
PILGRIMSVANDRING 

Lördagen den 24 september anordnas pilgrimsvandring  
mellan Hedared, Töllsjö och Ödenäs. 
Vandringen 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.  
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 22 september till Annelie Eriksson, 0707-67 34 66,  
e-post: annelie.ae.eriksson@gmail.com 

✣ ✣ ✣ ✣ ✣ 
  

GFR✣ ✣ 

När jag hör trastens klara sång, 
när lärkan jublar dagen lång 
högt ovan fält och backar, 
då kan jag icke tiga still. 

Min Gud, så länge jag är till 
för livet jag dig tackar. 

Ack, är det redan här så skönt 
på denna jord, så härligt grönt, 

hur skall det då ej bliva 
i himmelen, där Gud berett 
vad ingen här i världen sett 

och ord ej kan beskriva. 

Sv. ps. 200:4-5 
 

www.svenskakyrkan.se 
facebook.com/svkalingsas 

0322-669100 

Församlingsbladet
11 juni - 28 augusti 2022 
ÖDENÄS FÖRSAMLING  
Gemenskap i glädje • Vila för själen • Upprättelse och nytt liv 
✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣✣ ✣ ✣ ✣ ✣  

”Kom Herrans folk när jag dig bjuder att samlas i din Faders hus                                                                                                                
En annan gång min stämma ljuder du bäddas här i jordens grus” 

Så lyder inskriptionen på den stora klockan i Ödenäs kyrka. Kyrkklockorna har i 
generationer kallat till gudstjänst, vigsel, dop och begravning och som en författare, 
vars namn jag inte minns, uttryckt det; … (det är) ”samma klang som generationer 
hört ljuda över åkrarna”. De stämmer till reflektion och eftertanke.  

I år är det 40 år sedan kyrkklockorna i Ödenäs kallade till den första vägkyrko- 
andakten. Under dessa år har människor i tusental kommit och gått, deltagit i 
andakter och samlats kring kaffeborden i församlingshemmet. Många är också de 
församlingsbor som engagerat sig – varit värdar i kyrkan, ansvarat för andakter och 
bakat våfflor. Flera har lämnat detta jordeliv, men vi bevarar dem i minnet med 
tacksamhet och glädje och ser fram emot den dag då vi åter ska få mötas. 

Nu är vår stund på jorden. Må vi ta vara på den. 

Med hopp om att vi i sommar ska få mötas i gudstjänster, helgsmålsböner, 
vägkyrkoandakter, 

Annelie Eriksson 
Ordförande, Ödenäs församlingsråd 

”En nåd det är att i vårt land än kyrkans klockor ljuder.                                                                                                                             
Likt källor invid öknens rand Guds gårdar svalka bjuder.                                                                                                                                              
Där helgedomen öppen står, dit folket upp till högtid går,                                                                                                                                               
där får vi, gamla, unga vår Gud och Far lovsjunga.” 

Sv. ps. 401:2 

mailto:annelie.ae.eriksson@gmail.com
http://facebook.com/svkalingsas


GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA 

Heliga Trefaldighets dag 12/6 17.00 HÖGMÄSSA. Gert Alnegren 
Gud – Fader, Son och Ande Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

1 sönd. efter Trefaldighet 19/6 11.00 GUDSTJÄNST. Tomas Lindskog 
Vårt dop    Församlingskollekt: Norea Radio 

Johannes Döparens dag 26/6     🐞 16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST hos Monica och 
Den Högstes profet  Bengt Winter. Erik Berglund. Samling vid kyrkan  
    kl 15.30 för gemensam avfärd. Medtag kaffekorg. 
    Stiftskollekt: Skara stifts folkhögskola Hjo  

3 sönd. efter Trefaldighet 3/7 Vägkyrkan startar:  
Förlorad och återfunnen  18.00 GUDSTJÄNST. Bo Eek, Filip Stensman 
    Lennart Johnsson, trumpet  
    Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

