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"Se, din konung komm
(Sak. 9.9)

"l har som människor fått en unik för-

måga, som skiljer oss från allt annat ska-
pat. Vi har fatt förmågan att ana Guds

närvaro, att uppleva hans verklighet, att tala med
honom. Man behöver inte ens vara kristen för att
ha med Gud att göra. Han finns överallt i sin ska-
pelse. Man kan möta honom på oändligt många
sätt: i naturen, i solnedgången och i stormen, i
björkhagarna om våren eller i snöstormen, i kon-
sten och musiken, i sitt eget hjärta och samvete, i
kärlekens arbete för nödens barn och i allt annat
gott, som vi får uppleva.

Det är därför som det inte finns något folk på
jorden som saknar religion och därför finns ordet
Gud på alla språk. Och att förneka Guds existens
som många säger sig göra idag är så fundamentalt
onaturligt. Det är som att förneka existensen av
sina egna föräldrar och sitt eget ursprung.

Ofta sätter en gudsförnekare in sig själv i Guds
ställe och skapar på detta sätt en märklig konstruk-
tion för tillvaron.

forts.

Hej
Det är jag som är Charlotte Olsson. Jag vikarierar efter Maria Ellhar som
informationssekreterare och har gjort detta Kyrkoblad. Det har varit en
intressant tid att få nya erfarenheter från det att jag snabbt blev ersättare
på denna tjänst. Jag gör allt från annonser, broschyrer till Kyrkoblad och
hemsida.

Det är ett oerhört roligt och gi-
vande arbete. Jag träffar många
trevliga människor och jag trivs
väldigt bra här på Falköpings
Kyrkliga Samfällighet.

Jag hoppas att ni ska njuta av
detta nummer av Kyrkobladet och
jag vill passa på att önska er en

God Jul & ett Gott Nytt Ar!

CfivCotte 0[ssm
Foto: Ingrid Olsson



er till dig"

Eller skyller man på slumpens urval för livets upp-
komst, vilket knappast kan vara sannolikare än
Guds existens.

Bibeln talar mycket om den oändlige Gudens
storhet, men samtidigt säger profeten Sakarja för
mer än 2 500 år sedan, att Gud skall komma som

en ringa konung på en åsna för att tjäna och ge sitt
liv till oss människor.

Och så hände det. Det var detta som de kände

igen, som vandrade med Jesus på jorden. Det är
detta de känner igen, som tror pä Jesus, och möter
Honom varje söndag i Kyrkan. Han som en gång
kom ridande på en liten äsna under massornas ju-
bcl, han kommer detta nya kyrkoåret genom sitt
Ord och genom Nattvardens underbara gåva.

Låt oss samlas och vara trogna Honom det nya
kyrkoäret i väntan på det sista Advent, när kon-
ungen skall komma i all sin härlighet och hämta sitt
folk till himmelens glädje. AMEN

CM

Foto: Ikon
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önskas alla i

Falköpings
pastorat

Väntjänst

T

Foto: Ikon

illsammans med Falköpings Kom-
mun skall vi försöka starta en vän-
tjänst. Vi behöver både män och

kvinnor som kan tänka sig vara en medmän-
niska till någon som behöver hjälp eller säll-
skåp.

Hjälpen kan bestå av att köpa mjölk, gå en
promenad eller följa med till doktorn.

Läsa en tidning tillsammans, spela spel eller
bara sitta och prata. Vi kommer att träffas pä
S:t Olofs Gård för att prata om hur vi skall gå
tillväga. Vi har tanke att börja i januari nästa år.

^. nne-Marie J{eden6erg
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Kyrkvaktmästarutbildning

lider en veckas tid har våra liyrkvakt-
mästare, tillsammans med kollegor
från Lidköpi ngs församling, gått en

kurs för att lära sig sköta om våra kulturhisto-
riska byggnader på bästa sätt. Detta är en sä
kallad PRYL-kurs, som så småningom skall
leda till certifiering av kyrkvaktmästarna. Att
städa och sköta om våra kyrkor och försam-
lingshem är en grannlaga uppgift och det lig-
ger ett stort ansvar på varje generation att föra
detta viktiga kulturarv vidare i tiden. Detta är
ett sätt för oss att axla detta ansvar.

