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Betraktelse 

Vad händer i 
vå

ra kyrk
or  

Höstens alla aktiviteter 
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En andlig boning åt Gud. 
 
I slutet av september ska både Vessi-
ge och Okome kyrkor återöppnas. 
Ombyggnaden har varit så omfattande 
att två församlingshem kan avyttras. 
Vi får hoppas och be att det varit kloka 
beslut som ligger bakom denna åtgärd 
och att församlingens medlemmar 
uppfattar förändringen positivt och att 
dessa kyrkor liksom de övriga i pasto-
ratet får vara andliga boningar åt 
Gud. 
Det var säkert med stor kärlek och 
omsorg som människor i tidigare gen-
rationer byggda dessa kyrkor. De ville 
ha ”sin egen kyrka” på nära håll. 
Söndagarnas gudtjänster var viktiga 
och betydelsefulla. Till det yttre var 

Guds hus en 
andlig boning 
åt Gud, där 
man fick upple-
va Hans närva-
ro i Ordet och 
sakramenten.  
I ett brev till 
församlingsbor-
na i Efesos 
skriver Paulus: 
”Ni har fogats 

in i den byggnad som har apostlar-
na och profeterna till grund och 
Kristus Jesus själv till hörnsten. 
Genom Honom hålls hela byggna-
den ihop och växer upp till ett he-
ligt tempel i Herren, genom Honom 
fogas också ni samman till en and-
lig boning åt Gud”: Ef.2:20-23. 
På ett inre sätt utgör således försam-
lingens alla medlemmar en andlig 
boning åt Gud. Aposteln Petrus skri-
ver  

 
 
att ”vi är levande stenar i att andligt  
husbygge”. 1 Petr.2:5  I en psalm 
står det: ”En ny och kostbar sten med 
kyrkans mur förenas var gång ett 
mänskobarn i dopets källa renas”. Ps. 
369:3. Visst är det högtidligt och vack-
ert uttryckt. Varje döpt medlem är vik-
tig i denna andliga boning. I en an-
nan psalm står det t.o.m. att ”Vi är vår 
Herres kyrkohus, byggt utav levande 
stenar” Ps.56:3. 
När vi lever i församlingens gemen-

skap växer vi således tillsammans upp 
”till ett heligt tempel i Herren”. För att 
kunna ana detta stora och djupa sam-
manhang behöver vi hjälp av Guds 
helige Ande som vill liksom komma in 
och bo i våra hjärtan. På så sätt finns 
även en andlig boning åt Gud inom 
oss och vi får be med psalmens ord: 
”Ack, Herre Jesus, hör min röst:  
gör dig ett tempel i mitt bröst. 
 Uti mitt hjärta bliv och bo,  
så har jag tröst och evig ro”. 
Ps.125:13 

 John Johansson 
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AKTUELL INFORMATION OM VÅRA KYRKOR  
 
När det gäller ombyggnaden av Vessige kyrka så har vi nu haft slut-
besiktning och kan nu ta den i bruk. Återinvigningsdag är den 22 
september. Ombyggnaden av Okome kyrka som påbör-
jades i april är också klar i dagarna. Slutbesiktning äger 
rum den 10 september och därefter kan vi ta den i 
bruk. Återinvigningsdag är den 29 september.  
 
Som en följd av dessa ombyggnader är nu  Klockaregården respektive Oko-
me församlingshem ute till försäljning. 
 
När det gäller problemen i Alfshögs kyrka så är det så att vi nu har fått gjort 
en projektering och efter att vi fått besked från Stiftet hur mycket vi får i kyr-
koantikvariska bidrag och byggnadsbidrag kan vi fatta beslut i Kyrkonämn-
den om åtgärder. Dessa åtgärder kan tidigast komma igång under 2014, 
framför allt beroende på att det är olämpligt att påbörja detta när vädret är 
som mest ogynnsamt, med regn och blåst.  
I Köinge kyrka kommer fönstret framme i koret, bakom altaret att frigöras 
under hösten. 

Kyrkonämnden genom Åke Vering  
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 Beta 
 
För dig som har gått en Alpha-kurs 
 

Nu startar vi Beta-kursen, med samma upplägg som när du gick Alpha. Vi 
äter gott tillsammans, tittar på ett inspelat föredrag 
och samtalar om kristen tro. 
Start torsdag 19 sept.  
Anmäl dig till Birgitta Sten, tel. 201 90, 
bist@telia.com eller till Inga-Britt Engelbrektsson, tel 
91050.  

Välkommen! 

