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När första ljuset tändes, står julens dörr på glänt.
”Bereden väg för Herren”, vi sjunger i advent.
När andra ljuset glimmar, vi höra löftets ord,
Om Konungen, som kommer
med glädje till vår jord.

Det tredje ljuset strålar,
som stjärnan klar en gång,
den natt då änglaskaran på
jorden sjöng sin sång.

Det fjärde ljuset talar
om Jesus världens ljus,
som denna jul vill gästa
i varje hem och hus. 1

Plötsligt visade sig fingrar… som
skrev på den vitkalkade väggen.
Dan. 5:5
Jesus böjde sig ner och ritade på
marken. Joh. 8:6
Ibland hör man folk hänvisa till skriften
på väggen, ett ödesdigert
tecken, en förvarning om
något som kommer att inträffa. Skriften på väggen
har sitt ursprung i Daniels
bok i Bibeln, där det berättas om en fest, som kung
Belsassar höll med alla
sina stormän och hur han
tillät att man använde de
gyllene kärl, som en gång
tagits från Jerusalems tempel, som dryckeskärl. Man
vanhelgade det heliga. Det
var just då som en hand
visade sig, vilkas fingrar
skrev något på den vitmålade väggen; Mene, mene tekel, ufarsin.
Kungen blev skräckslagen och även om
han inte begrep innebörden i orden, förstod han, att det var något ödesdigert och
han måste få reda på skriftens innebörd.
Man skickade efter profeten Daniel och
han uttydde skriften: Gud har räknat ditt
rikes dagar och du är vägd på en våg och
befunnen för lätt… Kapitlet slutar med
den korta upplysningen: Samma natt blev
Belsassar, kaldéernas konung, dödad.
Skriften på väggen innebar verkligen något ödesdigert. Men samtidigt en varning
att begrunda. Det var Guds hand, som den
gången varnade Belsassar, när han i sin
maktfullkomlighet trodde att han ostraffat
kunde skända det som hörde Gud till.
Skriften på väggen förekommer alltjämt
på olika sätt. För visst varnar Gud alltjämt
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oss människor. Vad vi ser av förstörelse i
vår natur är också en slags skrift på väggen för oss. Det är dags att sluta skända
Guds skapelse. Vad vi ser av förstörelse i
den mänskliga samvaron är också en
skrift på väggen och en varning att gå
vidare på den väg som leder fel.
För Belsassar fanns ingen väg
tillbaka. När han äntligen fått
skriften uttydd var också hans tid
ute. Ingen makt i världen, inga
av jordens alla rikedomar, ingen
av de inflytelserika stormännen,
som han samlat omkring sig,
förmådde något.
Det
finns ett för sent, men det finns
också ett nu. Gud vill inte att
någon skall vakna upp för sent.
Därför vill han att vi skall se
skriften nu och ta lärdom av dess
betydelse. Så länge det finns tid
f i n n s
d e t
h o p p .
Därmed är vi framme vid den
andra skriften. Ibland hänvisar
man till den som skriften i sanden. En
äktenskapsbryterska hade förts fram till
Jesus. Enligt lagen skulle hon stenas. Hon
hade ju brutit mot den. Vad ansåg Jesus?
Det är då det står att han böjde sig ner och
ritade något på marken. Vad vet ingen.
Men när han reste sig upp sa han: den av
er som är fri från synd skall kasta första
stenen på henne. Ingen sten blev kastad
och den ene efter den andre av dem som
nyss hade anklagat henne försvann. Hon
blev lämnad ensam med Jesus och inte
heller han dömde henne men uppmanade
henne att höra upp med sitt gamla liv och
börja ett nytt. Skriften på marken, skriften
i sanden har fascinerat många.
Forts. sid 3

Vad var det egentligen Jesus skrev?
Ingen får någonsin
reda på det. Det
som skrevs på
marken eller i sanden består inte. Det
trampas ner eller
försvinner när vinden går däröver.
Det är borta som om det aldrig funnits.
Är det kanske detta Jesus vill ha sagt,
när han skrev på marken. Människors
anklagelser upplöses när Gud förlåter.
När Jesus kommer in i bilden träder kärleken in. Då måste man släppa alla stenar, som man tagit upp för att utkräva
hämnd eller för att skipa rätt. Liksom
skriften i sanden upplöses som om den
aldrig funnits, så kan det också bli med
synden, när den möter förlåtelsen. Den
försvinner som om den aldrig begåtts.
Det f i nns i nt e et t spår kvar
Om skriften på väggen var en Guds varning, Guds lag, som vill att vi skall änd-

ra livsriktning innan det blir för sent, så
är skriften på marken Guds evangelium,
som talar om den Frälsare, som kommit
i världen, inte för att döma världen utan
för att förlåta och utplåna alla anklagelseskrifter mot oss. Detta är vårt hopp
och hos Jesus har vi vårt försvar alltid.
Det är skönt att veta i en anklagande
värld.
En Riktigt God Jul Och Ett Gott Nytt År
önskas er alla!
Åke Vering

