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Tack!!!
Vi har två trogna medarbetare i vårt arbetslag
som gått i pension nu i
början på sommaren,
nämligen Vaktmästare
Inger Andersson i
Svartrå och Församlingsassistent Inga-Britt
Engelbrektsson i Vessige. I samband med
B ar n ver ksa mh et e ns
avslutning på familjegudstjänsten i Vessige
kyrka den 20 maj avtackades Inga-Britt officiellt. Den 26 augusti
skall Inger Andersson
avtackas i Svartrå kyrka vid gudstjänsten. Dessutom har dessa våra nyblivna pensionärer uppmärksammats
av övriga medarbetare vid en traditionsenlig middag på restaurang Ocean och med
avskedsgåvor. Vi vill säga ett varmt tack för goda insatser på respektive arbetsplats
under många år.
Pastoratet genom Åke Vering
Jag vill börja med att tacka för förtroendet jag fått som er
nya församlingsassistent. Det ska bli mycket spännande att
ta över efter Inga-Britt Engelbrektsson. Jag bor i Vessigebro
med min man Kim och våra två barn Miranda 4,5 år och
Agnes 2,5 år. Min fritid består av lek, bus och gos med barnen samt träna och pyssla i huset. Jag ser fram emot att lära
känna alla barn och ungdomar här i Vessige. Hoppas vi ses i
höst! /Sofi Wernersson
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Skördetid.
Ibland är det svårt att avgöra när sommaren övergår till höst.
Därför använder vi
oss ofta av ordet
sensommar
om
vädret mera liknar
sommar än höst.
Denna period är
emellertid förknippad med skördetiden. Lantbrukarna
hoppas på god avkastning som ger valuta för allt arbete från
sådd till skörd. Det som skall bärgas ger
inte bara bonden inkomst utan också mat
till många. Vi är alla beroende av att jorden ger oss ”vårt dagliga bröd”.
För alla som odlar i mindre skala är det en
glädje när bärbuskarna dignar, fruktträden
ger härlig skörd och grönsaker och rotfrukter ger sitt.
Men vissa år blir inte skördarna som man
tänkt eller hoppats. Ibland beror det på
väderleken: för kallt, för torrt eller för
mycket regn. Det kan också bero på att
jorden inte var tillräckligt bearbetad så att
ogräset fick fritt spelrum, eller att det har
blivit t.ex. svampangrepp, bladmögel eller
ohyra..
Jesus berättade en gång i en liknelse om
en man som sådde säd i sin åker. Med
den tidens redskap var det inte så lätt att
bearbeta jorden. Mitt i åkern kunde det gå
en liten stig där en del av kornen hamnade
och blev lättåtkomligt för fåglarna. En del
av utsädet hamnade på jord som under sig
hade en stenhäll vilket resulterade i, att
när roten sökte sig djupare ned tog sten-
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hällen emot och plantorna vissnade. Ytterligare en del av utsädet hamnade bland
ogräsrötter som snart tog överhanden.
Som väl var fanns det också god jord där
utsädet gav en fantastisk skörd: hundrafalt, sextiofalt och trettiofalt.
När Jesus förklarade liknelsen säger Han,
att utsädet är den undervisning han gett
och som vi nu kan läsa om i Bibeln.
Åkern är varje människohjärta. Att inte
allt som såddes fick bli skörd berodde
bl.a. på att många människors hjärtan var
så uppfyllda av världsliga bekymmer och
rikedomens lockelse, att det helt tog överhanden.
Varför är det då så viktigt att Jesu ord får
gro, växa och bära frukt i våra hjärtan? Jo,
därför att evangeliet (det glada budskapet)
inte bara handlar om vår tid här på jorden,
utan även och fr.a. om skörd för evigheten
eller som det står i en psalm:
”När jag till skörd är mogen, mig bärga
till din ro”.Ps 144:5
I skrivandets stund ser jag
mycket som nu håller
på att mogna och jag
vill instämma i sommarpsalmens ord:
”Nu växer säd för
skördens tid, och ung
och gammal gläds därvid, och bör Guds
godhet prisa. Som vill i överdådigt
mått, oss människor så mycket gott, var
dag och stund bevisa.” Psalm 200:3

