Kyrknytt

VESSIGE PASTORAT
DECEMBER 2013—
FEBRUARI 2014

Kyrkokörerna i Vessige och Okome sjöng vid återinvigningarna av kyrkorna.
Hitta mer bilder inuti Kyrknytt.
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M A R I A ,
J E S U
M O R
Ljuslågan flämtade till av vinden som
blåste in genom dörren. En stund såg det
ut som om vinden skulle utsläcka lågan,
men den tynande veken återhämtade sig
sakta och stearin rann nedför ljusets kant.
Det bildades ett märkligt mönster som ett
nät med små kors. Tiden hade stannat
och försvunnit, allt var bara tyst och
stilla. Hon höll sitt barn i sin
famn och betraktade honom.
Maria kunde inte se sig mätt
på den mjuka, fjuniga hjässan, den välformade lilla näsan, de små fingrarna, de
långa mörka ögonfransarna och
de rosiga kinderna. Ögonen var
slutna. Hennes barn sov, lugnt och
tryggt i sin moders famn.
När hon stod där och såg upp mot honom
– barnet, hennes barn, hennes son – kom
minnesbilden av barnet i hennes famn så
tydligt. Där hon nu var suddades allt ut.
Det var som om hon befann sig i stallet,
inte här och nu. Hon var där och det som
pågick här mitt framför henne var som i
en annan värld. Minnesbilderna vaknade
till liv en efter en, hon tog sitt barn till sitt
bröst, han fann bröstet och drack sig mätt,
somnade belåten för att sedan vakna igen
efter någon timme för att påkalla hennes
uppmärksamhet. Det första steget han tog
gjorde henne helt förundrad och rädd, allt
på samma gång, rädd för att han skulle
ramla och slå sig, men också stolt över att
hennes son börjat gå. När han sade mamma för första gången kändes det som om
hjärtat höll på att brista av jubel och kärlek. Många gånger steg hon upp på natten
bara för att lyssna på hans andetag där
han sov i en liten säng bredvid henne och
Josef. Ibland andades han så tyst att hon
blev rädd och ville se och höra så att allt
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var
som det
skulle
vara.
Han var ett lugnt barn, lyssnade uppmärksamt på vad hon hade att säga, vilka faror
han skulle undvika, inte klättra i träd och
skada sig. Hon lärde honom allt vad hennes mor hade lärt henne och han var lättlärd. Barnet växte och blev större. Han
försvann vid tolv års ålder och då
var både hon och Josef riktigt
oroliga och rädda. De fann
honom
i
templet.
Han var oftast glad, men inte
så pratsam som många
grannbarn i trakten som
han lekte med. Hon följde
honom till floden när han
ville gå och fiska, och hon
mindes glädjen i hans ögon
när han fick sitt första napp – en stor fisk.
De ögonen var som en oändlig källa, de
glittrade och var fyllda av energi och kärlek. Hon älskade att se på honom, in i
hans ögon, det var som hela världens och
himlens visdom fanns förborgade i den
varma blicken som han såg på henne
med. Nu skedde något som hon borde ha
förstått, men aldrig ville förstå, de skiljdes från varandra, svärdet delade hennes
hjärta. Hon vände sig mot Johannes och
han tog henne i sina starka armar. Tårarna
var utan slut, hon var tillbaka, trots att
hon inte ville. Nu såg hon, men hon såg
utan att se, utan att förstå, för kärleken
vill inte ha något slut – den kommer att
leva även fast den dör och snart skulle
hon få veta. (Denna text är hämtad ur en
bok av Eva Söderström med titeln 49
kvinnor i Bibeln.)
Ps; Med dessa ord som binder samman
julen och påsken, två av våra största högtider, vill jag önska er riktig god jul! Välkomna i våra kyrkor i helgerna!
Åke Vering

