VESSIGE PASTORAT

Kyrknytt

MARS 2013—
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Och allt som låg där fruset, i dagar vintergrå,
Skall löst av himmelsljuset mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra, åt sol och sommartid,
Att på Guds jord få vandra och äga himlens frid.
Sv.Ps. 197:4
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Korset - det kristna segertecknet.
För många är korset ett tecken på död. I
dödsannonserna har vi varit vana vid att se
just ett kors. På många gravstenar finns
också ett kors. Därför förknippar vi ofta
korset med döden. Visst dog Jesus på ett
kors.
Fastetiden eller passionstiden, som vi nu är
inne i, handlar ju om
Jesu väg till korset.
Alla evangelisterna
beskriver utförligt Jesu
lidandes historia som
kulminerade på Golgota. Korset var ett grymt
avrättningsredskap och
som myndigheterna på
den tiden använde i
avskräckande syfte.
Jesus dog således som
en stor förbrytare. Några av Jesu förtvivlade
lärjungar uttryckte det
som alla Jesu vänner
och sympatisörer kände: ”Han som var en
profet, mäktig i ord
och gärning inför Gud och hela folket,
blev utlämnad av våra överstepräster
och rådsherrar, och de fick honom dömd
till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel” Luk. 24:19-21
Hade Jesus ”bara” varit människa hade
allt varit slut när Han dog och efter 2000 år
hade vi aldrig hört talas om Honom. Men
Jesus var också Gud och därför påminns vi
varje gång vi läser trosbekännelsen: ”pinad
under Pontius Pilatus, korsfäst, död och
begraven, nederstigen till dödsriket, på
tredje dagen uppstånden igen ifrån de
döda”.
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När vi således efter fastetidens slut firar
Påskdagen är det en jubeldag fylld av
glädje och tacksamhet: ”Jesus lever”
Efter Jesu uppståndelse är inte korset längre
förknippat med bara död utan det har blivit
ett segertecken. På korset vann Jesus över
döden, men också över den onda makten
som vi kallar Satan. Det
var ju ytterst han som
drev hopen av människor
att ropa korsfäst när Jesus dömdes till döden.
Även om det var hemskt
för Jesus att behöva lida
och dö, ingick allt detta i
Guds uppgjorda plan. Så
älskade Han oss människor att Han utgav sin
ende Son. Jesus dog således i kärlek för oss människor. ”Våra synder
bar han i sin egen
kropp upp på träpålen”. 1 Pet.2:24
Korset på gravstenarna
eller i dödsannonserna
vittnar alltså inte om död utan att den som
har dött har önskat denna symbol med tanke på trosbekännelsens ord: Vi tror ock på
”de dödas uppståndelse och ett evigt liv”.
Trons symbol är ju korset, och Jesus försäkrar att ”den som tror på mig skall få leva
även om han dör”. Joh.11:25
”O Jesus Krist som ur din grav
stod upp med evigt liv och gav
det utåt världen vida.
Giv mig ditt liv att även jag
må efter bitter långfredag
min Påskdagsmorgon bida”.
Psalm 304:4
John Johansson

SITUATIONEN I
ALFSHÖGS KYRKA
Fortsättning från föregående nummer av
Kyrknytt; I november gjordes en mer omfattande provtagning som konstaterade
förekomst av mögel, ”dock inte så mycket
som man kunde befara”. Vi har haft ett
flertal kontakter med stiftet, framför allt
med byggnadsingenjör Jan Spånslätt. Den
14 december gjordes en grundlig utvändig
inspektion av kyrkan, av konsult Martin
Lindholm och Janne från Jannes byggservice. Detta har fört fram till att vi har fått
en rapport; ”Program för utvändig renovering”. Prislappen för dessa åtgärder, som i

Vessige kyrka
under förvandling

stort sett, uteslutande handlar om utsidan
hamnar på ca. 9 miljoner. Detta är ju kostnader som vi inte är i närheten av att kunna bära med de ekonomiska förutsättningar vi har. Kyrkonämnden hade denna rapport uppe på sitt bord vid sitt senaste sammanträde och beslöt att inbjuda till trepartssamtal med representanter från Länsstyrelsen, Stiftet och vi själva. Detta för att
se om det finns någon framkomlig väg,
när det gäller Alfshögs kyrka.
Se även sid 7, församlingsafton

Kyrkonämnden genom Åke Vering

Och efter påsk är det
Okome kyrkas tur att
renoveras.

