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SOMMARTID

I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.

Ack, är det redan här så skönt,
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva
i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.
Sv.Ps. 200, vers11, 5

VILA
Följ med mig….. och vila er lite. Mark.
6:31

Medicinskt sett är detta naturligtvis alldeles
fel. För det första har vår kropp en viss
rytm. Den är inte en maskin som vi kan
handskas med hur som helst. För det andra
är det direkt farligt att stressa och trissa upp
livstakten så till den grad att man på något
sätt blir sjukligt aktiv.

Sommaren är semestertiden för de allra
flesta. Därmed inte sagt att det är en vilotid.
Man kan verkligen fråga sig detta, när man
ser de komprimerade semesterplaner många
gör upp. För att kunna hinna med allt måste
man vara riktigt på alerten och inte sällan Att få vila sig något, är inte det rådet som
plocka ut samtliga hästkrafter ur det fordon ett befriande budskap? Jag får bekänna både
för mig själv och andra att nu
man färdas i. Det skall gå
vill jag dra mig tillbaka en
fort för man måste hinna med
stund eller en tid. Jag vill
mycket.
ta Jesus på orden.
Tiden efter semestern
Jesus vill givetvis ha aktiva
blir därför för många en
lärjungar. Han ville ju att
ganska ansträngande
de skulle gå ut i hela värltid. Inte bara därför att
den och förkunna evanman på nytt skall gå in i
gelium för allt skapat.
den vanliga lunken utan
Det var i sanning ett
också därför att man gör
fulltidsprogram
för en
det mer trött än man var
handfull
människor.
när man gick på semester.
Men mitt i allt detta skulNär Jesus säger till sina
le de kunna dra sig tillbaka. De
lärjungar att han vill att de
skulle kunna släppa aktiviteterna en
skall följas åt för att vila något, vet han att stund och bara vila. Efter den rasten skulle
vilan är något nödvändigt för en människas de kunna bryta upp med förnyade krafter.
kropp och själ. Det går inte att köra för fullt De skulle inte behöva släpa sig till uppgifständigt. Man måste ha rätt att dra sig tillba- terna. Med nytt mod skulle de kunna möta
ka och vila sig. Han måste ha haft Guds dem.
egna anvisningar klara för sig. Redan i skapelseberättelsen talas om att Gud vilade på Vi lever i en värld, som ställer stora krav.
den sjunde dagen och därefter gavs rådet till Många av dessa krav går ut på att göra oss
människan att hon skulle vila på den sjunde engagerade. Programutbudet är enormt. Det
dagen, En naturlig veckorytm innehåller möter oss redan när vi är små och följer oss
sedan genom livet. Det är som om det hade
alltså en vilodag.
blivit en värdemätare på oss själva hur
Att behöva vila är inte ett uttryck för svag- många aktiviteter vi är med om. Och när vi
het. Tecken på svaghet vill vi ju ogärna inte själva är engagerade så kör vi inte sälvisa. Även om vi känner oss aldrig så trötta lan våra barn till något som de förväntas
har vi svårt att erkänna det. Hellre hänger vi delta i.
med och gör revolt mot trötthetskänslorna.
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Allt detta skapar stress. Det vet man. Det vila bygger inte upp utan river ner. Men
har man undersökt. Sådant finns det ut- vilan i Jesus står i samklang med hela
redningar om. Att det ändå hjälper så lite Guds skapelseordning. För att kunna
måste tyda på en rädsla
leva upp till ansvaret
för att dra sig undan och
som människa i denna
släppa aktiviteterna för
världen fordras en viss
livsrytm, och i denna
en kort stund.
livsrytm växlar vila
Följ mig och vila er
och arbete hela tiden.
lite, säger Jesus. In i viDet
är bäst så för så har
lan vill han vara med
Gud
själv bestämt. Och
oss. Inte bara i vårt dagvem
skulle bättre veta
liga arbete och i våra
vad
som
är nyttigast för
fritidsintressen. In i själoss
än
den
som
har
skapat
oss. En skön
va vilan för han oss. För vilan är kraftsamlande, den är uppbyggande, den är semestervila önskas er alla!
läkande. Den vilan ska inte förväxlas
med att slå dank och vara lat. En sådan

Åke Vering

Alpha-kurs
Under våren har vi varit ett glatt gäng som träffats på söndagskvällarna, ätit gott,
lyssnat på föredrag och sedan samtalat om allt möjligt som har med kristen tro att
göra. (Och kanske lite annat också..) Vi rekommenderar dig att gå en Alphakurs.
Läs mer på sidan 6.
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Torsdag 2 juni
Kristi Himmelfärds dag
Alfshög: 9:30 Gudstjänst, Bengtsson
Okome: 11:00 Högmässa, Bengtsson
trumpetare
Okome: 21:00 Aftonbön, Bengtsson
Söndag 5 juni
Söndagen före Pingst
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Bengtsson
Vessige: 11:00 Högmässa, Bengtsson
Söndag 12 juni
Pingstdagen
Okome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
Vessige: 16:00 Sånggudstjänst, Vering
Alla körerna

