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Många av ervsom far detta kyrkor

T)lad i sina händer såg i^TVJfilmen frän
Korea. Ni minns flickan Young Ja, som]
fått båtla||öenen avklippta

jacluj tsistis av siflä. foräld???"
fn39t L%li?rliiälpfflIfålt^>rQteserIpch]
nytt levnadsmod.

»Young Tfa ärbara' er^avye^ 0.000']
imputerade i|?Corea. '<>Kyrkans réha.bili
ceringscenter^i huvudstadert*Seoul^.rbej
tar iniensivt^föyt t hjälpa dessj^tst
ta med prmeser, psykisk ̂ ard 5cI7ä1

15S?SSnin§ltill*ett samhäll^med en ni
'gativ inställning till detta problem*Detj
kbist^nd (Lutherhjälpen* förmedlare till)

lenna institution* betyder bl.a» att c:aj
(00 människor varje år kan lamj

[oliyggliga isole^ng och itei.blLu?!
i samhallsgaSenskapen^
feiffl3VSparbÖ5Fa fkommevfcomfef

fjälsning och en vädjan från Young ]i
\och alla*hennes olyckssyskon runt om
\världen, 't

 

n*hälsnmg"o'chyt'lVjs,Sj£J^tk\
^lIat£r, *^ijffqtuMan'!äril fpS fbos!

IforyfitSS^^ff Ni tillsltmman^dryft
\^^5 fKljony kronor IPe*ssitte^omeåe^

bart in i vårt världsvida hjälparbete.
Ett lika varmt tack till Er, som nu för
första gängen vill ha sparbössan i Ert
hem l fasteud'

Sparbössan kommer också med en en-
trägen vädjan från Young Ja. Glöm In-
te bort oss! Från många håll i världen
når oss ropen på hjälp. 1967 var de sto-
ra tragediernas år. Nöden i världen
kommer Inte att bli mindre år 1968. Far
vi göra oss döva inför dessa nödrop där-
utifrån?

Lutherhjälpens Fastesparbössa är den
möjlighet, som vi har i Fastan 1968, att
rädda människor i Afrika, Asien och
Latin-Amerika ur nödens järngrepp.
Följande projekt står alltjämt pä pro-
grammet:

VAD SAMLAR VI TILL?
Som förr om åren till Lutherhjälpens

projekt l samarbete med Lutherska
Världsförbundet, Kyrkornas Världsråd
och Svenska Kyrkans Mission. Det gäl-
ler bl. a.:

. Stöd åt de beträngda lutherska kyr-
korna bakom- järnridån.

. Hjälpinsatser i Grekland i samar-
bete med den ortodoxa, kyrkan.

. I Mellanösterns yrkesutbildning, in-
te minst för blinda ungdomar, sjuk-



ling.

. En alltmer iutensifierad hjälpinsats
i Indien. Insatser för att ge landet
brunnar och mer åkerjord men ock-
sä. direkt bespisning.

. I Hongkong rullande mjölkbarer,
yrkesutbildning, kliniker, tbc-hjälp,
individuell hjälp åt fattiga familjer.

. Tbc-vård, hjälp åt amputerade i Ko-
rea.

. Mjölkstationer i Algeriet.

. Bespisning, sjukvård, uppodling av
jord åt flyktingar i Tanzania och i
Zambia.

Vattenborrning och
ningar i Rhoäesia.

dammanlägg-

. Flyktinghjälp i Vietnam.

. Olika självhjälpsprogram - skolor,
läseböcker, jordbruksutbildning m.
m. i samarbete m.ed de unga kyrkor-
na i Asien och Afrika (genom Lut"
herska Världsförbundets avdelning
för u-h j alp).

Sparbössan pS, matbordet ber om en
slant varje dag. Ni ger hur mycket eller
hur litet Ni vill. Men tänk om vi i är
skulle enas om att ge ett verkligt offer
- ge så att det känns. Vi har fortfa-
rande resurser att ge ett sådant offer.

