NÄR D

Församlingsbladet

1nn. När dagen
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R dagensls av fågelsång,

1. När dagen fylls av fågelsång
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom
förkunnar Nordens sommar.
Då spelar Skaparen och vi
är toner i hans symfoni
av ljud och ljus och färger.
2. När vi i tvivel frågar oss
om vi är rena toner.
Då svarar Gud: Han lovar oss
att Jesus allt försonar:
I vattnets tecken blir du ren,
som sommarsolens klara sken
i himmelrikets sommar.

3. Så sänd till oss din Ande, Gud,
som dag från dag oss renar,
som små och spridda toners ljud
till något stort förenar.
Från ton till ton din lovsång når
och klingar som ett skönt ackord
bland himmelrikets vindar.
4. Guds kärleks makt är frisk och stark
fast år och stunder vänder.
Hans Ande genomsyrar allt,
vi vilar i hans händer.
Då spelar Skaparen och vi
blir toner i hans symfoni
av ljus och ljud och färger.
Sv. ps. 754. Musik: Jan-Olof Kulander
Text: Frank Kaergaard. Översättning; J.A.Hellström
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”Gårdagen är förbi.
Morgondagen har du inte sett.
Idag hjälper Herren.”
På några få månader har våra liv förändrats, vår rörelsefrihet inskränkts och oron för
morgondagen har tagit makt över många av oss. Dödens verklighet kan vi inte blunda för.
Dagligen får vi rapporter om hur många som under det senaste dygnet avlidit i Covid-19.
Bakom varje siffra i statistiken finns ett människoliv. De frågor som väcks om livets
korthet och bräcklighet går inte att slå ifrån sig med orden ”det gäller inte mig”. Vi kan
försöka skydda våra närmaste och oss själva genom att följa de rekommendationer som
ges: basala hygienrutiner, hålla avstånd, hålla ut, men i pandemins spår följer också ensamhet och isolering. ”Ingenting är som förr”.
Mitt i allt finns en öppen dörr – morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren.
Vi vet ingenting om morgondagen. Våra planer kan gå om intet, men vi har löfte om hjälp.
Vi behöver inte möta någonting ensamma eller i egen kraft. Vi får lägga våra liv i Hans
hand som lovat vara med oss till tidens slut. Vi får kasta oro och bekymmer på Honom
som har omsorg oss. Det är ingen flykt från verkligheten, det är en realitet.
Lina Sandells psalm ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder …” är lika aktuell idag som när
den skrevs. ”Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje
dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg
får jag spara, om än oviss syns min vandringsstig. ´Som din dag, så skall din kraft och
vara’, detta löfte gav han mig.” Sv. Ps. 249:2.
I din hand håller du nu församlingsbladet för sommaren 2020. Även om denna sommar
är olik tidigare somrar finns möjlighet att fira gudstjänst varje vecka och i likhet med
tidigare år blir det vägkyrka om än med något annorlunda öppettider och förenklad
servering. Våfflorna får anstå till nästa år.
I kyrkan kan vi ses med omsorg om varandra också i dessa tider då vi måste hålla avstånd.
Plats finns.
Väl mött och med önskan om en välsignad sommar!
Annelie Eriksson
Ordförande, Ödenäs församlingsråd

GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA
Johannes Döparens dag 21/6
Den Högstes profet

🐞 16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST hos Monica och
Bengt Winter. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Samling vid kyrkan kl 15.30 för gemensam avfärd.
Medtag kaffekorg.
Församlingskollekt: Kvinnojouren Olivia

3 sönd. efter Trefaldighet 28/6
Förlorad och återfunnen

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Rikskollekt: Act Svenska kyrkan

4 sönd. efter Trefaldighet 5/7
Att inte döma

Vägkyrkan startar:
18.00 GUDSTJÄNST. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Församlingskollekt: Norea Radio

