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Mikael Johansson
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Mobilnr: 076-779 03 52
Johan Carlsson
Kyrkvaktmästare Svartrå
Mobilnr: 076- 779 03 54
Jörgen Walldén
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Mobilnr: 076- 779 03 50
Laila Larsson
Ekonomiassistent
Direktnr: 0346-230 51
Åke Vering
Komminister
Direktnr: 0346-200 54
Mobilnr: 073-047 71 15
Sofi Wernersson
Församlingsassistent
Mobilnr: 073-088 74 81
Åse Johansson
Församlingsassistent
Mobilnr: 073-088 74 82
Per Engström
Områdeschef
Mobilnr: 070-531 26 65
Staffan Orrdal
Kyrkoherde, Falkenbergs pastorat
Mobilnr: 070-561 18 68

Kamrersexpedition:
Vessige kyrka,
Prästgårdsgränd 4,
311 64 Vessigebro
Tel: 0346-230 51
Fax: 0346-234 85
Epost:
vessige.pastorat@svenskakyrkan.se
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ÅKE HAR ORDET
Vad säger ni om det här? En man hade två
söner. Han vände sig till den ene och sade:
”Min son, gå ut och arbeta i vingården i
dag.” Han svarade: ”Nej, det vill jag inte”,
men sedan ångrade han sig och gick.
Mannen vände sig till den andre och sade
samma sak, Han svarade: ”Jag skall gå,
Herre”, men han gick inte. Vilken av de
båda gjorde som fadern ville?” De svarade:
”Den förste.” Då sade Jesus till dem:
”Sannerligen, tullindrivare och horor skall
komma före er till Guds rike.”
Vi kan väl vara ganska överens om att ingen
av dessa söner uppför sig exemplariskt.
Fast ändå får väl den förste sonen fler
pluspoäng, därför att han ändå gjorde, till
sist, det som fadern ville. Den andre säger
ju det som fadern vill höra, men gör
ingenting. Det bästa hade naturligtvis varit
om någon av dem sagt ”ja, det ska jag göra”
och sedan gjort det också.
Men det finns en son till, nämligen
Jesus. Det var han som berättade denna
historia den allra första gången. Det var han
som sade ja, och gick vägen från
Betlehem till Golgata. Hans ord var ja och
hans liv var ja. Han själv var Guds eget ja
till oss, bekräftelsen på alla Guds löften.
Han får vara mönstret för våra ord och våra
liv; Vi får ta emot Livet av Honom!
Ps: Hoppas att sommaren varit god mot er
och välkomna till våra gudstjänster. Jag
önskar er alla en god och välsignad höst!

Åke Vering

HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA
TALA FILM – TALA LIV

Vessige och Okome församlingar inbjuder till tre filmkvällar i höst. 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
Höstens tillfällen och filmer är:
2 nov – Underbara älskade ; Vi får se den nyligen bortgångne Mikael Nyqvist
i en väldigt fin film; En film om en ovanligt varm sommar, den första kärleken,
en bilolycka, en lanthandel, en pappa och hans son, en gisten eka och om
människans enorma kraft att resa sig upp och gå vidare.
16 nov – Mennesker bliver spist ; För er som missade denna pärla, här kommer den igen. En film om när demens drabbar en familj, skildrat på ett mycket
varmt sätt.
30 nov – Flykten över sundet; Året är 1943. Arne Itkon är en berömd judisk jazzmusiker som bor i Köpenhamn tillsammans med sin fru Miriam och
deras 6-årige son Jakob. Det börjar ryktas om att tyskarna ska deportera alla
danska judar och när det blir en realitet måste familjen fly från sitt hem. De
får höra talas om att de kan bli transportyerade till Sverige från Gilleleje av
lokala fiskare men lokala kolloberatörer och Gestapo är strax dem på spåren. Nu handlar det om att överleva för den lilla familjen, som hoppas att de
människor som kan hjälpa dem går att lita på.