KYRKOR/LOKALER I PASTORATET
Sedan förra Kyrknytt kom ut har vi haft återinvigning av både Vessige och
Okome kyrka, 22 respektive 29 september. Det var välbesökta gudstjänster
och mitt intryck är att de församlingsbor som var med blev nöjda över vad
de såg som resultat av ombyggnaderna. Det var kontraktsprost Staffan Orrdal som förrättade återinvigningarna.
När det gäller församlingshemmet i Okome är det sålt och de nya ägarna,
från 1 november, är familjen Rita och Mikael Storbjörk.
Däremot när det gäller försäljningen av Klockaregården så har den gått i stå.
Detta beror på att Klockaregården i detaljplanen står betecknad för ”allmänt
ändamål”, vilket innebär att den inte får bebos. Vi visste inte om att det var
så utan utgick från att det inte skulle vara några problem, eftersom den har
varit bebodd i generationer ända fram till 1980-talet. Sedan vi fick beskedet
har Kyrkonämnden sökt en ändring av detaljplanen. Behandling av en sådan begäran tar relativt lång tid, eftersom det är en juridisk process. Kyrkonämnden har parallellt också sökt bygglov för att Klockaregården ska få
bebos, dessutom frågat om vi får lov att hyra ut den i väntetiden. I båda
fallen har vi fått nekande svar.
Askome kyrka vars tak målades år 2008 har som ni säkert sett tappat en del
av denna färg på den sidan som är mest utsatt för sol. Eftersom garantitiden
för arbetet inte gått ut så har vi kommit överens med den firma som utförde
arbetet, att det ska åtgärdas under 2014.
I Köinge kyrka är det nästan klart med framtagandet av fönstret framme i koret, Ett styrsystem för uppvärmningen ska installeras under november.
Så till Alfshögs kyrka. Vi vet nu hur mycket vi får i kyrkoantikvariska bidrag
och allmänt byggbidrag från stiftet för steg 1 i den utvändiga renoveringen.
Det rör sig om sammantaget 80% av en kostnad på cirka 6,7 milj. kr. Tillkommer kostnad för byte av uppvärmningskälla där vi inte vet vad vi får i
bidrag (kostnaden är projekterad till 350.000 kr. Kostnaden för steg 2 i den
utvändiga renoveringen är projekterad till cirka 2,3 milj kr. För de kostnaderna har vi ännu inte sökt bidrag (Kyrkonämnden ska ta upp frågan i
vecka 46.). Samtal har förts med företrädare för Stiftet och Länsstyrelsen och vi har diskuterat problemen i Kyrkonämnden. De kommer
också att tas upp på Kyrkofullmäktiges sammanträde i november.
Beslut i frågan om vad vi ska göra kommer att fattas av det nyvalda Kyrkofullmäktige, förmodligen
i början på år 2014.
Kyrkonämnden genom Åke Vering
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Konfirmander och
ledare i Vessige:
Bakre raden;
Åke Vering, Rickard
Carlsson, Jon Boketun,
Sofi Wernersson
Främre raden;
Stella Johansson, Moa
Andersson, Jeanette
Svensson Persson,
Kimberly Palsäter
Saknas på bilden:
Michelle Kranic och
Evelina Larsson

Konfirmander i Okome:
Oskar Nilsson, Simon Axelsson, Albin Karlsson, Erika Persson, Tilda Wessman
Tillsammans med ledarna: Gun-Britt Janfalk och John Johansson
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STIFTELSEN ELSA OCH HARTVIG NYLANDERS FOND
Stiftelsens inriktning är att vid jultid dela ut medel till behövande äldre personer i Vessige socken (Vessige gamla församling). Ansökan om utdelning skall följas av namn-och personuppgifter samt kortfattad anledning.
Välkommen med ansökan senast 15 december 2013
till Vessige församling, Prästgårdsgränd 4, 311 64 Vessigebro
Märk kuvertet ”Stiftelsen Elsa och Hartvig Nylanders fond”.

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 2013.
Ansökan skickas till: Okome församling, Prästgårdsgränd 4,
311 64 Vessigebro
Märk kuvertet ”Axethornska stiftelsen”

NY MEDARBETARE
Den uppmärksamme ser i predikoturerna att det är en nytt namn där. Susanna
Ericson kommer från och med den 27 januari 2014 att arbeta som pastorsadjunkt
i vårt pastorat, under ett år framåt. I nästa nummer får vi en närmare presentation
här i Kyrknytt.
Åke Vering
Den uppmärksamme kan hitta henne på bild vid invigningen av Vessige kyrka.
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Lördag 30 november
Tisdag 24 december
Svartrå: 18:00 Musik i Advent,
Julafton
Johansson
Askome: 10:00 Julbön/samling vid
Falkenbergs blåsarkvartett
krubban, Vering
Musik
Söndag 1 december
Svartrå: 10:00 Julbön, Johansson
Musik
1:a söndagen i Advent
Okome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Vessige: 23:30 Midnattsmässa, Vering
Söndagsskola
S:t Clemens
Cantica Divina
Vessige: 16:00 Gudstjänst för stora och
Onsdag 25 december
små, Vering
Juldagen
Alla barngrupper och
Köinge: 7:00 Julotta, Johansson
barnkörer, Ungdomskör,
Grupp ur Cantica Divina
S:t Clemens
Vessige: 16:00 Julgudstjänst, Vering
Tema: Nyårsfest
Julens psalmer och sånger
Pizzabuffé
Torsdag 26 december
Fredag 6 december
Annandag Jul
Okomee:11:00 Högmässa, Johansson
Askome: 8:00 Morgonmässa, Vering
Musik
Söndag 8 december
Söndag 29 december
2:a söndagen i Advent
Askome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Söndagen efter Jul
Askome: 11:00 Högmässa, Vering
Köinge: 18:00 Kvällsmässa, Johansson
Söndag 15 december
3:e söndagen i Advent
Askome: 11:00 Högmässa, Vering
Okome: 16:00 Luciagudstjänst,
Johansson, Småfåglarna,
Sångfåglarna,
Barnverksamheten
Glögg och pepparkakor
Vessige: 16:00 Luciagudstjänst, Vering
Välgörenhetsbasar
Söndag 22 december
4:e söndagen i Advent
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Vering
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
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Tisdag 31 december
Nyårsafton
Vessige: 14:00 Nyårsbön, Vering
Okome: 16:00 Nyårsbön, Vering
Onsdag 1 januari
Nyårsdagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Köinge: 11:00 Högmässa, Vering
Söndag 5 januari
Söndagen efter Nyår
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson

