VÄGKYRKAN 2018 – gudstjänster och andakter kl 18.00
Söndag 1/7

Gudstjänst. Ann-Cathrine Kroon Sahlin. Lennart Johnsson, trumpet.
Musiker: Kristina Åström
Måndag 2/7 Kristina och Mikael Avaheden
Tisdag 3/7
Annelie Eriksson. Sång och musik: Gunnel Rydsmo och Ulrika Holgersson
Onsdag 4/7
Torsdag 5/7
Fredag 6/7
Lördag 7/7

Evert Hedin med band
Monica och Bengt Winter
Invid Källan – ett program i bild, ord och ton med familjen Åström
Mässa. Pilgrimsvandrare från Hedared ansluter. Ann-Cathrine Kroon Sahlin

Söndag 8/7
Måndag 9/7
Tisdag 10/7
Onsdag 11/7
Torsdag 12/7

Gudstjänst. Ann-Cathrine Kroon Sahlin. Musiker: Margret Holmberg
Familjen Hellgren sjunger Frykman
Lovisa Andersson
Syster Lena, Klaradals kloster
Karin Andersson

Fredag 13/7 Carl-Olof och Edvard Eriksson
Lördag 14/7 Helena Ingeborn
Söndag 15/7 Gudstjänst. Monica Eckerdal. Ingrid Evaldsson, sång.
Musiker: Margret Holmberg

Församlingsbladet
17 juni - 26 augusti 2018

Ö D E N Ä S F Ö R S A M LIN G
Gemenskap i glädje • Vila för själen • Upprättelse och nytt liv
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HÄLSNING I SOMMARTID
Jag undrar vad Gud tänkte. Ja, jag undrar vad Gud tänkte när han gjorde den här ön. Jag vill
ha lite blandning. Kargt skall det vara, skrovliga grå klippor vill jag ha. Vänt ska det vara,
gröna träd, ekar och björkar, blomsterängar och blomstersnår, jo, för jag vill att hela ön skall
flyta av skära törnrosor och vit hagtorn i stora drivor en junidag om tusen miljoner år.
Får man vara så inbilsk? Nej, jag är inte inbilsk, jag är bara glad, förstår ni, för att Gud
hittade på att göra Saltkråkan just så här, säger Malin Melkersson i Vi på Saltkråkan.
Ja, vem har fångat Sveriges vackra natur, om inte författarinnan Astrid Lindgren själv. I sina
böcker ger hon oss läsare upplevelser och målande bibelberättelser, som kommer till uttryck
i lekens allvar och skratt. Men också berättelser om hur det gick till vid kyrkkaffet och vid
husförhör, tillsammans med en massa bus och hyss förstås.
Men i sina böcker ser hon också till den lilla människan, där omtänksamhet och förbarmande visas till både utsatta och fattiga. Allt blandat med både skratt, tårar, värme och
kärlek mellan människor, djur och natur.

✣✣✣✣✣

PILGRIMSVANDRING Hedared – Ödenäs 7/7 2018
Vandringen startar lördag 7 juli kl 09.00 med morgonbön i Hedareds stavkyrka.
Vid framkomsten till Ödenäs (ca kl 16.00) serveras en enklare måltid samt kaffe och våffla.
Kl 18.00 firas pilgrimsmässa i Ödenäs kyrka.
Medtack egen matsäck till vandringen. Kostnad för dagen 70 kr.
Anmälan senast torsdag 5 juli till Annelie Eriksson, 0707-673466,
e-post: annelie.ae.eriksson@gmail.com
VÄLKOMMEN MED!
www.svenskakyrkan.se/alingsas
Tel. 0322-669100

Ja, genom hennes böcker kan man nästan förnimma doften av gran och tall. Känna den
mjuka mossan under fötterna och se den spegelblanka sjön framför sig, medan koltrasten
kvittrar och göken hoar.
Om och om igen skriver hon om glädjen, förundran över naturens skönhet och tacksamheten
till Guds fantastiska skapelseverk.
Och jag kan bara instämma och säga, tack gode Gud för årets fantastiska växlingar. Med
vårens pånyttfödelse, sommarens grödor, blomsterängar, hav och bad. Men också hösten
med dess lövverk i palettens alla färger och för vintern med den gnistrande skaren.
”Du är livet, starkare än döden. Med dig i mitt hjärta kan jag inte dö.” Med dessa rader
från Margareta Melin får vi vandra genom sommarens hagar och dagar med budskapet om
att livet är starkare än döden.
Guds rika välsignelse önskar jag Er alla under ljusets, växtens och grönskans tid.
Ann-Cathrine Kroon Sahlin

