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HELÉNE HAR ORDET

Ljus i mörker

Snart firar vi nytt år – första advent
inleder kyrkoåret och vi påminns att
det är ”ett nådens år”. Att börja om
på nytt är skönt. Jag får associationer om ett oskrivet blad, färgen vit, nyfallen snö
där inga spår ännu är satta. Det sker i och för sig
varje gång vi i gudstjänsten vänder oss i bön om
förlåtelse. I syndabekännelsen får vi gemensamt
som församling formulera att vi inte är ensamma
med att inte leva och göra Guds vilja i världen. Att
det är svårt att fokusera rätt. Här får vi både högt
be, och i tyst eftertanke, lämna det som tynger
mitt hjärta och sinne.
I förlåtelsen ges möjligheten att lämna det gamla
och att leva i det nya. Det nya, som i min bild, är
ett orört snötäcke. Vi ska vara rädda om våra inre
bilder eller hur vi med våra sinnen uppfattar världen. Någon ser - en annan upplever starkt med
smaksinnet. Smak, lukt-, syn, hörsel, känsel är
de fem sinnen som vi har mer eller mindre med
oss. Nu i advents- och jultiden får vi upptäcka
dem genom mat och dryck, genom alla dofter av
blommor och lussebullar. Säkert har du ett eller
många minnen som du förknippar med just den
här perioden på året.
Och många – särskilt en av de
konfirmander jag möter i Okome
– längtar efter snö. Snön hjälper
till att göra det ljusare under den
mörka tiden på året. I december
hjälper vi till med adventsljusstakar
och julstjärnor. Extra belysning i trädgården eller
levande ljus i lyktor. I psalmer vi gemensamt
sjunger i kyrkan. Ljuset kommer till oss. Guds
rike är nära. Lyssna till honom som kommer.
Johannes döparen banar väg, röjer väg och som
får människorna att vara beredda på den som
kommer. När Jesus möter Johannes och döps
i floden Jordans vatten öppnar sig himlen och
Guds ande kommer ner som en duva och sänker
sig över Jesus. En röst från himlen säger
”Detta är min älskade son, han är min
utvalde.” (Matteusevangeliet 3:16-17)

Så kommer julen och Jesus föds. I stallet i Betlehem där herdarna fick se hela himlen ljus av änglar som sjöng. De fann barnet. De vise männen följde en förunderlig
stjärna och fann barnet. Långt borta från de rum de först sökte ett kungabarn. Så
här lyder psalm 744 i psalmboken som kopplar fint till detta.
Barn och stjärnor föds i mörkret utan skydd av våld och vapen. Mitt i mörkret
bjuder livet oss att växa som en låga. Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet
barn som ser oss. Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga. Gud är hos oss, ljus i
natten, för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss. Ljuset bär oss. Gud är
nära i ett litet barn som ser oss.
Jesus föds som ett litet hjälplöst barn. Barnet Jesus kan många komma nära och
älska. Vi är alla barn. Vi lever med alla åldrar i oss. Liksom du växer, mognar och
åldras. Det kallas utveckling. Barnet Jesus växer, mognar och talar. Han samlar
människor och ändrar världen. Han åldras inte - för han dör på korset som en vuxen man.
Många av oss firar gärna jul. Vi ser det lilla och skyddslösa men har svårare att ta
till oss att följa Jesus. Kanske kan vi komma närmare genom att trampa på okända
stigar eller utforska mer i hur det är att vara människa. Varför inte utmana dig själv i
din egen mognad och utveckling? Det är också det han bjuder oss till. Mognad och
växt. Men samtidigt ska vi aldrig glömma det lilla barnet. Du behöver också omsorg
och skydd. Men din nästa behöver samtidigt din hjälp och ditt stöd. Hur ska vi finna
vår väg? Leta inte i mörkret – sök ljuset.
Episteltextens ord på Kyndelsmässodagen är hämtad
från 1 Johannesbrevet 1:5 Och detta är det budskap
som vi har hört av Jesus Kristus och förkunnar för er:
Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

