Kyrknytt

VESSIGE PASTORAT
JUNI — AUGUSTI 2012

PÅ VÄG—FRAMÅT
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Att känna igen!
… och de kände igen honom, Luk. 24:31

De måtte inte ha sett honom i ansiktet den
där gången. De måtte ha varit så fullständigt
borta i denna nya situation att de inte använde sina ögon att se på honom som de
kallade främling. För han var ju ingen främling. Han var deras uppståndne
Herre.
Igenkännandets ögonblick
kom och det var ett stort
ögonblick. Det allra största
i lärjungarnas liv. Nu hade
de funnit vägen tillbaka till
den fullkomliga tryggheten. De var inte lämnade
ensamma åt ovissa öden.
Han hade kommit tillbaka,
han som de valt att följa.
Så går vägen tillbaka till
Jerusalem igen. Men hade
vägen därifrån varit en väg
i sorg och mörker och vilsenhet blev vägen tillbaka
en väg i ljus och glädje
och trygghet. Man hade
känt igen. Man hade fått
en visshet, som man ville
d el a me d si g a v.
Det är en trygghet i att
känna igen. Att få gå in
genom en välbekant dörr in i ett välbekant
rum och höra välbekanta röster och se välbekanta ansikten. Den som varit borta länge
bland nya intryck upplever det positivt att
kunna känna igen. Det finns många också
idag, som har berättat att det allra största
som hänt dem var när de kände igen Jesus
och fann tryggheten hos honom.

Visst ligger det något utmanande i att få
lära känna nya ting och nya människor.
Samtidigt vill nog ingen förneka att det
känns tryggt att kunna känna igen sig i
tillvaron. Alltför
många främmande
intryck kan vara så
förvirrande. Ibland
vill man fly tillbaka
till det välkända. Det
hade varit en förvirrande upptäckt för
Jesu lärjungar att leva
i en tillvaro, där han
inte längre fanns
med. Han var ju död
och borta. Med ens
föreföll den egna situationen främmande.
Man kände inte mer
igen sig. Nu måste
man fly tillbaka till
gamla rutiner. Båtarna och fiskredskapen
och sjön, det var sådant man kände igen.
Där fanns det förflutnas trygghet. Dit ville man återvända.
Äventyret med Jesus hade varit en underbar
upplevelse, men det hade tagit slut. Tomrummet var stort, det var enormt. Det kunde
bara fyllas på ett enda sätt, genom att han
kom tillbaka. Och det kunde han ju inte.
När en främling plötsligt sluter sig till några
lärjungar på väg från Jerusalem, får han del
av deras förvirring och bestörtning: Har du Åke Vering
inte hört vad som hänt. Du måste i alla fall Ps: En skön sommar önskas alla Kyrknytts
vara den ende, i Jerusalem, som inte vet vad
läsare! Ds.
man gjort med Jesus.
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Sommarkyrkor i pastoratet
I sommar fortsätter vi den fina traditionen med sommarkyrka,
både i Askome och Svartrå kyrkor.
I Askome är det sommarkyrka måndag-fredag under tiden 2 – 13 juli kl 14-18 med musik i sommarkväll
3 och 10 juli kl 18.30.
I Svartrå är det sommarkyrka måndag-fredag
under tiden 9 – 27 juli kl 14-18 med musik i sommarkväll 12, 19
och 26 juli kl 18.30

Välkommen till Sykretsen!
Är det så att du tycker om att sysselsätta dig med ett
handarbete och vill göra detta tillsammans med andra.
Känn dig varmt välkommen och kom och var med i sykretsen i Vessige församling. Nästa gång vi träffas är
torsdagen den 6 september kl 14 i Klockaregården.
Handarbete är inget krav utan du är också välkommen
gemenskapens skull. Sykretsen genom Åke Vering

