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JOHN HAR ORDET

Ett nytt nådens år.
Vi får nu åter börja ett nytt kyrkoår. Första söndagen i
Advent ger oss en festlig upptakt med de välkända psalmerna ”Bereden väg” och ”Hosianna” med flera.
I en av texterna berättar Lukas att Jesus i början av sin
verksamhet kom till sin hemstad Nasaret och i dess synagoga läste Han en profetia ur Jesajas bok om sig själv:
”Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig till
att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt
mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn
för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna
Ett nådens år från Herren.”
Advent betyder ju ankomst. Genom Jesu ankomst började en ny tid. Gud hade blivit människa i Jesus Kristus.
Människorna skulle nu få se ”att Gud är barmhärtig
och nådig, sen till vrede och rik på kärlek”, som de
sjöng i en psaltarpsalm.(.103)
Gud skulle nu erbjuda sin nåd. Människor skulle få ta
emot frälsningens gåvor helt ”gratis” som ordet nåd
betyder. Genom Jesus gjorde Gud allt väl mellan Honom
och oss. Vi blir nu frälsta – ”inte genom laggärningar
utan genom tron på Honom”, för att anknyta till 500 års
jubileet av Martin Luther.
När vi firar Julen i våra kyrkor hyllar vi honom som föddes som ett litet barn i Betlehem. I en av våra julpsalmer
står det:
”Du barn av Betlehem, vi ber: Ge våra ögon ljus
och rena hjärtat, att vi kan med dig bli barn hos Gud.
Nu sjunger änglaskaror Guds lov och vi med dem. O
kom till oss, bli hos oss kvar, Guds Son Immanuel”.
Psalm 115:3
All den kärlek och nåd Gud har visat genom Jesus vill
Han ge också åt oss. Därför ger han oss tid – nådatid –
att ta emot Hans gåvor.
Men vi vet ju att ingen har någon garanti för framtiden.
Inte ens om vi får uppleva ett nytt kalenderår. Det är därför varje dag är en nådens dag och varje år ett nådens
år. I en psalm påminns vi också att:
Var dag är en sällsam gåva
en skimrande möjlighet.
Var dag är en nåd dig given
Från himlen besinna det!
Psalm: 180:1
Till dig som läser detta önskar jag att
”Herren låter sitt ansikte lysa över Dig och vare Dig
nådig”
En välsignad Adventstid, en God Jul och ett Gott Nytt
År.

John Johansson

HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA
BIBELSAMTALSGRUPP
Kom till bibelsamtal i Okome
kyrka!
Kl. 9.30 följande datum:
9 december
27 januari
24 februari
24 mars
Välkomna !
John Johansson

Leva vidare grupp
För Dig som har mist en nära
anhörig startar vi nu en ny Leva
vidare grupp
med början den 16 febr.2017 i
Askome sockenstuga kl.10.00.

NYFIKEN PÅ GUD OCH
LIVET?!
Vi träffas kl. 18.00-20.00, 19 januari,
16 februari och 30 mars i Vessige
kyrka i församlingssalen. Vi startar
varje träff med att titta på kommande söndags texter eller ett ämne
som har en relation till kyrka och
tro. Därefter samtalar vi vidare. Alla
frågor får ställas. De kan gälla allt
mellan himmel och jord, mänskligt
och omänskligt, kärlek och hat, tro
och tvivel, livet och döden och allt
däremellan. Välkommen!
		 Åke Vering