Måndag 6 januari
Trettondedag Jul
Askome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Okome: 16:00 Julkonsert, Johansson
Cantica Divina,
Fredag 10 januari
Vessige: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Söndag 12 januari
1:a söndagen efter Trettondedagen
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Vering
Vessige: 16:00 Julkonsert, Vering
S:t Clemens
Söndag 19 januari
2:a söndagen efter Trettondedagen
Okome: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndagsskola
Vessige: 18:00 Kvällsmässa, Vering
Kaffe och smörgås
Söndag 26 januari
3:e söndagen efter Trettondedagen
Svartrå: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 11:00 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 18:00 Taizémässa, Johansson
Cantica Divina

Fredag 7 februari
Okome: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Söndag 9 februari
5:e söndagen efter Trettondedagen
Okome: 9:30 Gudstjänst, Vering
Söndagsskola
Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering
Vessige: 14:00 Familjegudstjänst, Ericson
Kaffe
Söndag 16 februari
Septuagesima
Köinge: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndag 23 februari
Sexagesima
Vessige: 9:30 Gudstjänst, Vering
Okome: 11:00 Högmässa, Johansson
Söndagsskola
Svartrå: 18:00 Kvällsmässa, Johansson
Sångfåglarna
Söndag 2 mars
Fastlagssöndagen
Askome: 9:30 Gudstjänst, Johansson
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson
Cantica Divina
Vessige: 18:00 Taizémässa, Ericson
S:t Clemens

Söndag 2 februari
Kyndelsmässodagen
Askome: 11:00 Högmässa, Ericson, Vering
Okome: 16:00 Familjegudstjänst,
Fredag 7 mars
Johansson,
Svartrå: 8:00 Morgonmässa, Johansson
Sångfåglarna,
Sångfåglarna,
Barnverksamheten
Vessige: 18:00 Lovsångsmässa, Ericson
Ungdomskören
Tjänstgörande präster:
Kyrkoherde Åke Vering
Vik. Komminister John Johansson
Pastorsadjunkt Susanna Ericson
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Kollekter
30/11 F Församlingens musikverksamhet
1/12 F Församlingens barnverksamhet /Församlingens musikverksamhet
8/12 R Evangeliska fosterlandsstiftelsen
15/12 R Svenska kyrkans unga
22/12 S Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
24/12 F Församlingens musikverksamhet / Svenska Bibelsällskapet
25/12 F Församlingens musikverksamhet / Svenska Bibelsällskapet
26/12 R Svenska kyrkans internationella verksamhet
29/12 F Kvinnojouren i Falkenberg
31/12 F Kvinnojouren i Falkenberg / Svenska Bibelsällskapet
1/1 R Svenska kyrkans internationella arbete
5/1 F Almers hus / UNGA KRIS i Falkenberg
6/1 R Svenska Kyrkans internationella arbete
12/1 F Almers hus / UNGA KRIS i Falkenberg
19/1 R Svenska Bibelsällskapet
26/1 S Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift
2/2 S Svenska Kyrkans internationella arbete
9/2 S Stiftelsen kyrkans familjerådgivning i Göteborg
16/2 R Svenska Kyrkans internationella arbete
23/2 F KRIS i Falkenberg / Brottsofferjouren i Falkenberg
2/3 S Svenska Kyrkans internationella arbete
9/3 F KRIS i Falkenberg / Brottsofferjouren i Falkenberg

R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt,
Vessige församling / Okome församling
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För att genomföra ombyggnad så krävs arbetsinsatser.
Arkitekt och byggnadsanvariga får blommor och
tack.

Och här en bild på några av
de som sedan tjänstgjorde i
den nyrenoverade kyrkan.