Förkortningen PRYL utläses Projekt Yrkes-
bevis Lokalvärdare och är inte en kurs i sig,
utan den svenska normen för grundkunskaper
för lokalvårdare.

Kursen är upplagd med mycket diskussioner
om praktiska ting; frågor och problem som dy-
kcr upp i det dagliga arbetet. Kyrkstädning
innebär i sig speciella problem som vi nu beak-
tar i större utsträckning, än vad som tidigare
ingått i utbildningen av vår personal.

En ytterligare positiv effekt med denna kurs
(förutom att priset på kursen hålls nere), är ut-
bytet med kollegor från annat håll, som arbetar
med samma saker.

Tanken är att bygga på denna kurs under
nästa år. för att därmed komma fram till den

hett åtrådda certificringen. Men till detta åter-
kommer vi när det blir så dags.

CI(fnt fMoss6y

l

Falköpings och Lidköpings
kyr k vaktmästare på
utbildning.

Så talar jag med Gud (Till Rut)

Här inom mej har jag ett språk
som bara hj artat kan

här talar jag med Den som bär
det barn längst in jag alltid är,

här lyssnar jag till bönesvar
ty barn och Fader språket har
gemensamtmed varann

Ja, inom mej har jag ett språk
som saknar ord och ljud,

här talar jag med Den som vet

min tankes tysta ensamhet,

här lyssnar jag till Den som ser
den bönen som jag ordlöstber.
Såtalarjag med Gud

Mk Surman

Vrliffsjäkns anifetiy, argument 'FörCag
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Slättmissionens hjälpande hand

:c Olofs Gård rar aldrig semester. Även
, om vi ince ser någon göra något speciellt,
så finns det hela tiden människor som ar-

betar för vår hjälpverksamhet till "de gömda
och glömda i Ryssland".

Till Ryssland behövs många utsträckta händer
som kan nå denå

som behöver

vår hjälp. De ut-
sträckta hän-
derna är Slätt-

missionens hjäl-
pande hand,
som genom

Ingrid och Per
Stridh och deras

medhjälpare når Stickning på S:t Olofi gård.
ända fram till de gömda och glömda i Ryssland.
Der är inte bara ett barnhem vi skickar till utan
flem samr olika institutioner.

Det är bland annat våra loppmarknader, lotte-
rier och det hancverksgruppernas försäljning samt
enskilda gåvor,
försäljning av
skorpor, kol-
lekter och myc-
ket annat som

gett pengar.
Tack vare detta

har Scridhs

kunnat repa-
rera barnhem

med ny dusch,
diskbänk, nya
golv och väggar. Nya eldstäder och kylskåp har
installerats, skolor reparerats. Oändligt många
har nåtts av Slättmissionens hjälpande hand;
hem for kriminellt belastade ungdomar, sjuk-
hus och kyrka. Detta ar ett axplock av vad de gör.

Hjälpverksamheten är ett stort lagarbete för oss
på S:t Olofs gård. Måndagar är den stora arbetsda-
gen, men även andra dagar i veckan. Damerna syr
på maskin, stickar, virkar eller broderar. Herrarna
snidar fina dockskåp och dockmöbler som sedan
målas och tapetseras. Alle nytt packas för sig och
samtidigt pågår klädinsamlingen.

Träsmideri.

Matpaket till Rumänien.