Den 28 januari kl. 16.00 har vi familjegudstjänst
i Vessige kyrka. Då blir det bibelutdelning till
alla barn som fyller 6 år under 2018.
Vi kommer också inviga det fina dopträdet som
Loricks smedja har gjort. Vad det ska användas
till får ni veta då.....
Varmt välkomna!
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HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA
TALA FILM – TALA LIV

Vessige och Okome församlingar inbjuder till tyra filmkvällar i
vår. Vi ses klockan 18.00 i Vessige kyrka. Efter filmen fikar vi
och samtalar om vad vi har sett. Vi beräknar vara klara 21.00
Vårens tillfällen och filmer är:
18 jan – Trevligt folk är en svensk dokumentärfilm från 2015 regisserad
av Karin af Klintberg och Anders Helgeson efter manus av Filip och Fredrik, af Klintberg och Helgeson. Filmen hade världspremiär på Göteborg
Film Festival den 24 januari 2015 Som första afrikanska lag någonsin har
Somalia precis anmält sig till bandy-VM. De unga spelarna bor dock inte
i Somalia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem har någonsin stått på ett
par skridskor. VM i Sibirien börjar om sex månader.

1 feb – Aldrig mera imorgon Den kände och åldrande konstnär Thorvald menar,
att han är både odödlig och att han inte kan undvaras. Så när han plötsligt dör, är
han inte redo att lämna denna världen. Han uppsöks av en ängel, som ger honom
en sista chans att, som en osynlig själ, gå runt några dagar bland de sina. Thorvald
inser snabbt, att de inte reagerar helt, som han hade förväntat, och att hans död ger
nya möjligheter för både hans nya unga fru, hans bittra exfru och hans oförsonlige
son Vincent. Vi återser Erik Clausen och Bodil Jörgensen (som vi känner bl. a. från
den fina filmen om demens) i huvudrollerna.

15 feb – Småstad handlar om den lilla staden Larsstad (som Karlstad,

fast Lars) där Sveriges yngsta och mest ofrivillige kommunalråd Simon
Hoffman får i uppdrag att rädda staden ifrån totalt förfall. Tillsammans
med sina vänner märker Simon hur jobben försvinner, människor flyttar
därifrån och biografer, restauranger och caféer ekar tomma. Hur ska det
unga kommunalrådet klara av denna minst sagt komplicerade uppgift utan
varken kompetens eller livserfarenhet?

