
NÄR D 
1nn. När dagen 

fylNäNNNNNNNKJHGHHGGFRHFFKJSDJSsSSOMMDKJSKDJSKDJSKDJSKDJSJDSJDJFSDÄ
R dagensls av fågelsång, Över berg och daldrar 

1. Över berg och dal som en mjuk koral 
drar sommarn över vårt land. 

Livet flödar fram såsom sav i stam, 
såsom bäck emot havets strand. 

Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 
ta mot var stund ur hans hand. 

Livet flödar fram såsom sav i stam, 
såsom bäck emot havets strand. 

2. Minns att var sekund är en liten stund 
av evigheten hos Gud, och när dagen lång 

du hör fåglars sång, hör du himmelens egna ljud. 
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 

ta mot var stund ur hans hand. 
Och när dagen lång du hör fåglars sång, 

hör du himmelens egna ljud. 

3. Och när dagens ljus från Guds eget hus 
nu flödar över din dag, 

minns att rätt och frid i vår egen tid 
ska få spegla Guds kärleks lag. 

Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 
ta mot var stund ur hans hand. 

Minns att rätt och frid i vår egen tid 
ska få spegla Guds kärleks lag. 

Sv ps 752. Text och musk: Tore Littmark 
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Hälsning i sommartid 

Jag ser hans spår varhelst en kraft sig röjer, en blomma doftar och ett ax sig böjer.  
Uti den suck jag drar, den luft jag andas, hans kärlek blandas. (Sv. psalm 305:2) 

Denna psalm skrevs 1818 av sedermera ärkebiskopen Johan Olof Wallin. Förutom ärke- 
biskop och psalmförfattare var Wallin även ledamot i Svenska akademien och en högt  
aktad diktare, en av förgrundsgestalterna inom den svenska romantiken. Romantiken var  
det tidiga 1800-talets dominerande kulturella inriktning, där man vände sig mot upplys- 
ningsstidens förnuftsideal och strävade mot ett mer känsloinspirerat sätt att betrakta sin 
omvärld. Två av romantikens främsta fokus, den innerliga Gudstron och bejakandet av 
naturens kraft och skönhet, förenas på ett mästerligt vis i Wallins psalm, där han låter oss 
ana såväl Guds kärlek som paradisets skönhet i den blommande naturen. 

Vid den här tiden på året är det inte svårt att hålla med Wallin. För trots att vi har upplevt 
samma sak i alla våra levnadsår, stannar vi (eller i vart fall många av oss) ofta upp vid  
den här tiden på året och riktigt slås av naturens skönhet och livskraft och ser på den med 
samma fascination som om det vore för första gången. Och omedvetet eller med andra ord 
instämmer vi i Wallins ord: Jag ser hans spår varhelst en kraft sig röjer… 

Inte bara den ljuvliga försommaren ger oss anledning att känna hopp just nu: smittan 
minskar, vaccinationerna ökar och restriktionerna lättas. Vi vet inte hur det kommer att  
se ut om en månad, ett halvår eller ett år, men just nu ser det betydligt ljusare ut än vad  
det gjort på länge. Vi kan återgå till ett mer normalt gudstjänstliv, utan några korta guds- 
tjänster med anmälningsplikt, och vi kan med iakttagande av viss försiktighet samlas till 
såväl sommarlördagarnas helgmålsböner runt om i församlingen som vägkyrkans andakter 
och gemenskap vid kaffeborden. Välkomna! 

Filip Stensman, församlingspräst i Ödenäs församling 

https://www.svenskakyrkan.se
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GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA 

2 sönd. efter Trefaldighet 13/6 11.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman 
Kallelsen till Guds rike  Stiftskollekt: Skara stifts folkhögskola. Hjo 

3 sönd. efter Trefaldighet 20/6 11.00 HÖGMÄSSA. Bertil Hedlund 
Förlorad och återfunnen   Rikskollekt: Act Svenska kyrkan  

Johannes Döparens dag 27/6     🐞 16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST hos Monica och 
Den Högstes profet  Bengt Winter. Sebastian Holmgren 
    Samling vid kyrkan kl 15.30 för gemensam avfärd. 
    Medtag kaffekorg. 
    Församlingskollekt: Kvinnojouren Olivia  

Apostladagen 4/7   Vägkyrkan startar: 
Sänd mig    18.00 GUDSTJÄNST. Bertil Hedlund 
    Lennart Johnsson, trumpet 
    Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