Apostladagen 12/7
Sänd mig

18.00 HÖGMÄSSA. Monica Eckerdal
Rikskollekt: Act Svenska kyrkan

6 sönd. efter Trefaldighet 19/7
Efterföljelse

Vägkyrkan avslutas:
18.00 GUDSTJÄNST. Britt Grandin
Stiftskollekt: Föreningen för juridisk rådgivning i asyloch flyktingfrågor i Västsverige

Kristi förklarings dag 26/7
Jesus förhärligad

17.00 HÖGMÄSSA. Tomas Lindskog
Rikskollekt: Svenska kyrkan i utlandet, SKUT

8 sönd. efter Trefaldighet 2/8
Andlig klarsyn

11.00 GUDSTJÄNST. Tomas Lindskog
Församlingskollekt: S:t Lukasstiftelsen

9 sönd. efter Trefaldighet 9/8
Goda förvaltare

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Stiftskollekt: Skara stiftshistoriskaa sällskap 50%,
Jourhavande präst i Skara stift 50%

10 sönd. efter Trefaldighet 16/8
Nådens gåvor

17.00 GUDSTJÄNST. Patrik Lifvergren
Rikskollekt: Act Svenska kyrkan

11 sönd. efter Trefaldighet 23/8 🐞 16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Ömmerns strand.
Tro och liv
Monica Eckerdal
Samling vid kyrkan kl 15.30 för gemensam avfärd.
Stiftskollekt: Internationella arbetet i Skara stift för
dess arbete med utbyte för ungdomar och studerande/
pastorsadjunkter
12 sönd. efter Trefaldighet 30/8
Friheten i Kristus

11.00 HÖGMÄSSA. Filip Stensman. Kyrkkaffe
Församlingskollekt: Diakonin i Alingsås pastorat

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

SOMMARENS HELGMÅLSBÖNER
Följande lördagar firas helgmålsbön. Till helgmålsbön som inte äger rum i kyrkan gäller
gemensam avfärd från Ödenäs kyrka kl 19.30.
13 juni kl 20.00 Masteryd. Monica Eckerdal
27 juni kl 20.00 i kyrkan. Monica Eckerdal
4 juli kl 20.00 i kyrkan. Monica Eckerdal
11 juli kl 18.00 i kyrkan. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
18 juli kl 18.00 i kyrkan. Tomas Lindskog
25 juli kl 20.00 vid Tallåsen. Filip Stensman
1 aug kl 20.00 Boasvedjan. Filip Stensman

VÄGKYRKA 5-19 JULI 2020
Sommarens vägkyrka, den 39:e i ordningen, inleds med gudstjänst söndagen den 5 juli
kl 18.00. Vägkyrkan är därefter öppen dagligen t o m den 19 juli mellan kl 16.00 och 20.00
med andakt i kyrkan kl 18.00. På grund av den rådande pandemin är öppettiderna något förkortade och serveringen (som är stängd under andakten) av enklare slag. De traditionsenliga
våfflorna får anstå till nästa år. Följaktligen behövs inga våffelbagare men däremot värdar
till kyrkan. Du som vill hjälpa till är välkommen att höra av dig till Annelie Eriksson,
0707-67 34 66, e-post: annelie.ae.eriksson@gmail.com
Av nedanstående schema framgår dag för dag vem som ansvarar för andakten kl 18.00.
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

5/7
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
15/7
16/7
17/7
18/7
19/7

Gudstjänst. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Karin Andersson
Annelie Eriksson, Gunnel Rydsmo, Ulrika Holgersson
Lovisa Andersson
Monica och Bengt Winter
Annelie och Carl-Olof Eriksson
Helgmålsbön. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Högmässa. Monica Eckerdal
Helena Ingeborn
Birgitta Olsson
Ulf Nihlmark
Lovisa Andersson och Edvard Eriksson
Åsa Hofverberg
Helgmålsbön. Tomas Lindskog
Gudstjänst. Britt Grandin