Tack!!!
Vi har en medarbetare i vårt arbetslag som har slutat och gått vidare till nya
arbetsuppgifter, nämligen vaktmästare Karin Konradsson i Vessige. Det vill
säga, inte nya arbetsuppgifter, men hon byter församling och arbetsgivare. Karin började arbeta här i juni 1998 på vikariat och blev fast anställd i april 2000,
så hon har varit en god och trogen tjänare i vårt pastorat. Vi vill säga ett varmt
tack för detta och önska dig Karin lycka till i det nya! I samband med gudstjänsten den 17 februari i Klockaregården avtackades Karin och hon fick en
avskedsgåva och blommor. Dessutom har Karin uppmärksammats av övriga
medarbetare vid en traditionsenlig middag och avskedsgåva. Vi vill återigen
säga ett varmt tack för goda insatser under många år.
Pastoratet genom Åke Vering
Ps: I nästa nummer presenteras Karins efterträdare.
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Söndag 3 mars
3:e söndagen i Fastan
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Okome: 18:00 Kvällsmässa, Vering

Torsdag 28 mars
Skärtorsdagen
Askome: 19:00 Mässa, Vering
Okome: 19:00 Mässa, Johansson
Jenni-Ann Pedersen, cello

Fredag 8 mars
Askome: 8:00 Morgonmässa, Vering

Fredag 29 mars
Långfredagen
Okome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Musik
Svartrå: 18:00 Vesper, Johansson
Cantica Divina

Söndag 10 mars
Midfastosöndagen
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
Askome: 17:00 Taizémässa, Vering
S:t Clemens
Söndag 17 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
Okome: 11:00 Familjegudstjänst,
Johansson, Småfåglarna,
Sångfåglarna,
Barnverksamheten
Vessige: 14:00 Familjegudstjänst,
Tema Disneymix,
Ministars, och Megastars,
tårtbuffé
Köinge: 18:00 Kvällsmässa, Johansson
Torsdag 21 mars
Askome: 19:00 Lovsångsmässa, Vering
Bibelquiz med Elof

Söndag 31 mars
Påskdagen
Okome: 10:00 Jubelgudstjänst, Johansson
Cantica Divina
Askome: 11:00 Jubelmässa, Vering
S:t Clemens, Påskspel
Måndag 1 april
Annandag Påsk
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Vering
Köinge: 11:00 Högmässa, Vering
Söndag 7 april
2:a söndagen i Påsktiden
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering

Söndag 24 mars
Fredag 12 april
Köinge: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Palmsöndag
Askome: 11:00 Högmässa, Vering
Köinge: 14:00 Gudstjänst, Johansson
Ungdomar från bygden
spelar och sjunger, auktion
Se sid 8

TILLLÄGG TILL PREDIKOTURERNA.
Eftersom vi har stängt Vessige kyrka pga ombyggnad och Alfshögs kyrka pga problem
(se mer om detta på sid 3) håller vi som ni ser en del gudstjänster i Klockaregården. Se
också i fredagens Hallands Nyheter under predikoturerna, för vidare information.
Åke Vering
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Söndag 14 april
3:e söndagen i Påsktiden
Köinge: 11:00 Familjegudstjänst,
Johansson
Bibelutdelning och dopfest
Småfåglar, Sångfåglar
Barnverksamheten

Söndag 12 maj
Söndagen före Pingst
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson
Fredag 17 maj
Vessige: 8:00 Morgonmässa, Johansson

Se sid 8

Askome: 14:00 Familjemässa, Vering,
Bibelutdelning, Tema :
Prinsar och Prinsessor,
Ministars och Megastars
Kakfrossa
Söndag 21 april
4:e söndagen i Påsktiden
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Konfirmationshögmässa,
Vering
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Lördag 27 april
Köinge: 14:00 Konfirmationshögmässa,
Johansson, Sånggrupp
Söndag 28 april
5:e söndagen i Påsktiden
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Köinge: 11:00 Högmässa, Vering

Söndag 19 maj
Pingstdagen
Askome: 14:00 Familjegudstjänst,
Barnverksamhetens
avslutning
Köinge: 14:00 Familjegudstjänst,
Johansson,
Barnverksamhetens
avslutning,
Söndag 26 maj
Heliga Trefaldighets Dag
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 2 juni
1:a söndagen i Trefaldighet
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Askome: 16:00 Körkonsert, Johansson
S:t Clemens och
Ungdomskören