John Johansson

Ett historiskt beslut
togs av Kyrkofullmäktige i Vessige kyrkliga samfällighet i juni .Beslutet var att
verkställa den planerade ombyggnaden av Vesssige och Okome kyrkor.
Beslutet har många bottnar. Den ursprungliga är ekonomisk verklighet och nödvändigheten att reducera antalet fastigheter i Vessige och Okome församlingar. Sex
kyrkor med kyrkogårdar, 4 större församlingshem, 2 mindre samt lokaler och andra
byggnader för vaktmästare och utrustning för kyrkogårdsarbete, med c:a 2 100 betalande kyrkotillhöriga är det inte möjligt att ha ett så stort fastighetsbestånd. Frågan
har diskuterats med kyrkoråd och församlingsbor vid ett flertal tillfällen.
Det är kyrkobyggnaden som är församlingarnas centrum dessutom med antikvariska
värden. Utifrån detta har vi beslutat sälja församlingshemmen, varav Alfshög församlingshem redan är sålt. Den verksamhet som bedrivs i församlingshemmen måste ju fortsätta, därför måste en förändring ske i två av kyrkorna för att också rymma
allt det andra vi måste och vill göra.
Vessige och Okome kyrkor kommer således att vara gudstjänstrum men också användas i vardagsarbetet.
Göteborgs stift har funnit våra tankar lovvärda och stöttar upp oss med ekonomiska
medel, för sanningen är ju den att ska vi spara måste vi också förändra och investera. Vi måste också ha modet att se längre fram än till morgondagen, därför är också
ett av målen att rusta för framtiden. Vi ska ha råd att vara kyrka och förkunnare
också i framtiden. Att lägga mycket pengar på att underhålla hus ger inte utrymme
för det uppdrag vi har som kyrka och församling.
Ett mål som växt fram är också att det är till kyrkan man går när man deltager i kyrkans verksamhet.
Vi har nu beslutat att verkställa vår arkitekt Lars Redegards förslag till ombyggnad
och antaga Jannes Byggservice som entreprenör. (Samma byggfirma som restaurerat Falkenbergs och S:t Laurenti kyrkor) Efter önskemål från församlingsbor och
kyrkoråd kommer också ett rum och förråd att inredas på övre våning i Vessige kyrka. Tostareds kyrkoorgelfabrik ska flytta kyrkoorgeln och El-Andersson utföra elarbetet. Vissa förhandlingar är ej slutförda.
Arbetet inleds i höst och sker förmodligen i en kyrka i taget . Målet är att arbetet
ska vara klart om ett år. Då ska vi ha kyrkorum som sjuder av verksamhet hela
veckan och det ankommer på oss alla att arbeta för nya tankar och möjligheter.
Vi har redan märkt att det finns ett stort intresse för den riktning vi arbetar efter så
studiebesöken kommer att bli många.
Vi ber och hoppas att Gud ska ge oss kraft att genomföra våra planer och att vi
också har gett våra framtida generationer möjlighet att kunna vara församling med
detta beslut.
Ulla Rickardsson
Ordf Kyrkonämnden
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Lördag 1 september
Okome: 9:00 Musikandakt, Johansson
Inledning på Bygdedag
Söndag 2 september
13:e söndagen efter Trefaldighet
Alfshög: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 18:00 Kvällsmässa, Johansson
Fredag 7 september
Askome: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Söndag 9 september
14:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 11:00 Pilgrimsmässa,
Vering och Johansson
Cantica Divina, kyrklunch
Söndag 16 september
15:e söndagen efter Trefaldighet
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 23 september
16:e söndagen efter Trefaldighet
Alfshög: 11:00 Familjegudstjänst, Vering
Barngrupper medverkar
medtag gosedjur
kyrkkaffe / kakfrossa
Okome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Konfirmandinskrivning
Söndag 30 september
Den Helige Mikaels dag
Köinge: 11:00 Familjegudstjänst,
Johansson
Barnverksamheten, Småfåglarna, Sångfåglarna
Vessige: 11:00 Gudstjänst, Vering
Konfirmandinskrivning
Fredag 5 oktober
Okome: 8:00 Morgonmässa, Vering
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Söndag 7oktober
18:e söndagen efter Trefaldighet
Okome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Alfshög: 16:00 Gudstjänst, Vering
S:t Clemens, kyrkaffe
Askome: 18:00 Kvällsmässa, Vering
Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen
Askome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
S:t Clemens
Köinge: 16:00 Lovsångsmässa,
Johansson
Cantica Divina
Söndag 21 oktober
20:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Alfshög: 11:00 Familjegudstjänst, Vering
Barngrupper medverkar
Askome: 18:00 Kvällsmässa, Vering
Söndag 28 oktober
21:a söndagen efter Trefaldighet
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Okome: 11:00 Familjegudstjänst,
Johansson,
Barnverksamheten, Småfåglarna, Sångfåglarna
Köinge: 18:00 Kvällsmässa, Johansson
Fredag 2 november
Musikandakt i kyrkorna—se sid 5
Lördag 3 november
Alla Helgons dag
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Askome: 11:00 Gudstjänst, Vering