enbart för

Alphakurs, Hösten 2012 och Våren 2013
Vi kommer att ha 7 tillfällen september-oktober och en helg på Åh, under
hösten. Sedan fortsätter kursen i januari och vi träffas 5 gånger.
Torsdagar kl.18:30-21:00, i Klockaregården, Vessige
13/9-1/11, 10/1-7/2
och en helg på Åh, 27-28/10
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 9/9.
Välkommen torsdag den 13 september!
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Söndag 3 juni
Heliga Trefaldighets Dag
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson
Köinge: 15:00 Musikgudstjänst, Johansson
kontraktets kantorer
Alfshög: 18:00 Gudstjänst, Johansson
Fredag 8 juni
Okome: 8:00 Morgonmässa, Vering
Söndag 10 juni
1:a söndagen efter Trefaldighet
Okome: 11:00 Gudstjänst, Vering
Vessige: 14:00 Sånggudstjänst, Vering
Alla körerna
Tisdag 12 juni
Köinge: 19:00 Veckomässa, Vering
Söndag 17 juni
2:a söndagen efter Trefaldighet
Alfshög: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Kinnadungen, Johansson
Grupp ur Cantica Divina
Askome: 19:00 Kvällsmässa, Johansson
Lördag 23 juni
Midsommardagen
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Vering
Okome: 11:00 Gudstjänst, Vering
Söndag 24 juni
Johannes Döparens dag
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Alfshög: 11:00 Högmässa, Vering
Söndag 1 juli
4:e söndagen efter Trefaldighet
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Vering
Askome: 11:00 Högmässa, Vering
Tisdag 3 juli
Askome: 18:30 Musik i sommarkväll,
Vering
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Söndag 8 juli
Apostladagen
Köinge: 11:00 Högmässa
Vessige: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Gunnarstorp
Tisdag 10 juli
Askome: 18:30 Musik i sommarkväll,
Johansson
Torsdag 12 juli
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Johansson
Söndag 15 juli
6:e söndagen efter Trefaldighet
Alfshög: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Okome: 11:00 Högmässa, Johansson
Askome: 19:00 Musikgudstjänst,
Johansson,
Askome spelmän
Torsdag 19 juli
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Johansson
Söndag 22 juli
Kristi Förklarings Dag
Alfshög: 11:00 Högmässa, Johansson
Köinge: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Johansson, hos Atthage,
iYttregård, delar av
Tvååkers revygäng
Tisdag 24 juli
Vessige: 19:00 Veckomässa, Johansson
Torsdag 26 juli
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Söndag 29 juli
8:e söndagen efter Trefaldighet
Okome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Alfshög: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Larsagården, Johansson

Söndag 5 augusti
9:e söndagen efter Trefaldighet
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Askome: 19:00 Kvällsmässa, Johansson
Söndag 12 augusti
10:e söndagen efter Trefaldighet
Alfshög: 11:00 Gudstjänst
Okome: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Församlingshemmet,
Martin Andersson på
dragspel m.fl.

Söndag 26 augusti
12:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering
Okome: 19:00 Kvällsmässa, Vering

Tisdag 14 augusti
Askome: 19:00 Veckomässa, Vering
Svartrå: 20:00 Veckomässa, Vering
Tjänstgörande präster:
Kyrkoherde Åke Vering
Vik. Komminister John Johansson

Söndag 19 augusti
11:e söndagen efter Trefaldighet
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Vering
Askome: 14:00 Friluftsgudstjänst, Vering
Döda Fallet,
Askome Spelmän
Tisdag 21 augusti
Svartrå: 19:00 Veckomässa, Vering

Lördag 1 september
Okome: 9:00 Andakt - Bygdedagen
Söndag 2 september
11:e söndagen efter Trefaldighet
Alfshög: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 19:00 Kvällsmässa, Johansson

Kollekter
3/6
10/6
17/6
23/6
24/6
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7
5/8
12/8
19/8
26/8
2/9

R Svenska kyrkans internationella arbete
F Kvinnojouren i Falkenberg
R Svenska kyrkan i utlandet, kyrka och idrott inför OS och Paralympics 2012
F Kvinnojouren i Falkenberg
F Kvinnojouren i Falkenberg
F Almers hus
R Svenska Kyrkans internationella arbete
F Almers hus
F Almers hus
F Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro)
F Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro)
R Svenska Kyrkans internationella arbete
S Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
F Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro)
R Diakoniinstitutionerna
R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt
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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, Gällareds-

Älvgården
8/6
29/6
13/7
27/7
10/8
24/8
7/9

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

vägen 1, 311 61 Ullared, senast 1 juli 2012.
Kyrkorådet i Okome genom Åke Vering

Bokutdelning?!
Kyrkorådet
i
Vessige tog på sitt senaste sammanträde upp frågan om boken
som skrivits av Bror Jansson om Alfshögs gamla
och nya kyrka.
Man beslöt att denna skulle delas ut tillsammans
med detta nummer av
Kyrknytt, till dem som bor i Alfshög. Så därför till er
som fått den; Trevlig läsning!

Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn
Vessige församling:
27/11 Vilmer Axel Sandberg, född 26/9 2011
25/3 Isabelle Cecilia Lind, född 5/12 2011
29/4 Wille Bruno Roger Alexandersson, född 9/1 2012
5/5 Oliver Richard Lars Ståhl, född 28/1 2012
6/5 James Xander Herlog, född 3/3 2012
Okome församling:
24/3 Troy Marko Söderberg, född 16/9 2011

1 Du som var den minstes vän och lät barnen till dig träda, Jesus, du välsignar än,
tar i famnen än de späda. Du en faders omsorg leder och en moders fröjd bereder.
3 Jesu, i din vård vi ge våra barn, vårt glädjeämne. Gud, din gåva äro de, dig vi
dem tillbaka lämne. Genom dopet till dig tagna låt dem ej från dig bli dragna.
Doppsalm (psalm 379)
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℡ Telefon — och adresslista
EXPEDITION
för Vessige och Okome församlingar
Okome Församlingshem, Gällaredsvägen 1,
311 61 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: 0702-867 499

MUSIK I SOMMARKVÄLL
I ASKOME:
Tisdag 3/7 kl. 18.30 Gabriel, Elias och Rebecka Sjöwall
Vi gästas av gruppen från Skällinge som framför programmet ”Under ytan”
Tisdag 10/7 kl. 18.30 Christina Tellqvist med musiker

I SVARTRÅ:
Torsdag 12/7 kl. 18.30 Rebecka Nilsson och Daniella Springer-Johansson
Är två flickor som är kända i bygden. De kommer att framföra ett blandat sommarprogram med sång, piano och gitarr.
Torsdag 19/7 kl. 18.30 Ovasidur
Vilket står för Ovansiljans durspelare, under ledning av Elisabet Fyhr – Estenberg. De
kommer från Dalarna och är 13 till antalet som spelar, klädda i olika hembygdsdräkter.
Durspel är en variant av dragspel. Förenklat kan man säga att durspelet är ett stort
munspel med bälg. Programmet kallas fäbodfantasi och framförs också med sång. Vi
kommer också som åhörare att få sjunga tillsammans.
Torsdag 26/7 kl. 18.30 Invandrarna
Denna grupp kommer ursprungligen inte från Halland, därav namnet Invandrarna. På
munspel hör vi ”Kjelle munspelare” Kjell Thunskön. På fiol ”Sivan” Siv Jönsson. Fiol
och durspel Dan Andersson. Programmet består av folklig musik för alla åldrar i olika
musikstilar.
Ta en liten tur till våra vackra kyrkor i sommar och koppla av med en stunds musik.
Mia Abrahamsson och Kerstin Berg-Bengtson
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KLOCKRINGNING
Den här gången handlar det om själaringning, dvs. den klockringning
som sker i kyrkan någon eller några dagar efter att en person avlidit.
Vessige
Den startar kl 11 med den s.k.
klämtningen som går till enligt följande: Om det är för en MAN; 18
slag växelvis på stora och lilla klockan, med start på stora klockan och
med 20 sekunders intervall. För en
KVINNA; 18 slag växelvis med start
på lilla klockan och med 20 sekunders intervall. Därefter startas båda
klockorna och det rings till kl 11.25.

Okome
Den startar kl 11 med klämtningen,
för MAN; 3 slag på stora klockan, 3
slag på lilla klockan, 3 slag på stora
klockan, för KVINNA; 3 slag på lilla
klockan, 3 slag på stora klockan, 3
slag på lilla klockan, 15 sekunders
intervall mellan varje slag. Därefter
startas båda klockorna och det rings
till kl. 11.20

Alfshög
Den startar kl 11 med klämtningen
som går till enligt följande: för
MAN; 9 slag växelvis med start på
stora klockan och med 30 sekunders
intervall. för KVINNA; 9 slag växelvis med start på lilla klockan och
med 30 sekunders intervall. Därefter
startas båda klockorna och det rings
till kl 11.25.

Köinge
Den startar kl 10.30 med klämtningen, för MAN; 3 slag på stora klockan, 3 slag på lilla klockan, 3 slag på
stora klockan, För KVINNA; 3 slag
på lilla klockan, 3 slag på stora
klockan, 3 slag på lilla klockan, 30
sekunders intervall. Därefter startas
båda klockorna och det rings till kl.
10.50.

Askome
Den startar kl 10.54 med den klämtningen som går till enligt följande:
för MAN; 18 slag växelvis med start
på stora klockan och med 20 sekunders intervall. För KVINNA; 18 slag
växelvis med start på lilla klockan
och med 20 sekunders intervall. Därefter startas båda klockorna och det
rings till kl 11.20.

Svartrå
Den startar kl 11 med klämtningen. 9
slag på stora klockan, med 30 sekunders intervall. Därefter startas båda
klockorna och det rings till 11.20

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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