder socken i Småland.

Efter den vådliga Atlantre.san bar
det av med järnväg till Buffalo och
sedan, som Ulrilca i Västergöl UE-
tryckte det; "På det ena havet efter
det andra", genom de stora sjöarna
och med hjulångare på de stora flo-
derna hela vägen fram till Stillwarer i
Minnesota.

l Karl-Oskars och Kristinas

fotspår
Resan för ÅJlebergs kyrkokör blev

åtskilligt bekvämare. Sex timmar tog
flyget från Island till Minneapolis,
och efter ytterligare en timme i buss

var man framme i Chisago City ,
inte långt ifrån det ställe dar familjen
Nelson från Korpamoen slog sig
ned. Under en rundresa l urvandrar-

nas spår pekade vår guide ständigt
ut plar-ser med anknytning til] de
kända utvandrarna; "Det var här

Karl-Oskar och Kristina steg l
land". Här är huset som Karl-Os-

kar byggde , "Det var denna plats
Robert frågade efter", Här ligger
Kristina begraven" o. s.v. Det är lätt
att glömma acr dessa l 800-tals-
människor, som står oss så nära, ju
egentligen aldrig har funnits. Men
tack vare Wilhelm ̂ 4obel. gs fantas-
ciska boksvit och Jan Troells lika un-
derbara storfilm lever de sitt eget liv
i våra medvetanden, mer levande

och påtagliga än de ca 1, 3 miljoner
svenskar som faktiskt tog det
enorma steget att bryta upp från sitt
hem och sitt land och ge sig iväg mot
okända öden och en oviss framtid.

Moberg staty
Själv står Wilhelm Moberg staty i

Chisago City, tillsammans med den
cykel som han använde för att ra sig
till alla de platser han behövde be-
söka för att hitta material och mil-

jöer till sin romansvit. I grannstaden
Lindstrojn, döpt efter emigranten

Daniel Lindström från Hälsingland,
finns också en kopia av
Karlshamnsstatyn med Karl-Oskar
och Kristina. Han står där, stadig
och trygg, med blicken hoppfuHr
vänd framåt mot det nya landet och
en ljusare framtid, medan hon läng-
tansfullt vänder blicken bakåt, mot

hemmet och det gamla länder.

Turné med stort gensvar
Det var alltså här, i svenskbygde-

rna" som Ällebergs Kyrkokör
turnerade omkring med ett knippe
andliga och folkliga visor. Fem kon-

W^ilhelm Moberg, med cykel och allt,
står staty i Chisago City och
uppvaktas har av beundrande
Falbygdsbor. Foto Dayzy Neuman.
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©§K3F§och Kristinas fotspår

serter stod på programmet, och in-
trycken från dessa framträdande
kommer att bli bestående; vilken pu-
bllk, vilket intresse och vilket gen-
svar.

"Hälsa dem därhemma!"
I St Paul framträdde kören på

Aldreboendet "Lyngblomsren" där
publiken bestod av bortemot 200
pensionärer, de flesta i rullstol. Kö-
ren började med några andliga visor
från Dalarna; "I himmelen, I him-

melen , "Det finns en väg till him-
melen , Säg mig den vägen" o. s. v.
Sånger som ligger ganska långt ifrån
de amerikanska hymnerna och vi-
sorna. De gamla lyssnade snälle och
applåderade. Jag bestämde mig för
att kasta om i programmet, och så
ljöd "Ack Värmeland Du sköna",
Barndomshemmet" och "Vem kan

segla förutan vind?". Reaktionen
från de gamla var omedelbar och slå-
ende; leenden, tårar, spontan all-
sång. Och när vi så kom fram till
älsklingslåten, alla kategorier, för
Svenskamerikaner; "Hälsa dem där

hemma" så var intet öga torre, inte
heller hos oss i kören. Medbragte
spelmannen Yngve Johansson satte
extra svensk prägel på föreställ-
ningen med sina brudmarscher och

gånglåtar. Efter konserten var det
många som ville prata, berätta om
farfar och mormor som kom från
Småland" eller "Värmland".

Många tog även tillfallet i akt att,
stapplande, få använda dc få
svenska ord och meningar de en
gång lärde sig för kanske 80 eller 90
år sedan.

