
LUNCH I GEMENSKAP 
Välkommen till lunch i gemenskap i Ödenäs församlingshem torsdag 2 december, 
3 februari och 3 mars kl 13.00. Anmälan senast tisdagen före till Helena Ingeborn, 
0322-66 91 93, 0766-39 61 93.  

FILMVISNING 
Filmkväll i Ödenäs församlingshem torsdag 25 november, 27 januari och 10 mars  
kl 19.00. Vi ser en film tillsammans som sedan blir utgångspunkt för samtal och 
reflektion. Information om filmerna genom Helena Ingeborn, 0322-66 91 93,  
e-post: helena.ingeborn@svenskakyrkan.se 

FÖRSAMLINGSKÅREN  
Bön- och bibelstudiegrupp som träffas i församlingshemmet onsdag 1 december, 
12 januari, 9 februari och 9 mars kl 18.30. Samtal om livets viktiga frågor.  
Varmt välkommen! Kontaktperson: Anders Åström, 070-595 28 08. 

BÖN 
Övriga onsdagar är det bön kl 18.30, varannan gång i församlingshemmet och 
varannan gång digitalt via telefon. Mer information genom Anders Åström,  
070-595 28 08. 

★★★★★  

Det susar genom livets strid 
en fläkt av himmelrikets frid, 

en klang av harpotoner. 
En aning fyller varje bröst, 
och stilla ljuder Andens röst 

i jordens alla zoner. 
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt – 

det är advent, det är advent. 

Han kommer hit, en Mänskoson, 
ur Faderns rike fjärran från 
och gästa vill vår boning, 

Han kommer ned till jordens grus 
med himlens kärlek, nåd och ljus 

och bjuder oss försoning. 
Ett sken är nu i öster tänt – 
det är advent, det är advent. 
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HÄLSNING I ADVENTSTID 

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp! Han kommer, han som 
fjärran var sedd av fädrens hopp. (Sv. psalm 103) 

Så är det då första advent igen. Förmodligen den mest traditionella av kyrkans alla 
högtider. Och förmodligen kommer vi att inleda vår gudstjänst på första söndagen  
i advent med just psalm 103, den psalm som i många år inlett mängder av advents- 
gudstjänster i hela vårt land. Och dessutom kommer vi, som vi alltid har gjort, att 
läsa om Jesu intåg i Jerusalem. När det kommer till första söndagen i advent, 
kyrkans nyårsdag, är mycket sig likt. Traditionens makt är stor i kyrkan och det är 
lätt att titta bakåt när vi ska gå framåt in i vårt nya kyrkoår, vilket på ett sätt känns 
lite motsägelsefullt. Skall vi verkligen se så mycket bakåt när vi går framåt, in i det 
nya året? 

Men adventstidens texter och teman kanske inte i huvudsak handlar om det som  
har hänt. De kanske i lika hög grad handlar om det som ska hända. Så när vi läser 
samma texter och sjunger samma traditionella psalmer år efter år på första advent  
är det inte för att vi blickar bakåt, utan för att texterna och psalmerna blickar framåt. 

Och det gör de eftersom de handlar om hopp. De handlar om att en dag kommer allt 
att bli bra. Och hur illa det än ser ut nu, så hoppas och tror vi att en dag ska det bli 
bra. 

Och därför kan också vi gå in i vårt nya kyrkoår på ett traditionellt vis, men ändå 
blicka framåt. För styrkan i de uråldriga texter vi läser och de sånger vi sjunger  
idag är, liksom en kärna i kristen tro, att sista ordet inte är sagt. Att en dag kommer 
ljuset att slutgiltigt segra över mörkret. Att vi aldrig får sluta hoppas. 

