4 sönd i påsktiden 12/5
Vägen till livet

11.00 HÖGMÄSSA. Britt Grandin
Kollekt: Sveriges kristna råd (R)

5 sönd i påsktiden 19/5
Att växa i tro

11.00 HÖGMÄSSA. Anders Mulec
Kollekt: Svenska Kyrkans Unga 50%
Salt – Barn och unga i EFS 50% (R)

Bönsöndagen 26/5
Bönen

Kristi Himmelsfärds dag 30/5
Herre över allting

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin,
Katarina Egfors Härnring. Kyrkkaffe
Kollekt: SHEDO 50%
Skara stiftshistoriska sällskap 50% (S)
06.00 GÖKOTTEGUDSTJÄNST. Bertil Hedlund
Samling kl 06.00 på parkeringen vid kyrkan för
gemensam avfärd till platsen. Ta med kaffekorg.
I samarbete med Ödenäs Hembygdsförening.
Kollekt: IM (F)

Förklaringar: R – rikskollekt, S – stiftskollekt, F – församlingskollekt
Kollektswish: Kollekt kan swishas till nr 123 104 20 50.
FILMVISNING
Välkommen till filmvisning i Ödenäs församlingshem torsdagen den 28 februari kl 19.00.
Vi ser en film tillsammans och den blir sedan utgångspunkt för samtal och reflektion.
Ingen anmälan, ingen kostnad. Mer information genom Helena Ingeborn, 0322-66 91 93.
LUNCH I GEMENSKAP
Följande torsdagar serveras lunch i Ödenäs församlingshem: 7 februari, 7 mars och
2 maj kl 13.00. Anmälan senast tisdagen före till Helena Ingeborn, 0322-66 91 93.
ÖDENÄS EFS
Lördagen den 13 april kl 17.00 anordnar EFS syförening vårauktion i missionshuset med
andakt, kaffeservering, lotterier och auktion.
✣ ✣ ✣ ✣ ✣
VILL DU VARA MED OCH SJUNGA I KÖR?
Varmt välkommen att höra av Dig till Kristina antingen via mail, telefon eller sms!
Vi övar 4-5 gånger inför Påskhelgen. Första övningen blir tisdagen den 5 mars kl.18.30
i församlingshemmet.
kristina.astrom@svenskakyrkan.se
0322-66 91 84
0766-39 61 84
www.svenskakyrkan.se/alingsas
0322-66 91 00

Församlingsbladet
10 februari – 30 maj 2019
Ö D E N Ä S F Ö R S A M LIN G
Gemenskap i glädje • Vila för själen • Upprättelse och nytt liv
✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣

”Musik ska byggas utav glädje – av glädje bygger man musik”
Från och med den 1 januari har jag tillträtt tjänsten som kyrkomusiker i Ödenäs församling.
Jag hoppas att vi skall få många fina stunder tillsammans i olika sammanhang. Det kan gälla
andakter, gudstjänster, mässor och konserter, men även i kör- och annan verksamhet.
Du kanske längtar efter att få vara med och sjunga i kör, i något av de körprojekt som
kommer att anordnas? Hör av Dig så berättar jag mer. Varmt välkommen!
Att sång är gynnsamt för hälsan finns det vetenskapliga belägg för, stresshormoner minskar,
andningsmusklerna stärks, syreupptagningen ökar och immunförsvaret stärks. I Sverige
sjunger cirka 80 000 personer i kyrkokörer. Den gemensamma sången enar och bygger upp.
Sången och musiken fyller en viktig roll, inte minst i kyrkan. Det löper många trådar från
musiken i Bibeln till vår tid och vår kyrka. Cymbaler och trumpeter ljuder även hos oss vid
de stora högtiderna, likaså gitarrer och flöjter. Inte lika ofta får vi lyssna till harpor, men
vem vet?
Vad vore livet utan musik? Vilken kulturell bakgrund vi än har, så älskar nästan alla
människor musik. Den kan hela och läka, ge oss kraft, njutning och glädje, i med- och
motgång, i livets alla skeenden. Den kan flytta fokus från det mänskliga till det heliga, från
våra tillkortakommanden till Guds möjligheter att skänka frid och hopp.
Människor har genom tiderna sökt att besvara frågan om musikens vad och varifrån. J S
Bach lär ha sagt att ”Musik är det som behagar Gud”. Det finns kraft i den gudomliga
musiken, den kan ge hopp i hopplösa situationer, ge tröst i sorgen och ge ord och ton åt
livets förundran. Ibland kan vi till och med ana Guds närvaro på ett påtagligt sätt och att
änglarna stämmer in med sina röster i den aldrig upphörande lovsången. En lovsång över
livets sköna och sköra mysterium, på vår planet jorden i ett oändligt universum.

