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Sommar/höst

Guds tilltal i det sköna
Ja, det är inte jag som formulerat dessa sköna ord. Guds tilltal i det sköna. Det är en vän som kallade
sin doktorsavhandling för just det.
Orden har bitit sig fast i mitt medvetande och ibland poppar de upp när jag ser något vackert. Här i
Oppmanna-Vånga så poppar orden upp i huvudet ganska ofta. Har ni tänkt på hur oerhört vackert
det är här i er bygd? Det är så lätt att bli hemmablind och inte se. Höjderna, sjöarna, skogarna, fruktodlingarna. Tack Gud den allra högste, för att vi får bo eller verka här! Gud talar till oss genom sin
skapelse. Men den Gud din kyrka är satt här att berätta om talar inte bara genom naturen. Den talar
genom Guds Ord om räddningen för oss och världen genom Jesus Kristus. Den uppenbarelsen är Kristi
Kyrka satt att berätta om. Gud är med oss i skönhet och också i deras motsats.
Alla platser är inte så vackra som här. I det sönderbombade Ukraina finns ställen som bara väcker gråt
och rättmätig vrede mot den som orsakat det. Också där finns Guden som uppenbarar sig i Jesus Kristus. Också där har det firats påsk – att Jesus har uppstått. Ondskans man med hantlangare har ingen
framtid utan har själva skämt ut sig för all framtid och satt sig på historiens skräphög av onda. Hoppet
och styrkan som tron på Jesus Kristus den uppståndne ger har en framtid. Ja det finns uppståndelse för
freden, för Ukraina, för oss. Påsken har varit. Ropet från den ortodoxa påsknattsmässan fortsätter att
vara aktuellt.
Kristus är uppstånden! Med sin död han döden nederlagt och till dem som är i gravarna liv han bragt.
Fortsätt be för fred och för Ukrainas folk. Bed för att vi ska se Guds tilltal i det sköna. Bed att också i
sorgen och kriget budskapet om frälsningen i Jesus Kristus ska vara tydligt. Tack Gud för ditt tilltal i
det sköna och i din uppenbarelse i Jesus Kristus.



Magnus Roos
Präst

Den 11 september är det åter dags för
Vångabygdens Skördefest vid foten av Vångabacken!
Församlingen kommer att stå där hela dagen kl. 12.00-17.00.
Besök oss gärna för att prata en stund, få information
om våra grupper och kanske också vinna ett pris i en tävling!

Kontakta oss i Oppmanna-Vånga

Pastorsexpeditionen Susanne Andkvist.................................................044-970 01
Telefontid vardagar kl 10-12. Besökstid tisdagar kl 10-12.
Hänvisning via telefonsvarare vid ärenden som brådskar.
Förändrade öppettider 27/6-7/8
Telefontid onsdagar kl. 10-12. Stängt för besök under perioden.
Oppmanna kyrkväg 3, 291 57 Arkelstorp
oppmanna-vanga.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/oppmanna-vanga
Kyrkoherde Jonas Fykman............................................................................ 0720-80 21 71
jonas.fykman@svenskakyrkan.se
Präst Magnus Roos…............................................................................................................0720-80 21 66
magnus.roos@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Marie Zakariasson.................................................. 0720-80 21 63
marie.zakariasson@svenskakyrkan.se
Assistent i församlingsarbete Emelie Axelsson................... 0720-80 21 70
emelie.axelsson@svenskakyrkan.se

Organist Michaël Dahlin………………………………….........................................................0727-01 42 96
dahlin.ahus@telia.com
Musikdirektör Eva Persson…………………………………................................................070-587 70 98
eva.persson@ostragoinge.se
Kyrkvaktmästare Bengt Petersson.................................................... 0720-80 21 64
bengt.petersson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Jonas Wiberg............................................................ 0720-80 21 67
jonas.wiberg@svenskakyrkan.se
Församlingsvärdinna Maria Evertsson.............................................. 0720-80 21 68
maria.evertsson@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Mats Lindell...................................................... 044-970 56
För bokning av församlingshem kontakta Maria Evertsson
Jourhavande präst När det känns hopplöst
Akutjour varje natt 21-06............................................................................................................... 112
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Vi vill lite kort, i några kyrkoblad framöver, presentera personalen
som jobbar hos oss. Nu har du chansen att få ett ansikte och funktion
på alla som jobbar i vår församling.
Först ut är en av våra präster!
Hej!
Jag heter Magnus Roos och arbetar som präst här i Oppmanna-Vånga
och på fängelset i Vä.
Jag bor i Glimåkra. Jag berättar gärna om det hopp vi har fått i Jesus
Kristus. Det är något stort att både leva av och dö med.
Till dig: Det är viktigt att du är medlem i kyrkan. Du behöver din
församling- din församling behöver dig! Det funkar inte utan Dig.