Barnatro och "Johan på
Snippen"

Till konserten i Baptistkyrkan l
Cambridge hade ca 150 personer
sökt sig, och när jag kastade ut frå-

gan till publiken om hur många som
hade svenskt påbrå, var det långt
mer än hälften som räckte upp han-
den. Efter den konserten serverades

det kaffe och kakor i församlings-
salen och körledaren, d.v. s. jag,
trycktes med milt våld ned på piano-
pallen med tillsägelse att spela
svenska låtar och melodier. Önske-

målen och förslagen haglade över
mig. Spela "Tryggare kan ingen
vara"! Vi vill höra "Barnatro", "Var

halsad skona morgonstund" o. s. v.
En liten flicka, som varit på besök i
Sverige, ville absolut sjunga "Troll-

Fortsä.ttningpå sidan 14

LanAugustsson, Falbygdsbo i förskingringen, samt TedNoreen, genuin
smålänning, hälsar besökarna från Falbygdm välkomna till "Nya Dufvemåla".
Foto Dagny Neuman.

Ålkbergskyrkokör framträder i Maplewood, Minnesota. Foto Dagny Neuman
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Nytt Gamla testamente - ny Bibel
Är 1981 fick vi nya testamentet i ny
översättning och 1986 de gammalt-
estamentliga apokryfema. När hela
Gamla testamentet nu har blivit

färdigt till advent 1999 är var nya
bibelöversättningfit llständig.

"Originalet" till Gamla testamen-
tet har vi inte kvar, men vi har av-
skrifter. Dessa innehåller den hebre-
Iska texten till Gamla testamentet,

så som synagogan sorgfälligt har be-
varat den genom två. tusen år. De
äldsta av dessa avskrifter är emeller-

tid inte mer än tusen år gamla, efter-
som judarna inte ville behålla slitna
handskrifter, där någon bokstav
kunde läsas fel, utan istället be-

grävde dem med respekt.

Vad är apokryferna?
Vi har också texten til) Gamla tes-

tamentet i grekisk översättning, den
så kallade Sept uaginta. Denna över-

sättning är lika gammal som synago-
gans hebreiska texttradition, och

man kan ofta ganska lätt se vilken
hebreisk text man har utgått ifrån
vid översättningen, även om vi inte
har den texten kvar. Septuaginta
ställdes samman och översattes av

judarna i Alexandria med början på
200-talet före Kristus. Därvid tog
man med flera skrifter än den ju-
diska traditionen i Jerusalem gjorde.
Detta "överskott i Septuaginta är
helt enkelt de apokryfiska böckerna.
Sept uaginta med Apokryferna blev

också den kristna kyrkans Gamla
testamente, eftersom man snart inte

längre kunde läsa hebreiska.

Svensk översättartradition
Våra svenska bibelöversättare

hade alltsedan 1541 valt att följ a sy-
nagogans hebreiska texttradition till
Gamla testamentet - Sept uagintas

grekiska text hade man inte heller
tillgång till från början. Ännu 1917
valde man samma linje, även om
man förstod att Sept uaginta i vissa

fall kanske hade en bättre text än

den hebreiska traditionen.

Dödahavsrullarna
År 1947 kom emellertid Döda-

havsrullarna in l bilden. Där finns

gammaltestamentliga texter, hela el-
ler i trasiga fragment, men tillrack-
ligt utförliga för att ge exempel på
hur hebreiska bibeltexter såg ut
strax före vår tideräknings början.
När dessa texter stämmer överens

med Septuaglnta men inte med. sy-
nagogans traditionella hebreiska
text väger detta givetvis tungt, när vi
nu skall välja hur ett bibelställe bör
översättas. Vår nya bibelöversätt-
ning tar hänsyn till detta och följer
alltså inte längre enbart synagogans
hebreiska tradition.