Söndag 5 maj
Bönsöndagen
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Askome 19:00 Lovsångsmässa, Johansson
S:t Clemens
Torsdag 9 maj
Kristi Himmelfärds dag
Köinge: 9:30 Gudstjänst,
musik
Vessige: 11:00 Gudstjänst,
musik
Okome: 21:00 Aftonbön, Johansson
(Församlingshemmet)

Tjänstgörande präster:
Kyrkoherde Åke Vering
Vik. Komminister John Johansson
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Kollekter
3/3
10/3
17/3
24/3
29/3
31/3
1/4
7/4
14/4
21/4
28/4
5/5
9/5
12/5
19/5
26/5
2/6

S Stiftelsen kyrkans familjerådgivning i Göteborg
R Svenska Kyrkans internationella verksamhet
R Svenska kyrkans unga
R Svenska kyrkans internationella arbete
F Brottsofferjouren i Falkenberg / Brottsofferjouren i Falkenberg
R Svenska kyrkan i utlandet
F Brottsofferjouren i Falkenberg / Brottsofferjouren i Falkenberg
S S:t Lukas i Göteborgs stift och västra Sverige 50 %,
Sankta Klaras stiftelse (Helige Franciskus systraskap) 50 %
R Svenska kyrkans internationella arbete
F Almers hus / Almers hus
R Svenska kyrkans unga
R Svenska kyrkans internationella arbete
F Almers hus / Läkare utan gränser
R Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
S Åh Stifts– och Konferensgård
R Svenska kyrkans internationella arbete
F Almers hus / Läkare utan gränser
R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt,
Vessige församling / Okome församling

FÖRSAMLINGSAFTON:
Onsdag 13 mars kl 19 i Klockaregården; kantor Mia Thorstesson övar oss i den nya
gudstjänstmusiken.
Tisdag 26 mars kl.19 i Askome Sockenstuga; kyrkoherde Tord Mårtensson kommer
och samlar oss och tankarna inför Påsken.
Torsdag 4 april kl.19 i Klockaregården; Information om Alfshögs kyrka
Trivselträffar i Okome;
Onsdag 13 mars kl 14
Förre komminister i Falkenberg, Uno Ivarsson, kommer och berättar för oss över ett
självvalt tema.
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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

Älvgården
Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn
Okome församling
8/12 Marcus Carl Erik Christian Blackert, född 30/8 2012
6/1 Ebbe Knut Axel Karlsson, född 24/10 2012

Och den som döps till Kristi död med honom äger
livet. Så möt mig, Fader. Låt mitt namn i livets bok
bli skrivet. I Kristus allt blir skapat nytt, vår bundenhet i frihet bytt och barnaskapet givet. (Psalm 68:2)

8/3
22/3
12/4
26/4
17/5
31/5
14/6

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

ETT VARMT TACK!
7 feb beslöt Vessige och Alfshögs kyrkliga sykrets att man skulle upphöra med
sin verksamhet. Skaran som samlats har blivit mindre och mindre, dessutom äldre, så man fann att tiden var inne för att sätta punkt. Med detta slutar en verksamhet som har betytt oerhört mycket för vår församling (och tidigare Vessige, Alfshögs och Askome församlingar). Det är inte lite som genom flitiga händers verk
har tillverkats till våra kyrkor och församlingshem genom åren. Mycket av det
som gjorts av sykretsens medlemmar har omvandlats till pengar och skänkts till
behövande. Nu vill jag göra mig till tolk för hela församlingen och säga ett stort
och varmt tack för allt gott arbete som utförts genom åren!
Åke Vering
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NYA GUDSTJÄNSTORDNINGAR
Den 1 advent tog vi i
Vessige församling i
bruk ett nytt handboksförslag. Som ni har märkt är det
en del nya melodier. Onsdagen den 13 mars har vi chansen att öva dessa under kantor Mia Thorstenssons ledning. Då är det nämligen församlingsafton i Klockaregården. Välkomna!
Åke Vering

24 MARS KL 14 är det
gudstjänst i Köinge kyrka
med efterföljande auktion i Köinge bygdegård.
Ni är välkomna att lämna
saker till auktionen i Okome församlingshem. För
mer information kan ni
kontakta Gun-Britt på tel
23051.

14 APRIL KL11 är det Familjegudstjänst i
Köinge kyrka med bibelutdelning+dopfest,
Efter gudstjänsten bjuds det på middag i
Köinge bygdegård. Därför behöver vi din anmälan, när det gäller middagen.
Ring Gun-Britt på tel 23051
eller 83232 senast 9 april
och anmäl dig. Välkomna!

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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