Mänga sitter hemma och tillverkar allt från de
vackraste filtar och täcken till de mest fantastiska

sydda och stickade klädesplagg. En grupp kvinnor
från Åsarp kommer med stora säckar nytillverkade
kläder och dockor som en dam tillverkar. De som
tillverkar sakerna arbetar inte bara med händerna

uran med hjärtat.
Jag har träffat flera människor från Ryss-

land. Jag har haft förmånen att ha dem
som gäster i vårt hem, utav dem fick jag
lära mig mycket. Bland annat att de älskar

starka färger.
Rötr, grönt
och svart,

gärna tillsam-
mans. De blir

glada av färg.
Men skickar

vi bara gråa
och mörka

kläder, så går
det naturligt-

vis också bra, men vi ska inte vara rädda för

att skicka saker med färg.
Vi kan ju tänka hur det skulle vara att inte få

lön på flera månader, men ändå gå till arbete
varje dag, ucan att veta hur jag ska klä mina

barn när de skall

till skolan eller

vad vi får för

mat på bordet.
Eller när det

ingen värme finns
i skolorna på
grund av att eld-
städerna, är trasiga
och det finns inga

Paketen är uppskattade av alla. verktygatt-l^am5
eller värmeverkets personal strejkar för de har ingen
lön fatt på flera månader. Jag tror både du och jag
skulle ge upp. Men det är bättre att tända ett ljus än
att förbanna mörkret.

Nu vill Jag passa på att säga tack till alla er som på
olika sätt hjälper oss att hjälpa de gömda och
glömda i Ryssland. Ingen människa kan hjälpa alla,
men alla kan hjälpa någon.

J^nne-^Marie fHeäen6erg
(Foto: Sl-ättmissionen
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Kyrkans arbete i skolan
Kyrkans skolverksamhet har fimnits länge, så
kallad rastverksamhet. Men nu så fokuserar
Svenska Kyrkan i Falköping på att arbeta med
frågor om människosyn tillsammans med sko l-
ungdomar.

Karin och Charlotte , lärare på Fredriks bergs-
skolan.

om en extra resurs för skolan sam-

arbetar Svenska Kyrkan med lärare
på bland annat Fredriks be rgsskol an

med. frågor såsom mobbning, hur vi ser på

Många av
dessa ungdo-
mar har valt

att konfir-

mera sig, att
läsa hos Svens-

ka Kyrkan.
Mlarie Jo-

Hansson som

Eleverna ser på film som sedan diskuteras.
säger:

- Att möta konfirmander i skolan, hjälper
Svenskas Kyrkans att ha en fot kvar i verklighe-
ten. Detta är jätteviktigt, fortsätter hon, så att
vi inte hamnar utanför ungdomarnas värld.

Marie säger även att det är väldigt hälsosamt
att ungdomarna kan ifrågasätta och att man
som personal i kyrkan ställs inför sådana fråge-
ställningar. Meningen med detta är att det ska
levandegöra den tro man har, man sår ett frö
och ser vad som händer.

CfzarCotte OCsson

Elever på Fredriksbergsskolän som
Svenska Kyrkan besöker.

varandra, det utpräglade språket som nu finns
hos ungdomar idag ecc. I skolan får eleverna
se en film, till exempel "Hipp, hipp hora , en
svensk tonårsfilm som tar upp seriösa pro-
blem bland unga idag. Sedan diskuteras det
med frågor kring filmen, som väcker tankar
och känslor som relaterar till eleverna själva.

Kyrkoblad 6



Barnen mitt ibland oss

/ uppdrag frän Kyrkonämnden hölls den 11
oktober en kurs för Svenska Kyrkans anställda.
Kursen riktar sig till barn- och ungdoms ledare ^
arbetsledare och arbetsgivare inom Svenska kyr-
kan.

Kursens fokus lågpå vad personalen ska göra i en
situation där det misstänks att ett barn blir eller

har blivit utsatt for sexuella övergrepp.

ålet med kursen är att

personalen ska sammanställa en
handlingsplan och få fram hur de

vill jobba med dessa frågor som uppstår.
Kursens föreläsare var Nan Flodberg från

Församlingsförbundec som även skrivit en bok,
Ylva Wåhlin, Lorita Da Ros Grape från Svenska
Kyrkan, Marit Lundqvist - Norling som är ju-
rist och Jennie
Nordin frän

Svenska Kyrkans
Unga samt Mo-
nlca Dahlström

som är barnrätts-
konsulent och

som också skrivit

en bok om sitt liv

Mot dessa våra

minsta .

