
GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA 

15 sönd. e. Trefaldighet 12/9 11.00 GUDSTJÄNST. Filip Stensman 
Ett är nödvändigt   Församlingskollekt: Diakonin i Alingsås pastorat 

16 sönd. e. Trefaldighet 19/9 11.00 HÖGMÄSSA. Olle Wallin 
Döden och livet   Rikskollekt: Hela Människan 

17 sönd. e. Trefaldighet 26/9 17.00 MUSIKGUDSTJÄNST – i bild, ord och ton. 
Rik inför Gud   Kristina Åström, Filip Stensman m.fl. Kyrkkaffe 
    Stiftskollekt: Föreningen för juridisk rådgivning i   
    asyl- och flyktingfrågor i Vöstsverige 

Den helige Mikaels dag 3/10 11.00 HÖGMÄSSA. Britt Grandin 
Änglarna   Rikskollekt: Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 
     
Tacksägelsedagen 10/10  10.00 Obs tiden! FAMILJEGUDSTJÄNST med   
Lovsång    bibelutdelning. Filip Stensman. Barntimmebarnen   
    medverkar. 
    Rikskollekt: Sveriges Kyrkosångsförbund 

20 sönd. e. Trefaldighet 17/10 11.00 HÖGMÄSSA. Gert Alnegren 
Att leva tillsammans  Stiftskollekt: Skara stiftshistoriska sällskap 50% 
    Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 50% 

21 sönd. e. Trefaldighet 24/10 17.00 MUSIKGUDSTJÄNST. Kristina Åström, 
Samhällsansvar   körmedlemmar, Filip Stensman m.fl. 
    Rikskollekt: Asylrättscentrum 

22 sönd. e. Trefaldighet 31/10 11.00 HÖGMÄSSA. Carl Martin Hægermark 
Frälsningen   Kyrkkaffe 
     Stiftskollekt: Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog 

Alla Helgons dag 6/11  10.45 Minnesstund på kyrkogården. 
Helgonen   11.00 GUDSTJÄNST med ljuständning  
     för de under året avlidna. Anders Mulec 
     Markus Åström, cello, Kristina Åström, piano och orgel 
     Rikskollekt: Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 

Sönd. e. Alla Helgons dag 7/11 Sammanlyst till Christinae kyrka: 
Vårt evighetshopp  11.00 HÖGMÄSSA. Monica Eckerdal 
     Stiftskollekt: Svenska soldathemsförbundet 

Sönd. f. Domssöndagen 14/11 11.00 HÖGMÄSSA. Olle Wallin 
Vaksamhet och väntan  Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 
      
Domssöndagen 21/11  11.00 HÖGMÄSSA. Tomas Lindskog 
Kristi återkomst   Församlingskollekt: Act Svenska kyrkan 

Kollektswish: Kollekt kan swishas till nr 123 104 20 50. 

✣ ✣ ✣ ✣ ✣

Denna höst ser vi fram emot att träffas under mer normala former, under förutsättning att  
pandemin inte tar fart på nytt. Aktuell informationen om gudstjänster och andra samlingar 
finner du på hemsidan och i Svenska kyrkans gemensamma annons i Alingsås-Kuriren. 

BARNVERKSAMHET 
Nu startar Öppna förskolan igen! För föräldrar och barn 0-6 år. Vi sjunger, leker, pysslar 
och fikar tillsammans. Onsdagar kl 9.30-12.30 i församlingshemmet. 
Det finns kaffe, te och saft, i övrigt tar man med vad man vill ha till fikastunden. 
Ingen anmälan behövs. 
  
Kyrkans barntimmar för 4-5-åringar. Tisdagar kl 9-11 i församlingshemmet. 
Vi leker pysslar, sjunger och har en samling med andakt på barnens vis. 
Anmälan behövs. Kontaktperson: Helena Ingeborn, 0322-66 91 93.  

Klubb Fisken, en verksamhet för barn i åldrarna 6-12 år, träffas normalt varannan fredag 
kl 17.00. Vi sjunger, leker, pysslar, fikar och lär oss mer om Jesus.  
Kontaktpersoner: Rebecka Gustafsson, 072-500 93 15, Marianne Åström, 076-802 29 99,  
Kristina Åström, 070-595 28 97. 

FÖRSAMLINGSKÅREN 
Samtals- och bibelstudiegrupp, som träffas i församlingshemmet andra onsdagen i månaden 
kl 18.30 följande datum:  8 september, 13 oktober, 10 november och 8 december. 
Kontaktperson: Anders Åström, 070-595 28 08. 