15 mars – Den enda rätta (danska: Den eneste ene) är en dansk

romantisk komedifilm från 1999 i regi av Susanne Bier. I huvudrollerna ses Sidse
Babett Knudsen, Niels Olsen, Rafael Edholm och Paprika Steen.
Vi får följa två gifta par på jakt efter det perfekta familjelivet med barn och allt därtill.
Hudterapeuten Sus lever med sin hetlevrade men charmige italienske make Sonny
(som egentligen heter Andrea). Sonny vill inget hellre än att skaffa sig en stor familj
med massvis av barn, medan Sus vill inte gärna dra på sig onödiga kilon och allt
annat vad graviditet och barn kan innebära. Men efter en lång övertalningsprocess låter Sus sig till slut charmas och övertalas och går sedan
i väntans tider med Sonny.
Det andra paret består av den välmenande men tafatte hantverkaren
Niller och hans kontrollfreak till hustru, Lizzie. De kan inte få biologiska
barn och prövar istället med adoption. Allt verkar gå sin gilla gång emot
ett harmoniskt familjeliv, men som i det verkliga livet sker oväntade händelser som gör att saker och ting får en ny twist
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Leva Vidare grupp
”När man förlorat en livskamrat”
Att låta sig sörja, och gå igenom ett sorgearbete - är den vägen man behver gå, just
för att komma igenom sorgen när man mist någon närstående. Det tar tid, och kan
inte skyndas på. Det behöver få gå i den takt som just den personen behöver, som
har fått en förlust i sitt liv.
Ett tomrum finns ju alltid kvar efter den som dött - ”gått före”, och så bör det ju också
få vara. Samtidigt behöver den som är kvar och ska leva vidare ännu en tid, få rätt
stöd och stöttning. Det naturliga nätverket, med vänner/ släkt är ofta det viktigaste.
Men många uppskattar också ett sammanhang där det finns andra som har det på
ett liknande sätt som man själv, och ändå inte står allt för nära i relation.
Här ger kyrkan en möjlighet för detta (och det
har ju också funnits en längre tid tillbaka här) det
som kallas ”Leva Vidare-grupp.” I det sammanhanget möts personer i en grupp som inte är allt
för stor, under vägledning av mig som diakon. bla.
Samtalen och lyssnandet rör vid olika ämnen som
man stannar upp vid varje enskilt tillfälle. Det kan
handla om tiden före dödsfallet, begravningen,
tomhetskänslor, fysiska reaktioner, att hantera den
nya situationen, och kan jag se framåt igen…..
Det kommer att starta en sådan grupp i januari 2018. Platsen kommer att vara
Askome sockenstuga. Man möts då fem gånger + en uppföljande gång, efter
att det gått en tid. Dom som är berörda kommer att ringas upp och ges möjlighet till detta. Om du har frågor eller tankar kring det skrivna här, så är du varmt
välkommen att höra utav dig. Tel.nr finns under ”Kontakta oss”.
Vi önskar ju att livet här och nu ska kunna bli så gott som möjligt trots
omständigheten som man inte själv har valt. Där behöver vi varandra, för att få
förståelse, Och förhoppningsvis, så småningom få Nytt Hopp mitt i allt det som blivit
annorlunda.
”blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst vad än som kommer på”
- Lina Sandell

						Kristina Wallemo, Diakon
Bibelsamtalsgrupp
Kom till bibelsamtal i Okome kyrka en fredag i månaden kl. 9.30.
Vi kommer på dessa träffar att utgå från Luthers lilla Katekes.
Vinterns träffar:
19 januari
16 februari
16 mars

Välkomna!

				Heléne Enarsson
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DECEMBER

VESSIGE -Annandag
OKOME
jul

1:a advent
3/12
Kl. 10.00, Köinge kyrka
Jubelgudstjänst, Enarsson
Extra musik, glögg och
pepparkaka
Kl. 11.00, Vessige kyrka
Familjegudstjänst, Vering
Nyårsfest med pizza
2:a advent
10/12 Kl. 15.00, Okome kyrka
Luciagudstjänst, Vering
glögg och pepparkaka
Kl. 18.00, Vessige kyrka
Luciagudstjänst, Vering
glögg och pepparkaka
13/12

Kl. 19.00, Alfshögs kyrka
Julkonsert, Vering
Glögg och pepparkaka
Se annons på sista sidan

3:e advent
17/12 Kl. 10.00, Svartrå kyrka
Högmässa, Vering
Glögg och pepparkaka
Kl. 16.00, Askome kyrka
Gudstjänst, Vering
Julafton
24/12 Kl. 10.00, Köinge kyrka
Julbön, Enarsson
samling vid krubban
Rebecka Nilsson medverkar
Kl. 10.00, Askome kyrka
Julbön, Vering
samling vid krubban
Kl. 23.00, Vessige kyrka
Midnattsmässa, Vering
S:t Clemenskören medverkar
Juldagen
25/12 Kl. 07.00, Svartrå kyrka
Julotta, Enarsson
Extra musik
Kl. 16.00, Alfshögs kyrka
Julgudstjänst, Vering