Tisdag 5 juli
Askome: 18:30 Musik i sommarkväll
Söndag 10 juli
3:e söndagen efter Trefaldighet
Vessige: 9:30 Gudstjänst
Alfshög: 11:00 Högmässa
Okome: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Tubbared
Askome spelmän
Tisdag 12 juli
Askome: 18:30 Musik i sommarkväll
Torsdag 14 juli
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
River Valley Bluegrass
Söndag 17 juli
4:e söndagen efter Trefaldighet
Köinge: 9:30 Gudstjänst
Okome: 11:00 Högmässa
Askome: 19:00 Musikgudstjänst
Askome spelmän

Söndag 19 juni
Heliga Trefaldighets Dag
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Bengtsson
Alfshög: 11:00 Högmässa, Bengtsson
Köinge: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Torsdag 21 juli
Stens i Axtorna, Bengtsson
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Gränslaget
Marcus Gustafsson och
Emma Johansson
Lördag 25 juni
Söndag 24 juli
Midommardagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Bengtsson
Apostladagen
Okome: 11:00 Högmässa, Bengtsson
Alfshög: 9:30 Gudstjänst
Svartrå: 11:00 Högmässa
Söndag 26 juni
Vessige: 19:00 Kvällsgudstjänst
Johannes Döparens dag
Torsdag 28 juli
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering
Tvååkers revysällskap
Söndag 3 juli
Söndag 31 juli
2:a söndagen efter Trefaldighet
6:e söndagen efter Trefaldighet
Okome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Okome: 9:30 Gudstjänst
Köinge: 11:00 Högmässa, Vering
Köinge: 11:00 Högmässa
Vessige: 13:30 Friluftsgudstjänst,
Alfshög: 14:00 Friluftsgudstjänst
Gunnarstorp, Vering
Larsagården, Gränslaget
Linda o Mia Abrahamsson
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Söndag 7 augusti
Kristi Förklarings Dag
Alfshög: 9:30 Gudstjänst
Vessige: 11:00 Högmässa
Svartrå: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Kinnadungen,
Askome Spelmän

Fredag 26 augusti
Okome: 8:00 Morgonmässa, Vering
Söndag 28 augusti
10:e söndagen efter Trefaldighet
Okome: 9:30 Högmässa, Vering
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering
Alfshög: 19:00 Kvällsgudstjänst, Vering

Söndag 14 augusti
9:e söndagen efter Trefaldighet
Okome: 9:30 Gudstjänst
Askome: 11:00 Högmässa

Lördag 3 september
Vessige: 19:00 Sånggudstjänst

Söndag 21 augusti
9:e söndagen efter Trefaldighet
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Vering
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
Askome: 14:00 Friluftsgudstjänst, Vering
Askome Spelmän

Söndag 4 september
11:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 11:00 Pilgrimshögmässa,
Vering och Johansson
Kyrklunch
Tjänstgörande präster:
Kyrkoherde Åke Vering
Vik. Komminister Jan-Ove Bengtsson
Vik. Komminister John Johansson

Kollekter
2/6 F Kris i Falkenberg / Almers hus
5/6 R Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
12/6 S Åh Stifts– och Konferensgård
19/6 R Svenska kyrkans internationella arbete
25/6 F Kvinnojouren i Falkenberg / Svenska Bibelsällskapet
26/6 F Kvinnojouren i Falkenberg / Svenska Bibelsällskapet
3/7 F Kvinnojouren i Falkenberg / Drottning Silvias mödrahem i Rio
10/7 F Sven Strömbergs barnhem / Drottning Silvias mödrahem i Rio
17/7 F Församlingens musikverksamhet / Drottning Silvias mödrahem i Rio
24/7 R Svenska Kyrkans internationella arbete
31/7 F Sven Strömbergs barnhem / Drottning Silvias mödrahem i Rio
7/8 F Brottsofferjouren i Falkenberg / Kvinnojouren i Falkenberg
14/8 F Brottsofferjouren i Falkenberg / Kvinnojouren i Falkenberg
21/8 R Kyrkosångsförbundet 50 %, SALT-barn och unga i EFS 50 %
28/8 S Helsjöns folkhögskola 50 %, Stiftelsen Svenska Sjömanskyrkan i Skagen 50 %
R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt,
Vessige församling / Okome församling
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STIFTELSEN
ZACHRISSONS STIPENDIEFOND
Du som är bosatt (mantalsskriven) i Svartrå kan söka detta stipendium, som är avsett för ”studiebegåvade och

skötsamma ungdomar som söker inträde eller är elever
vid seminarium, realskola, läroverk eller med dessa likvärdig undervisningsanstalt och må årligt stipendium tilldelas samma elev för en tid av upptill tre till fyra år”. ’
Utdelning ur stiftelsen beslutas av Okome kyrkoråd.
Ansökan skall sändas till pastorsexpeditionen, Gällaredsvägen 1, 310 60 Ullared, senast 1 juli 2011.
Kyrkorådet i Okome genom Åke Vering