»Ett brutet bröd» är mottot för Fas-
tensamlingcn 1968. Det vill också på-
minna oss om Fäste- och Passionstidens
budskap till var och en av oss - om det
Bröd, som »kommit ner från himmelen
for att giva världen liv». I kyrkorna
får vi varje söndag lyssna. till detta bud-
skåp.

Särskilt hälsar vi Er välkomna till
pastoratets kyrkor PALMSÖNDAGEN
DEN 7 APRIL. Vid dessa gudstjänster
lämnar vi gemensamt fram våra spar-
bössor. (Se predikoturerna i kyrkobla-
det)

De hem som också efter Palmsönda-
gen vill fortsätta att bryta sitt bröd
med den hungrige genom att månatligen

bössa (modell av en »rullande mjölk-
bar» i Hongkong). Den är avsedd får
dagligt hruk aret runt.

Med tacksam hälsning

Rudolf Johansson Gordon Möne

Stig Lu-ttermark Gert Alnegren

Britta Johansson

Mitt på dagen-psalm
Dn, som genom gatans
trängsel korset bar,
kom! Med din försoning
mitt ibland oss var.

Kom pä stenar nötta
av miljoner steg.
Här din vingård ligger
och din akerteg.

Mitt i bnllret kan ditt

rikes stillhet bo,
under hårda stenen

vetekornet gro.

Timmarna som störtar

larmande förbi
tillhör dig - ej bara
tyst och ensam tid.

Kom. i middagstimman,
kom. i solens ljus!
Låt din stämma höras

genom stadens brus!

Mitt i dagens brådska
;' min styrkas tid
jag ditt ljus behöver
och din starka frid.

Anders Frostensson

(S:t Jakobs kyrkoblad)



JAG ÄR INTE
RELIGIÖS

sa en man till mig liäromdagen. Och det
är mänga som säger detsamma. Kanske
t. o. m. någon, som just har församlings'
bladet f sin hand. - Det skulle vara så
intressant att få veta, vad folk egentll-
gen menar med de orden. Sannolikt döl-
Jer sig olika varor bekom denna varu-
beteckning. Kanske tjänstgör orden som
ett slags ursäkt för att man inte befat-
tar sig med religiösa ting: gå i kyrkan,
läsa bibeln, knäppa sina händer. »Nej,
du förstår, sådant befattar jag mig inte
med. Jag är nämligen inte religiös». Det
behöver visst inte ligga någon speciell
motvilja mot kyrkan och kristendomen
i det. Bara en hövlig ursäkt för att man
inte befattar sig med sådana ting. Det
är ju andra, som ar mer nödvändiga och
påträngande,

Kan det tänkas att orden döljer ett
lättvindigt sätt att bli kvitt svära och
påträngande frågor?

Eller avslöjar de en jordbunden män-
nlska, som därmed vill säga, att hon
överhuvud inte intresserar sig för dessa
ting. Det är inte gott att veta. Kanske
vet folk inte egentKgen vad de menar,
när de säger de där orden, - Det skul-
le säkert vara bra, om de tänkte sle; lite
för Innan de brukar den lilla. lättvlndl-
ga formuleringen. »Jfig är inte religiös».
Man kan vara frestad att svara dem:
»Jo, visst är ni religiösa. Ni ar mer re-
livlösa an ni själva förstår. Ni har
många gudar, soj-n ni dyrkar. » Männi-
skan är ohjälpligt religiös har det sagts.
Det är mycket som tyder pä det.

»Jag är inte religiös». Det går an att
säga det till en präst eller en annan
människa. Kan man säga. så till Gud?
Har Gud verkligen skapat någon män-
niska så, att hon Inte har någon möjlig-
het att komma i kontakt med honom.
- Jag tror det Inte, bland annat därför
att det står skrivet: »Gud vill att alla
människor skola bliva frälsta och kom-
ma till kunskap om sanningen.»