Återinvigning av Vessige respektive Okome kyr-
kor. Söndagen den 22 september återinvigs Ves-

sige kyrka i samband med gudstjänsten kl. 11.00 
och Okome kyrka återinvigs söndagen den 29 sep-
tember vid gudstjänsten kl 11.00. Varmt välkomna! 

 
Kyrkonämnden genom Åke Vering 

Söndagsskola 
I Okome kyrka. Jag ska försöka ha söndagsskola, de söndagar jag är 
hemma och det är gudstjänst i Okome. (Se predikoturerna) Först  är vi 
med i gudstjänsten inne i kyrkan. Efter evangelieläsningen går vi ut i 
samlings- lokalen och har en egen barnsamling. Vi kommer att 
pra- ta kristen tro utifrån Frälsarkransen. Efter ”Kyrkans 

förbön” smyger vi in i kyrkorummet igen och avslutar 
gudstjänsten där. 

Elisabet Dahlberg 
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Dags att gå och rösta! 
 
Söndag 15 september 
 
Då tar du dig till vallokalerna Okome församlingshem eller Klock-
aregården i Vessige.  
Öppettiderna är 9-11 och 16-20 
 
Passa på att besöka de nyrenoverade kyrkorna innan du röstar. 
Kl. 15:00 är det gudstjänst både i Okome och Vessige. Passar 
lagom innan vallokalen öppnar kl.16:00. 
 
Du kan också förtidsrösta. Då tar du dig till expeditionen i Oko-
me församlingshem.  
Öppettiderna blir som följer;  
2 sept kl. 9-12, 
3 sept kl. 17-20 
9 sept kl. 9-12 
10 sept kl. 17-20 
11 sept kl. 9-12 
 
Dessutom är Älvgården särskilt röstmottagningsställe  
6 sept kl 9.30-11.30.  



6 

Söndag 1  september 

14:e söndagen efter Trefaldighet 

Askome:  9:30 Gudstjänst,  Vering 

Köinge: 11:00 Högmässa,  Vering 

   

Fredag 6 september 

Askome:  8:00 Morgonmässa, Johansson 
 

Söndag 8 september 

15:e söndagen efter Trefaldighet 

Askome: 11:00 Pilgrimsmässa,  

 Vering och Johansson 

 Kyrklunch 
 

Söndag 15 september 

16:e söndagen efter Trefaldighet 

Vessige: 15:00 Gudstjänst,  Vering 

  Musik 

Okome: 15:00 Gudstjänst, Johansson 

  Söndagsskola 

  Musik; Margot  Sedbo 
 

Söndag 22 september 

17:e söndagen efter Trefaldighet 

Köinge:  9:30 Gudstjänst,  

Vessige: 11:00 Gudstjänst, Vering 

  Alla körer 

  Återinvigning 

Svartrå: 17:00 Gudstjänst, Johansson 

  Konfirmandinskrivning 

  Sångfåglarna 

 

Söndag 29 september 

Den Helige Mikaels dag 

Askome:   9:30 Gudstjänst, Vering 

Okome: 11:00 Gudstjänst,  Johansson 

  Söndagsskola 

  Cantica Divina 

  Återinvigning   

 

Fredag 4 oktober 

Svartrå:  8:00 Morgonmässa, Vering 

 

Söndag 6 oktober 

19:e söndagen efter Trefaldighet 

Svartrå: 11:00 Högmässa, Vering 

Askome: 18:00 Lovsångsmässa, Vering 

  Konfirmandinskrivning 

 

Söndag 13 oktober 

Tacksägelsedagen 

Okome: 11:00 Familjeudstjänst,  

  Johansson 

  Barnverksamheten,  

  Småfåglar, Sångfåglar 

Vessige: 18:00 Musikgudstjänst,  

  Johansson, Kyrkkaffe 

   

Söndag 20 oktober 

21:a söndagen efter Trefaldighet 

Svartrå:  9:30 Gudstjänst, Vering 

Askome: 14:00 Familjemässa, Vering 

     

Söndag 27 oktober 

22:a söndagen efter Trefaldighet 

Okome:   9:30 Högmässa, Johansson 

Vessige: 18:00 Levande ljusmässa,  

  Johansson 

 

Fredag 1 november 

Musikandakt i kyrkorna—se sid 7 

 

Lördag 2 november 

Alla Helgons dag 

Askome:  9:30 Gudstjänst, Johansson 

Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson 

  Cello: Jenni-Ann Pedersén 

 