NY HANDBOK; NYA GUDSTJÄNSTORDNINGAR
Den 1 advent tar vi i Vessige församling i bruk ett nytt handboksförslag. Vessige
församling har anmält sig till att vara en av ganska många remissförsamlingar.
Från och med 1 advent 2012 och ett år framåt ska vi få pröva det nya handboksförslaget och förslaget till ny gudstjänstmusik i Vessige församling. Därefter ska
vi ge uttryck vad vi har fått för intryck i ett remissvar, innan det så småningom
mynnar ut i en ny handbok för gudstjänster i Svenska kyrkan. Det blir en del som
kommer att kännas nytt och kanske lite ovant, men jag tror
alla kommer att kunna känna igen sig i våra gudstjänster
även fortsättningsvis. Det känns spännande att få pröva det
här i Vessige församling! Välkommen till våra gudstjänster
i Advents- och Juletid önskar
Åke Vering
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Konfirmander och ledare i Vessige:
Bakre raden; Sofi Wernersson (församlingsass.), Emma Olsson, Emmi Qvarfordh, William
Tejler, Amanda Larsson, Sanna Enroth, Mia Thorstensson (kantor)
Främre raden; Emma Nilsson, Mimmi Tejler, Jacob Nylander, Alexander Leander, Frida
Brenker, Ronja Palmblad och liggande; Åke Vering
Frånvarande: Simon Bengtsson

Konfirmander i Okome:
Bakre raden: Felicia Emanuelsson, Sara Karlsson, Kajsa Böregård, Erica Marklid,
Främre raden: Jakob Jensen, Fabian Thorén, Samuel Regen,
Infälld: Frida Blomberg
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SITUATIONEN I ALFSHÖGS KYRKA
I augusti blev jag uppringd av M & E Ohlssons
Klockgjuteri AB i Ystad som ville komma runt i
pastoratets kyrkor och göra en rutinmässig
service och översyn på våra kyrkklockor.
Det fick de naturligtvis gärna göra och jag
hälsade dem välkomna. I den rapport som
de lämnade tillsammans med fakturan påpekade de en del brister när det gäller tornet i Alfshögs kyrka.
Det rörde sig framför allt om den fuktproblematik som har förföljt Alfshögs
kyrka en lång följd av år. Därefter beställdes en undersökning av Anticimex. Den rapport som de lämnade ifrån sig var ganska alarmerande. Den
pekade bland annat på att det skulle förekomma mögel i kyrkan. Som en
följd därav kom fackklubben Kommunal på arbetsplatsbesök (och Lärarförbundet kontaktade oss i samma ärende) och rekommenderade oss att
stänga Alfshögs kyrka. Jag beslöt att flytta familjegudstjänsten den 21 oktober till Askome kyrka. På efterföljande Kyrkonämndssammanträde, den
23 oktober, beslöt Kyrkonämnden att stänga Alfshögs kyrka tills vidare. Vi
inhämtar nu mer information om vad som behöver göras i Alfshögs kyrka
och undersöker förekomsten av mögel. Därefter får vi se om det är möjligt
att använda Alfshögs kyrka i väntan på akuta åtgärder.
Kyrkonämnden genom Åke Vering