Sverre Breche i Lier Meni^hetsblad

Nya tjänare
i församlingen

I förra kyrkobladet fick vi säga tack
och farväl till två av vara församlings-
arbetare, församlingsdiakonlssan Karin
Karlström och kyrkoadjunkt Göran
Lewln. Denna gäng liar vi glädjen att
häisa två nya medarbecare välkomna.

I pastor Lewlns ställe kommer nu v.
kyrka adjunkt Gert Alnegren. Han

prästvigdes l december förra året och
detta är hans första befattning. Men han
är inte ovan vid kyrkligt arbete. Under
sin studietid har han deltagit i olika for-
mer av församlingsarbete, inte minst ar-
betet bland ungdom och vi f-äster stora
förhoppningar vid hans insatser på det
området här. - Pastor Alnegren är
född 1942 i Göteborg. Tog studenten i
Göteborg och liar bedrivit sina teologis-
ka studier vid Lunds universitet. Hans
maka, Ulla, är folkskollärarinna, ock-
så hon född l Göteborg, och sedan den
30/12 består familjen av ytterligare en
medlem, lille Per. - De bebor fastig-
heten Dotorpsgatan 48, samma hus, som
pastor Lewin hade sin bostad i. - Vi
hälsar dem hjärtligt välkomna, till pas-
toratet och arbetsgemenskapen.

I väntan på att församlingsdiakonls-
sans plats skall kunna besättas med or-
dlnane befattnlngslnnehavare, vilkei
kan ske tidigast i höst, har fru Britta
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Johansson, maka till framlidne pasto-
råts adjunkten Tage Johansson, Fors-
hem, och nu bosatt å Bergsllden 50, lo-
vät att pä halvtid träda in i arbetet. Vi
är mycket glada, att hon ville hjälpa
oss i denna brydsamma situation. Hon
kommer att ha ansvaret för distrlbutlo-
nen av dophalsningar och kyrkoblad,
och besöka gamla och sjuka. Inte heller
för henne är detta arbete något nytt.
Hon fortsätter en gärning, som hon är
förtrogen med. Varmt välkommen!

Båda befattningshavarna. behålla fö-
reträdarnas telefonnummer. Se kyrko-
blad: »Kyrkotjänare».

r o
små

församlingsbor...
Till kyrkan gick det en gäng

församlingsbor tio.
Då kom där en regnskur - och så

var det bara nio.

Nio små församlingsbor till ma. ssan
ville vandra,

en sov för länge - längre än de andra.

Åtta små lekmän sa - det ar vackert
väder nu!

En for till sommarstugan - och ^å
var det ba-ra sju.

^^ ^^i. ^. Au^ijtj. ^ii. ^. ii^^yui a. v A. yrj\~

klockorna väcks -

men en gick till idrort&pUtsen
och sa. var det bara sex.

Sex små församlingsbor älskar små hem,
en stannar hemma vid sin radio
- och sa </£ir der bara fem.

Fem små. församlingsbor i bil till kyrkan
skulle styra.

En var rädd för drag - oc\\ sä var det
bara fyra.

Fyra små lekmän sjöngo om tro, hopp
och mod.

En fann psalmerna för länga - sa var
det bara. tre som återstod!

Tre små församlingsbor var trofasta
som få.

Men en blev stött på prästen
- och sä var det bara två.

Två små församlingsbor satt i kyrko-
kommitcén -

där blev de osams - och sä var det
bara en.

En liten lekman hade ett väldigt sja -
han gick kring med kyrkbladet -

och så var det plötsligt två.

Två lekmän tänder tron hos nån de
känner -

och efter någon tid var det fyra
goda vänner.

Fyra lekmän var trogna utan måtta -
och elden spr&d. sig - och en söndag

var de åtta.

Prästen kan ej draga, sin kyrkas vagn
alle>n.