På kursen del-

tog representan-
ter från Fredriks-

bergs och Arkens
Förskolor, Mösseberg och Torbjörncorp. Marie
Johansson från Fredriksbergs Barn och Ungdom
ansåg att kursen var väldigt givande på grund av
att man fokuserade på hur Svenska Kyrkans per-
sonal skall arbeta för au få en handlingsplan och
hur man ska jobba med dessa frågor.

-Verktyg är vårt signalsysiem och när vi miss-
tänker sexuella övergrepp, så måste vi reagera,
säger N/[arie Johansson. Det är kyrkans uppgift
att stötta och lyssna. Men vi ska lägga oss i vad
som händer. Får man förtroendet från ett barn,
men det säger att det vill att man ska lova att

inte säga något så ska man inte lova för mycket,
eftersom man till slut är rvungen att berätta. Vi ska
dock inte ta på oss utredning- och. skuldfi-ågor,
fortsätter Marie, det är polisens och de sociala
myndigheternas uppgift.

Vanliga anställda inom Svenska Kyrkan har
samma skyldighet som kommunens personal, det
vill säga anmälningsskyldighet. I jäiTiförelse med
till exempel diakoner och präster, dar diakoner
måste få tillåtelse av personen som anförtrott sig
eller präster som aldrig kan avslöja vad som sagts
pga sekretess.

Kyrkonämndens uppdrag till Svenska Kyrkan
är att arbeta med handlingsplanen. Eftersom
detta är en väldigt viktig fråga måsce det finnas
förberedelser inför eventuella händelser där man

på något sätt misstänker eller får reda på att sexu-
ella övergrepp förekommer.

Kursen utgick från en bok "Mitt ibland oss" ett
nytt material som tar
upp fakra om sexuella
övergrepp, tystnads-
plikt, anmälningsplikt
och handlingsplaner.
Där finns också frågor
tillgängliga som skall
besvaras och de frågor
man svarade nej på,
där skulle man starta

arbetet. Frågorna är
svåra, vilket betyder att
man får fokusera mer.

- Dec är väldigt vik-
tigt med regler, det får

inte finnas någon gråzon. Detta gäller allt arbete
inom Svenska Kyrkan, avslutar Marie Johansson.

ECPAT (End Child Prostitution, Child
Pornography and Trafficking Children for Sexual
Purposes), ar en ideell förening som har till ända-
mål att genom informationsverksamhet, opinions -
och påverkansarbete och tillsammans med andra
parter bidra till att förebygga och stoppa alla for-
mer av barnsexhandel/övergrepp.

Charlotte Otsson

tFoto: C.M. uCtime(fia6yrån

Kyrkoblad



Högmässa med biskop
och S:t Olofs kyrkokör

Inledning niedkör, biskop ErikAurelius
och kyrkoherde Lars Magnusson.

Med ledning av biskop Erik Aureliw och kyr-
koherde Lars Magnusson firades S:t Olofs
Kyrkokörs 100-arsjubileum tillsammans med
en festhögmässa söndagen den 31 oktober, S:t
Olofs kyrka var jullsatt för att fira denna dag
och mässan direktsåndes även i lokalradion.

ed ljus tända och mysig stämning
i S:t Olofs kyrka inleddes hög-
mässan med sång från kören.

Kyrkokören hyllades och fick en lyckönskning
om att fortsätta i minsc 100 år till. Budskapet i
biskopens predikan handlade bland annat om
Sackaius rullindrivaren som efcer att bedragit
folket, lämnade tillbaka allt fyrfaldigt efter
möcet med Jesus. Med andra ord ska vi ta vårt
samhällsansvar, menade biskopen.

Biskop ErikAurelius höll dagens predikan.

Kyrkokören i ledning av Tore Svensson.