AXETHORNSKA STIFTELSEN
Stiftelsens inriktning är bl.a. att vid jultid utdela medel till behövande inom Köinge socken (Köinge gamla församling).
Ansökan om utdelning ska följas av namn, personnummer
och anledning till Din begäran.
Välkommen med Din ansökan senast den 15 december 2012.
Ansökan skickas till: Okome församling, Okome Församlingshem, Gällaredsvägen 1, 311 61 Ullared .
Märk kuvertet ”Axethornska stiftelsen”
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Lördag 1 december
Måndag 24 december
Svartrå: 18:00 Musik i Advent,
Julafton
Johansson
Okome: 10:00 Julbön, Johansson
Falkenbergs blåsarkvartett
Martina Braglin,
Johanna Larsson, sång,
Söndag 2 december
Rebecka Larsson, fiol
Vessige:
10:00
Julbön/samling
vid
1:a söndagen i Advent
Askome: 10:00 Familjegudstjänst, Vering
krubban, Vering
Tema: Nyårsfest !
Askome: 23:30 Midnattsmässa, Vering
Alla barngrupperna,
S:t Clemens
Kyrklunch
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Tisdag 25 december
Cantica Divina
Juldagen
Askome: 18:00 Lovsångsmässa, Vering
Svartrå: 7:00 Julotta, Johansson
S:t Clemens
Grupp ur Cantica Divina
Askome: 16:00 Julspel, Vering
Fredag 7 december
Konfirmanderna och
Svartrå: 8:00 Morgonmässa, Vering
Ungdomskören
Söndag 9 december
2:a söndagen i Advent
Okome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Vessige: 14:00 Gudstjänst, Johansson
Kyrkkaffe

Onsdag 26 december
Annandag Jul
Köinge: 11:00 Högmässa, Vering
Maria Janfalk,
Rebecka Grimberg,
sång, piano och flöjt

Söndag 16 december
3:e söndagen i Advent
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Vering
Askome: 16:00 Advents– och julkonsert
med Luciatablå, Vering
Alla körerna
Köinge: 16:00 Luciagudstjänst,
Johansson, Småfåglarna,
Sångfåglarna,
Barnverksamheten

Söndag 30 december
Söndagen efter Jul
Askome: 11:00 Gudstjänst, Johansson

Söndag 23 december
4:e söndagen i Advent
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Askome: 11:00 Högmässa, Vering
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Måndag 31 december
Nyårsafton
Akome: 14:00 Nyårsbön, Vering
Köinge: 16:00 Nyårsbön, Vering
Tisdag 1 januari
Nyårsdagen
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Vessige: 11:00 Högmässa, Johansson
Tjänstgörande präster:
Kyrkoherde Åke Vering
Vik. Komminister John Johansson

Söndag 6 januari
Trettondedag Jul
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Köinge: 11:00 Högmässa, Vering
Okome: 16:00 Julkonsert, Vering
Cantica Divina,
”Tellqvistarna”
Fredag 11 januari
Vessige: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Söndag 13 januari
1:a söndagen efter Trettondedagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
Söndag 20 januari
2:a söndagen efter Trettondedagen
Okome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 27 januari
Septuagesima
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Vering
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Okome: 11:00 Familjegudstjänst,
Johansson,
Sångfåglarna,
Sångfåglarna,
Barnverksamheten
Askome: 18:00 Ljus-/Taizémässa, Vering
Ungdomskören

Fredag 8 februari
Svartrå: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Söndag 10 februari
Fastlagssöndagen
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Vering
Askome: 17:00 Familjegudstjänst, Vering
Tema: Disney
Kompband, DJ: Elof
Kyrkkaffe
Svartrå: 18:00 Taizémässa, Johansson
Cantica Divina
Söndag 17 februari
1:a söndagen i Fastan
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Vering
Okome: 11:00 Högmässa, Vering
Söndag 24 februari
2:a söndagen i Fastan
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 3 mars
3:e söndagen i Fastan
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Okome: 18:00 Kvällsmässa, Vering
Fredag 8 mars
Askome: 8:00 Morgonmässa, Vering
Söndag 10 mars
Midfastosöndagen
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
Askome: 18:00 Taizémässa, Vering
S:t Clemens

