Kyrknytt

VESSIGE PASTORAT
SEPTEMBER —
NOVEMBER 2011

Fram skrider året i sin gång, nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång, du korta sommartid.
Låt gulna varje blad på kvist, låt falna varje strå;
Guds rika nåd, det vet jag visst, den skiftar ej ändå.
Det liv, som fram ur graven går, skall aldrig mera dö.
Mig Kristus lovar evig vår trots död och vintersnö.
Sv.Ps. 203 v.1,3,6
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NÅD!
Det händer inte så ofta att man får något
gratis numera. De flesta skall ha betalt och
somliga mycket betalt. Därför har det blivit dyrare att leva, dyrare att umgås, dyrare inom de flesta områden. Visst finns det
utbud, extrapriser och billighetserbjudanden. Kvar står trots allt det faktum att ordet gratis ser man mera sällan. Och ser
man det kan det väcka misstänksamhet.
Det är som om ordet gratis står för något
tvivelaktigt, något utan egentligt värde.
Därför är det många som menar, att det är
bättre att ta ut en avgift än att skänka bort
något alldeles gratis. Det man får betala
för värderar man också högre.
Nåd heter på latin gratia. Ur
ordet gratia kan man också
härleda ordet gratis. När vi i
kristna sammanhang använder ordet nåd – och det sker
så ofta, att detta ord blivit ett
nyckelord – är meningen just att få tala
om, att det Gud vill ge oss människor
verkligen är avgiftsfritt. Men är nu inte
detta självklart? Inte finns det väl människor som menar att Gud skall betalas för
det han ger? Det är just vad det finns, och
frågan är, om inte du och jag hör till dem,
som har varit inne på tanken att Gud skall
betalas. Inte i pengar, men på annat sätt.
Det finns ju goda gärningar och att samla
på sådana för att tillfredsställa Guds krav
kan ju inte skada. Många upplever Gud
som en, som hela tiden ställer krav: du
skall vara sådan och sådan, du skall uppnå
det och det, du skall ha presterat så och så
mycket innan du får komma inför mitt
ansikte.
Hade det nu verkligen varit så att Gud
alltid var ute efter att på ett eller annat sätt
få sina gåvor till oss betalda, då vore det
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ju inte fråga om gåvor längre. Då var det
snarare handelsvaror, som var beroende
av människors förmåga att köpa dem. Då
skulle man heller aldrig kunna tala om
Guds nåd. Den hade helt enkelt inte existerat. ”Nåd betyder ju gratis”, och det
man skall betala för får man inte gratis.
Alltså bort med allt tal om nåd.
Men vi kan inte ta bort det talet helt enkelt
därför att hela Bibeln talar om Guds nåd
och hans gratiserbjudanden. Vi får alltså
ta till detta om nåden på fullaste allvar och
gör vi det kommer vi att märka, att nåden
förändrar hela vårt liv och alla våra möjligheter.
Bibeln ger oss en del anvisningar om hur vi skall
vara för att kunna ta
emot nåden. Den säger,
att vi ska bli som barn.
När ett barn får ta emot
en present gräver det inte
i fickorna för att få fram några slantar eller frågar hur mycket presenten kostar.
Det räcker ju glädjestrålande fram sina
små händer för att ta emot gåvan. Med
samma sinne får vi stå inför Gud och
räcka fram våra händer och ta emot hans
gåvor till oss. Vi behöver inte gräva i våra
fickor efter lämpligt betalningsmedel eller
fråga Gud hur mycket hans gåva kostar.
För att få hans kärlek och hans förlåtelse
kan vi få stå där just som barn utan något
eget att framhålla.
Samtidigt som Bibeln lär oss att vi får
vara som barn, lär den oss att Gud är vår
far. Alltså inte den stränge fordringsägaren, inte kronofogden eller skattmasen
eller affärsinnehavaren, utan Gud är vår
far och han älskar oss och vill ge oss allt
av nåd.
En god höst önskas er alla – AV NÅD!
Åke Vering

GUD, nu är jag arg på Dig.
Under några år har byn Väby och grannskapet drabbats av svåra sorger. Människor som
Du har gett livet har Du kallat hem alltför tidigt. Det är Göte, Rolf, Märit, Wilhelm, Ingrid, Nina och nu Lena Ekman som inte fick leva sina liv färdigt här på jorden. Du hade
utrustat dem med så mycket kärlek och omsorg som de delade med sig till andra människor. Saknaden är så stor bland oss.
Trösten är att Du tar vara på deras godhet och humor och låter dem ha roligt tillsammans i Ditt paradis. Det ber jag om varje kväll.
För hur arg jag än är, är det bara på Dig som jag kan förlita mig. Det är till Dig jag fortsätter be, jag fortsätter lyssna på Ditt ord, för Herre, till vem skulle jag annars gå?
GUD, hälsa våra kära.
Ulla