6 sönd. efter Trefaldighet 11/7 18.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman 
Efterföljelse    Församlingskollekt: S:t Lukastiftelsen 

Kristi förklarings dag 18/7  Vägkyrkan avslutas: 
Jesus förhärligad   18.00 GUDSTJÄNST. Olle Wallin 
    Lennart Johnsson, trumpet 
     Rikskollekt: Svenska kyrkan i utlandet, SKUT 

8 sönd. efter Trefaldighet 25/7 18.00 HÖGMÄSSA. Elin Lycklund Ljunggren 
Andlig klarsyn   Församlingskollekt: Diakonin i Alingås pastorat 

9 sönd. efter Trefaldighet 1/8 11.00 GUDSTJÄNST. Carl Martin Hægermark  
Goda förvaltare   Församlingskollekt: Hela Människan 

10 sönd. efter Trefaldighet 8/8 18.00 GUDSTJÄNST. Elin Lycklund Ljunggren 
Nådens gåvor   Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

11 sönd. efter Trefaldighet 15/8 11.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman 
Tro och liv   Församlingskollekt: Lekmannaförbundet i Skara stift, 
     Ödenäs församlingskår 

12 sönd. efter Trefaldighet 22/8  🐞 16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Ömmerns strand. 
Friheten i Kristus   Elin Lycklund Ljunggren 
     Samling vid kyrkan kl 15.30 för gemensam avfärd.   

    Församlingskollekt: Svenska Bibelsällskapet 

13 sönd. efter Trefaldighet 29/8 17.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman. Kyrkkaffe 
Medmänniskan        Rikskollekt: Diakoniinstitutionerna 

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

SOMMARENS HELGMÅLSBÖNER  

Följande lördagar firas helgmålsbön. Till helgmålsbönerna kl 20.00 gemensam avfärd från 
Ödenäs kyrka kl 19.30. Ev. frågor: Annelie Eriksson, 0707-67 34 66. 

12 juni kl 20.00 Olofsered. Filip Stensman 
19 juni kl 20.00 Masteryd. Bertil Hedlund 
  3 juli  kl 20.00 Monäs. Jan Kesker    
10 juli  kl 18.00 i kyrkan. Bertil Hedlund. Se nedan! 
17 juli  kl 18.00 i kyrkan. Monica Eckerdal 
24 juli  kl 20.00 Brände Udde. Jan Kesker 
31 juli  kl 20.00 Ekbacken vid Tallåsen. Carl Martin Hægermark  
  7 aug  kl 20.00 Bodasvedjan. Patrik Lifvergren 

  
VÄGKYRKA 4-18 JULI 2021 

Sommarens vägkyrka, den 40:e i ordningen, inleds med gudstjänst söndag 4 juli kl 18.00. 
Vägkyrkan är därefter öppen varje dag till och med den 18 juli mellan kl 16.00 och 20.00 
med andakt i kyrkan kl 18.00 och servering i församlingshemmet (stängd under den tid 
andakten pågår). Ytterligare information genom Annelie Eriksson, 0707-67 34 66, på hem- 
sidan samt annonsering i lokalpressen. 
Av nedanstående schema framgår dag för dag vem som ansvarar för andakten kl 18.00. 

Söndag    4/7  Gudstjänst. Bertil Hedlund. Lennart Johnsson, trumpet 
Måndag   5/7  Ulf Nihlmark 
Tisdag    6/7  Lovisa Andersson 
Onsdag    7/7  Reijo Oivaeus 
Torsdag    8/7  Edvard Eriksson, Karolina Hall 
Fredag    9/7  Eino och Mikko Ollilainen 
Lördag  10/7  Musik vid helgsmål. Cecilia och Torbjörn Luther, violin och viola.  
    Kristina Åström, piano och orgel. Bertil Hedlund 
Söndag  11/7  Högmässa. Filip Stensman 
Måndag  12/7  Karin Andersson 
Tisdag  13/7  Annelie Eriksson, Gunnel Rydsmo 
Onsdag  14/7  Marianne och Markus Åström 
Torsdag  15/7  Monica och Bengt Winter 
Fredag  16/7  Helena Ingeborn 
Lördag  17/7  Helgmålsbön. Monica Eckerdal 
Söndag  18/7  Gudstjänst. Olle Wallin. Lennart Johnsson, trumpet 

ALLSÅNGSKVÄLL (om pandemin tillåter) 
lördag 28 augusti kl 18.00. Se vidare infomation på hemsidan och annonsering  
i lokalpressen.  
       