Han behöver många hjälpare -
skall inte du bli en?

Från engelskan av Karl Erik Forssell
(biskop i Borg stifta Finland)



EN MODIG MAN
/ studentskrivningarna i engelska.

;' höstas gavs som deluppgift uppsats-
ämnet »A brave man». Stad. Owe

Johansson i L III B skrev därvid en
uppsats, som fick högsta betyg. Vi
har fått öwes tillåtelse att här införa
en översättning, som han själv gjort.
Även i sin svenska spräkdräkt för-
medlar uppsatsen ett starkt intryck,
tycker red.

Han levde för nästan två tusen år
sedan.

Han var inte någon berömd konst-
när, och han skrev inte några stora bok-
verk. Inte heller blev han någon krigs-
hjälte. Kejsarkronan hörde inte honom
till - men ändå skapade han ett stort
rike.

Det var inte något palats av marmor,
som såg honom födas, och han ärvde
inga skatter på jorden.

Nej, han föddes i ett fallfärdigt gam-
malt stall och hans första bädd i den
här världen var strå. Hans moder, den
fattiga jungfru Maria, ägde inte mycket
mera än sina egna kläder och sitt rena
samvete, men hon var kanhända. den
lyckligaste mor, som någonsin har fun-
nits.

Pojken växte upp, han var som alla
de andra pojkarna i grannskapet. En-
dast hans mor såg, att han i själva ver-
ket skilde sig frän sina vänner i sina
tankar och med hela sitt handlingssätt.
Hon såg det, därför att hon visste hans
verkliga ursprung.

Då han var l trettioårsåldern, samla-
de han tolv män omkring sig.

De var alla kända som hedervärda
samhällsmedborgare, de hade sina arbe-
ten, och det fanns ingen rimlig anled-
ning ull varför de skulle följa den här
underliga människan. Men det säg ut,
som om de drogs till honom på ett un-
derligt sätt; han bara sade sitt: »Följ

mig», och de lämnade sina hem och sina
yrken.

Sedan började han predika. Han
vandrade genom hela landet med de
tolv, sina lärjungar, och han talade till
vem som helst, som ville lyssna, om kär-
lek och om frid. Han talade om ett
kommande rike. Guds rike, han talade
om synd, han talade om frälsning.

Många människor trodde hans ord,
men mänga önskade hans död. De hata-
de honom, och de fruktade honom, där-
för att de insäg, att allt vad han sade
var ratt.

De kunde inte stoppa honom med ho-
telser; han bara fortsatte sitt verk, och
folkskarorna, som följde honom, blev
allt större.

Så togs han till fånga och kastades i
fängelse. Han gjorde inget motstånd,
och soldaterna hade aldrig sett ett så-
dant mod som hans. Inte ens när han
stod inför domstolen, visade han tecken
på någon rädsla.

Han befanns skyldig, och domen föll:
korsfästelse.

Han tvangs att själv bära sitt kors
den länga vägen upp till kullen, där
han skulle korsfastas. Han gav nästan
upp under sin enorma börda, men. han
klagade inte. Och han klagade inte, nar
de naglade honom vid korsets dystra
stam.

Där dog han en långsam död med
outhärdliga plägar. Men det var inte en-
dast av sina egna smärtor han led; han
hade ocksä tagit en hel världs alla syn-
der upp på korset, som färgades med
oskyldigt blod, korset, som har blivit
en symbol for skam och lidanden men
även en symbol för tro och seger.

Allt detta hände mera än nitton år-
hundraden tillbaka i tiden, men det är
inte bara historia. Mannen är inte död,
han lever. I dag.

Hans namn behovs inte nämnas. Han,
var Guds son. Han var Jesus Kristus.



OVÄRDIGAS VÄRDE
Här följer en artikel ur Korshaers-

bladet, utgivet av Kirkens Korshaer
; Köpenhamn, som. är en motsvang-
het till var Stadsmission.