Var med och sjung! Sången är ett viktigt
inslag i våra gudstjänster. Om du vill
sjunga i kör så finns det plats att vara med.
I Okome:
Småfåglarna

tisdag, kl. 13:45-14:30

Sångfåglarna

måndag, bestäms senare

Cantica Divina

onsdag, kl. 19:00- 21.00

Kerstin tel. arb. 230 51 hem 220 11

I Vessige :
G-klaven

tisdag, kl. 13:30-14:15

Gloria

onsdag, kl.13:30-14:15

Ungdomskören

tisdag, kl.17:00-18:15

S:t Clemens

tisdag, kl. 19:00-20:30

Mia tel. arb. 204 24 hem 070-2534112
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Lördag 3 september
Vessige: 19:00 Sånggudstjänst, Vering
S:t Clemens, Cantica
Divina, Ungdomskör
Söndag 4 september
11:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 11:00 Pilgrimshögmässa,
Vering och Johansson
kyrklunch
Torsdag 8 september
Okome: 19:30 Bönegrupp
Söndag 11 september
12:e söndagen efter Trefaldighet
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 18 september
13:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Alfshög: 11:00 Högmässa, Vering
Okome: 11:00 Högmässa, Johansson
Fredag 23 september
Vessige: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Söndag 25 september
14:e söndagen efter Trefaldighet
Okome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Konfirmandinskrivning
Vessige: 11:00 Gudstjänst, Vering
Konfirmandinskrivning,
sånggrupp
Söndag 2 oktober
Den Helige Mikaels dag
Svartrå: 9:30 Högmässa, Johansson
Vessige: 10:00 Familjegudstjänst,
Vering
G-klaven, kyrkkaffe
Okome: 16:00 Musikgudstjänst,
Johansson
Saxbandet och
Christina Tellqvist
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Söndag 9 oktober
Tacksägelsedagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
S:t Clemens
Köinge: 11:00 Familjegudstjänst,
Johansson
Musikalen ”Skapelsen”
Småfåglar, Sångfåglar,
Barnverksamheten
Torsdag 13 oktober
Okome: 19:30 Bönegrupp
Söndag 16 oktober
17:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering
Alfshög: 18:00 Ungdomsmässa, Vering
Ungdomskör, ungdomar,
Gloria
Fredag 21 oktober
Askome: 8:00 Morgonmässa, Vering
Söndag 23 oktober
18:e söndagen efter Trefaldighet
Okome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 10:00 Familjegudstjänst, Vering
G-klaven, kyrkkaffe
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 30 oktober
19:e söndagen efter Trefaldighet
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Vering
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Alfshög: 11:00 Högmässa, Johansson
Okome: 11:00 Högmässa, Vering
Lördag 5 november
Alla Helgons dag
Okome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
musik
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson

Söndag 7 november
Söndagen efter Alla Helgons dag
Alfshög: 18:00 Minnesgudstjänst,
Vering
S:t Clemens
Köinge: 18:00 Minnesgudstjänst,
Johansson
Cantica Divina
Torsdag 10 november
Okome: 19:30 Bönegrupp
Söndag 13 november
Söndagen före Domsöndagen
Vessige: 9:30 Högmässa, Vering
Svartrå: 11:00 Familjegudstjänst, Vering
Småfåglar, Sångfåglar,
Barnverksamheten
Askome: 18:00 Ungdomsmässa, Vering
Ungdomskör, Gloria,
Ungdomarna

Fredag 18 november
Okome: 8:00 Morgonmässa, Vering
Söndag 20 november
Domsöndagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Okome: 11:00 Högmässa, Johansson
Köinge: 18:00 Kvällsgudstjänst,
Johansson
Lördag 26 november
Vessige: 16:00 Sånggudstjänst, Vering
Alla körerna
Svartrå: 18:00 Musik i advent,
Johansson
musik
Söndag 27 november
1:a söndagen i Advent
Alfshög: 10:00 Familjegudstjänst, Vering
G-klaven, kyrkkaffe
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Cantica Divina,

Öppna kyrkor, 4 november
Inför Allhelgonahelgen besöker många människor
våra kyrkogårdar för att smycka sina anhörigas gravar
och tända ljus.
På fredagen (4/11) är pastoratets samtliga
kyrkor öppna hela dagen.
Kaffe serveras mellan kl. 13 16.
Det firas musikandakt enligt
följande:
Askome kyrka kl. 14.00
Vessige kyrka kl. 15.00
Alfshög kyrka kl. 16.00

Älvgården
9/9
23/9
7/10
21/10
4/11
18/11
2/12

Gudstjänst, V
Nattvard, J
Gudstjänst, J
Nattvard, V
Gudstjänst, V
Nattvard, J
Gudstjänst, J

