Kyrknytt

VESSIGE PASTORAT
JUNI — AUGUSTI 2013

Inte genom någon
människas styrka
eller kraft skall det
ske, utan genom
min Ande, säger
Herren.
Sakarja 4:6
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SKA VI VARA TRÖTTA
TILLSAMMANS?
Vi hade stämt möte i
stan för att förbereda
ett gemensamt uppdrag, Urban och jag.
Men jag var för trött.
Det finns – som bekant – två sorters
trötthet, en njutbar
bedövning till följd
av hårt arbete och så den där skuldtyngda
kraftlösheten som inte har någonting att
skylla på. Man är helt enkelt bara ur slag.
Min trötthet var av den senare sorten. Jag
ringde honom på mobilen och sa att jag
bara ville dubbelkolla tiden, men hoppades i
själva verket att han skulle säga att han satt
”lite trångt” och ville skjuta på mötet. Det
sa han inte, så jag hjälpte honom på traven.
Om du har mycket idag så kan jag tänka
mig att träffas efter helgen. Nej, det behövdes inte. Då lät jag honom veta hur det var,
att jag var trött och helst ville komma undan. Hans svar vände min dag: Vill du vara
trött själv eller ska vi vara trötta tillsammans?
Den senare möjligheten hade jag inte ens
tänkt på. Vi bestämde oss för att vara trötta
tillsammans och hängde sålunda i knappa
två timmar över varsin tallrik spenatsoppa
på en av stadens serveringar. Efter en dryg
timme rann krafterna till igen, vi förberedde
det vi skulle och när vi skildes åt var stegen
något lättare.
Det är skönt att vara tillsammans med trötta
människor. När man inte orkar vara så förfärligt trevlig blir samvaron mer sann. Nära
någon som är nedstämd blir allting lite viktigare. Orden laddas, blickarna får mening
och handslaget gäller. Men vi skäms över
vår trötthet, tycker inte att den är klädsam
nog i de effektivas sällskap.
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Tröttheten måste väl vara kroppens och själens sätt att säga till oss att livet blir fattigt
om det hela tiden levs på topp? De dova
dagarna måste till för att klangen ska bevaras.
En tidig morgon läste jag den urgamla berättelsen om Elia som är på väg till Guds
berg, Horeb, säckade ihop under en ginstbuske. Han var rädd och jagad och förtvivlat
ensam. Han ville dö. Men när han hade nått
botten av sin misströstan fick han besök. En
ängel dök upp, rörde vid honom, hämtade
vatten, gjorde upp en eld och bakade bröd.
Änglar är mycket praktiska.
Du måste äta, sa ängeln, annars orkar du
inte hela vägen. Kanske var det just kombinationen av sällskap och mat som gjorde att
Elia lyftes ur sitt missmod och på nytt vågade anträda vägen.
Om det är tillåtet att tycka, så tycker jag att
Gud kunde vara lite mer alert ibland. Vi är
många som inte kräver några mirakel av
Gud, många som mycket väl
skul le nöja oss
med
ett kort änglabesök., lite
glöd,
lite bröd och
lite sällskap. Med
det menar
jag ett aldrig så litet
tecken på
att Gud är där. Att ensamheten
inte är tom.
Det var när jag läste detta som jag kom att
tänka på Urban och spenatsoppan. I väntan
på ”riktiga änglar” är jag så innerligt glad
för Urban. För övrigt tror jag att det är precis så Gud kommer; som någon att äta spenatsoppa med.
forts. på sid 3

Ska vi vara trötta tillsammans? Frågan Denna krönika är hämtad ur boken; Jag
påminner oss om något mycket hopp- lutar åt Gud, skriven av Tomas Sjödin
fullt, att vi med små medel kan bli var- och utgiven av Libris förlag, Örebro.
andra till stor hjälp. Inte alltid med vår Med önskan om en skön och välsignad
kraft, vår duglighet och våra goda råd.
sommar
Ibland räcker det med vår brist. Vår tomÅke Vering
het.
Hur det fungerar begriper jag inte, men
den gången, över en tallrik spenatsoppa,
fann jag på nytt att det bor kraft också i
trötta möten.
Sommarkyrka i pastoratet
I Svartrå är det sommarkyrka måndag-fredag
under tiden 8 – 26 juli kl 14-18 med musik i sommarkväll 11, 18 och 25 juli kl 18.30
I Askome är det inte sommarkyrka, men musik i sommarkväll blir det tisdagarna
25 juni och 2 juli kl 18.30.