Använd flera översättningar
När det gäller själva översätt-

ningen hade man 1917 principen att
så långt det var möjligt återge ett och
samma hebreiska ord med ett be-
stämt svenskt ord - den så kallade

konkordansprincipen. Fördelen är
att man kan jämföra ordets bety-
delse på olika ställen och låta det ena
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Bojohnsonärteologiedoktoroch bosattiLund. Här berättar
hanförKyrkobladets läsare om arbetetmedden nya
bibelöve)"sättningen

stället belysa det andra. Nackdelen
är att det enskilda stället kan bli svå-

rare att förstå. Nu, 1999, väljer man
hellre ett ord som passar in i texten
på det enskilda stallet, som då blir
lättare att första. Men jämförelsen
mellan olika ställen försvåras. Detta

är inte minst viktigt vid sådana cen-
trala ord som t. ex tro, rättfärdighet
och frälsning. Vid ett studium av Bi-
beln kan man alltså med fördel an-

vända den äldre och den nyare över-
sättningen sida vid sida.

"Nya" verser
Arbetet med den nya Bibeln har

av olika skäl påskyndats på slutet,
och noter eller hänvisningar har inte
hunnits med i den första upplagan.
Det kommer i nästa upplaga. Ibland
har översättarna menat att texten är
så svårtolkad eller skadad, att man
har valt att inte översätta någon rad
eller någon vers, t. ex Psaltaren
141:5-7. Å andra sidan kan nya

textfyn d urvidga texten som i Psal-

tåren 145:13b. Versen hade fallit
bort l den hebreiska texten men
fanns kvar i Sept uaginta och visade

sig nu också finnas i Dödahavsrulla-
rna. Versen som fick heta "13b" för

att inte störa den bestående vers-

numreringen, lyder: "Gud håller
sina löften, kärleksfull i allt han gör."

Hur tar vi emot bibeln?
När man får den nya Bibeln i sin

hand, bläddrar man gärna upp vissa
ställen, som man känner till i förväg,
och blir kanske besviken över den

ändrade formuleringen eller upp-
täcker rentav att ett nytt uttryckssätt
kunde ge även ert känt bibelord ett
mera närgånget innehåll. Men nu
beror det på oss om mottagandet av
den nya Bibeln skall bli som när man
hälsar på en gammal bekant och se-
dan artigt går vidare, eller om detta
skall få bli tillfället till att förnya en
bekantskap som man egentligen
länge har väntat på.

Bo Johnson
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Veta mer
Vill du veta mera om vår nya
bibel eller om bibeln i allmän-

het. Gör då ett besök på bibel-
sällskapets hemsida
www. swedbible. org/
Pawww.bibel2000.org/
index. html kan du läsa bibeln

på nätet. För ungdomar har
Svenska kyrkans unga, EFS
och Bibelsällskapet nyligen lan-
serac en hemsida som är värd

ett besök. Finns på
www. bibelsajten. nu/

Internet på biblioteket
Har du inte tillgång till internet
hemma? Gör ett besök på bib-
lioteket, där kan du surfa kost-
nadsfritt under en hel cimme

och kan också få hjälp att
komma igång om du är nybör"
jare. Det går också att göra uc-
skrifter om du vill läsa hemma.

Bibeln i Närradion
Under december månad (start
28 november) läser kyrkorna i
Falköping ur den nya bibeln i
Närradion. Tyngdpunkten
läggs på Psaltaren. Läsningarna
sänds klockan 22 varje dag med
repris efterföljande dag klockan
14.45.
Så ta en lugn kvart varje dag i
julbrådskan, ratta In Närradion
och lyssna pä den nya bibeln.

i samarbete med

ERIKSHJÅLPEN

l bibelöversättningen på Biblioteket i Falköping
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Skillnaderna mellan fattigoch rik är stora i Sydafrika-så här bor mänga. Bilden frän enförstadtillDurban.

Frän en resa i Sydafrika. berättar
Birgitta och Martin Sandström.
De rapporterar frän ett stort land
som är märkt av fattigdom men där
forsamlingsgemenskapen och guds-
tjänsten betyder mycket for männis-
korna. De tänker på oss här uppe i
norr, och vi bör tänka på dem där i
söder, menar Birgitta och Martin.

Vi fick möjlighet att göra en resa
till Sydafrika under tiden 30 septem-

ber till 16 oktober. Det var en spän-
nande resa. på många sätt. Vi ska här
försöka återge något av det vi fick
uppleva, fast utrymmet är begränsat
och intrycken oerhört många.