Svartrå kyrka kl. 14.00
Köinge kyrka kl. 15.00
Okome kyrka kl. 16.00
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Kollekter
4/9 R Svenska kyrkans internationella arbete
11/9 F Brottsofferjouren i Falkenberg / Kvinnojouren i Falkenberg
18/9 R Diakoniinstitutionerna
25/9 R Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen
2/10 R Svenska kyrkan i utlandet för barn– och ungdomsarbetet
9/10 R Sveriges kyrkosångsförbund
16/10 S Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
23/10 R Svenska kyrkans internationella arbete
30/10 F Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift (stiftskollekt)
/ KRIS i Falkenberg
5/11 R Svenska kyrkan i utlandet för det diakonala arbetet
och kris och katastrofarbetet
6/11 S Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift
I Vessige: Frivilligverksamheten på Älvgården (församlingskollekt)
13/11 R Evangeliska fosterlandsstiftelsen
20/11 R Svenska Kyrkans internationella arbete
26/11 F Församlingens musikverksamhet /Församlingens musikverksamhet
27/11 F Församlingens musikverksamhet /Församlingens musikverksamhet
R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt,
F = Församlingskollekt, Vessige församling / Okome församling
Bibelord om dopet, hämtat
ur Romarbrevets kapitel 6,
vers 3-4

Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn

Vessige församling
12/6 Wilma Böregård, Vessige-Lia, född 18/4 2011
19/6 Leonora Björk, Kärreberg Myren, född 31/1 2011
Okome församling
28/5 Filip Bengtsson, Näraby, född 17/2 2011
26/6 Adèle Johansson, Svartrå, född 11/5 2011
3/7 Arvid Holmström, Kollsgård, född 10/3 2011
10/7 Stella Westin Näslin, Svartrå Gunnagård, född 16/5 2011
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”Vet ni då inte att alla vi
som har döpts in i Kristus
Jesus, också har blivit
döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså
dött och blivit begravda
med honom för att också
vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes
från de döda genom Faderns härlighet.”

℡ Telefon — och adresslista
EXPEDITION
för Vessige och Okome församlingar
Okome Församlingshem, Gällaredsvägen 1,
310 60 ULLARED
Tel: 0346-230 50 Fax: 0346-234 85
E-post: vessige.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Åke Vering tel 200 54 (Vessige prästgård)
Mobil: 0730-477 115 E-post: ake.vering@svenskakyrkan.se
Vik. Komminister John Johansson Mobil: 070-28 67 499
TELEFONNUMMER TILL KYRKORNA/VAKTMÄSTARNA
Vessige kyrka och kyrkvaktmästare
Alfshög-Askome kyrka och kyrkvaktmästare
Okome kyrka och kyrkvaktmästare
Köinge kyrka och kyrkvaktmästare
Svartrå kyrka och kyrkvaktmästare

076-779 03 50
076-779 03 51
076-779 03 52
076-779 03 53
076-779 03 54

PASTORATSRESA 29 SEPTEMBER
Resmål och mer information annonseras i slutet av augusti på kyrkans anslagstavlor.
FÖRSAMLINGSAFTNAR
13/10 kl.19 i Vessige kyrka—information, samtal och diskussion om ev. ombyggnad av Vessige kyrka
18/10 kl 19 i Okome kyrka—information, samtal och diskussion om ev. ombyggnad av Okome kyrka
10/11 kl 19 i Klockaregården—program fastställs senare
TRIVSELTRÄFFAR
12/10 kl 14
9/11 kl 14
7 /12 kl 14—Grötfest
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Kyrkans barn– och ungdomsverksamhet har flera
grupper att välja på. När vi träffas så lär vi oss
om kristen tro, sjunger, leker och pysslar. Familjegudstjänsterna är en del av vår verksamhet.
OKOME
i församlingshemmet

VESSIGE
i Klockaregården

Vuxen-Barn
Barn 0-5 år

tisdagar
9:30-11:00

Vuxen-Barn
Barn 0-5 år

onsdagar
9:30-11:00

Barntimmar
4-5 år

torsdagar
9:00-11:00

Barntimmar
4-5 år

tisdagar
8:00-10:00

Miniorer
6-8 år

tisdagar
14:30-16:00

Miniorer
6-8 år

onsdagar
13:30-15:30

Juniorer
9-11 år

torsdagar
14:30-16:30

Juniorer
9-11 år

tisdagar
14:30-16:30

Gun-Britt

tel.arb. 230 51
tel.hem 832 32

Inga-Britt tel.arb 204 24
tel.hem 910 50

Höstens Familjegudstjänster
2/10 kl.10:00 i Vessige
9/10 kl.11:00 i Köinge
23/10 kl.10:00 i Askome
13/11 kl.11:00 i Svartrå
11/12 kl.10:00 i Okome
11/12 kl.16:00 i Alfshög

KYRKNYTT i Vessige pastorat - Information till gudstjänstbesökare och hushåll i Vessige och Okome församlingar. Ansvarig utgivare: Åke Vering. I redaktionen: Elisabet Dahlberg
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