26/12

Kl. 10.00, Alfshögs kyrka
Högmässa, Enarsson
Kl. 16.00, Okome kyrka
Gudstjänst, Enarsson
Jennie-Anne Pedersen
medverkarpå cello.
Nyårsafton
31/12 Kl. 14.00, Vessige kyrka
Nyårsbön, Vering
Sanna Olsson medverkar
Kl. 16.00, Svartrå kyrka
Nyårsbön, Vering
Sanna Olsson medverkar

JANUARI

Nyårsdagen
1/1
Kl. 10.00, Köinge kyrka
Högmässa, Enarsson
Kl. 16.00, Askome kyrka
Gudstjänst, Enarsson
Trettondedag jul
6/1
Kl. 10.00, Alfshögs kyrka
Gudstjänst, Enarsson
Kl. 16.00, Okome kyrka
Gudstjänst, Enarsson
Extra musik
Glögg och pepparkaka
1:a söndagen efter trettondedagen
7/1
Kl. 10.00, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Vering
Kl. 16.00, Askome kyrka
Gudstjänst, Vering
2:a söndagen efter trettondedagen
14/1
Kl. 10.00, Vessige kyrka
Gudstjänst, Enarsson
Kyrklunch efteråt.
Kl. 16.00, Köinge kyrka
Gudstjänst, Enarsson
3:e söndagen efter trettondedagen
21/1
Kl. 10.00, Okome kyrka
Högmässa, Vering
Kl. 16.00, Alfshögs kyrka
Taizémässa, Vering
S:t Clemens och Charlotte Polson
medverkar
23/1
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Kl. 8.00, Vessige kyrka
Morgonmässa, Enarsson
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Septuagesima
28/1
Kl. 10.00, Svartrå kyrka
Högmässa, Vering
Kl. 16.00, Vessige kyrka
Familjegudstjänst, Vering
Bibelutdelning och invigning av
		dopträdet.

FEBRUARI

Kyndelsmässodagen
4/2
Kl. 10.00, Askome kyrka
Gudstjänst, Enarsson
Kl. 16.00, Köinge kyrka
Taizémässa, Enarsson

Kyrklunch i Vessige
Vi fortsätter att då och då ha
kyrklunch efter gudstjänsterna
i Vessige!
Den 14 januari, anmälan senast
den 10 januari, till
Åke Vering tel 200 54.

Fastlagssöndagen
11/2
Kl. 10.00, Alfshögs kyrka
Högmässa, Enarsson
Kl. 16.00, Okome kyrka
Familjegudstjänst, Enarsson
Bibelutdelning
1:a söndagen i fastan
18/2
Kl. 10.00, Köinge kyrka
Gudstjänst, Vering
Kl. 16.00, Vessige kyrka
Högmässa, Vering
Cantando medverkar
2:a söndagen i fastan
25/2
Kl. 10.00, Askome kyrka
Gudstjänst, Vering
Kl. 16.00, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Vering
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KYRKSKJUTS
Behöver du någon som kör dig
till kyrkan. Ring diakon Kristina
Wallemo, 073-0887483
(torsdag-fredag) eller
Åke Vering, 073-0477115 eller
20054.

MARS

3:e söndagen i fastan
4/3
Kl. 10.00, Okome kyrka
Högmässa, Enarsson
Kl. 16.00, Alfshögs kyrka
Gudstjänst, Enarsson

Tjänstgörande präster:

Komminister: Åke Vering
Komminister: Heléne Enarsson

GUDSTJÄNSTER PÅ
ÄLVGÅRDEN
8/12 Kl. 15.00, Gudstjänst, Vering
25/12 Kl. 14.00, Gudstjänst, Vering
19/1 Kl. 15.00, Mässa, Enarsson
2/2 Kl. 15.00, Gudstjänst, Enarsson
16/2 Kl. 15.00, Mässa, Vering
2/3 Kl. 15.00, Gudstjänst, Vering
16/3 Kl. 15.00, Mässa, Enarsson
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VÅRA BARNGRUPPER OCH KÖRER
Okome