Man får inre glömma
bort att tjäna Gud i varda-
gen. Enligt Luther ska man
samla alla synder och kasta
dem i havets djup. Så vi
och Gud kan gå vidare. Bl-
skåpen tog även upp
sången, kan man tjäna Gud
genom att sjunga? Visse kan
man det och kyrkokören är
ett gott exempel på detta.
Det finns två sätt, sa biskop
Erik Aurelius. Det första är

gudstjänsten, med psalmer
och der andra är att man an-

svarar för andra människor

genom att sjunga.
Kollekten gick till Skara stiftsgård Flämslätt och

Hjo Folkhögskola. Efter cvangelieprocession, avslu-
tades denna musikfyllda högmässa med nattvard
och kommunikanter samt mer sång och musik.

CdarCotte Olsson

a^ SVENSKA
KYRKAN

Kyrkoblad

Evangelium lästes av kyrkoherde Lärs Magnusson.
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Alla hlelgons Dag
På Alla Helgons Dag den 6 november hölls Öppet hus på S:t Olofs Kyrkogård i samband med Kyrkogårdens Dag, Flera
hundra personer besökte kyrkogården för att tända ljus och minnas sina. nära och kära. Runt 150 personer närvarade vid
Minnesguds tjänsten i Uppståndelsens kapell. Utanför kapellet bjöds på glögg, kaffe och pepparkakor.

Alla gravar
var prydda

ri§S S^^i med vackra

|^^§E blommor
och tända

IJ^^nna

iL
l 

'̂^

kyli&a
»^'.BÄSig^s^^SS^^Ss^w-N

Många besökte S:t
Olofs kyrkogård och
Uppståndehem kapell för
att minnas sina nära.

och kära.Ellinor Norberg
spelade orgel och
ackompanjerades
med sang av
Ulrika Andersson.

Uppskattad
fika
serverades

;' kylan.
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l Svenska Kyrkans
kommunikationsplattform

Sedan hösten 2002 pågar ett arbete med
att tajram tydligare riktlinjer jvr kornmunika-
tionsarbetet på nationell nivå. I arbetet ingår
att ta. fram. en gemensam kommunikations-
plattfomi, kornmunikationspolicy, kommu-
nikationsstrategi och kommunikationsplan
samt en visuell strategi. Styrdokumenten är
bindande för nationell nivå och erbjuds övriga
nivåer.

oniniunikationsvision

En kyrka som människor har en
positiv relation till och känner glädje

över att tillhöra.

Koniniunikationslöfte

Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud.
Svenska kyrkan vill ge möjlighet till efter-

tanke, tro och engagemang.
Svenska Kyrkan vill vara en närvarande och

öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp.

Närvaro

Guds närvaro i världen föregår allt annat.
Det är i Gud som vi lever, rör oss och är dll.

Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närva-
ron i livets alla skeden. Svenska kyrkan vill vara
en följeslagare både i vardagen och vid guds-
tjänster och högtider som dop, konfirmation,
vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill er-
bjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engage-
mang och tro.

Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och
nära sorgen, nära livets Gud.

Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina
församlingar och sina kyrkor, och är en del av
den världsvida kyrkan.

Öppenhet
Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka

som välkomnar var och en som söker sig till
henne. Troende, sökare eller tvivlare, medleni

eller icke medlem - Svenska kyrkan vill vara Öp-
pen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv,
tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för
möten med Gud och med den som tydligast
låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus.

Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som
vågar vara ärlig kring trons villkor i samtiden.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd
och beroende av människors engagemang.
Alla kan vara med och påverka och det finns
rum för många olika sätt att ta ansvar for sin
tro.

Hopp
Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i

både ljusa och mörka stunder. Varje människa
är skapad rill Guds avbild och har rätt ull ett
värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en
kan fa uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyr-
kan vill ge rum for den tillit som gör det möj-
ligt att orka leva och det hopp som kan bära
genom tillkortakommanden, sorg och död.