Filmkväll för hela familjen!
Söndagen den 17 september
är viktig, därför att då kan du
göra din röst hörd. Gå och rösta
i Kyrkovalet. Lägg din röst på
den grupp eller det parti som
du tycker bäst ska företräda dig
och vara med och bestämma hur
framtiden ska se ut i kyrkan.
Gå och rösta!
Bibelsamtalsgrupp
Kom till bibelsamtal i Okome kyrka.
Den 13 oktober, 10 november och
8 december kl. 9.30.

Tisdagen den 31 oktober kl. 17.00 i
Vessige kyrka. Vi bjuder på enklare
kvällsmat. Filmen startar kl. 18.30.
Vi visar Skönheten & Odjuret (2017)
			

Åse & Sofi

Glöm inte att anmäla dig till
kyrklunchen i samband med
pilgrimsvandringen
den 10 september.
Anmälan till Åke Vering på
tel. 200 54.

Välkomna!

Heléne Enarsson
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VESSIGE - OKOME

SEPTEMBER
12:e söndagen efter trefaldighet
3/9
Kl. 9.30, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Vering
Kl. 11.00, Alfshögs kyrka
Högmässa, Vering
5/9

14/10

Kl. 18.00, Alfshögs kyrka
Körkonsert, Vering
S:t Clemenskören, Cantando och
delar av Falkenbergs manskör 		
medverkar
Se mer info på sid 7

Kl. 8.00, Vessige kyrka
Morgonmässa, Vering

18:e söndagen efter trefaldighet
15/10 Kl. 11.00, Svartrå kyrka
Högmässa, Vering
13:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 14.00, Vessige kyrka
10/9
Kl. 11.00, Askome kyrka
Familjemässa, Vering
Pilgrimsmässa, Vering och 		
Höstmusikal och kyrkfika
Enarsson
Kyrklunch
19:e söndagen efter trefaldighet
22/10 Kl. 9.30, Askome kyrka
14:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst, Enarsson
17/9
Kl. 15.00, Vessige kyrka
Kl. 11.00, Köinge kyrka
Gudstjänst, Orrdal
Högmässa, Enarsson
Kl. 15.00, Okome kyrka
Gudstjänst, Johansson
20:e söndagen efter trefaldighet
29/10 Kl. 10.00, Vessige kyrka
15:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst, Vering
24/9
Kl. 9.30, Köinge kyrka
Kyrklunch
Gudstjänst, Johansson
Kl. 16.00, Svartrå kyrka
Kl. 11.00, Alfshögs kyrka
Högmässa, Vering
Högmässa, Johansson
Kyrkkaffe
NOVEMBER
3/11
Musikandakter
OKTOBER
se sid. 5
Den helige Mikaels dag
1/10
Kl. 9.30, Okome kyrka
Alla Helgons dag
Gudstjänst, Johansson
4/11
Kl. 10.00, Köinge kyrka
Avtackning av John
Gudstjänst, Enarsson
Kyrkkaffe efteråt
Kl. 16.00, Alfshögs kyrka
Kl. 11.00, Askome kyrka
Högmässa, Enarsson
Gudstjänst, Vering och
Enarsson
Söndag efter alla helgons dag
Konfirmandinskrivning
5/11
Kl. 18.00, Vessige kyrka
Charlotte Polson medverkar
Minnesgudstjänst, Vering
Charlotte Polson och
7/10
Kl. 16.00, Alfshögs kyrka
S:t Clemenskören medverkar
Jazzkonsert, Vering
Kl. 18.00, Okome kyrka
Gota river jazzband medverkar.
Minnesgudstjänst, Enarsson
Tacksägelsedagen
8/10
Kl. 11.00, Alfshögs kyrka
Gudstjänst, Vering
S:t Clemenskören medverkar
Kl. 11.00, Okome kyrka
Familjegudstjänst, Enarson
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22:a söndagen efter trefaldighet
12/11 Kl. 10.00, Askome kyrka
Högmässa, Vering
Kl. 16.00, Svartrå kyrka
Gudstjänst, Vering
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Söndagen före Domsöndagen
19/11 Kl. 10.00, Vessige kyrka
Gudstjänst, Vering
Cantando medverkar
Kyrklunch
Kl. 10.00, Okome kyrka
Familjegudstjänst, Enarsson
Domsöndagen
26/11 Kl. 10.00, Svartrå kyrka
Högmässa, Enarsson
Kl. 16.00, Alfshögs kyrka
Gudstjänst, Enarsson
DECEMBER
Första söndagen i advent
3/12
Kl. 10.00, Köinge kyrka
Jubelgudstjänst, Enarsson
Kl. 11.00, Vessige kyrka
Familjegudstjänst, Vering
Pizza efteråt