Ibland brukar man säga om en män-
niska, att han eller hon är en mycket
värdefull person. Och andra har man
ibland lätt for att beteckna som »vär-
delösa». - Det sista uttrycket före-
kommer som väl är mera sällan. Men
man kan ibland se, att det avänds -
särskilt om människor vars borgerliga
duglighet har kommit l misskredit.

I det borgerliga samhället bedöms
människorna efter sina Insatser, sina po"
sitioner i samhället, hur mycket pengar
de har, sitt utseende, om de gjort suc-
ees eller om de inte har något alls av
allt detta. För fullständighctens skull
tillfogas, att -folks moraliska hållning
och beteende nog spelar en betydelsefull
roll i detta sammanhang.
Denna värdering är alltigenom världs-

lig och l grund och botten skiljer den sig
inte ett spår från den som anläggs av en
premieringsnämnd på en djurmarknad.
Därför att den icke tar hänsyn till en
människas sanna värde.

I Guds ögon är denna värdering inte
bara missvisande utan fullständigt vär-
delas. Och allt var vi än försöker styra
ut oss med i olika avseenden är bara
tingeltankel. Det är i det sammanhang-
get- det stora sammanhanget - helt
av underordnad betydelse hur mycket
vi äger, om vi kan litet eller mycket, om
vi en gång i en nekrolog blir höjda till
skyarna eller om vårt liv då pä grund
av en försummelse inte ens blir om-
nämnt. Ja, det är likgiltigt vad a_ndra
tänker om oss eller hur vi ser på oss
hjälva. Allt detta säger ingenting alls
om en människas verkliga värde.

Det är nämligen Guds kärlek som be-
stämmer vad en människa är värd. Och
det värdet heter: »KRISTUS». »Ty sä
älskade Gud världen, att han utgav sin
enfödde son ... » (Joh. 3: 16). »Värl-

den» står det, och det betyder alltså,
att det inte finns en enda människa på
denna jord, som inte är föremål för
denna gudomliga kärlek. Detta gäller
också den människa som öppet har för-
spillt sitt liv och alla sina chanser här
pä jorden. Denna människa betyder
nämligen så oändligt mycket för Gud,
att dess värde bara kan anges med ett
enda ord: »KRISTUS» - Han är lö-
sensumman för den människan - for
dig och för mig.

Gud älskar oss inte därför att vi är
så värdefulla. Utan vi är värdefulla
därför att Gud älskar oss.

NY KONFIRMANDDRÄKT

Sä här kommer våra konfirmander att vara
klädda vid konfirmationen i var.



^uast]anster i raiKopings pasrorai

för passionstiden och påsken
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Reservation för ändringar.

A == kyrkoadj. Alnegren
F == familjcgudstjänst
J = kyrkoh. Joha.nsson
L = komm. Luttermark

Även i Församlingshemmet hålles fa-
miljegudstjänst den 10 mars kl. 9. 30,
varvid Bibel för barn utdelas liksom vid
de andra famlljegudstjänsterna. Pas-
sionspredikningarna i Falköping hallas
enligt följande: I Församlingshemmet
pnsd. 28/2, 6/3, 20/3, 3/4, i Mössebergs
kyrka 13/3, i S:t Olofs 27/3 kl. 19.
I Friggeraker passionsandakter varje
kväll i stilla veckan kl. 19.30. För pas-
sionspredikningarna i Luttra och Tor-
bjorntorp hänvisas till predikoturerna i
ortspressen.

M = komm. Mäne
N == högmässa med Nattvard
n = nati:vardsgudstjänst
P = prosten Ahlncr

Två aktuella kvällar
anordnas i Falköpings församlingshem
under mars och april, nämligen den 4
mars och l april. Tidpunkt 19.30.

Ämne: Hur kommer förhållandet
mellan stat och kyrka att gestalta sig i
framtiden?