Det innersta i Svenska kyrkan är tron på en
kärleksfull Gud, en levande och närvarande

Kristus och en helig, livgivande Ande. Den
tron är en gåva sonn skapas l mötet mellan
människor och med den Gud som l varje
ögonblick vill befria och skapa - på nytt.

Svenska Tf^yr^cm,
^yr^p^ansdet

E^ SVENSKA
KYRKAN
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Svenska Kyrkan 2004

Advents-, Lucia- och
julmusik

Ar efter år sjunger eller lyssnar vi till våra kära
advents-, Lucia- och julsånger, men ändå ledsnar vi
Inte på dem. Vi har samma längtan efter dem varje
år och de stämmer våra sinnen till eftertänksamhet

och glädje om och om igen.
I är liksom tidigare är traditionen förhärskande

l Falköpings pastorat vilket innebär att advents-
och julgudstjänstcr äger rum i alla våra kyrkor. Fal-
bygdens mänskor sjunger advents- och julsånger l
Mössebergs kyrka den andra advent. Luciafirande
blir det i S:t Olofs kyrka, där kören Knut Svennings
sjunger tredje advent. Bergaton firar Lucia i
Församlingshemmet med Per-Olof Ljungberg som
årets gäst. Det sker på Luciadagen, och det gör det
även i Yllestad där bygdens ungdomar medverkar.
Även bygdens barn i Luttra firar Lucia fastän inte
förrän fjärde advent.

Julmusiken

Strax före och under julen äger flera av dc tradi-
tionella julkonserterna rum i pastoratet. I S:t Olofs
kyrka sjungs julen in den 22 december vid två till-
fallen.

)eGe}n6(-<$y

Söndag 5112 kl 18. 00 Mössebergs kyrka
Advents - och julkonsert med Falbygdens mänskor
med so/ister.

Söndag 12/12 kl 17. 00 S:t Olofs kyrka
Ludatåg med kören Knut Svennings.

Onsdag 2211 2 kl 18. 00
och 21. 00 S:t Olofs kyrka
"Vi sjunger in julen". Kyrkans körer och Petriarci.

Torsdag 2311 2 kl 19. 30 Tiarf>s kyrka
Det hände for längesen", ̂ulmusik med Ållebergs

kyrkokör och Åslebygdens barnkör. Solister och
instrumentatister.

Söndag 26112 kl 14. 00 Släta kyrka
"Fröjdas vart sinne". Julmusik med Allebergs
kyrkokör och Aslebygdens barnkär. Solister och
fnstrumenta/ister.

Då medverkar kyrkans körer, S:t OlofGospel,
Bergatons barn och Petriarci. ITiarps kyrka kallas
alltid programmet "Det hände sig för länge sen
och engagerar Åslebygdens barn, Allebergskören
och instrumentallster.

På annandagen klingar julmusiken i Släta- och
Mössebergs kyrkor och på Trettondedag jul kan
man lyssna till Bel Sona i Yllestads kyrka. Jul-
perioden avslutas med konsert i Fredriksbcrgs
kyrka den 23 januari där Falköpings Orkester-
förening tillsammans med hundratalet körsång-
are frän Falköping sjunger och spelar. "Förklädd
Gud" av Lars-Erik Larsson är ett av verken som
framförs. Förutom dessa speciellt nämnda
musiktillfällen finns många gudstjänster där mu-
siken ges ett stort utrymme, inte minst på jul-
natten. Du finner dem nedan och i predikoturer-
na.

Som du ser sä finns det mycket att välja på. Vi
hoppas att du ska finna tillfällen för vila och re-
kreation när du besöker våra kyrkor i gudstjänstcr-
na. Vi önskar dig riktigt sköna advcnts-, jul- och
nyårshelger.

eK,yr^omusi^erna

Söndag 2611 2 kl l 8.00 Mössebergs kyrka
"julens psalmer och sånger". Kyrkans körer.

fämfcwf

Söndag 2, l kl IS. OO
Johan Stengård m fl.