Kontraktsprost Staffan Orrdal invigningstalade, och här följer ett
utdrag från talet:
”Vi kan glädja oss över en ny kyrka, en kyrka som rymmer en
mängd andra funktioner. Alla ni,
som med gemensamma krafter
arbetat för detta har säkert mött
många frågetecken utmed vägen. Säkert har ni många gånger mött den återkommande frasen: - Så gjorde man inte förr.
Då kan det vara bra att påminna om att just så har den kristna kyrkan alltid
gjort. Den kristna församlingen har format sitt gudstjänstrum i den kultur, i
det sammanhang och i den tradition där man levt.
Kyrkorummet är en viktig bärare av evangeliet om Jesus Kristus, en del av
den kristna kyrkans förkunnelse. På samma sätt som evangelietexterna blivit
översatt för att kunna förstås av andra folk och i andra tider, så har rummets
förkunnelse översatts för att tala i en ny tid.
Om man tänker på det förändrade rummet som en nyöversättning, så blir det
också en påminnelse om att ursprunget är detsamma. Kyrkan är fortfarande det hus som tillhör Herren. Rummets
form har bearbetats för att möta nya behov, men det tillhör fortfarande samme Herre.
Jag lyckönskar församlingen till att få ta ett nytt rum i
bruk för sin gudstjänst i söndag och vardag och jag hoppas, att det senast år 2035 skall vara dags för ny kostsam
renovering, inte för att ni tänkt fel, inte för att hantverkarna slarvat, utan efter 22 års omåttligt slitage.”
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Kom till Vessige Kyrka
Söndag 19 januari kl.18
Vi börjar med Kvällsmässa och fortsätter
sedan gemenskapen med en kopp kaffe och
smörgås.

Älvgården
6/12 Nattvard, J
25/12 Gudstjänst, V
10/1 Nattvard, V
24/1 Gudstjänst, J
7/2 Nattvard, J
21/2 Gudstjänst, E
7/3 Nattvard, V

Det är höstens Beta-grupp som bjuder på
fika och samtidigt blir det information om
den nya Alpha-gruppen som ska starta.
Är du intresserad av Alpha
Kom med den 19/1 eller ring
Birgitta Sten tel. 201 90

MORGONMÄSSOR kl 8.00
6/12 Askome kyrka, Vering
10/1 Vessige kyrka, Johansson
7/2 Okome kyrka, Vering
7/3 Svartrå kyrka, Johansson
ALLA VARMT VÄLKOMNA!

Välkomna till nya församlingsmedlemmar
Som genom dopet blivit Guds barn
Vessige församling
17/8 Adele Mila Linnea Bernhard, född 13/11 2012
28/9 Liam Nils Elvin Qvarnström, född 26/4 2013
26/10 Nikita Mekeyla Eleine Modin, född 26/10 2012

1.

2.
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När du ser en droppe glittra från ett daggvått spindelnät, ser du
mer än själva droppen med ditt sinne öppet vänt. På en tråd
som är så florstunn att den brister för ett strå, kan den bära hela
solen, hela himlen likaså.
2. När du ser en droppe falla ner i dopets vattenfunt, ser du mer
än själva vattnet i ett djup, fast där är grunt. Dessa droppar bär
på löften om en framtid nära Gud, om ett liv i tro och glädje in i
evighetens djup.
(Sv Ps 723:1-2)

℡ Telefon — och adresslista
EXPEDITION
för Vessige och Okome församlingar
Prästgårdsgränd 4
311 64 VESSIGEBRO
Tel: 0346-230 51, 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
TELEFONNUMMER TILL KYRKORNA/VAKTMÄSTARNA
Vessige kyrka och kyrkvaktmästare
Alfshög-Askome kyrka och kyrkvaktmästare
Okome kyrka och kyrkvaktmästare
Köinge kyrka och kyrkvaktmästare
Svartrå kyrka och kyrkvaktmästare

Barnverksamheten i Vessige kyrka
Barnverksamheten i Okome kyrka

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

204 24
230 50

TRIVSELTRÄFFAR
ONSDAGAR KL. 14 I ASKOME SOCKENSTUGA
12 februari, program bestäms senare.
12 mars, program bestäms senare.
OBSERVERA att vi är i Askome sockenstuga och att alla är välkomna oavsett
var ni bor.

FÖRSAMLINGSAFTON
Vi planerar att ha en kväll då vi informerar om situationen
när det gäller Alfshögs kyrka.

BIBELSAMTALSGRUPP (med John Johansson)
Kom till bibelsamtal i Okome kyrka på fredagar kl. 9.30.
Vi fortsätter den 29 november och den 13 december och vi startar på det nya
året den 18 januari och sedan varannan vecka. Välkomna!
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Fotografer: Lisbeth Vering och Mikael Johansson
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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