Filip Stensman, församlingspräst i Ödenäs församling 



GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA 

1 sönd. i Advent 28/11            11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST. Filip Stensman. 
Ett nådens år   Kyrkans Barntimmar, Klubb Fisken och Ödenäs-  
    kören medverkar. Trumpet: Lennart Johnsson. 
    Kyrkliga syföreningen bjuder på enkelt kyrkkaffe. 
    Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

2 sönd. i Advent 5/12  17.00 HÖGMÄSSA. Patrik Lifvergren 
Guds rike är nära  Församlingskollekt: Frälsningsarméns    
    julinsamling 

Lördag 11/12    17.00 LUCIAHÖGTID. Luciatåg. Medverkan  
    av kören, instrumentalister och solister. Musiker:  
    Kristina Åström. Filip Stensman. Luciakaffe 

3 sönd. i Advent 12/12  11.00 GUDSTJÄNST.  Filip Stensman 
Bana väg för Herren  Rikskollekt: Svenska Kyrkans Unga 

4 sönd. i Advent 19/12  11.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman, Katarina   
Herrens moder   Egfors Härnring 
    Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

Julafton 24/12   17.00 JULBÖN. Filip Stensman 
    Sång: Kristina Åström med flera 
    Cello och tvärflöjt: Markus och Marianne Åström 
    Församlingskollekt: Vänförsamlingen i Aunus 

Juldagen 25/12   07.00 JULOTTA. Katarina Egfors Härnring. 
Jesu födelse   Sång och trombon: Johan Ivarson   
    Församlingskollekt: Mission Karunagarapuri  
    i Indien  

Annandag jul 26/12  Sammanlyst till Hemsjö kyrka: 
Martyrerna   11.00 HÖGMÄSSA. Britt Grandin   
      
Nyårsafton 31/12  18.00 NYÅRSBÖN. Filip Stensman 
    Solosång: Ida Johammar 
    Församlingskollekt: Soldathemmet i Skövde 
    Ödenäs Hembygdsförening anordnar blôsagång till   
    nyårsbönen. Samling vid Örsbråtenvägen kl 17.30. 

Nyårsdagen 1/1 2022  Sammanlyst till Christinae kyrka: 
I Jesu namn   11.00 GUDSTJÄNST. Gert Alnegren 

Sönd. e. nyår 2/1  11.00 HÖGMÄSSA. Britt Grandin 
Guds hus   Församlingskollekt 

Trettondedag jul 6/1  11.00 GUDSTJÄNST. Filip Stensman 
Guds härlighet i Kristus  Solosång: Lars Antborg 
    Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

1 sönd. e. Trett.dagen 9/1 11.00 HÖGMÄSSA. Britt Grandin 
Jesu dop   Församlingskollekt 

2 sönd. e. Trett.dagen 16/1 17.00 GUDSTJÄNST. Filip Stensman 
Livets källa   Stiftskollekt: Göteborgs och Skara stifts    
    flyktingfond 

3 sönd. e. Trett.dagen 23/1 17.00 HÖGMÄSSA. Carl Martin Hægermark 
Jesus skapar tro   Rikskollekt: Svenska Bibelsällskapet 

4 sönd. e. Trett.dagen 30/1 11.00 GUDSTJÄNST. Filip Stensman 
Jesus är vårt hopp  Rikskollekt: Svenska Kyrkans Unga 

Kyndelsmässodagen 6/2 17.00 KVÄLLSMÄSSA. Filip Stensman 
Uppenbarelsens ljus   Stiftskollekt: Skara stifts kyrkosångsförbund 50% 
    Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund 50%  
        

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

★★★★★  

     

BARNVERKSAMHET 
Vårterminen för Kyrkans barntimmar och Öppna förskolan startar vecka 3. 
Kyrkans barntimmar: tisdag kl 09.00. Öppna förskolan: onsdag kl 09.30. 
Kontaktperson: Helena Ingeborn, 0322-66 91 93. 
Klubb Fisken startar vecka 5 och träffas därefter varannan fredag kl 17.00.  
Kontaktpersoner: Rebecka Gustafsson, 072-500 93 15, Marianne Åström, 
076-802 29 99, Kristina Åström, 070-595 28 97.                                         
  
ÖDENÄSKÖREN 
Vill du vara med och sjunga i kör? Kören träffas i församlingshemmet på tisdagar  
kl 19.00. Härlig gemenskap med sång och fika.  
Kontaktperson: Kristina Åström, 0322-66 91 84.