Tjänstgörande präster:

Komminister: Åke Vering
Komminister: Heléne Enarsson
Vik. Komminister: John Johansson
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Gudstjänsttider
Som du ser i predikoturerna börjar vi,
efter att vi gått över till vintertid,
söndagen den 29 oktober, med nya
gudstjänsttider. Vi har diskuterat
detta i församlingsråden och även i
personalgruppen. Vi är också
inspirerade av Vinberg-Ljungby och
Susedalens församlingar där man prövat
detta med förmiddagstid
respektive eftermiddags/kvällstid.
I Vinberg/Ljungbys fall i flera år men
även i Susedalen. Vi hoppas och tror att
detta kan passa de flesta.

		

GUDSTJÄNSTER PÅ
ÄLVGÅRDEN
8/9 Nattvard, Vering
22/9 Gudstjänst, Johansson
6 /10 Nattvard, Vering
20/10 Gudstjänst, Vering
10/11 Nattvard, Enarsson
24/11 Gudstjänst, Enarsson
8/12 Nattvard, Vering

Öppna kyrkor 3 november
Inför Allhelgonahelgen besöker
många människor våra kyrkogårdar
för att smycka sina anhörigas gravar och tända ljus. På fredagen 3/11
är församlingarnas samtliga kyrkor,
öppna hela dagen.
Kaffe serveras mellan kl. 13-16.
Det hålls en kort andakt med
orgelmusik enligt följande:
Askome kyrka kl. 14.00
Alfshögs kyrka kl. 15.00
Vessige kyrka kl. 16.00
Svartrå kyrka kl. 14.00
Köinge kyrka kl. 15.00
Okome kyrka kl. 16.00

Åke Vering
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Presentation av Heléne Enarsson
I år fyller jag 50 år. Det känns lite konstigt – och när jag ser gamla foton
från släkten var det förr en aktningsvärd ålder. Mormors pappa sitter
omgiven av blommor, och har en käpp med silverkrycka. Honom har jag
aldrig träffat – men det är inte så långt tillbaka i tiden.
Själv känner jag mig som en vuxen människa – men inte gammal nog att
sitta ner med käpp!
Familjen Enarsson består av Henrik, min man, som arbetar på kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg som kommunikatör, och vår son Svante, som fyller
13 år i november. Vi flyttar ner från Torslanda, Göteborg till Falkenberg.
Här har vi köpt ett hus i Fajans-området. Det är spännande att få upptäcka
en ny bygd och ett nytt sammanhang!
Under min studietid hade jag förmånen att göra en sommarpraktik i
Falkenbergstrakten. Jag predikade första gången i Hässlås kapell på
midsommardagen för att sedan dubblera i Stafsinge kyrka. Jag prästvigdes
i januari 2003 för Göteborgs stift, och nu kommer jag från en tjänst i
Torslanda-Björlanda församling.
I Torslanda-Björlanda församling har vi förmånen att välkomna många
konfirmander varje år. Det är därför roligt att som en del i min tjänst få
arbeta med utvecklingen av Falkenbergs pastorats konfirmandarbete. Jag
har förstått att mycket gott arbete sker i pastoratet. Det jag längtar efter nu
är att lära känna församlingarna i Vessige och Okome. Åke Vering visade
mig runt till alla vackra kyrkor och samlingsplatser tidigare i sommar.
Jag ser fram emot att snart vara på plats!
Den 10 september kommer jag att ”smygstarta”,
då vi vandrar från Vessige och Okome kyrka för att
samlas i Askome.
Hoppas att vi möts på vägen och att vädret är fint!