Till alla som gått Alpha-kurs!
Nu blir det ”Beta”, Hösten 2013
Till hösten inbjuder vi dig till fortsättningskurs. Upplägget blir liknande,
med mat, föredrag och samtal. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara
med och dela samtalsgemenskap om
den kristna tron.
Vi vill att du hör av dig till Birgitta
Sten tel. 201 90, bist@telia.com , och
talar om att du är intresserad. Så återkommer vi med tid och plats.
VÄLKOMMEN!
Ps. Till hösten blir det ingen Alpha-kurs.
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AKTUELL INFORMATION OM VÅRA KYRKOR
När det gäller ombyggnaden av Vessige kyrka så är den inne i slutfasen, under
juni-juli ska det slutföras och därefter, i augusti, kommer Tostareds orgelbyggarfirma in för slutarbetet när det gäller orgeln. Den ska bl. a intoneras så att
klangen anpassas till storleken av den nya kyrkolokalen.
Preliminär återinvigningsdag är den 22 september.
Ombyggnaden av Okome
kyrka påbörjades i april och
ska också den bli klar i sommar. Den är ju inte lika omfattande som i Vessige kyrka,
t. ex. ska inte orgeln flyttas.
Preliminär återinvigningsdag
är den 29 september.
Som en följd av detta kommer Klockaregården respektive Okome församlingshem ut
till försäljning inom kort.
Bilder från Okome kyrka.
När det gäller problemen i Alfshögs kyrka som vi skrev om i
förra numret av Kyrknytt så är
planeringen sådan att vi ska ha
en fullständig projektering av
nödvändiga åtgärder för att ha
kostnadsbilden klar för oss, när
vi får besked från Stiftet hur
mycket vi får i kyrkoantikvariska
bidrag och kyrkobyggnadsbidrag. I Köinge kyrka har vi planerat att byta grunduppvärmning
från el till luft/luftvärmepump
och behålla elen som spetsvärme. För närvarande ligger denna tanke på is framför allt beroende på att vi inte får en tillräcklig ekonomisk vinst av den planerade förändringen. Vi räknar dock med att installera en bättre styrreglering av
uppvärmning och luftfuktighet i kyrkan. Fönstret framme i koret, bakom altaret,
ska frigöras, men arbetet med detta påbörjas inte förrän Okome kyrka åter kan
brukas.
Kyrkonämnden genom Åke Vering
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Kyrkoval
15 september 2013
Förra gången det var kyrkoval, sept.2009, kunde du rösta i fyra olika val. I år
är det bara tre olika val.
Du kan välja till:

Kyrkofullmäktige
i Vessige Pastorat

Stiftsfullmäktige
i Göteborgs stift

Kyrkofullmäktige
utser:
Kyrkoråd
i Vessige Pastorat

Kyrkomötet

Kyrkorådet kan jämföras
med det som idag heter
Kyrkonämnd.

Kyrorådet kan utse:
Församlingsråd
i Okome

Församlingsråd
i Vessige

Det är alltså inget direktval till
Kyrkoråd i de två församlingarna.
Och det kommer inte längre att
heta ”kyrkoråd” i församlingen,
utan ”församlingsråd”.
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Söndag 2 juni
1:a söndagen efter Trefaldighet
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Askome: 16:00 Körkonsert, Johansson
S:t Clemens, Ungdomskör
Söndag 9 juni
2:a söndagen efter Trefaldighet
Askome: 11:00 Högmässa, Vering
Okome: 14:00 Friluftsgudstjänst, Vering
Vid församlingshemmet
Gränslaget
Fredag 14 juni
Vessige: 8:00 Morgonmässa, Vering
Söndag 16 juni
3:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Alfshög: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Larsagården, Johansson
musik
Köinge: 18:00 Sommarkonsert, Johansson
Cantica Divina,
Sångfåglarna
Lördag 22 juni
Midsommardagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Vering
Söndag 23 juni
Johannes Döparens dag
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering
Tisdag 25 juni
Askome: 18:30 Musik i sommarkväll,
Vering,
A. Janfalk, J. Simonsson
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Söndag 30 juni
Apostladagen
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson
Tisdag 2 juli
Askome: 18:30 Musik i sommarkväll,
Johansson
C. Poulson, G. Nordström,
M. Thorstensson.
Söndag 7 juli
6:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson
Vessige: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Gunnarstorp, Johansson
musik
Torsdag 11 juli
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Johansson, Treklang
Söndag 14 juli
Kristi Förklarings Dag
Svartrå: 14:00 Friluftsgudstjänst,
Sumpa/Sumpafallen,
Johansson
Askome spelmän
Askome: 19:00 Musikgudstjänst,
Johansson,
Askome spelmän
Torsdag 18 juli
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Johansson
Familjen Sjöwall
Söndag 21 juli
8:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson

Torsdag 25 juli
Svartrå: 18:30 Musik i sommarkväll,
Johansson,
Sibbarps spelmanslag
Söndag 28 juli
9:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Vessige: 11:00 Högmässa, Johansson
Tisdag 30 juli
Askome: 18:30 Veckomässa, Johansson
Linda Pending, sång
Söndag 4 augusti
10:e söndagen efter Trefaldighet
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Kylberg
Askome: 11:00 Högmässa, Kylberg
Torsdag 8 augusti
Svartrå: 18:30 Veckomässa, Vering
Rebecka Nilsson, sång
Söndag 11 augusti
11:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
Askome: 14:00 Friluftsgudstjänst, Vering
Döda Fallet,
Askome spelmän
Tisdag 13 augusti
Askome: 18:30 Veckomässa, Vering
Ungdomskören

Söndag 18 augusti
12:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 11:00 Gudstjänst, Vering
Köinge: 14:00 Friluftsgudstjänst, Vering
Hos Stens,
Martin Andersson dragspel, Inger Gustafsson och Margot Sedbo,
sång
Torsdag 22 augusti
Köinge: 18:30 Veckomässa, Vering
Kajsa Larsén, fiol
Söndag 25 augusti
13:e söndagen efter Trefaldighet
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Vering
Vessige: 11:00 Gudstjänst, Vering
Tisdag 27augusti
Askome: 18:30 Veckomässa, Vering
Mia Lorick, sång
Söndag 1 september
14:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Köinge: 11:00 Högmässa, Vering
Fredag 6 september
Askome: 8:00 Morgonmässa,
Söndag 8 september
15:e söndagen efter Trefaldighet
Askome: 11:00 Pilgrimsmässa,
Vering och Johansson

TILLLÄGG TILL PREDIKOTURERNA.
Eftersom vi har stängt Vessige och Okome kyrkor
pga ombyggnad och Alfshögs kyrka pga problem
håller vi som ni ser en del gudstjänster i Klockaregården. Se också i fredagens Hallands Nyheter
under predikoturerna, för vidare information.
Åke Vering

Tjänstgörande präster:
Kyrkoherde Åke Vering
Vik. Komminister John Johansson
Vik. präst Björn Kylberg
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Kollekter
2/6
9/6
16/6
22/6
23/6
30/6
7/7
14/7
21/7
28/7

F
R
S
F
F
R
F
F
F
F

4/8 R
11/8 F
18/8
25/8
1/9
8/9

S
R
R
F

Almers hus / Läkare utan gränser
Sveriges kyrkosångsförbund 50%, SALT-Barn och unga i EFS 50%
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
Kvinnojouren i Falkenberg (båda församlingarna)
Kvinnojouren i Falkenberg (båda församlingarna)
Svenska Kyrkans internationella verksamhet
Kvinnojouren i Falkenberg / Fontänhuset i Falkenberg
Fontänhuset i Falkenberg (båda församlingarna)
Fontänhuset i Falkenberg (båda församlingarna)
Fontänhuset i Falkenberg /
Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro)
Svenska Kyrkans internationella verksamhet
Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro)
(båda församlingarna)
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift
Diakoniinstitutionerna
Ekumeniskt arbete, Konferensen för europeiska kyrkor (KEK)
Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro)
(båda församlingarna)

När det under sommaren är musik i sommarkväll eller veckomässa, kommer kollekt att upptas till respektive församlings musikverksamhet.
R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt

Vessige församling / Okome församling
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MUSIK I SOMMARKVÄLL
I ASKOME:
Tisdag 25/6 kl. 18.30 ”Sommartoner”
Blandad musik av Anna Janfalk och Jonna Simonsson. Anna är 13 år, född och uppvuxen på Tröingeberg och har musik som ett av sina största intressen, främst fiol.
Jonna Simonsson är 13 år och är född och uppvuxen i Stockholm och har fiol som
huvudinstrument. Tjejerna har lärt känna varandra genom att de studerar musik på
lilla akademien i Stockholm, och kommer bjuda oss på ett härligt program med klassisk musik, visor och folkmusik.
Tisdag 2/7 kl. 18.30 ”Som en sommarvind”
Blandad musik av Charlotte Poulson, Gabriella Nordström och Mia A.Thorstensson.
Charlotte är jazzsaxofonist från Halmstad, Gabriella är kantor från Gunnarp som
även spelar fiol, och Mia är församlingens egen kantor som helst denna kväll håller
sig till tvärflöjt och sång. Det blir blandad musik med mycket inslag av jazz och
blues, men även en del klassiskt.