GUDSTJÄNSTER I ÖDENÄS KYRKA
3 sönd. e. Trefaldighet 17/6
Förlorad och återfunnen

11.00 HÖGMÄSSA. Katarina Egfors Härnring
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

Johannes Döparens dag 24/6
Den Högstes profet

16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST hos Monica
och Bengt Winter. Ann-Cathrine Kroon Sahlin.
Samling vid kyrkan kl 15.30. Medtag kaffekorg.
Kollekt: Kvinnojouren Olivia (F)

Apostladagen 1/7
Sänd mig

6 sönd. e. Trefaldighet 8/7
Efterföljelse

Vägkyrkan inleds:
18.00 GUDSTJÄNST. Ann-Cathrine Kroon Sahlin
Därefter servering av kaffe och våfflor i församlingshemmet.
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete (R)
11.00 GUDSTJÄNST. Per Olausson m. fl.
Hjälmareds sommarkonfirmander medverkar.
Kollekt: Föreningen för juridisk rådgivning
i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige (S)
18.00 GUDSTJÄNST. Ann-Cathrine Kroon Sahlin

Kristi förklarings dag 15/7
Jesus förhärligad

Vägkyrkan avslutas:
18.00 GUDSTJÄNST. Monica Eckerdal
Kollekt: Internationella arbetet i Skara stift (S)

8 sönd. e. Trefaldighet 22/7
Andlig klarsyn

11.00 HÖGMÄSSA. Jan Kesker
Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet (R)

9 sönd. e. Trefaldighet 29/7
Goda förvaltare

11.00 GUDSTJÄNST. Olle Wallin
Kollekt: Vänförsamlingen i Aunus (F)

10 sönd. e. Trefaldighet 5/8
Nådens gåvor

11.00 HÖGMÄSSA. Tomas Lindskog
Kollekt: Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog (S)

11 sönd. e. Trefaldighet 12/8
Tro och liv

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

12 sönd. e. Trefaldighet 19/8
Friheten i Kristus

16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST på Kyrkskogsudden
vid sjön Ömmern. Mikael Powidzki Casserblad
Samling vid kyrkan kl 15.30. Medtag kaffekorg
och något att sitta på.
Kollekt: Vänförsamlingen i Aunus (F)

13 sönd. e. Trefaldighet 26/8
Medmänniskan

11.00 HÖGMÄSSA. Patrik Hallgren
Kollekt: Diakoniinstitutionerna (R)

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.
✣✣✣✣✣

SOMMARENS HELGMÅLSBÖNER
Välkommen till helgmålsbön följande lördagar, i regel kl 20.00:
16 juni 20.00 i Monäs. Jan Kesker. Samling vid kyrkan kl 19.30.
30 juni 20.00 hos Asta Svenberg. Monica Eckerdal. Samling vid kyrkan kl 19.30.
7 juli 18.00
14 juli 18.00
21 juli 20.00
28 juli 20.00

i kyrkan. Mässa. Ann-Cathrine Kroon Sahlin. Obs tiden!
i kyrkan. Helena Ingeborn. Obs tiden!
vid Ömmerns strand. Jan Kesker. Samling vid kyrkan kl 19.30.
på Stora Klockö i sjön Ömmern. Patrik Lifvergren.
Samling vid kyrkan kl 19.15 för avfärd till väntande kyrkbåtar.

4 aug 20.00 vid Svedjesand. Tomas Lindskog. Samling vid kyrkan kl 19.30.
Upplysningar om helgmålsböner och friluftsgudstjänster genom Ödenäs Taxi, 0322-530 50.
✣✣✣✣✣

VÄGKYRKA 1-15 JULI 2018
För 37:e året i rad hälsas besökare välkomna till Ödenäs vägkyrka, som i sommar är öppen
1-15 juli. Vägkyrkan inleds med gudstjänst i kyrkan söndag 1 juli kl 18, varefter serveringen
öppnar i församlingshemmet. Övriga dagar är tiden kl 15-21, i såväl kyrka som församlingshem. Kaffe och våfflor med glass och sylt, samt kort och böcker finns till försäljning.
I kyrkan är det andakt varje dag kl 18. Av schemat på nästa sida framgår dag för dag vem
som är ansvarig för andaktens utformning. Avslutningsgudstjänsten äger rum söndag 15 juli
kl 18 och leds av Monica Eckerdal.
Upplysningar om vägkyrkan lämnas av Annelie Eriksson, 0707-67 34 66,
e-post: annelie.ae.eriksson@gmail.com
I anslutning till församlingshemmet ligger Ödenäs Hembygdsgård, som inrymmer Museum
för bastabinne. I sommar visas också en fotoutställning av Lennart Johnsson under rubriken
Naturporträtt. Hembygdsgården är öppen kl 19-21 under den tid vägkyrkan pågår.