Nu kör vi igång igen!
Sticka, sy, laga 24/8 kl. 18.00-21.00 i Oppmanna församlingshem
Kontakt: Maria Evertsson
Kyrkis, 3-6 år, 6/9 kl. 9.30-11.00 i Vånga kyrka
Skaparverkstad, 6 år och uppåt, 6/9 kl. 13.15-17.00 i Oppmanna församlingshem
Babycafé 8/9 kl. 13.00-16.00, drop-in i Oppmanna församlingshem
Kontakt: Marie Zakariasson
Kören 13/9 kl. 18.00-19.30 i Oppmanna församlingshem
Kontakt: Emelie Axelsson
Konfirmandgrupp 25/9 kl. 10.00 i Vånga kyrka
Kontakt: Expeditionen
Vängruppen – Kontakta Marie Zakariasson för information
Gudstjänster på Tollaregården ojämna veckor med start den 1/9 kl. 10.00 i Lilla matsalen

Uteblivet kyrkoblad?
Tyvärr har vi problem med utdelningen av våra kyrkoblad. Felet ligger inte hos oss eller hos
tryckeriet utan det är vid utdelningen det felar. Om du eller någon du känner drabbas, ska ni
kontakta Postnord på telefonnummer 0771-33 33 10 och meddela att ni inte har fått kyrkobladet.
Vi hoppas att det ska ge bättre effekt om varje enskilt hushåll ringer till Postnord än om vi ger dem
en samlad lista som vi tidigare har gjort.
Vi hoppas på en förändring snart!
Aktuella kyrkoblad finns alltid att hämta på expeditionen och i våra kyrkor.
Våra kyrkoblad finns också på vår hemsida, längst ner på startsidan.

Välkommen
till gudstjänst i
Oppmanna och Vånga kyrkor
Juni
5 Pingstdagen

10.00 Högmässa i Oppmanna kyrka
14.00 Gudstjänst på Örsnäs bygdegård

12 Heliga trefaldighets dag

10.00 Gudstjänst i Vånga kyrka

19 1:a söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst i Oppmanna kyrka

25 Midsommardagen

18.00 Musikgudstjänst ”De blomster som i marken bor”
		
i Vånga kyrka
Eva Persson, piano & blockflöjt,
Nelly Pamp, sång & cello, och Lennart Frick, fiol

26 Den helige Johannes Döparens dag

10.00 Gudstjänst i Oppmanna kyrka

Juli
2 Konfirmationsgudstjänst

11.00 Konfirmationsgudstjänst i Vånga kyrka

3 3:e söndagen efter trefaldighet

10.00		Högmässa i Vånga kyrka

10 4:e söndagen efter trefaldighet

Augusti
7 8:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Högmässa i Oppmanna kyrka

14 9:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Högmässa i Vånga kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst hos Ann-Marie Liljedal i Söndraby
Ta gärna med egen stol

21 10:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst i Oppmanna kyrka

28 11:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Vånga kyrka

September
4 12:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Högmässa i Oppmanna kyrka

11 13:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Högmässa i Vånga kyrka

18 14:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst i Oppmanna kyrka

25 15:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst i Vånga kyrka

10.00 Högmässa i Oppmanna kyrka

17		Apostladagen

10.00 Gudstjänst i Vånga kyrka

24 6:e söndagen efter trefaldighet

Gudstjänster på Tollaregården
ojämna veckor med start
den 1/9 kl. 10.00 i Lilla matsalen

10.00 Gudstjänst i Oppmanna kyrka

31 Kristi förklarings dag

10.00 Gudstjänst i Vånga kyrka

Vi samarbetar med