Sydafrika är ett land till ytan tre
gånger så stort som Sverige med en
folkmängd på 46 miljoner männis-
kor. Det talas elva olika språk och ar
ett vackert och underbart land att

resa i. Vi reste i norra delen av landet

i en provins som heter Natal. Vi var
inbjudna av den lutherska försam-

lingen i Durban och prästfamiljen
där, Reuben och Patricia Nxele, för
att vara där under två veckor. Våra
vänner i Durban hade vi träffat tidi-

gare när de var hos oss l Falköpings
kontrakt och vårt hem. Det var

mycket spännande att få möta dem
på nytt. Vi blev väldige väl mottagna
och kände oss tacksamma och glada
över att vara där.

Fullt av sång och
människor i kyrkan

Den första söndagen i Sydafrika
firade vi gudstjänst i St Bonlface
lutherska församling. Jag hade l
uppgift att predika. När vi närmade
oss kyrkan hörde vi sången på långt
håll tona fram. Det var en annor-

lunda upplevelse. Hela kyrkan var
fylld av både yngre och äldre män-
niskor. Den afrikanska sången är
något speciellt att få vara med om.
Alla sånger sjungs i stämmor. Detta
gäller våra vanliga sånger och psal-
mer, liksom liturgisk sång. Det var

en mäktig "kör" vi fick möta.
Gudstjänsten pågick i över tre tim-
mar och det kändes ändå inte sär-

skilt långt. I gudstjänsten var det
dop av en hel familj. Först döpt es

mamman och äldsta dottern och

sedan ytterligare sju barn. Det kan-
des stort och underbart att få vara
med om detta.

Missionens frukt
Det är en ung kyrka mätt med

våra mått. För något mer än hundra
år sedan började Svenska kyrkans
mission sitt arbete här. Det är en

kyrka som växer med nya medlem-
mar. Det är en fattig kyrka och de
yttre resurserna är oerhört små.
Men der Finns en stark andlig ge-
menskap kring Jesus Kristus. Det
gäller inte bara församlingen i Dur-
ban utan också andra församlingar
vi fick möta under vår resa. Det är

ett starkt och tydligt intryck som vi
bär ined oss.

SVENSKA
KYRKAN
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frika

En lång väg kvar att vandra
för landet Sydafrika...

Sydafrika är ett land pä väg mot
demokrati. Folket har en lång väg
att gå och det finns en tydlig vilja till
förändring. Det kändes ibland
svårc att se den stora skillnaden

mellan fattiga och rika, fina hus och
mycket enkla bostäder, som i våra
ögon ser ut som enkla skjul. Det är
särskilt tydligt utanför städerna och
på landsbygden. Vi funderade ofta
på hur det kom sig att det var så
stora skillnader och som man Inte

tycks göra så mycker åt.

Tänk på bönen
Av den vuxna befolkningen är

42% arbetslösa. Det är etc oerhört

problem, som verkar nästan olös-
ligt. Då är det lätt att förstå att vi
här i Sverige har oerhört mycket att
vara tacksamma för, och att vi be-
häver dela med oss av det vi har.

Här har Svenska kyrkans mission
gjort stora insatser under en lång
tid. Vi fick många bevis på en stor
tacksamhet för det. Kyrkan i sydös-
trä stiftet Natal behöver vårt stöd
och våra böner. De ber för oss. Låt

oss också be för dem!

Med många hälsningar till er alla
från vårt vänstift i Sydafrika

Birgitta och Martin Sandström

Ringer in det nya
årtusendet
Den 2:a advent är det återinvignlng
av den nyrenoverade klockstapeln
vid Skörsrorps kyrka. Klockan 14 är
det gudstjänst med Macs Löwing
och det serveras också kyrkkaffe.
Kom och lyssna på klockorna i
Skörscorp!

Fullsatt ikyrkan! Får man inte plats an sittainneundergudstjänstensåkan
man lyssna utanför.

För dig med internet
Nu finns det en rad bra sajter på
internet för dig som vill veta mer
Svenska kyrkan eller kanske har fråj
om kristen tro och bibeln.

Svenska kyrkans unga hittar du på
adressen

www.svenskakyrkansunga.org
Bibelsajten på ̂ vww.bibelsaJten.J
riktar sig till unga och har bibeln sol
språngbräda i alla möjliga och omöj
riktningar. Värt ett besök och kai
inre riktigt soni du förväntar dij
kristen sajt! Svenska kyrkans e^
hemsida hittar du på ^SK

L^S/ff

www. svenskakyrkan. se ^-. ''.^
På alla sidor hittar du givetvis länkar till
andra bra sidor. Under vintern sällar

sig också Svenska kyrkan i Falkö-
pi ng till hemsidorna på nätet.