I SVARTRÅ:
Torsdag 11/7 kl. 18.30 Lätt sommarunderhållning med gruppen Treklang
Kristina Pentéus-Björklund, piano och sång, Jennyli Gustavsson, fiol och sång,
Margot Sedbo, gitarr och sång.
Torsdag 18/7 kl. 18.30 ”I denna ljuva sommartid”
Sommarprogram med Göran, Erika och Gabriel Sjövall. Sång, fiol och flöjt.
Torsdag 25/7 kl. 18.30 Folkmusik med Sibbarps Spelmanslag
Under Alf Antonssons ledning. Spelmanslaget bildades för ca 55 år sedan av Åke
Svensson.
Ta en liten tur till våra vackra kyrkor i sommar och koppla av med en stunds musik.
Mia A. Thorstensson och Kerstin Berg-Bengtson
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STIFTELSEN
ZACHRISSONS STIPENDIEFOND

Älvgården

Du som är bosatt (mantalsskriven) i Svartrå kan söka
detta

stipendium,

som

är

avsett

för

”

studiebegåvade

och skötsamma ungdo-

mar som söker

inträde eller är

elever vid semi-

narium, realsko-

la, läroverk eller med

dessa

undervisningsanstalt
dium tilldelas samma

likvärdig

och må årligt stipenelev för en tid av upp-

14/6
28/6
12/7
26/7
9/8
23/8
6/9

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

till tre till fyra år”. ’
Utdelning ur stiftelsen beslutas av Okome kyrkoråd.
Ansökan skall sändas till pastorsexpeditionen, Gällaredsvägen 1, 311 61 Ullared, senast 1 juli 2013.
Kyrkorådet i Okome genom Åke Vering

MORGONMÄSSOR kl 8.00
14/6 Klockaregården, Johansson
6/9 Askome kyrka, Johansson

Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn
Okome församling:
3/3 Dante Harald Alexander Gottling, född 16/11 2012
6/4 Alicia Ingrid Eleonora Strandqvist, född 4/1 2013
12/5 Olivia Anna Majken Karlsson, född 23/2 2013

1 Alla våra källor har vi i vår Herre, i hans ord. Vi får dricka liv som trädet rotat i
en fruktbar jord. Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.
Psalm 386:4
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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
Nya telefonnummer att notera:
Kantor Mia A. Thorstensson 070-2245488
Kantor Kerstin Berg-Bengtsson 070-2791288
Bokningsansvarig för Askome sockenstuga;
Ann-Christine Björklund 070-222 17 69

Nya Vaktmästare
Hej jag heter Jörgen Walldén, är 48 och bor i Vallby med min familj.
Har tidigare arbetat som djurskötare i 32 år, men valt att sadla om till
vaktmästare i Vessige. På fritiden sjunger jag i kör och gillar att jaga.
Hej jag heter Johan Carlsson, är 22 år och kommer från Toften, Källsjö. Detta är mitt andra år som säsongsanställd.
Undrar Ni över något så är Ni välkomna fram och fråga.
Väl mött på kyrkogården!
Jörgen och Johan
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Börja med att gå på upptäcktsfärd och samla stenar,
stora och små, fina, släta stenar och stenar med roliga former
eller stenar som
du tycker ser ut som
något, en hopkurad kanin, ett
hjärta eller en mystisk rymdsten
från yttre rymden! Hitta småstenar
som kan klistras på större stenar som
dekoration eller som huvud, armar eller
fötter.
Du behöver:

Akrylfärger

Mugg med vatten

Penslar

Du behöver också:

Klister

Filttyg

Garn

Vissa stenar ser ut som någonting
när man tittar på dem, en hoprullad katt, ett monster med stor
näsa eller en skalbagge. Måla
ögon, mun eller svans. En nyckelpiga eller en skalbagge kan man
ganska
enkelt
göra av en rund,
platt, slät sten.

Klistra ihop flera stenar och gör en
figur, tex ett klassiskt stentroll med
en större sten som kropp, en mindre som huvud och en garnsvans.
Eller som här nedan en söt liten,
knallgul kyckling. Två stenar har
använts som kropp och huvud,
kycklingen har sedan fått fötter och
näbb av rött filttyg. Ögonen är köpta i hobbyaffären, men det går naturligtvis lika bra att måla dit dem.

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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