För mer information och anmälan,
kontakta John Johansson på 0702867499

AXETHORNSKA STIFTELSEN

Stiftelsens inriktning är bl. a. att vid juletid utdela medel till behövande
inom Köinge socken (Köinge gamla församling). Ansökan om
utdelning ska följas av namn, personnummer och anledning till
din begäran.
Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2016. Ansökan
skickas till: Okome församling, Prästgårdsgränd 4, 311 64 Vessigebro.
Märk kuvertet ”Axethornska stiftelsen”.
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Ett nytt pastorat!
Varför skall man ändra på allting? Det är en sund och klok fråga att ställa sig
ibland, för visst finns det mycket som verkar ändras mest för ändrandes skull,
men jag vill gärna berätta lite om bakgrunden till den förändring som våra
församlingar gör vid det kommande årsskiftet.
Det första jag vill säga är att det mesta inte kommer att ändras alls, i alla fall
inte på grund av att vi blir ett gemensamt pastorat. Det som görs nu är en
organisationsförändring. Den berör de förtroendevalda, kyrkoherdarna och
anställda som arbetar med stödfunktioner som ekonomi, personal och
liknande i våra församlingar. Gudstjänster och vardagsaktiviteter i
församlingarna påverkas inte av förändringen. Nu betyder det inte att det inte
kommer att förändras någon gång. Kyrkan har alltid ändrats och det kommer
att hända igen.
Även om man ofta vill beskriva vår kyrka som konservativ och nästan urtypen
för det oföränderliga, så är verkligheten den att den kristna kyrkan genom
århundraden funnit nya former att leva och växa i där den slagit rot. Kyrkans
uppdrag, att föra ut evangeliet om Jesus Kristus, är detsamma, men
formerna har ändrats många gånger under tvåtusen år.
Sedan kristendomen kom hit till Danmark och senare blev en del av det
svenska samhället, har vi levt i en geografisk indelning som har sin grund i
gamla sockengränser. Detta är i stort sett oförändrade än idag. Det som har
hänt är att vårt sätt att leva har förändrats. Den gamla socknen var det
område där människor levde hela sitt liv. Många föddes och dog i samma
socken och där hade man också bostad, skola, affär, arbete, sjukvård och allt
som var nödvändigt. Idag rör vi oss ofta i flera socknar varje dag och många
vet inte alltid vilken församling man befinner sig i. För ungefär hundra år
sedan började en omflyttning i Sverige som ledde till att städerna växte och
glesbygden blev glesare. Idag vill vi möta dessa nya strukturer genom att
forma en organisation där kyrkan får utrymme för sitt uppdrag, evangeliet.
Det nya pastoratet omfattar de nio enheter som ingår i Falkenbergs kontrakt:
Fagered, Gunnarp, Torup, Vessige-Okome, Susedalen, Morup, Stafsinge,
Vinberg-Ljungby och Falkenberg-Skrea. Inom pastoratet har vi gemensam
ekonomi och skapar utrymme för att kunna stötta varandra i de sexton
församlingarna. Det gemensamma kyrkorådet har ansvar för hela pastoratet,
men i varje församling finns ett församlingsråd med tydlig lokal förankring.
Vissa uppgifter kommer vi att sköta gemensamt som exempelvis bokföring,
löneutbetalning, budgetarbete och andra stödfunktioner för
församlingsarbetet.
Sparar man pengar på detta? Kanske på lång sikt, men det handlar inte
om att slå ihop och rationalisera. Det arbete som görs i våra församlingar
idag görs med god hushållning och klokhet. Därför finns det inte några stora
vinster att göra, men möjligen kan vi tillsammans ta vara på resurserna för
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administrativa uppgifter och frigöra utrymme för församlingens egentliga
uppdrag. Det är en vinst som inte syns i bokslutet, men i församlingens liv.
Jag ser fram emot att få forma och upptäcka nya möjligheter tillsammans
med er alla!

Staffan Orrdal, kyrkoherde i
Falkenbergs pastorat

Nominerade till församlingsråden

                                                              
Söndagen den 30 oktober var det nomineringsmöten, i Alfhögs kyrka för
Vessige församlingsråd och i Okome kyrka för Okome församlingsråd.
Nominerade för Vessige blev: Gunilla Pettersson, Gunilla Bengtsson, Pia
Boketun, Yvonne Johnsson, Börje Johansson, Ragnhild Johansson, Dan
Karlsson, Inge Karlsson, Sture Svengren och Monica Olsson.
Nominerade för Okome blev: Inger Gustafsson, Inger Andersson, Inga-Lill
Nilsson, Billy Yngstrand, Ulla Engman Persson, Hans Carlsson,
Jenny Lyngsaa Andersson, Ingrid Karlsson, Ann-Britt Johansson och
Astrid Karlsson.
Nu ska valberedningen för det nya pastoratet behandla alla inkomna nomineringar från församlingarna innan Indelningsdelegerade (motsvarande Kyrkofullmäktige i det nya pastoratet) den 8 december utser de som ska ingå i
församlingsråden.
							