DU, som arbetar i CENTRUM!
Varje morgon i S:t Olofs kyrka morgonbön kl. 8.30-8.45.

Passar Din tid?

Grip då tillfället till samling och krafthämtning före dagens arbete.



KYKKU l JANAKb
Kyrkoherde Rudolf Johansson, Präst-

gårdsgaian 5. Tel. 100 03.
Komminister Gordon Möne, Mösse-

bergsgatan 9. Tel. 105 05.

Komminister Stig Luttermark, Tor-
björntorps prästgård. Tel. 311 27,

V. kyrkoadj. Gert AInegren, Dotorpsg,
48. Tel. 15376.

Vid önskan om enskilt samtal med
präst: skriv eller ring vederbörande
för överenskommelse av tid.

Vid långvarig sjukdom: meddela gär-
na någon präst detta för erhållande
av besök.

M'usikdirektÖr Jens Bartler, Odengatan
23. Tel. 11034.

Kantor Karl Gustafsson, Bergsängsv. 5.
Tel. 12975.

Kantor Karin Andersson: S:t Sigfrids-
gat. 55 (för Friggeräker). Tel. 110 36.

Organist Ingemar Henningsson, Berze-
liigatan 32 (för Luttra). Tel. 124 04.

Kantor Ingemar Wahlberg, Torbjörn-
torps skola. Tel. 310 51.

Ungdomssekreterare Gunilla Persson,
Danska vägen 193. Tel. 181 18. Exp.-
tid: måndag-fredag (utom torsda-
gar) 10-12.

Vik. församlingsdiakonissan fru Britta
Johansson, Bergsllden 50. Tel. 108 13,

Kyrkväktare Sigvard Gabrielsson,
Schéelegatan 32. Tel. 105 06 i För-
samlingshemmet. Telefontid 10-11
månd. -fred. (Bostaden 15278).

Kyrkväktare Sten Mårtensson, Dans-
ka vägen 115 (för Mössebergs kyrka).
Tel. 107 12.

Kyrkvärd Herbert Friggeråker, Frlg-
geråker. Tel. 101 11.

Kyrkväktare Hilding Buhre, Torbjörn-
torp. Tel. 31063.

Kyrkväktare Edor Hermansson, Luttra.
Tel. 34041.

Sigurd Kochs gata 20. Träffas varje
vardag 10-11 å kapellet, Nya kyr-
kogården. Tel. 138 06.

Kyrkokamrer Carl Olof Södergren.
Tjänsterum i Församlingshemmet.
Tel. 100 06. Exp. -tid samma som pas-
torsexp.

Pastorsexpeditionerna för Falköpings
stads- och landsförsamlingar, Frigger-

åker och Luttra, Warenbergsgatan 5.
Tel. 11006. öppen mand. -fred. kl.
10. 30-12. Dessutom torsdagar 17. 30
-19. Tel. -tid från 9. 30. Helgdags-
aftnar ingen exp. För Torbjörntorps
församling i Torbjörntorps prästgård.
Varje fredag 10-12. Tel. 311 27.

Till pastorsexpeditionerna anmälas in-
om 14 dagar alla flyttningar inom
och utom församlingen. Barns namn
meddelas senast Inom sex månader
(helst tidigare).

ALLIANSHELG
hålles den 23 och 24 mars under
mottot »Med bibeln i centrum». I
Församlingshemmet lördagen kl.
19. 30 och i Missionskyrkan sön-
dagen kl. 19. 30.

Talare blir f. mlssionssekr. Ed-
vin Svensson, Stockholm.

KVINNORNAS
INTERNATIONELLA

BONEDAG

firas i Falköping med samling I
EFS:& kyrka fredagen den l mars
kl. 19. Medverkan av yrkesvalslä-
rare Monika Bratt.

DAGENS BIBELORD
TEL. 148 80

<-B. FALKOPIKGSTIDNINCSTR, 1W