Musiken är ett språk som kan öppna våra sinnen och hjälpa till vid tolkningen av
viktiga händelser under vår livsvandring. När orden ibland tar slut, i smärtan eller
glädjen, kan musiken vara det språk som tar vid.
Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta,
och tacka alltid vår Gud och fader för allt
i vår herre Jesu Kristi namn.
Ef 5:19-20
Jag önskar Dig en fin och innehållsrik vår och hälsar Dig varmt välkommen till de olika
mötesplatserna i Ödenäs församling!

5 sönd i fastan 7/4
Försonaren

11.00 HÖGMÄSSA. Monica Eckerdal
Kollekt:Sjömanskyrkan i Göteborg (F)

Palmsöndsgen 14/4
Vägen till korset

11.00 HÖGMÄSSA. Sofia Eriksson. Kyrklunch
Kollekt och kyrklunch till förmån för Sv kyrkans
internationella arbete (R)

Stilla veckan mån-ons 15-17/4

19.00 PASSIONSANDAKT
Läsning från Johannesevangeliet.
Förssamlingskåren

Skärtorsdagen 18/4

19.30 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Ann-Cathrine Kroon Sahlin. Markus Åström, cello

Långfredagen 19/4
Korset

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Sofia Eriksson
Kollekt: Vänförsamlingen Aunus (F)

Påskafton 20/4

23.30 UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Jan Kesker. Ungdomsgruppen

Kristina Åström

GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA
5 sönd e Trettondedagen 10/2
Sådd och skörd

11.00 HÖGMÄSSA. Sofia Eriksson
Kollekt: Svenska Kyrkans Unga (R)

Septuagesima 17/2
Nåd och tjänst

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kollekt: Göteborgs och Skara stifts flyktingfond (S)

Sexagesima 24/2
Det levande ordet

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kyrkkaffe
Kollekt: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS (R)

Fastlagssöndagen 3/3
Körlekens väg

11.00 HÖGMÄSSA. Patrik Hallgren
Kollekt: Sv kyrkans internationella arbete (R)

Askonsdagen 6/3

19.00 ASKONSDAGSMÄSSA
Ann-Cathrine Kroon Sahlin

1 sönd i fastan 10/3
Prövningens stund

11.00 HÖGMÄSSA. Sofia Eriksson
Kollekt: S:t Lukasstiftelsen (F)

2 sönd i fastan 17/3
Den kämpande tron

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kollekt: Martyrkyrkans vänner (F)

Jungfru Marie Beb.dag 24/3
Guds mäktiga verk

11.00 HÖGMÄSSA. Patrik Hallgren
Kollekt: Svenska Kyrkans Unga 50%
Sveriges Kyrkosångsförbund 50% (R)

2 sönd i påsktiden 28/4
Påskens vittnen

Midfastosöndagen 31/3
Livets bröd

Sammanlyst till Hemsjö kyrka:
11.00 FESTHÖGMÄSSA i samband med prostvisitation. Katarina Egfors Härnring m fl. Kyrklunch
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

11.00 KONFIRMATION med MÄSSA
Ann-Cathrine Kroon Sahlin, Helena Ingeborn.
Ridkonfirmanderna
Kollekt: Svenska Kyrkans Unga i Skara stift (S)

3 sönd i påsktiden 5/5
Den gode Herden

11.00 HÖGMÄSSA. Olle Wallin
Kollekt: ACT Svenska kyrkan (F)

Kulmen i påskfirandet är Jesu uppståndelse, som vi
inväntar i en från början mörklagd kyrka. När påskafton övergår i påskdag fylls kyrkan med levande ljus,
lovsång och glädje: Livet segrar!
Påskdagen 21/4
Ktistus är uppstånden

17.00 FAMILJEGUDSTJÄNST
Ann-Cathrine Kroon Sahlin. Klubb Fisken och
barntimmebarnen medverkar. Körsång.
Lennart Johnsson, trumpet
Bibelutdelning till femåringar. Kyrkkaffe
Kollekt: Ljus i öster (F)

Annandag påsk 22/4
Möte med den uppståndne

Sammanlyst till Hemsjö kyrka:
11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kyrkkaffe
Kollekt: Sv kyrkans internationella arbete (R)
Kyrkvandring från Ödenäs med start kl 08.00 från
församlingshemmet. Ev frågor 0707-67 34 66