ÖDENÄSKÖREN 
Kören träffas tisdagar kl 19.00 i kyrkan. Start tisdag 14 september. 
Kontaktperson: Kristina Åström, 0322-66 91 84. 

BÖN 
Vi samlas till bön kl 18.30 varje onsdag utom andra onsdagen i månaden, varannan gång  
i församlingshemmet och varannan gång digitalt via telefon.  
Kontaktperson: Anders Åström, 070-595 28 08. 



LUNCH I GEMENSKAP 
Under hösten träffas vi till lunch i gemenskap i församlingshemmet tre torsdagar kl 13.00:  
7 oktober, 4 november och 2 december. Anmälan senast tisdagen före till Helena Ingeborn, 
0322-66 91 93, 0766-39 61 93. 

FILMKVÄLLAR 
Tillsammans ser vi en film, som sedan blir utgångspunkt för samtal och reflektion: 
torsdag 28 oktober och torsdag 25 november kl 19.00. Ingen anmälan. 
Kontaktperson: Helena Ingeborn, 0322-66 91 93, 0766-39 61 93. 

GRAVSMYCKNINGSKAFFE 
I anslutning till gravsmyckningen fredagen den 5 november är du välkommen till för- 
samlingshemmet på en kopp kaffe med storugnsbröd mellan kl 11.00 och 15.00.  
I samarbete med Ödenäs Hembygdsförening. 
Kyrkan är öppen samma tid för ljuständning och/eller en stund av stillhet. 

✣ ✣ ✣ ✣ ✣

PILGRIMSVANDRING 
Lördagen den 25 september anordnas pilgrimsvandring mellan Hedared, Töllsjö och 
Ödenäs. Temat för vandringen är ”Rik inför Gud” och den sker i två etapper:  
Hedared – Töllsjö (ca 9 km) och Töllsjö – Ödenäs (ca 9 km). Man kan välja att gå en eller 
två etapper. 

Dagen inleds med morgonbön vid Hedareds stavkyrka kl 09.00.  

I Töllsjö blir det ett längre stopp för intagande av medhavd lunch.  
Vandringen mot Ödenäs börjar kl 13.30.  

Mässa firas på naturskön plats efter vägen, och vid framkomsten  
till Ödenäs avslutas pilgrimsdagen med andakt i kyrkan. 

Var och en ansvarar själv för att ta sig till och från start respektive mål samt tar också med 
egen mat och dryck för dagen. 
Kostnad: 100 SEK som oavkortat går till Act Svenska kyrkan. 

Anmälan senast torsdagen den 23 september till Annelie Eriksson, 070-767 34 66, 
e-post: annelie.ae.eriksson@gmail.com 

✣ ✣ ✣ ✣ ✣

Kyrkoval söndag 19 september – Din röst är viktig! 

www.svenskakyrkan.se/alingsas 
facebook.com/svkalingsas 

0322-66 91 00 

Församlingsbladet
12 september – 21 november 2021 
ÖDENÄS FÖRSAMLING  
Gemenskap i glädje • Vila för själen • Upprättelse och nytt liv 
✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ 

Hälsning inför hösten 

Den hälsning jag skrev i vårt förra församlingsblad andades hopp inför såväl 
sommaren som hösten. Och under sommaren har vi kunnat ha det något så när 
normalt i kyrkan; vi har samlats runt om i församlingen för våra helgmålsböner  
och vi har haft två vägkyrkoveckor, som till stora delar sett ut som de brukar,  
med andakter och våfflor till kaffet. 

När vi nu går in i hösten är det fortfarande med visst hopp, men också med viss 
försiktighet. Det betyder att vi utgår från att samtliga våra verksamheter kommer  
att starta upp igen i september, från våra barngrupper till våra vuxenverksamheter. 
Däremot kan verksamheten se lite annorlunda ut jämfört med hur det har varit,  
på grund av den pandemi som fortfarande påverkar allas våra liv. Till exempel  
kan vi inte vara fler än 45 personer samtidigt i kyrkan. Vidare har vi ju under det 
senaste dryga året lärt oss att saker och ting kan ändras fort, varför jag vill under- 
stryka att så fortfarande är fallet. Vi planerar för och hoppas på en höst då vi kan 
träffas, så fortfarande kan denna hälsning andas ett hoppfullt ”Välkommen!” till 
Ödenäs kyrka och Ödenäs församlings alla verksamheter! 

Filip Stensman, församlingspräst i Ödenäs församling 

mailto:annelie.ae.eriksson@gmail.com
https://www.svenskakyrkan.se/alingsas