Söndag 4 november
Söndagen efter Alla Helgons dag
Alfshög: 18:00 Minnesgudstjänst,
Vering, S:t Clemens
Okome: 18:00 Minnesgudstjänst,
Johansson, Cantica Divina
Fredag 9 november
Köinge: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Söndag 11 november
23:e söndagen efter Trefaldighet
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Alfshög: 11:00 Högmässa, Johansson,
Söndag 18 november
Söndagen före Domsöndagen
Askome: 11:00 Högmässa
Svartrå: 11:00 Familjegudstjänst,
Johansson,
Barnverksamheten, Småfåglar, Sångfåglar
Alfshög: 18:00 Koncert/mässa
Ungdomskören

Söndag 25 november
Domsöndagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Okome: 11:00 Högmässa, Vering
Lördag 1 decemberg
Svartrå: 18:00 Musik i advent,
Johansson
musiker
Söndag 2 decemberr
1:a söndagen i Advent
Askome: 10:00 Familjegudstjänst, Vering
Alla barngrupper,
kyrkkaffe
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Cantica Divina,
Alfshög: 18:00 Lovsångsmässa, Vering
S:t Clemens

Öppna kyrkor, 2 november
Inför Allhelgonahelgen besöker många människor
våra kyrkogårdar för att smycka sina anhörigas gravar och tända ljus. På fredagen (2/11) är pastoratets
samtliga kyrkor, förutom Vessige, öppna hela dagen.
Kaffe serveras mellan kl. 13 -16.
Det hålls en kort andakt med orgelmusik enligt följande:
Alfshög kyrka kl. 14.00
Askome kyrka kl. 15.00

Älvgården
7/9
21/9
5/10
19/10
9/11
23/11
7/12

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

Okome kyrka kl. 14.00
Svartrå kyrka kl. 15.00
Köinge kyrka kl. 16.00
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Kollekter
2/9 R Diakoniinstitutionerna
16/9 F Sven Strömbergs barnhem / Fontänhuset i Falkenberg
23/9 S Stiftelsen Bräcke Diakoni 50 %, Göteborgs stifts arbetsgrupp för kollekt
fond för asylsökande och flyktingar 50 %
30/9 R Svenska kyrkan i utlandet för barn– och ungdomsarbetet
7/10 R Svenska kyrkans internationella arbete
14/10 R Sveriges kyrkosångsförbund
21/10 F Församlingens musikverksamhet / Fontänhuset i Falkenberg
28/10 S Helsjöns folkhögskola 50 %, Stiftelsen Sv. Sjömanskyrkan i Skagen 50%
3/11 R Svenska kyrkan i utlandet för det diakonala arbetet
och kris och katastrofarbetet
4/11 F Frivilligverksamheten på Älvgården / Fontänhuset i Falkenberg
11/11 S Stiftelsen kyrkans Familjerådgivning i Göteborg
18/11 R Evangeliska fosterlandsstiftelsen
25/11 R Svenska Kyrkans internationella arbete
2/12 F Församlingens barnverksamhet /Församlingens musikverksamhet
R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt,
F = Församlingskollekt, Vessige församling / Okome församling