Vessige

Måndag: Vuxen-barn
0-100 år 9:30-11:30

Onsdag: Vuxen-barn
0-100 år 9:30-11:30

Måndag: Ministars (miniorer)
6-8 år 13:30-15:30

Onsdag: Megastars (inkl kör)
9-11 år 13:45-16:00

Tisdag: Megastars (juniorer)
9-11 år13:30-15:30

Torsdag: Ministars (inkl. kör)
6-8 år 13:45-15:45

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

Sofi Wernersson
(församlingsassistent
i Vessige och Okome)
mobil: 073- 088 74 81

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

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 2017.
Ansökan skickas till: Okome församling, Prästgårdsgränd 4,
311 64 Vessigebro. Märk kuvertet ”Axethornska stiftelsen”.
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Församlingsafton
Torsdagen den 1 mars kl. 19.00 inbjudes du till ett spännande
föredrag av Sven Larsson i Askome sockenstuga.
"Kan man berätta Ätradalens historia genom att
titta på dess kyrkor?"
Välkommen!

Har du plats
för en tonåring i ditt hus för en tid?
Upprop till medlemmar i Svenska kyrkan. Vi vädjar till Svenska kyrkans folk att
öppna sina hem för dessa unga människor!
Snart är det vinter och kallt, därför är behovet brådskande. Hur länge de behöver
ett hem att bo i är svårt att säga. Även om du bara kan ta emot för en begränsad
tid så är det till hjälp. En del av ungdomarna är väldigt självgående och klarar sig
själva med matlagning, städ och tvätt – andra behöver mer omsorg.
Per Eckerdal, biskop Göteborgs stift & Eva Glemme, stiftsadjunkt migrationsfrågor.

I Falkenbergs pastorat finns en stödgrupp som hjälper de familjer som öppnar sina hem. Stödgruppen
leds av pastoratets samordnare för flykting- och integrationsarbete.
Kontakt: Per Franzén – per.franzen@svenskakyrkan.se – 070-6911089

Staffan Orrdal - Kyrkoherde
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Hej kära församlingsbor som läser Kyrknytt.

Jag heter Kristina Wallemo och arbetar som diakon 50 % i församlingen här sedan
den 1 september 2017. I en presentation funderar man ju på vad som kan vara
intressant för er att få del utav. Jag väljer att låta det få innehålla:
1. Något personligt 2. Något kring diakonitjänsten 3. Och något kring vad jag
tycker är värdefullt och viktigt.
1. Jag bor med min kära familj i Falkenberg vid underbara Skrea
Strand. Som barn var sjön Vättern på den östgötska sidan det vatten som
fanns närmast. Att leva nära vatten är underbart på många sätt (Till vårt
hem i Falkenberg får vi också många sommargäster under sommartiden.
Det tolkar jag självklart som att vi är dragplåstret, men med lite närmare
eftertanke är nog mixningen av havet, stranden, fina Falkenberg och oss
som familj en kombination som gör att huset fylls då.)

2. Diakoni kommer från grekiskan som betyder Tjänst. Att tjäna vår medmänniska, det

är allas vår uppgift. Det är Guld värt - Detta att finna vägar till ett gott liv för våra medvandrare denna lilla stund vi har på jorden är också vad jag tror - en Gudstanke. Kyrkan
har en tjänst avskild för just denna del, att generera medmänsklighet, och finna former för
det. Biskop, präst och diakon hör ihop i ett sk. treledat ämbete. Vigning och löften ingår i
dessa tjänster. Som ett tecken på detta, fick jag diakoniemblemet med kedja när jag vigdes
(år 1985)” När den dagen kommit då jag tagit mitt sista andetag, då överlämnas emblemet
vid nästa diakonvigning vidare till någon annan som då vigs till diakon. Och så fortsätter
det ”…
Församlingens och församlingbors behov gör att en diakons arbetsuppgifter kan variera. Det som också påverkar
detta är diakonens gåvor, olika utbildningar, erfarenheter.
Ofta samarbetar kyrkans diakon med sjukvården, polisen,
migrationsverket, mm. I vårt arbete möter vi självklart
dom som tror på Gud, likaväl dom som inte gör det. Vi
möts människa till människa. Med personens behov i 		
BUD OM LIV
			
centrum.