Håll ögonen öppna!

Kyrkoblad



Svenska kyrkan i ny form - två si
Svenska kyrkan genomgår just
nu stora förändringar. Inte till
sitt innehåll, men till sin form.
Kyrkan är alltså som förut, fast
ända annorlunda. Alltihop hand-
lar om. att Svenska kyrkan frän
den l januari 2000 är ett eget tros-
samfund och inte längre bunden
till staten.

Det har diskuterats i många, långa
år... Och det har skrivits och utretts.

Därför har du nog redan hört talas
om skilsmässan mellan kyrkan och
staten. Men vad. betyder det egentli-
gen och hur kommer den enskilde
Falköpingsbon att märka det?

Diskuterats länge
Egentligen handlar det inte om en

skilsmässa utan mer om förändrade

relationer mellan Svenska kyrkan
och staten. Det har genom åren
gjorts många utredningar både
inom kyrkan och av regeringen. Så
beslutet som träder i kraft vid års-

skiftet är ordentligt debatterat och
noga förberett.

Att Svenska kyrkan blir ert eget
trossamfund betyder att kyrkan nu
själv kan ta beslut i viktiga kyrkliga
frågor. Trots förändringarna kom-
mer man som medlem i Svenska

kyrkan - eller kyrkotillhörigsom det
egentligen ska kallas - även i fort-
sättningen att kanna igen sig.

Vad händer-egentligen?
Några av de stora förändringarna

blir:
. Svenska kyrkans medlemmar

betalar inte längre kyrkoskatt utan i
ställer en kyrkoavgift. Summan
motsvarar den tidigare skatten och
betalas som tidigare via skatte-
sedeln. Den som inte är medlem i

Svenska kyrkan betalar på samma
sätt som förut en begravningsavgift

Kyrkan föriindTOsmenfortfamndeärdetforsamlingensomär grunden förverk-

samheten. I församlingen firas regelbumimigtulstjanster. Foto Lars Pettersson.

som också tas ut via skattesedeln.

. I Svenska kyrkan finns det tret-
ton biskopar som leder var sitt stift,
samt en ärkebiskop. Det nya är att
kyrkan nu själv utser biskopar och
ärkebiskop. Tidigare utsågs de av re-
genngen.

. Det är fortfarande

kyrkopolitlkerna som tar beslut i
olika kyrkliga frågor, på för-
samlings-, stifts-, och nationell nivå.
Alla som tillhör Svenska kyrkan och
har fyllt sexton år har rätt att rösta I
de kyrkliga valen som hålls vart
fjärde år. Tidigare var rösträtts-
åldern arton år precis som i de all-
manna valen.

Det viktiga har redan hänt!
Den stora förändringen inom kyr-

kan trädde egentligen l kraft redan
1996 och den innebar att svenska

medborgare inte automatiskt blir
medlemmar i Svenska kyrkan. Med-
lem i Svenska kyrkan blir man ge-
nom dopet.

Även om Svenska kyrkan alltså
blir ett eget trossamfund och inte
längre är knuten till staten på samma
sätt som tidigare blir det inga stora
förändringar för den enskilde. För-
samlingen är fortfarande grunden
för Svenska kyrkans verksamhet.
Här firas regelbundet gudstjänst där
alla, alltid är välkomna a-tt delta.

70-års jubilerande församlingskår
Falköping har en livaktig
försam.Ungskå-r som. i år firar 70-
årsjubileum. Och det finns plats
for fler människor i karen.
Församlingskåren i Falköpings för-
samling har verksamhet under hela
året med ett uppehåll över somma-

Man träffas i Församlings-ren.
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hemmet eller i någon kyrka för
bibelstudier och för act lyssna till
olika talare. Programmet gör vi
själva, berättar Karin Irvefors som
är ordförande i den 70-års-

jubilerande kåren.
- Och det finns plats för många fler
medlemmar. Välkomna!

SVENSKA
KYRKAN
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Jor om det du behöver veta...