4 sönd. efter Trefaldighet 10/7 18.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman 
Att inte döma    Församlingskollekt: Kvinnojouren Olivia 

Apostladagen 17/7  Vägkyrkan avslutas: 
Sänd mig   18.00 GUDSTJÄNST. Olle Wallin 
    Lennart Johnsson, trumpet 
    Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

6 sönd. efter Trefaldighet 24/7 11.00 HÖGMÄSSA. Olle Wallin 
Efterföljelse   Församlingskollekt:S:t Lukasstiftelsen 

Kristi Förklarings dag 31/7 17.00 GUDSTJÄNST. Erik Berglund. Kyrkkaffe 
Jesus förhärligad   Rikskollekt:Svenska kyrkan i utlandet, SKUT 

8 sönd. efter Trefaldighet 7/8 11.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman 
Andlig klarsyn   Församlingskollekt: Diakonin i Alingsås pastorat 

9 sönd. efter Trefaldighet 14/8 17.00 GUDSTJÄNST. Filip Stensman 
Goda förvaltare   Församlingskollekt: Hela Människan 

10 sönd. efter Trefaldighet 21/8  🐞 16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Ömmerns strand. 
Nådens gåvor   Britt Grandin. Samling vid kyrkan kl 15.30 för gemen-  

    sam avfärd.       
    Rikskollekt: Hela Människan 

11 sönd. efter Trefaldighet 28/8 11.00 HÖGMÄSSA. Bertil Hedlund. Kyrkkaffe 
Tro och liv       Stiftskollekt. Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog 

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

ALLSÅNG – EN KVÄLL I JUNI 

Välkommen till allsångskväll i Ödenäs församlingshem fredag 17 juni kl 19.00.  
Vi sjunger tillsammans med Ödenäskören, Lars Antborg och Kristina Åström vår-  
och sommarsånger ur vår älskade sångskatt. Fika med hembakat. 

✣ ✣ ✣ ✣ ✣ 

SOMMARENS HELGSMÅLSBÖNER  

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

11 juni 20.00 Ödenäs Östergården. Carl Martin Hægermark 
18 juni 20.00 Bodasvedjan. Erik Berglund 
2 juli  20.00 Masteryd. Marie Gerdin   
9 juli 18.00 i kyrkan. Musik vid helgsmål. Naturbilder till toner  
av orgel och flöjt. Kristina och Marianne Åström. Filip Stensman 
16 juli 18.00 i kyrkan. Musik vid helgsmål. Cecilia Luther, fiol.  
Markus Åström, cello. Kristina Åström, piano och orgel. Jan Kesker 
23 juli 20.00 Brände Udde. Olle Wallin 
30 juli 20.00 Ekbacken vid Tallåsen. Carl Martin Hægermark 
6 aug 20.00 Ödenäs Mellomgården. Filip Stensman 

✣ ✣ ✣ ✣ ✣ 

  
40-ÅRSJUBILEUM FÖR VÄGKYRKAN 

Sommarens vägkyrka pågår 3-17 juli. Den invigs med gudstjänst söndag 3 juli kl 18.00  
av domprost emeritus Bo Eek.  
Vägkyrkan är därefter öppen varje dag till och med den 17 juli mellan kl 16.00 och 20.00 
med andakt i kyrkan kl 18.00. I församlingshemmet serveras kaffe och våfflor (dock inte 
under andakten). Ytterligare information genom Annelie Eriksson, 0707-67 34 66, på 
hemsidan för Svenska kyrkan Alingsås/Ödenäs samt annons i lokalpressen. 

✣ ✣ ✣ ✣ ✣ 

MUSIKGUDSTJÄNST I HÖST 

Musikgudstjänst söndag 25 september kl 17.00 – Lina Sandell i våra hjärtan.  
Sång och musikgudstjänst med Ödenäskören, solister och instrumentalister. Välkända  
och mindre kända sånger ur vår älskade sångskatt.  
1nn. När dagen fylNäNNNNNNNKJHGHHG