Fredriksbergs kyrka

Söndag 23/1 kl l 7.00 Fredriksbergs kyrka
"Förklädd Gud" med Falköpings orkesterfärening och
körer frän Falköpings församling.

11 Kyrkoblad



Kort & Gott

Tomten

är snart

här...

Juleljus och glädje! Klappar, tom.-
tar, julskinka, nötter och chok-
låd. Tända ljus i mörkret och
.mysa med familjen i väntan på
tomten, det vill säga Ture Mörk,
som har sparat sitt skägg länge nu
for denna högtid. Den 13 decem-
ber börjar tomten arbeta ojfici-
elit. Så har du varit snäll i är

kanske du far ett besök av Ture,
var egna jultomte.
Det ser vi nog alla fram emot,

eller hur?

Notiser
Fem

timmar lång
predikan

(APT/Dagen) En
rumänsk präst har
dömts till isolering
same en diet bestående

av vatten och bröd i en

månads tid.

Anledningen är den
fem timmar långa
begravningsgudstjänst
som han hållit för

några rejält uppretade
anhöriga.

I begravningscalet,
som milt sagt drog ut
på tiden, hann prästen
tala om politik, histo-
ria, läsa flera dikter

samt förklara grund-

erna i hjärtkirurgi. Or-
rodoxa kyrkan säger att
en begravningsguds-
tjänst under normala
omständigheter inte
ska vara längre än en
timma. Femrirnmars

begravningen iär vara
en hämnd från präscens
sida som tidigare haft
groll med den avlidnes
familj.

Musik med
dolt
budskap

(APT/Ny Teknik)
Varuhus i Japan har gått
ifrån den traditionella
kommunikationen

med att ropa ut medde

landen till de anställda i

högtalarna. Istället väl"
jer man musikstycken
som de anställda kän-

ner till budskapet EIV.
Beacles Help" spelas
när det behövs folk i

kassan. Ledmotivet till

filmen Rocky spelas när
dagens förväntade för-
säijning uppnåtts och
Singing in the rain"

när det regnar utomhus
och varorna behöver

slås in lite extra för att

skyddas från regnet ur-
anför de fönsterlösa va-

ruh åsen.

Detta skulle kanske

också vara något för kyr-
kan? Om andaktsljusen
börjar brinna och man
lice diskret vill tillkalla

vaktmästaren kan man

scämma upp i psalm 61
- Lågorna är inånga".
Och den kantor som

vill pika församlingan
för mesig psalmsång
spelar givetvis psalm
44 - "O, giv mig tusen
tungors ljud!'

Bedjare
stör

flygtrafiken
(APT/Dagen)

FIygplansbesättningar
har under flera års tid

haft problem med pas-
sagerare som överför-
friskat sig. Nu meddelar
Elal, israeliska statens

flygbolag att det till-
kommit andra pro-
blem. Av hävd och tra-

dition st-år ortodoxa ju-
dar upp när de ber -
och så även på flygplan!
Detta gör att det blir en
hel del störningar och
ki-ångel för kabin"
besättningen som har
svårt att komma fram.

Därför kommer man

nu att plocka fram en
skrift med vett och eti-

kett vad anbelangar
flygning och bön.

(Arguments Presstjänst)
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VÄLKOMMEN
TILL

S:T OLOFS
GÅRD

Vi är tacksamma för att
så många vill skänka
kläder och andra före-
mål till oss.
Garn, tyg, sybehör,
lakan, gardiner, under-
kläder och skor är något
vi önskar i större
utsträckning.
Men kläderna måste
vara hela och rena!

När ni lägger ner saker i
säckar, kassar eller
kartonger, lägg inte
vassa föremål bland
kläderna utan packa
detta för sig, väl pake-
terat.

Insamlingen sker en-
dast på måndagar
mellan 9-18.

För att bestämma
annan tid var vänlig ring
0515-776325.

Tack för

ditt bidrag!

S: t Olof Gospel söker altar
Vi övar tisdagar kl 19. 15

jämna veckor iförsam. lingshemmet.