3. Två saker jag vill lyfta här är att Humor är en så oerhörd viktig del

i livet. Om vi ibIand i livets allvarligheter – kan finna eller se små lustigheter, då sker något Gudomligt! Och nu till sist ett favoritbibelord
”den gyllene regeln” som innehåller det mesta som kan förvandla och
skapa underverk mellan oss människor.
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni
också göra dem” Matt.7:12
Arbetsuppgifter:
*Samtal - Det kan kännas gott att ibland få
lätta sitt hjärta till någon. Och där är en diakon
beredd att lyssna. Samtal kan handla om allt
mellan himmel och jord! Diakonen har
tystnadsplikt.
*Leva vidaregrupp är an annan del i tjänsten
här. Se artikel på sidan 5.
*Besöka boende och personal på Älvgården.
*Tjänstgöra i vissa gudstjänster (oftast vid
nattvarden)
*Frigöra/ finna former att frigöra det ”allmänna
diakonatet”, t.ex. bli besökare, finna språkvän,
göra insamlingar till vissa speciella ändamål
mm.
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Med önskan om en Fin
Adventstid!
Med Vänlig Hälsning
Kristina Wallemo

Nominerade till församlingsråden
Vessige församling:
Inge Karlsson, föreslagen som ordf
Gunilla Pettersson
Gunilla Bengtsson
Yvonne Johnsson
Sture Svengren
Monica Olsson
Ulf Johansson
Christina Sandal
Pia Boketun
Dan Karlsson

Okome församling:
Inger Gustafsson, föreslagen som ordf
Inger Andersson
Inga-Lill Nilsson
Billy Jean Yngstrand
Ingrid Karlsson
Astrid Karlsson
Nils-Åke Nilsson

Vi välkomnar våra nya församlingsmedlemmar
De blev döpta i:
Vessige församling
26/8 Erik Karl Viktor Ling, född 7/6 2017, Vessige församling
8/10 Minna Elsa Inga Olsson, född 13/4 2017, Vessige församling
4/11 Felix Palmelund Henriksson, född 23/6 2017, Vessige församling
12/11 Gabriel John Harry Nylander, född 30/7 2017, Susedalens församling
12/11 Mimmi Eva Lena Nylander, född 8/7 2017, Falkenbergs församling
19/11 Molly Elsa Larsson, född 6/9 2017, Vessige församling
Okome församling
26/8 Raya Tindra Söderberg, född 3/12 2016, Susedalens församling
10/9 Alice Alma Signe Ståhl, född 16/5 2017, Okome församling
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Julens musik i
Vessige församling!
10 dec. kl.18.00 Luciagudstjänst i Vessige
kyrka. Ministars och Megastars medverkar

13 dec. kl.19.00 Julkonsert i Alfshögs kyrka.
Medverkar gör St:Clemens, Cantando,
Falkenbergs manskör, Hans Schakonat,
Charlotte Polson.
Under ledning av Mia Abrahamsson

24 dec. Kl. 23.00 Midnattsmässa i Vessige
kyrka. St:Clemens medverkar

25 dec. Kl.16.00 Julens sånger och Psalmer i
Alfshögs kyrka.
Marcus Helmer Gustafsson medverkar

26 dec. KL. 10.00 Högmässa i Alfshögs kyrka.
Charlotte Polson och Barbro Persson
medverkar
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www.svenskakyrkan.se/vessige-okome
KYRKNYTT i Vessige pastorat- information till gudstjänstbesökare och hushåll i Vessige och Okome församlingar.
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