4. Låt oss vandra med dem så,
att vi himlen med dem ärva, ej
med ont dem föregå, ej en barnasjäl fördärva, att de änglar
dem ledsaga, ej hos dig må oss
anklaga.
5. Ingen, så ditt ord oss lär,
ingen kommer i ditt rike, som
ej barnsligt hjärta bär, mot sin
Gud och mot sin like. Giv att
dig som barn vi alla älska,
lyda och åkalla.
Doppsalm (psalm 379)
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Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn

Vessige församling
17/5 Tage Peter Hajo Odengård, född 21/1 2012
10/6 Nea Junis Melody Aronsson, född 14/2 2012
3/8 Ebbe Otis Geo, född 20/6 2012
Okome församling
3/6 Emmie Marie Gustafsson, född 12/3 2012

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

PASTORATSRESA 27 SEPTEMBER
Boka in denna dag i din almanacka, mer information kommer på kyrkornas anslagstavlor och i gudstjänsterna i slutet av augusti.
TRIVSELTRÄFFAR i Okome Församlingshem kl. 14:00
17/10 Kantor Sven-Erik Engström spelar och sjunger med och för oss.
14/11 Program bestäms senare.
Pilgrimsvandring 9 september
Liksom tidigare år utgår vandringen från Vessige respektive Okome kyrka
med gemensamt mål i Askome kyrka.
Vi börjar vandra kl. 09.00 och firar mässa i Askome kyrka kl. 11.00. Efter
mässan inbjuds till kyrklunch i sockenstugan. Anmälan till lunchen till Ingrid Olsson, tel. 251 42, senast torsdag 6/9.
Även om man inte vandrar är man naturligtvis hjärtligt välkommen till gudstjänsten och kyrklunchen!

Nyfiken på kristen tro? Då skall du gå en alphakurs!
Torsdagen 13 september kl. 18.30 börjar vi i Klockaregården.
En Alphakurs är en möjlighet att tillsammans med andra samtala om livets
mening och vad kristen tro är. Vi samlas under sju torsdagar i höst och sedan
fortsätter i januari. En helg på Åh-stiftsgård (27-28 oktober) bör
du också boka in.. Har du frågor eller vill anmäla dig, välkommen att ta kontakt med någon av oss som håller i Alpha-arbetet:
Birgitta Sten tel. 201 90 eller Elisabet Dahlberg tel. 235 35
elisabet_dahlberg@telia.com
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VÄLKOMMEN till kyrkans barngrupper och barnkörer.

OKOME
i församlingshemmet

VESSIGE
i Klockaregården

Vuxen-Barn
Barn 0-5 år

tisdagar
9:30-11:30

Kyrkis
Barn 0-5 år

onsdagar
9:30-11:30

Barntimmar
4-5 år

torsdagar
9:00-11:00

Solstrålarna
4-5 år

torsdagar
9:00-11:00

Miniorer
6-8 år

tisdagar
13:30-15:00

Ministars
6-8 år

torsdagar
13:30-15:30

Småfåglarna
6-8 år

tisdagar
15:00-15:45

Megastars
9-11 år

onsdagar
13:30-16:00

Juniorer
9-11 år

torsdagar
14:30-16:30

Sofi tel.arb 204 24
mobiltel. 0733-804 666

Gun-Britt

Kerstin

tel.arb. 230 51
tel.hem 832 32

tel. arb. 230 51
tel. hem 220 11
mobiltel. 076-026 75 68

Övriga grupper
—tid bestäms senare.

Mia

tel.arb. 204 24
mobiltel. 070-25 34 112

Höstens Familjegudstjänster
23/9 kl.11:00 i Alfshög
30/9 kl.11:00 i Köinge
21/10 kl.11:00 i Alfshög
28/10 kl.11:00 i Okome
18/11 kl.11:00 i Svartrå
2/12 kl.10:00 i Askome

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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