7ä9 kostar^let att vara mec
F^jJ^p^^^^^^h<pk *l*)<^^^^
[kronor per intjänad hundralapp under flera^r. Den|
l nya kyrkoavgiften beslutas av Kyrkftullntäl^ij^ch'
[ m5*ck?FpelS^)änl?'dS!N*ksåko<!"*>'?*<>t bli 1, 58

^onor för är 2000.rAv dessa-peiigar är 0,43 kro-
nor/hundralapp den speciella begravningsavgift
som alla svenskar ska vara med och betala, oavsett
om man är medlem i kyrkan eller inte. Det är sum-
man som det kostar för kyrkan att hålla med kyrko-
gårdar och lokaler för begravningar.

Fortfarande nyfiken?
Vill du veta mer om vad som händer med kyrkan
efter årsskiftet? Då finns det gott om information
samlad på Svenska kyrkans hemsida på internet,
www. svenskakyrkan. se klicka på kyrka/stat pro-
cesscn. Där hittar du den nya kyrkoordningen, svar
på vanliga frågor och annat viktigt.
Du är också välkommen att ringa till Urban
Jorméus som är informatör i Svenska kyrkan i Fal-
köping på telefon 051 5-776336.
Under vintern kommer det också att finnas gott om
broschyrmaterial och annan information om för-

ändringarna utlagt i alla kyrkor inom pastoratet.

Några hörnstenar i livet
Dop - Det är genom dopet som man blir medlem (dier
kyrkotlllhörig som ar det rätta namnet). Alla nyfödda barn
vars förälder eller föräldrar tillhör Svenska kyrkan erbjuds
dop i sin församling. Även barn till föräldrar som inte tillhör
Svenska kyrkan kan döpas, men dä & föräldrarna själva ta
kontakt med kyrkan. Dopet kan också ske senare i livet.

Konfirmation - Konfirmationen är en bekräftelse på
dopet. Under konfirmarionstiden lär man sig mer om kris-
ten tro och får möjlighet att diskutera livsfrågor och etik.
Alla som är döpta i Svenska kyrkan och vill konfirmeras far

göra det.

Vigsel - I kyrkans vigselgudstjänst ger kvinnan och man-
nen sina äktenskapsiöften offentligt inför Gud, varandra.
och församlingen eller de vittnen som är närvarande.
Kvinna och man förenas i äktenskapet. Det räcker med art
en av de blivande makarna tillhör Svenska kyrkan för att
man ska ha rätt till kyrklig vigsel. Om ingen av de blivande
makarna tillhör Svenska kyrkan är det ändå möjligt att gifta
sig enligt Svenska kyrkans ordning om det finns särskilda
skäl. Församlingen kan då ta ut en avgift för vigsel-
gudstjänsten.

Begravning - Svenska kyrkan ansvarar för begmvnings-
verksamheten i hela Falköpings kommun. Så är det i stort
sett över heta landet med några få undantag där begrav-
ningsverksamheten sköts av kommunen. Detta innebär att
Svenska kyrkan har kyrkogårdar och häller begravnings-
gudstjänster, FörsamiElngen har också lokaler för
begravningsakten och gravplatser för människor som ince
tillhör Svenska kyrkan. För detta betalar alla svenskar en
begravningsavgift.

 

av Anders Parsmo
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På Falbygden är det populärt att konfirmera'sig. Just. nu är 7 gI'"PPerJSang
med ca 130 konfirmander i bara Falköping pastoral* Men varför ska riiSfTegent-

r" ligen "gå och läsa"? Kyrkobladet frågade Erica Niggol som är ansvarig för
A- konfirmandarbetet i Svenska kyrkan i Falköping. '

-'. " '-~ ^.^
^ ' v , , y -. '.,.. * . i,, . **"*

Erica, varför ska man gå och konjwtttationsläsa i kyrkanf
- För att lära kanna Jesus och för att bekräfta sitt dop och vilja leva som lyisten. <«<"
Kostar, det något? S3f~ . . ;.
- Nej, de flesta grupperna är gratis, 'det är bara sommarläsningen som kostar lite-
pengar...,

Vad gör man under läsningen?
.
^.'»y^
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massa. utantill'-
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konflmt&^Sn'
^ Ring gärna till mig pä tel?-.^
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Foto Lars Pettersson, Tina Millqvist och Urban Jorméus. Text och montage UJ.
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Kontirp^ationen aren aktualisering av dop.^ l ordet konfirmation, som betyder

vad dopet redan har givit. " ur
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Vilken soppa!
- Prova du också, på S:t Olofs gård

Var äter du din lunch?

