OM HAN INTE VAR …
Om Han inte blev människa ………………………..…. vem var det då som låg i krubban?
Om Han inte var Gud ………………………….. till vem var det änglarna sjöng lovsånger?
Om Han inte var människa ………………… vem var det då som Johannes döpte i Jordan?
Om Han inte var Gud ………………….. om vem var det som Fadern sade från himmelen:
”Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag”?
Om Han inte var människa ……………… vem var det som fastade och hungrade i öknen?
Om Han inte var Gud …………………………..…. vem kom änglarna ned och betjänade?
Om han inte var människa ..….…….. vem var det som blev inbjuden till bröllopet i Kana?
Om Han inte var Gud .…..…………………………….…. vem förvandlade vatten till vin?
Om Han inte var människa ..…………………….. vem var det då som låg och sov i båten?
Om Han inte var Gud ……………………….… vem näpste vindarna och stillade vågorna?
Om Han inte var människa …………………..….….. vem satt då vid Sykars brunn trött av
vandringen i middagshettan?
Om Han inte var Gud ……………..….. vem gav den samaritiska kvinnan livets vatten och
vem visste i förväg att hon hade haft fem män?
Om Han inte var människa .……………….…. vem var det då som grät vid Lasarus´ grav?
Om Han inte var Gud ……………………… vem var det då som med sin blotta befallning
kallade ut den sedan fyra dagar döde?
Om Han inte var människa ………… vem var det då som stod framför Pilatus´ domarsäte?
Om Han inte var Gud …………………………….… vem blev orsak till att Pilatus´ hustru
led så mycket i drömmen?
Om Han inte var människa .…………………….…. vem var det då som hängde på korset?
Om Han inte var Gud …………………………….. vem skakade jorden i dess grundvalar?
Om Han inte var människa ….………… vem var det då som ropade: ”Min Gud, min Gud,
varför har Du övergivit mig”?
Om Han inte var Gud ……………………….. vem är det som har sagt; ”Fader, förlåt dem,
ty de veta icke vad de göra”?
Om Han inte var människa ………….. vem var det då som hängde med tjuvar på ett kors?
Om Han inte var Gud …….…. varför sade Han: ”Idag skall du vara med mig i paradiset”?
Om Han inte var människa .. på vems kropp kände Tomas såren efter spikarna och spjutet?
Om Han inte var Gud ….. till vem ropade Tomas tillbedjande: ”Min Herre och min Gud”?
Om Han inte var människa …vem såg apostlarna och änglarna bli upptagen till himmelen?
Om Han inte var Gud …… för vem öppnades himlarna, vem tillbad änglarna i fruktan och
bävan och till vem sade Fadern: ”Sätt dig på min högra sida”?
Efraim Syriern, död 373 e. Kr.
www.svenskakyrkan.se/alingsas
0322-66 91 00
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I VÄNTANS TIDER!
”Så kom du då till sist, du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om. Så många
hade målat dina bilder men det var bortom bilderna du kom”. Om en främling och om en
mytgestalt som så många hört talas om, skriver författarinnan och poeten Ylva Eggehorn.
Ja, i väntans tider befinner vi oss nu och samtidigt pågår allt här och nu, när vi äntligen får
sjunga ”Bereden väg för Herran” och ”Gläd dig, du Kristi brud” med det nya kyrkoåret som
vi träder in i nu. Kyrkans år börjar med ett glädjerop. Ett rop som förkunnar om Konungen
som rider in på en åsna med fred och frihet till alla fångna och förtryckta.
Folket visste vem som kom, då profeten Sakarja givit dem vissa kännetecken att hålla utkik
efter och när de rätta tecknen kom, ja då visste de att nu kommer Han som de väntat på,
Konungen som skulle befria dem. ”I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung
åsnehingst”, skriver profeten Sakarja i GT-texten på 1:a advent.
Nu är dagarna kortare och mörkret faller på och vinden har blivit kall och sval, men frostens
glittrande täcke lyser upp både fält och husens tak. Ja, i väntans tider får vi öppna lucka för
lucka som leder oss fram från första till fjärde advent, som leder oss in till stallet under
stjärnan som tänts.
Ja, i väntans tider får vi dricka glögg, baka lussekatter, pepparkakor och kanske koka knäck
och kola. Doft av hyacint, kanel, nejlika och saffran sprider sig i hemmen som smyckas med
mossa, stjärnor och ljus.
På första advent hämtas en åsna, berättelsen är välkänd och läses år efter år. Men i varje
ögonblick då texterna läses finns det alltid något nytt att se och lära.
En välsignad och fin advent, jul och nyår önskar jag Er!
Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Präst och distriktschef i Ödenäs församling

GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA
1 sönd i Advent 2/12
Ett nådens år

11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST. Ann-Cathrine
Kroon Sahlin. Klubb Fisken och Kyrkans Barntimmar
medverkar. Niclas Eriksson, trumpet. Kyrkliga
syföreningen bjuder på kyrkkaffe. Lotterier
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

2 sönd i Advent 9/12
Guds rike är nära

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin,
Katarina Egfors Härnring
Kollekt: Frälsningarméns julinsamling (F)

3 sönd i Advent 16/12
Bana väg för Herren

11.00 GUDSTJÄNST. Patrik Hallgren
Kollekt: Svenska Kyrkans Unga (R)

4 sönd i Advent 23/12
Herrens moder

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kollekt: Diakonin i Alingsås pastorat (F)

Julafton 24/12

17.00 JULBÖN. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kristina, Marianne och Markus Åström, sång, tvärflöjt
och cello. Lovisa Andersson, sång
Kollekt: Vänförsamlingen i Aunus (F)

Juldagen 25/12
Jesu födelse

07.00 JULOTTA. Monica Eckerdal
Ida Johammar, sång. Lennart Johnsson, trumpet
Kollekt: Mission Karunagarapuri i Indien (F)

Annandag jul 26/12
Martyrerna

Sammanlyst till Hemsjö kyrka:
11.00 HÖGMÄSSA. Patrik Hallgren
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

Sönd efter jul 30/12
Guds barn

17.00 MUSIKGUDSTJÄNST – ”I JULETID”
Manskören Voice Boys och instrumentalister
under ledning av Anders Johammar.
Präst: Bertil Hedlund
Kollekt: Sv kyrkans internationella arbete (R)

Nyårsafton 31/12

18.00 NYÅRSBÖN. Britt Grandin
Clary Lundberg Malmlöef, solist
Kollekt: Soldathemmet i Skövde (F)
Ödenäs Hembygdsförening anordnar blôsagång till
nyårsbönen. Samling vid Örsbråtenvägen kl 17.30.

Nyårsdagen 1/1 2019
I Jesu namn

Sammanlyst till Christinae kyrka:
11.00 GUDSTJÄNST. Jan Kesker
Emma Undemar, solosång

Trettondedag jul 6/1
Guds härlighet i Kristus

11.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

1 sönd e Trettondedagen 13/1
Jesu dop

17.00 GUDSTJÄNST. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Församlingskollekt

2 sönd e Trettondedagen 20/1
Livets källa

11.00 HÖGMÄSSA. Monica Eckerdal
Kollekt: Svenska Bibelsällskapet (R)

3 sönd e Trettondedagen 27/1
Jesus skapar tro

11.00 GUDSTJÄNST. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Församlingskollekt

Kyndelsmässodagen 3/2

17.00 HÖGMÄSSA. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Kollekt: Skara stifts kyrkosångsförbund och Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund (S)
Efter högmässan fest för ideella medarbetare
i församlingshemmet.

Förklaringar: R = Rikskollekt, S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt
Kollektswish: Kollekt kan swishas till nr 123 104 20 50.
Kyrkskjuts: Boende i församlingen kan boka kyrkskjuts gm Ödenäs Taxi, 0322-530 50.
★★★★★
FILMVISNING
Filmkväll i Ödenäs församlingshem torsdag 29 november
kl 19.00. Vi ser en film tillsammans och den blir sedan
utgångspunkt för samtal och reflektion.
Ingen anmälan, ingen kostnad.
Vårterminens första filmkväll blir den 31 januari kl 19.00.
Mer information genom Helena Ingeborn, 0322-66 91 93.
★★★★★
LUNCH I GEMENSKAP
Torsdag 6 december kl 13.00 är Du välkommen till lunch i gemenskap
i Ödenäs församlingshem.
Anmälan senast tisdag 4 december till Helena Ingeborn, 0322-66 91 93.
Vårens första lunchträff är planerad till torsdag 7 februari kl 13.00.