TILLLÄGG TILL PREDIKOTURERNA.
Eftersom vi har stängt Vessige kyrka pga ombyggnad och Alfshögs kyrka pga problem
(se mer om detta på sid 5) håller vi en del gudstjänster i Klockaregården (skrivet som
”Vessige”) med början i adventstid. Men situationen kan ju ändras, i synnerhet när det
gäller Alfshögs kyrka, så titta i fredagens Hallands Nyheter under predikoturerna, för vidare information.
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Kollekter
1/12 F Församlingens musikverksamhet
2/12 F Församlingens barnverksamhet /Församlingens musikverksamhet
9/12 R Svenska kyrkans internationella arbete
16/12 R Svenska kyrkans unga
23/12 S Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
24/12 F Församlingens musikverksamhet /
Kvinnojouren i Falkenberg
25/12 F Församlingens musikverksamhet /
Kvinnojouren i Falkenberg
26/12 R Svenska kyrkans internationella arbete
30/12 F Kvinnojouren i Falkenberg / Världens barn
31/12 F Kvinnojouren i Falkenberg / Världens barn
1/1 R Liv & fredinstitutet 50%, Kristna fredsrörelsen 50%
6/1 R Svenska Kyrkans internationella verksamhet
13/1 F KRIS i Falkenberg / Världens barn
20/1 R Svenska Bibelsällskapet
27/1 R Hela Människan
3/2 S Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift
10/2 R Svenska Kyrkans internationella verksamhet
17/2 F KRIS i Falkenberg / KRIS i Falkenberg
24/2 R Sveriges Kristna Råd
3/3 S Stiftelsen kyrkans familjerådgivning i Göteborg
10/3 R Svenska Kyrkans internationella verksamhet

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt,
Vessige församling / Okome församling
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Födelsedagspresent ?
Julklappsutdelningen är nog en central del av många
familjers julfirande. Så vad kan vi göra för att komma
ihåg ”födelsedagsbarnet” lite särskilt—vad kan bli vår
gåva till Jesus ?
På Jesu önskelista står det:
”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga
bördor, så ska jag ge er vila.”
Matt.11:28

”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus.”
Jesaja 9:2
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Älvgården
7/12 Nattvard, J
25/12 Gudstjänst, V
11/1 Nattvard, J
8/2 Gudstjänst, V
8/3 Nattvard, J
MORGONMÄSSOR kl 8.00
7/12 Svartrå kyrka, Johansson
11/1 Klockaregården, Vering
8/2 Svartrå kyrka, Johansson
8/3 Askome kyrka, Vering
ALLA VARMT VÄLKOMNA!

Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn
Okome församling
22/9 Lars Åke Kevin, född 7/6 2012
31/10 Jenna Maria Malou Atthage, född 27/7 2012

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
Står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver Fader vår.
Psalm 193 (gammal svensk bön för barn, men alltid lika aktuell!!!)
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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.seVik. 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
ka och kyrkvaktmästare
Svartrå kyrka och kyrkvaktmästare

076-779 03 50
076-779 03 51
076-779 03 52Köinge kyr076-779 03 53
076-779 03 54

Trivselträffar i Okome;
Onsdag 12 december kl 14 Vi sjunger julsånger tillsammans.
Kaffe m dopp, julgröt
Onsdag 13 februari kl 14

Program bestäms senare.

Onsdag 13 mars kl 14

Förre komministern i Falkenberg, Uno
Ivarsson kommer och berättar för oss
över ett självvalt tema.

Församlingsafton i Askome sockenstuga:
Tisdag 26 mars kl 19 Kyrkoherde Tord Mårtensson kommer och samlar
oss och tankarna inför påsken.
BIBELSAMTALSGRUPP
Kom till bibelsamtal i Okome församlingshem.
Med start fredag 18 januari kl 9:30-11:00 och
sedan varannan vecka.
Välkomna!
John Johansson
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LJUS
Nu kommer en period då det finns många ljus att se på. Varje gång du ser ett
ljus kan du komma ihåg: Jesus sa: JAG ÄR VÄRLDENS LJUS!
När det är mörkt är det bra att tända ljus—Jesus vill vara ett ljus i ditt mörker.

Kyndel—är ett gammalt ord för ljus
eller bloss. Under medeltiden var det
vanligt att man tog med sina nystöpta
ljus till kyrkan för att få dem välsignade.
Kyndelsmässodagen avslutar kyrkoårets jultid och kallas därför ibland ”lilla
julafton”.

Liljan är Marias blomma, som med
sin vita färg symboliserar renhet.
Ödmjukt böjer den sitt huvud, liksom
också Maria gjorde när ängeln gav
henne uppdraget att föda Guds son.
4:e söndagen i Advent handlar om
”Herrens moder”.

Olivolja användes till många saker på Jesu tid, att ge ljus var ett av de viktigaste användningsområdena. Den finaste oljan kom från oliver som slagits ner från
träden med käppar och sedan krossats och stötts i mortlar. Just den oljan användes till den sjuarmade ljusstaken i templet. Det bli också en bild för Jesus.
Han blev slagen och dödad—för att bli världens ljus för oss.

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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