								Åke Vering
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Vem är Staffan Orrdal?
Vem är då han som skall vara kyrkoherde i det nya pastoratet? Det finns ganska
många sätt att beskriva en människa och varje sätt ger sitt eget perspektiv. Nu får du
en bild av hur jag uppfattar mig själv, eller kanske hurdan jag vill vara.
Bakgrund
Jag är född 1966 i Carl-Johans församling i västra Göteborg. Mina föräldrar arbetade
båda inom socialtjänsten och hade ett gott men måttfullt förhållande till kyrkan, d.v.s.
de kände prästerna, gick i kyrkan nån gång och skickade min syster och mig till församlingens verksamhet. Ett betydligt större mått av religiös påverkan i bästa mening
utövades av min farfar Daniel. Han och farmor Karin bodde på nedervåningen och vi
på övervåningen. Farfar, som var född i Ljungby där hans pappa var prästgårdsarrendator, gick i kyrkan varje söndag så länge han kunde. Långt senare har jag förstått hur
mycket han kom att påverka mig, inte främst genom det han sa, utan genom det han
gjorde och hans sätt att vara. I Carl-Johan fick jag en god kyrklig uppväxt med
ansvar och engagemang. Jag tror att jag
började i barntimmarna i Kungsladugårdskyrkan 1970 och lämnade mitt uppdrag
i kyrkorådet när jag flyttade till Halmstad
1990.
Arbete
Trots att jag kom att tillbringa väldigt
mycket tid i församlingen, var det inte
alls något självklart val att söka en tjänst
i kyrkan. Istället var jag länge övertygad
om att jag ville arbeta med något tekniskt, eftersom jag tycker om att pyssla
med bilar, hus och annat handfast. Dessa
tankar tog mig till tekniskt gymnasium,
men de anställningar jag haft därefter har
varit mer varierande; kontorsvaktmästare,
kanslist, busschaufför och behandlingsassistent är några av de jobb jag provat på,
men förutom sommarjobb och några år som timanställd kyrkvaktmästare, så höll jag
fast vid linjen att inte arbeta i kyrkan. Detta höll fram till 1992. Jag hade då flyttat till
Halmstad, gift mig med Ann-Sofie och fått jobb på Santex, som tillverkar uterum. I
den så kallade byggkrisen tvingades de säga upp personal och plötsligt var jag arbetslös för första gången i mitt liv. Svaret på desperata böner kom i Hallandsposten,
där Harplinge - Steninge pastorat sökte en vikarierande församlingsassistent. Jag fick
tjänsten och med stor entusiasm och total avsaknad av självkritik kastade jag mig in i
konfirmandläger, juniorgrupper, soppluncher och annat. Detta blev början på en god
relation, men också på en spirande tanke på en ny väg i livet. Man kan säga att jag
fick min kallelse till präst sent eller att jag fattar långsamt, men det blev till sist så att
jag prästvigdes den 16 juni 2002. Vägen dit har inte varit rak eller jämn, men idag är
jag glad att jag fått samla på mig olika erfarenheter. När man skall leda en verksamhet
kan det vara nyttigt att ha sett olika sidor av dem. Jag har fått tillfälle att arbeta med
olika delar av församlingsarbete som städning, expedition, undervisning, gudstjänster,
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kyrkogård och administration. Det enda område jag aldrig arbetat inom är musiken
och tro mig, det finns sakliga skäl till detta.
De senaste nio åren har jag varit kyrkoherde i Vinberg-Ljungby församling, en gemenskap som jag är glad att få behålla även om min tjänst får en ny inriktning.
Familj
Kärlekens kraft är stor och mötet med Ann-Sofie fick mig att flytta till Halmstad. Där
bor vi fortfarande i ett litet hus på Frennarp i norra utkanten av stan. Till familjen räknar vi också schnauzern Balder och dottern Emma som sedan några år är utflyttad.
Personlighet
Nu kan man fundera på vad den bakgrunden har format för en människa. Jag vet att
jag är ganska envis. Det kallas uthållig när man söker jobb och är en bra egenskap i
måttliga mängder. När det går för långt så behöver jag kloka människor i min närhet
som säger till mig. Varje människa har sin humor och min bär naturligtvis spår av att
jag levt halva livet i Göteborg. Om jag till sist får ge min bild av uppdraget som kyrkoherde, så vill jag gärna komma bort från bilden av superman, tanken att allt ansvar
vilar på ledaren. Vi är delar av en kyrka där evangeliet om Jesus Kristus i tvåtusen är
har nått människor över hela världen. Det har inte alltid skett genom att de smartaste tänkarna och de skickligaste strategerna gjort de bästa valen. Ofta har evangeliet
förmedlats av dem, som många såg som misslyckade och lite vid sidan av, men det
har nått fram. Var och en av oss har en uppgift i kyrkan och den skall vi sköta så gott
vi kan, men när vi misslyckas skall vi veta att Gud leder sin kyrka just när vi som bäst
behöver det.