				
				Heléne Enarsson

Vi välkomnar våra nya församlingsmedlemmar

De blev döpta i....
Vessige församling:
18/6 Dag Karl Viggo Olin Kareld, född 4/2 2017, Askims församling
25/6 Alfred Bror Carlsson, född 22/4 2017, Vessige församling
9/7 Gabriella Björg Torfadottir, född 10/5 2017, Sandhults församling
Okome församling:
12/8 Alve Eric Daniel, född den 1/4 2017, Himledalens församling
20/8 Ellie Freja Fridén, född 26/4 2017, Okome församling
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Välkomna till musikverksamheten i höst!
Pop/gospel/lovsång

För dig i åk. 6-9, inga förkunskaper krävs.
Vi övar onsdagar kl.16.00-17.30 i Vessige kyrka.

Cantando

Från gymnasiet och uppåt.
Vi övar torsdagar kl.17.00-18.30 i Vessige kyrka.
Är en liten grupp, där fokus ligger på avancerad stämsång. Du behöver ha en bra sångteknik och kunna viss notläsning.
Sångprov tillämpas.

St:Clemens

Från gymnasiet och uppåt.
Vi övar onsdagar kl.19.00-21.00 i Vessige kyrka.
Inga förkunskaper krävs
Vi sjunger tre- och fyrstämmigt med blandad repertoar.
Anmälan sker till Mia Abrahamsson 076-779 03 45

En himmelsk resa i ord och ton

Kick off-Inspiration till
körsångare!
Lördag den 14 oktober kommer vi
gästas av Mikaela Häger och
Gerald T. Smith från svenska gospelverkstaden.
Planera in denna dag, den kommer
bli en upplevelse utöver det vanliga!
Dagen avslutas med en konsert i
Alfshögs kyrka kl. 18.00.
Kolla gärna in Svenska gospelverkstadens
hemsida och läs mer om Mikaela
och Gerald.
Anmäl senast 9 oktober till:
Mia Abrahamsson 076-779 03 45

”Vi följer, i ord och ton, den dramatiska resan från födelsen
till korsfästelsen och uppståndelsen. Musiken består till
stor del av spirituals och gospels, som genom sin egen
historia, har en särskild kraft, andlighet och själ.”

Varmt välkomna!

Charlotte Polson - altsaxofon och sång
Mia Abrahamsson - piano, orgel och sång
Åke Vering - präst
Helene Einarsson - präst

Askome kyrka den 1 oktober kl. 11.00
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JAZZKONSERT
ALFSHÖGS KYRKA
7 oktober kl. 16.00 7

VÅRA BARNGRUPPER
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

Tack John!

I skarven sommar/höst 2011 kom John Johansson till oss i Vessige ”pastorat” och
började sitt vikariat. Sedan dess har månad lagts till månad, år lagts till år och John
Johansson har bestått, som vikarie hos oss. Nu många gudstjänster och flera
konfirmandgrupper senare, för att nu nämna något, står vi inför detta att John
Johanssons vikariat, som blivit förlängt åtskilliga gånger, nått sitt slut. I gudstjänsten
den 1 oktober kl. 9.30 i Okome kyrka blir det officiell avtackning. Vi vill säga ett stort
tack för det du bidragit med, i framför allt Okome församling
men också i Vessige församling. I gudstjänster och de olika
grupper du medverkat i och i möten med människor, har du
gett av dig själv, för vilket allt vi tackar dig.
					

Åke Vering
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