
FOLKET — Fredag 7 mars 1975 

Annor-
lunda 
donation 
invigs 
i Flöda 

En i vårt lands kyrkoliv ganska ovanlig utensilie kommer att invigas i Flöda kyrka vid söndagens hög-mässa. Det är en s k ljusbä-rare som symboliserar Kristusljuset med givan-det som bärande idé. Med andra ord ligger det ett konstruktivt broderskapsi-deal inbyggt i det ting som kallas ljusbärare. Den är en donation till kyrkan. 
Ljusbäraren är konstnärligt smidad i en höjd på omkring 1,5 meter och med armar som hållare för 22 mindre ljus som ska tändas från ett större brin-nande ljus — Kristusljuset — i -centrum av bäraren. De mindre ljusen tänds ett i taget i sam-band med att kyrkobesökaren lägger sitt penningoffer i en särskild gåvobössa intill ljusbä-raren till förmån för kyrkans 

t 
Vår käre F a r 

Arvid Johansson 
född 17/91882 

har stilla lämnat oss 
i stor sorg. 

Katrineholm den 18 okt. 1974 
ERIK 

GÖSTA och ELINA 
GUNBORG och RUNE 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Stilla godhet, tro och 
heder lyste kring Din 
vandringsstig. 
Tacksamhetens tankar fyller 
nu vår saknad efter Dig. 

Jordfästningen äger rum fre-
dagen den 25 okt. kl. 12.00 i 
Nordanåskapellet. Ef ter jord-
fästningen inbjudes till Dufve-

holms Herrgård. 
De som vill hedra Fars minne 
tänk på Flöda kyrkas prydnad. 
Postgiro 10 28 70-7 

Meddelas endast på detta sätt. 

Bakom ljusbäraren står en av donatorerna, kyrkvaktmästare Gösta Johansson, Sköldinge, kyrkvaktmästare Bror Malmkvist och kontraktsprost Bo Wahlund i Flöda samt kyrkoadjunkt Lars Ekrelius, östra Vingåker, formgivare av ljusbäraren. 
Bakom formgivningen av ljus-bäraren står kyrkoadjunkt Lars Ekrelius — även kallad Fader Lars — i östra Vingåker medan tillverkningen utförts av konst-smeden Ingvar Nilsson, Stig-tomta. Och ljusbäraren är_ en donation som vill hugfästa min-net av framlidna Flodaborna lantbrukare Arvid Johansson och hans hustru Ma i H ä ^ D o n a -i deras barn, tionen kommer från sönerna kyrkvaktmästare Gösta Johansson, lantbrukare Erik Jo-

hansson och dottern Gunborg, gift Andersson. De rekommen-derade anhöriga och andra som ville hedra faderns minne att i stället för blommor på hans grav skicka pengar till en fond för anskaffning av ljusbäraren, som kostat omkring en tusen-lapp. 
Den första ljusbäraren i vårt land lanserades i samband med världskyrkorådets möte i Upp-sala 1968. Därifrån fick kyrkoad-junkt Lars Ekrelius idén och 

stod sedan för att sprida den till Västerås domkyrka genom att svara för formgivningen även av den ljusbärare som finns där. 
Och nu har han som sagt var också lämnat sitt bidrag som formgivare till den ljusbärare som ska invigas i Flöda kyrka vid söndagens högmässa genom en konfirmandprocession med kontraktsprost Bo Wahlund i spetsen. 

/ 
— I Nordanåskapellet, Katrine-

holm, jordfästes på fredagen spel-
mannen och förre lantbrukaren Ar-
vid Johansson, Furuliden, Katrine-
holm. Musikdirektör Rune Jansson 
inledde akten med att på orgeln spe-
la Legend i d moll av Sjögren, var-
efter Katrineholms spelmanslag 
spelade En spelmans jordafärd av 
Öst d.y. Sångaren Lars Andersson 
sjöng därefter Färdemannehs 
psalm av Hannikainen. Kontrakts-
prosten Bo Wahlund förrättade 
jordfästningen och utgick i sitt grif-
tetal från Psalt. 91:16. Psalmerna 
366och 451 inramade jordfästningen. 
Efter akten sjöng Lars Andersson 
Hur ljuvt det är att komma, av 
Dannström. Spelmanslaget utförde 
Tystbergavisan och Rune Jansson 
avslutade med Gammal fäbod-
psalm av Lindberg. I den rika och 
vackra blomstergärden märktes en 
krans från Sörmlands spelmansför-

t 
Vår käre 

Thure Wedberg 
född 4/111904 

har idag lugnt och 
stilla insomnat. 

Katrineholm den 25 
nov. 1974. 

INEZ 
Bo ochInger 

Urban, Helena 
Ulf och Gunilla 

Syster Ruth 
övr ig släkt och 
många vänner 

1 Kor. 13:11-13 

Jordfästningen äger rum i 
Nordanåskapellet, f redagen 
den 29 nov. kl. 16.00. Ef te r ak-
ten inbjudes till minnesstund 
på SF-lokalen. 
I stället för blommor, tänk på 
Cancerfonden pg 90 1951 -4 
Meddelas endast på detta sätt 

Vår Broder 
Thure Wedberg 

född 4/111904 
död 25/111974. 

Logen nr 45 Karl Knutsson 
Bonde 

Jordfästningen äger rum i Nor-
danåskapellet f redagen den 

29/11 kl 16.00 