			Staffan Orrdal,
			
kyrkoherde i Falkenbergs pastorat

Några bilder från Biskopsvisitationen den 13 november.
Mer om detta i nästa nummer.

7

DECEMBER

VESSIGE -Annandag
OKOME
jul

1:a advent
27/11 Kl. 11.00, Köinge kyrka
Jubelgudstjänst, Johansson
Cantica Divina och sångfåglarna medverkar.
Kl. 17.00, Vessige kyrka
Nyårsfest, Vering
Barnen medverkar
2/12

Kl. 8.00, Okome kyrka
Morgonmässa, Johansson

2:a advent
4/12
Kl. 9.30, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Johansson
Kl. 11.00, Askome kyrka
Högmässa, Johansson
3:e advent
11/12 Kl. 16.00, Vessige kyrka
Luciagudstjänst, Vering
Kl. 16.00, Okome kyrka
Luciagudstjänst, Johansson
14/12

26/12

Kl. 9.30, Alfshögs kyrka
Gudstjänst, Vering
Sanna Olsson medverkar
Kl. 11.00, Svartrå kyrka
Högmässa, Vering

Nyårsafton
31/12 Kl. 14.00, Köinge kyrka
Nyårsbön, Johansson
Kl. 16.00, Askome kyrka
Nyårsbön, Johansson

JANUARI

Nyårsdagen
1/1
Kl. 9.30, Okome kyrka
Gudstjänst, Johansson
Kl. 11.00, Vessige kyrka
Högmässa, Johansson
Trettondedag jul
6/1
Kl. 11.00, Alfshögs kyrka
Gudstjänst, Johansson
Kl. 16.00, Okome kyrka
Julkonsert, Johansson
Cantica Divina, Hemlig gäst 		
och musiker medverkar

Kl. 19.00, Alfshögs kyrka
Julkonsert, Vering
Falkenbergs manskör och S:t 		
1:a söndagen efter trettondedagen
Clemenskören medverkar
8/1
Kl. 11.00, Falkenberg
Gudstjänst med mottagning av 		
4:e advent
nye kyrkoherden
18/12 Kl. 9.30, Alfshögs kyrka
Kl. 18.00, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Vering
Högmässa för hela pastoratet, 		
Kl. 11.00, Köinge kyrka
Vering
Högmässa, Vering
Julafton
24/12 Kl. 10.00, Askome kyrka
Samling vid krubban, Vering
Kl. 10.00, Köinge kyrka
Julbön, Johansson
Martina Braglin medverkar
Kl. 23.00, Alfshögs kyrka
Midnattsmässa, Vering
S:t Clemenskören medverkar
Juldagen
25/12 Kl. 7.00, Okome kyrka
Julotta, Johansson
Grupp ur Cantica Divina
medverkar
Kl. 16.00, Vessige kyrka
Julgudstjänst, Vering
Julens sånger och psalmer
8 Anna Janfalk medverkar