Älvgården
10/6
17/6
1/7
15/7
29/7
12/8
26/8
9/9

Nattvard, V
Gudstjänst, B
Nattvard, V
Gudstjänst
Nattvard
Gudstjänst
Nattvard, V
Gudstjänst, V

Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn
Vessige församling:
3/4 Christina Jönsson, Väby 413, född 29/11 2010
10/4 Emil Andersson, Brogatan 7, född 11/1 2011
8/5 Nellie Henriksson, Platåvägen 14, född 24/2 2011
Okome församling:
19/3 Lova Karlsson, Axtorna Hinnagård 208, född 14/12 2010

Måne och sol (Psalm 21), Lovpsalm på familjegudstjänster
1 Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud. Himmel och
jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka.
Refr: Herre, vi tackar dig, Herre, vi prisar dig, Herre vi sjunger ditt heliga namn.
2 Jesus, Guds Son, levde och dog, för alla, för oss, lever idag, ja, han är här, ja,
han är här. Herren vår Gud vill vi tacka. Refr…..
3 Anden, vår tröst, levande varm och helig och stark, talar om Gud, stöder och
bär, dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka. Refr…..

Alphakurs, Hösten 2011
Söndagar kl.17:30-20:00, 28/8-27/11 och en helg på Åh, 22-23/10
Anmäl till Birgitta Sten tel. 201 90 eller Elisabet Dahlberg tel.235 35
Vi behöver veta hur många vi ska laga mat till och om det är någon som inte tål något. Anmäl dig senast 21/8.
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Telefon — och adresslista
EXPEDITION
för Vessige och Okome församlingar
Tel: 0346-230 50 Fax: 0346-234 85
Kyrkoherde Åke Vering tel 200 54 (Vessige prästgård)
Mobil: 0730-477 115 E-post: ake.vering@svenskakyrkan.se

MUSIK I SOMMARKVÄLL
I SVARTRÅ
Torsdag 14/7 kl. 18.30 River Valley Bluegrass
Janne Berglund; gitarr och sång, Mattias Kjerrman; fiol, mandolin, dobro och sång,
Josefine Börjesson; gitarr, mandolin och sång, John Abel; kontrabas, Kurt Johansson;
banjo
Gruppen spelar traditionell bluegrass. Musikstilen har rötter i den amerikanska söderns
folkmusik och irländsk och brittisk folkmusik, men innehåller även element ur vit gospel och blues. Texterna är mest på engelska. Stämsånger om kärlek och livet.
Torsdag 21/7 kl. 18.30 Från Duvemåla hage till Broadway
Det blir en helkväll i sångens och musikens tecken med delar ur vår svenska visskatt,
svensktoppenhits men även guldkorn ur musikalens fantastiska värld. Två ungdomar
som studerar musik gästar oss. Marcus Gustafsson, som är född och uppvuxen i Köinge
och Emma Johansson, sångfågel från Älmhult.
Torsdag 28/7 kl. 18.30 Toner och tankar i sommartid
Tvååkers Revysällskap gästar vår kyrka med sång och spel. Texter och musik är skrivna av Karl-Olof och Martin Andersson.
Ta en liten tur till vår vackra kyrka i sommar och koppla av med en stunds musik.
Kerstin Berg-Bengtson

Onsdagar (till den 1/6) kl.19 Klockaregården i Vessige
Tillsammans fixar vi i ordning vår lokal, och program bestämmer vi själva.
Naturligtvis har vi en andakt också.
KOM och KOLLA!
Vi drar igång i september igen.
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VARFÖR SÄGER MAN ”AMEN”, OCH VAD BETYDER DET?
”Amen” är ett ord som kommer från arabiskan och hebreiskan.
Du kan hitta ordet ”Amen” i både Koranen och Bibeln.
AMEN betyder ungefär ”sannerligen”, ”trovärdigt”, ”låt det ske”.
Vi avslutar oftast våra böner med ”Amen” och den vanan uppkom troligtvis när man läste handskrifter och översättningar av Matteusevangeliet och där avslutades bönen Fader vår med ett ”Amen”.
Ibland, när man är många som ber tillsammans, så är det praktiskt
att säga ”Amen” som avlutning på bönen, så vet alla att den som ber
är färdig.
Eftersom ”Amen” betyder ”låt det ske” så är det ett bra sätt att
avsluta sin bön till Gud, det är som att lämna över bönen till Gud och
säga ”ta nu hand om det här”.
Ibland kan man höra någon som ropa ”Amen” eller ”Amen, Halleluja” i
samband med en predikan eller när någon talar om Gud. Då betyder
det ungefär ”det är sant, pris
ske Gud”.
I den allra sista versen i Bibeln
finns ett härligt Amen.

”Amen, kom,
Upp.22:21

Herre

Jesus!”

Hälsningar Elisabet Dahlberg
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