Ring Ellinor tel: 77 63 35
eller

Gry tel: 070-2685277

Julottefrukost
på S:t Olofs gård direkt
efter ottan
i S:t Olofs kyrka.

Välkommen

att avnjuta en härlig frukost
med gröt och smörgås!

Anmälan senast den 16 dec
på tel: 0515-77 63 25

13 Kyrkoblaä



Uit^ Q v VQrffz

Hänt i
Svenska

Kyrkan
Lutherhjälpen satsat
psykosocialt

I samband med katastrofer på olika platser i världen
har Lutherhjälpen utvecklat kompetens att göra
psykosociala Insatser. Detta är ännu förhållandevis nytt
när det gäller humanitära insatser även om arbetet i sig
har pågått länge. Lucherhjälpen har en personalpool med
inriktning på psykosocialt arbete. Flera medarbetare har
under 2004 varit utsända till Guinea och Liberia i Väst-
afrika samt till Colombia.

Psykiska och sociala aspekter är lika viktiga som de
omedelbara fys iska behoven för att människor skall reha-

biliteras efter en katastrof och för att bygga upp ett nor-
malt liv igen. De som arbetar med dessa frågor under-
stryker vikten av att ta vara på den inneboende förmåga
som människor har att kunna hantera det som de varit
med om.

HOPP
Under våren 2004 startades en kampanj med syfte att

arbeta för att den israeliska ockupationen av palestinska
områden upphör. Svenska Kyrkan engagerade sig till-
sammans med ett antal andra kyrkor och organisationer l
detta arbete som initierats av Ekumeniska Palestinanät-

verket. Kyrkostyrelsen fattade för Svenska Kyrkans del
beslutet att ställa sig bakom kampanjen som skall pågå
2004-05.

Namnet på kampanjen kommer från de inledande
bokstäverna i: Hav Ockupationen av Palestina. Svenska
Kyrkan fick igenom sitt engagemang i denna kampanj
stark kritik från judiska och pro-israeliska organisationer
som menade att budskapet var alltför ensidigt riktat mot
Israel. Sveriges Kristna Råd beslutade senare under våren
att Inte engagera sig l denna kampanj.

Vr S)ag6o^en meä'^yr^pafmanac^a
2004/2005, VerSum
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Eftertankar

Jul i vårt hus
Snart är vi där i garaget eller på vinden och letar efter vara
kärajulsaker igen. Hysteriskt letar vi efter de perfekta j ul-
klapparna. Det blir lätt att man glömmer julens budskap i
all stress.

Stress, stress, stress är nog vad många förknippar Julen
med. Granen ska kläs, skinkan ska kokas, alla julklappar ska
köpas och däremellan ska man hälsa på all släkt och jul-
städa. Visst glömmer nian lätt av vad julen egentligen hand-
lar om.

Sätt dig ner, tänd ett ljus och ta etc djupt andetag. Det

finns en glädje och värnne i julen. Det är en rid då vi alla
samlas för att träffas, ta hand om varandra även de en-

samma som inte har någon, äta god mat och inte bara tänka
på vad man ska få i julklapp.

Det är en tid då vi firar Jesu födelse med- kärlek och
värme. Även om samhället är som det är idag, så tänk bara
på den stund då du sitter ner och är omringad av dina nära
och kära, det är det som är det viktigaste.

Så även om. julen är stressig, ta en minut och gör något
som får den där känslan att komma tillbaka. Ta vara på d-en
och ha den med dig även efter jul.

Ha nu en riktigt mysig jul och ett härligt gott nyt t år.

Cfiarfotte OCsson

w.-.^w^
juLKoR^i ...Jäfctyt »ctf <(yR i,

.., »M M MC<( datpRM ati e-
Po^teM( jNtåg taM WN >
alla faLL ffåRZ Ute poRto.

av Anders Parsmo
e Argument Förlag 2004

OM Mao eapa
fick. iNilefKiS
eactawa. (D
~tåi satt!. :.
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