2:a söndagen efter trettondedagen
15/1
Kl. 9.30, Köinge kyrka
Gudstjänst, Johansson
Kl. 11.00, Askome kyrka
Högmässa, Johansson
20/1

Kl. 8.00, Vessige kyrka
Morgonmässa, Johansson

3:e söndagen efter trettondedagen
22/1
Kl. 9.30, Okome kyrka
Högmässa, Vering
Kl. 11.00, Vessige kyrka
Gudstjänst, Vering
Kyrklunch
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4:e söndagen efter trettondedagen
29/1
Kl. 9.30, Alfshögs kyrka
Gudstjänst, Johansson
Kl. 11.00, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Johansson

FEBRUARI

Kyndelsmässodagen
5/2
Kl. 16.00, Vessige kyrka
Familjegudstjänst, Vering
Barnen medverkar
Kl. 16.00, Köinge kyrka
Musikgudstjänst, Johansson
Nordanvind och Maria Löfberg
medverkar
Septuagesima
12/2
Kl. 11.00, Okome kyrka
Familjegudstjänst, Johansson
Barnen medverkar
Kyrklunch
Kl. 18.00, Askome kyrka
Gudstjänst, Johansson
17/2

Kl. 8.00, Okome kyrka
Morgonmässa, Vering

Sexagesima
19/2
Kl. 11.00, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Johansson
Kl. 11.00, Vessige kyrka
Gudstjänst, Vering
Kyrklunch
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Fastlagssöndagen
26/2
Kl. 11.00, Köinge kyrka
Högmässa, Vering
Kl.18.00, Alfshögs kyrka
Taizémässa, Vering
S:t Clemenskören medverkar

MARS

1:a söndagen i fastan
5/3
Kl. 9.30, Askome kyrka
Gudstjänst, Vering
Kl. 11.00, Svartrå kyrka
Högmässa, Vering

Kyrklunch i Vessige...                                                                                             
Som ni ser i predikoturerna så
fortsätter vi med kyrkluncher efter
gudstjänsterna i Vessige.
22 januari kl. 11.00, anmälan senast
den 18 januari.
19 februari kl. 11.00, anmälan
senast den 15 februari.
...Och i Okome

Efter gudstjänsten är ni välkomna att
gå till dukat bord och njuta en god
måltid i goda vänners lag.
Söndagen den 12 februari kl. 11.00
i Okome. Anmälan senast den 8
februari.
Därefter den 12 mars kl. 11.00.
Anmälan senast den 8 mars.
Anmälningar till alla luncher sker till
Åke V, tel 20054,                       
Kostnaden för luncherna är 50 kr. För
konfirmander och yngre är det gratis.

GUDSTJÄNSTER PÅ
ÄLVGÅRDEN
2/12 Nattvard, Vering
25/12 Gudstjänst, Vering
20/1 Nattvard, Johansson
3/2 Gudstjänst, Johansson
17/2 Nattvard, Vering
3/3 Gudstjänst, Vering

Tjänstgörande präster:

Kyrkoherde Åke Vering
Vik. Komminister John Johansson
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VÅRA BARNGRUPPER OCH KÖRER
Okome

Vessige

Måndag: Barntimmar
4-5 år 9:00-11:00

Onsdag: Öppet hus
0-100 år 9:30-11:30

Måndag: Juniorer
9-11 år 13:30-15:30

Onsdag: Megastars (inkl kör)
9-11 år 13:30-16:00

Tisdag: Vuxen-Barn
Barn 0-5 år 9:30-11:30

Onsdag: S:t Clemenskören
vuxenkör 19:00-21:00

Tisdag: Miniorer
och Småfåglar 13:30-15:30
6-8 år

Torsdag: Solstrålarna
4-5 år 9:00-10:45

Onsdag: Sångfåglar
9-11 år 15:00-16:00
Onsdag: Cantica Divina
vuxenkör18:30-20:30

Torsdag: Ministars (inkl. kör)
6-8 år 13:30-15:30
Ungdom och sugen på att sjunga?
Kontakta Mia!