Kyrkoblädets enwiansredaktion
har hittat sitt favoritställe, håra
ett stenkast från torget i en skön
miljö och med trevliga med-
åtar e.

Förväntansfullt kliver Kyrkobla-
decs utsände över den slitna tröskeln

till S:t Olofs gård en kulen torsdag i
oktober. Med hungerkänslor och en
stark längtan efter medmänniskor..
det har varic en lång förmiddag, en-
sam, gloende på den kalla dator-
skärmen.

I farstun möter Ann-Mane An-

dersson med ett leende och en god
doft av ärtsoppa. Inne i de ljusa trev-
liga lokalerna hörs ett sorl och
klirret av skedar mot sprätt porslin,
der är redan ett 20-tal andra soppa-
sugna Falköpi ngsbor här.

Alla klarar det!
Det är enkelt och bekvämt att äta

sopplunch på S:t Olofs gård. Man
betalar 20 kronor (kreditkort accep-
teras ej!), tar soppa, bröd och ost
och sätter sig där det verkar trevligt.
Kyrkobladets utsände slår sig ner
hos Leif, som blivit något av en
stammis när det gäller torsdags-
soppan. Tillsammans ska vi betyg-
sätta lunchen.

Alltid något på gång
När vi under tystnad stillat den

värsta hungern, betraktat de vackra
akvarellerna runt oss på väggarna
och kommit till kaffet och den lilla

Lutherhjälpen
Sven s k 3 kyrk.mi, histundsi. imnrbctr

Postgiro 90 02 56-9

kakan, ja, då är vi beredda att ge S:t
Olofs gård högsta betyg för lun-
chen. Och det var kanske väntat!

Det är svårt att hitta en bättre och

trevligare plats än detta hus. På S:t
Olofs gård är det alltid någon ut-
ställning på gång. Huset sjuder av
aktivitet, prat och människor. Det
stickas, virkas, diskuteras, sörplas

kaffe och hålls olika samlingar. Och
det bästa är att alla är välkomna! När

allt detta kombineras med en lagom
kryddad och god soppa, ja, dä kan
det bara bli högsta betyg...

Gör ett besök själv. Soppan står
varm och redo att serveras varje
torsdag mellan 12.30-14.00.

UJ

Allebergs kyrkokör...
Fortsättningfrån sidan 5

mors vaggsång och en äldre herre
gav sig inte förrän han hade fått
höra "Johan på Snlppen".

Öppna mot de främmande
Konserten l den Lutherska kyrkan

i Chisago City föregicks av en
Köctbullsmiddag", en s. k. fund-

miser för något av kyrkans alla pro-
jekt. Med köttbullar i magen fram-
förde kören sedan alla de gamla
svenska sångerna för en entusiastisk
publik. Och så blev det "efcersnack"
förstås, och ett trivsamt och natur-

ligt tjatter spred sig utmed bänkarna
och i gångarna. Amerikanarna har
ett härligt och avspänt sätt att umgås

och drar sig inte för att prata nied
fräniniande människor. Tänk om vi

hade samma spontanitet och öp-
penhet i Sverige....

Intresset dör ut...
Intresset för Sverige och det

svenska är enormt. Men det är ett

intresse i utdöende. De yngre gene-
rarionerna kan ingen svenska, och
känner knappast cill svenska seder
och traditioner. "Svenska

Schuttbullar" och "Smörgåsbord"
är kanske det enda svenska som

återstår om tio eller tjugo år.
Ällebergs Kyrkokör turnerar i
grevens tid...

Ted Ros va 11
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'Vet du väl..."

Idag har det varit söndagsskola i Tiarps hem-
bygdsgärd. Ett tjugotal barn trängs i kapprummet och be-
rättar ivrigt om dagens "födelsedagskalas" - en liten fin
tavla med "Gud som haver" till höstens "jubilarer" och
glass till alla! Vi föräldrar smittas av glädjen där vi står och
väntar på de små. Plötsligt tränger sig en pigg och glad 6-
åring förbi, men i steget stannar han upp, tittar på mig och
säger:

- Der va/ länge sen vi sågs!
???