Kontakt:

Kerstin Berg-Bengtsson
Sofi Wernersson
(Kantor i Okome)
(församlingsassistent
tel. arb. 230 50
i Vessige och Okome)
mobil: 073- 088 74 83
mobil: 073- 088 74 81

Mia Abrahamsson
(Kantor i Vessige)
mobil:076- 779 03 45

Åse Johansson
(Församlingsassistent
i Vessige och Okome)
mobil: 073-088 74 82

Vi välkomnar våra nya församlingsmedlemmar

3/9 Maja Herdis Ivarsson, född 9/4 2016
11/9 Timothy Kent Tomas Westin, född 8/6 2016
18/9 Oskar Bengt Åke Karlsson, född 18/6 2016
2/10 Lena Lovisa Maj Fritzson, född 3/6 2016
15/10 Jill Linnea Vildäng, född 11/7 2016

Okome församling:
11/9 Olle Jan Adelbäck, född 17/9 1994
9/10 Bertil Oliver Hans Andersson, född 13/7 2016

10

Julkonsert
Med
Falkenbergs manskör och
St:Clemens
My Boketun och Elina Håkansson

Alfshögs kyrka onsdag den 14/12 kl.19.00
Glögg och pepparkaka efter konserten!
Varmt välkomna!

TALA FILM – TALA LIV                                                                                    
Vessige och Okome församlingar inbjuder till tre filmkvällar i vintermörkret. Vi ses
klockan 18.00 i Vessige kyrka. Efter filmen fikar vi och samtalar om vad vi har sett.
Vi beräknar vara klara kl. 21.00.                                                                                 
Vinterns tillfällen och filmer (med reservation för ändringar) är:

12 jan – Mennesker bliver spist (människor blir uppätna)
Herluf är en plikttrogen man, far och mekaniker, som i många år har varit ganska
lyckligt gift med Ingelise. Deras äktenskap har nu blivit slentrian och Ingelise har
även inlett en affär med en kollega. Ingelise är igång med att arrangera för deras
dotter Gittes tredje bröllop. Detta kan Herluf gott vara utan, för det är han och Ingelise, som får betala. Herluf har börjat att glömma saker. En dag lämnar Herluf en bil
ifrån sig på verkstaden, utan att bromsarna fungerar, och då det kort därefter inträffar
en olycka, skickar verkmästaren hem honom. Herluf är chockerad, och en dag kommer han inte hem, som han brukar. Ingelise och hela familjen upptäcker hur mycket
de saknar honom - och börjar tänka på deras liv och relationer.
9 feb – Drengene fra Sankt Petri (Rebellerna från S:t Petri)
Danmark 1942. Sex danska gymnasielever bildar en rebellisk motståndsgrupp mot de tyska ockupanterna. När arbetarpojken Otto kommer med i
gruppen blir deras aktioner djärvare och farligare, samtidigt som sammanhållningen inom gruppen
hotar att spricka. De etiska frågorna kring våld, solidaritet och demokrati ges
stort utrymme i denna spännande och engagerande film.
2 mars – All inclusive                                                                                             
All Inclusive är en komedi om de två systrarna, Ditte och Sigrid, som reser til Malta
tillsammans med deras mor, Lise, för att fira hennes 60-åriga födelsedag.
Lise har svårt att få upp humöret, eftersom döttrarnas far precis har övergivit
henne och på det hela taget upplever en liten livskris.
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JULEN I VESSIGE PASTORAT
Julafton 24 december
Kl. 10.00 i Askome kyrka
Samling vid krubban
Kl. 10.00 i Köinge kyrka
Julbön med sång av
Martina Braglin
Kl. 23.00 i Alfshög kyrka
Midnattsmässa med körsång av
S:t Clemenskören.

Juldagen 25 december
Kl. 7.00 i Okome kyrka
Julotta med sång av en
grupp ur kören Cantica Divina
Kl. 16.00 i Vessige kyrka
Julgudstjänst där vi får sjunga och
lyssna till julens sånger och psalmer.
Anna Janfalk medverkar

Annandag jul 26 december
Kl. 9.30 i Alfshög kyrka
Gudstjänst där Sanna Olsson medverkar
Kl. 11.00 i Svartrå kyrka
Högmässa med extra musik.

Välkomna till oss i julhelgen!
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