- Jo, du döpre ju lillebror, ver du väl!

Det är spännande, detta med dopet. Plötsligt blir
det alldeles påtagligt och nära. I en storebrors hjärna och
känselspröt har det etsat sig fast, och kul är det att påminna
prästen om det som hänt. Och det är nägot viktigt som har
hänt! Alldeles tydligt något som berör, som inte glöms bort
- för man var ju med dä det hände! Som ett drama - i en
dopgudstjänst bara för de allra närmaste, eller som en ma-
nifestation i församlingens mitt. Olika inramning, men lika
dramatiskt:

Med Noa, räddad ur sin ark

från stormigt hav till vårlig mark,
med Mose, lyft floden opp,
vi firar fest med nyfött hopp."

Dopet i församlingen" är jag ombedd art skriva
om på denna sida i Kyrkobladet. Det jag skriver om är nå-
got som händer varje vecka i Falköpings pastorat. Och sä
har det skett i 1000 är. Det är något alldeles fantastiskt! Det
är gott att bli påmind om hur dopet hör till vardagslivet. Så
var det Ju med 6-åringens ljuvliga kommentar: "vet du väl!"
Och sä är det varje gäng vi i gudstjänsten "firar fest med
nyfött hopp". Som exempelvis i Mularps kyrka pä
Tacksägelsedagen; mitt bland söndagskolcbarn, juniorer,
konfirmander, dopfaddrar, grannar, vänner, tillresta tyskar
pä älgjikt, församlingsbor och andra - simmanlagt 135
personer! - i en hägnande kyrka, sä fick vi vara med om när
Nelly Johanna Zerafia döptes i "Faderns och Sonens och
den helige Andes namn". Hennes inlevelse och engage-
mang i stundens högtid lämnade ingen oberörd! Inte bara
att hon var så söt och gullig, utan hur hela hennes väsen
utstrålade den värme som öppnar för dc allra djupaste per-
spektiven i mänskligt liv; här, en ny, liten människa, utläm-
nåd i världen, men nu så tydligt buren - i Guds gränslöst
kärleksfulla famn. Ett fäste - ett "kända näste" - varje dag
i livet; i livets var-dag.

Kring orden "samling och sändning" har många
lärda funderat i kyrkliga sammanhang. Dopet rymmer
både och. Där finns livsmönster som blir påtagligt: Här är
de döptas hem" sjunger vi i en nattvardspsalm, och pä-
minns om var kraften, närheten, inspirationen, finns att fä
för den döpte. Men samlingen inåt har ocksä en utätgäende

Sa tydligt buren i Guds gränslöst kärleksfulla famn"-
Prästen Mats Löwing berättar om dopet. Förstora... och
små.

riktning; den som Gud en gäng i dopet tydligt visade oss
pä: Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig
att vara hans lärjunge". Der är bland de mest laddade ocii
starka ord Jag får uttala i mirc uppdrag som präsr; nar du
döptes, sä kallade Gud dig till err lärjungaskap! Kanske har
du tänkt lire avundsjukt på Jesu första lärjungar; tänk om
man fän vara med! Se och uppleva! Men dä säger jag: Du är
också med! Just nu! Der var i dopet som Gud kallade dig till
lärjungaskap. Din tro kan vara svag, din engagemang kan
ga på romgäng, förmågan och kraften kan kännas uttömd,
men glöm dä aldrig vad Gud sade vid ditt dop: "Frukta
inre, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid ditt namn,
du är m in):

I allt som händer har dopet något viktigt an säga.
Om att vara buren, att vara kallad, att veta vem man tillhör,
att ha fått ett fantastiskt uppdrag - att vara ljus och salt -
eller som der stär i arets konfirmandbok: "Du blir kallad att
vara en agenc i den mjuka maktens revolution. Den som
handlar om din kamp för det goda, det kärleksfulla, det
skapade - mot det onda, håret, splittringen, och det
destruktiva. " Det gäller bäde 6-äriga söndagskolebarn,
präster och konfirmander, läsare av Kyrkobladct och alla
andra döpta...!

Mats Löwing
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Gruppförsändelse
till hushåll

Kyrkoblad