Söndag 3 november 

Söndagen efter Alla Helgons dag 

Köinge: 18:00 Minnesgudstjänst,  

  Johansson, Cantica Divina 

Vessige: 18:00 Minnesgudstjänst,  

  Vering,  S:t Clemens 
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Fredag 8 november 

Okome:  8:00 Morgonmässa, Johansson 

 

Söndag 10 november 

24:e söndagen efter Trefaldighet 

Okome:   9:30 Gudstjänst, Vering 

Askome: 11:00 Högmässa, Vering  

   

Söndag 17 november 

Söndagen före Domsöndagen 

Vessige:  9:30 Gudstjänst, Johansson 

Svartrå: 11:00 Familjegudstjänst,  

  Johansson,   

  Barnverksamheten,  

  Småfåglar, Sångfåglar 

 

Söndag 24 november 

Domsöndagen 

Köinge:  9:30 Gudstjänst, Johansson 

Askome: 11:00 Högmässa, Vering 

 

Lördag 30 november 

Svartrå: 18:00 Musik i advent,  

  Johansson 

  Falkenbergs blåsarkvartett 

   

Söndag 1 decemberr 

1:a söndagen i Advent 

Okome: 11:00 Gudstjänst, Johansson 

  Söndagsskola 

  Cantica Divina,  

Vessige: 16:00 Gudstjänst för stora och 

  små, Vering 

  Alla barngrupper och  

  alla körer, 

  Tema: Nyårsfest 

  Pizzabuffé 
 

Öppna kyrkor, 1 november 

 
Inför Allhelgonahelgen besöker många människor våra 

kyrkogårdar för att smycka sina anhörigas gravar och 

tända ljus.  På fredagen, 1/11, är pastoratets samtliga 

kyrkor, förutom Alfshög, öppna hela dagen.  

Kaffe serveras mellan kl. 13 -16. I vapenhuset i Alf-

shögs kyrka serveras kaffe mellan kl.10-12. 

Det hålls en kort andakt med orgelmusik 

enligt följande: 

 

Askome kyrka  kl. 14.00 

Vessige kyrka  kl. 15.00 

 

Köinge kyrka kl. 14.00 

Okome kyrka kl. 15.00 

Svartrå kyrka kl. 16.00 

Älvgården 
 

6/9 Nattvard, V 

20/9 Gudstjänst, J 

4/10 Nattvard, J 

18/10 Gudstjänst, V 

8/11 Nattvard, V 

22/11 Gudstjänst, J 

6/12 Nattvard, J 
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Kollekter 

1/9 R Ekumeniskt arbete, Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) 

8/9 F Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro)  

  (båda församlingarna) 

15/9 S Stiftelsen Bräcke Diakoni 50 %, Göteborgs stifts arbetsgrupp för kollekt

  fond för asylsökande och flyktingar 50 %  

22/9 F Församlingens musikverksamhet / Församlingens konfirmandverksamhet 

29/9 R Svenska kyrkan i utlandet för barn– och ungdomsarbetet 

6/10 R Svenska kyrkans internationella verksamhet 

13/10 R Sveriges kyrkosångsförbund    

20/10 S S:t Andrews church och Lutherska utlandsförsamlingar 50%,  

   Ortodoxa samarbetskommittén i Göteborg 50%.  

27/10 F Församlingens musikverksamhet / Frivilligverksamheten på Älvgården 

2/11 R Svenska kyrkan i utlandet för det diakonala arbetet  

  och kris och katastrofarbetet 

3/11 F Frivilligverksamheten på Älvgården (båda församlingarna) 

10/11 S Helsjöns folkhögskola 50 %, Stiftelsen Sv. Sjömanskyrkan i Skagen 50%    

17/11 R  Evangeliska fosterlandsstiftelsen 

24/11 R Svenska Kyrkans internationella arbete 

30/11 F Församlingens musikverksamhet 

1/12  F Församlingens barnverksamhet /Församlingens musikverksamhet 
 

R = Rikskollekt,  S = Stiftskollekt,  

F = Församlingskollekt,  Vessige församling  /  Okome församling 

BIBELSAMTALSGRUPPEN 
Fortsätter under John Johanssons ledning och träffas 

varannan fredag kl 9.30-11.00 i Okome kyrka med start 

den 11 oktober. 
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PASTORATSRESA 24 SEPTEMBER 2013 
 
7.30 Avresa från Okome kyrka 
7.35 Avresa från Askome kyrka 
7.45 Avresa från Vessige kyrka 
 

Vi sätter kurs mot Östra Broby och Emmislöv församlingar i Lunds 
stift, där vi får förmiddagskaffe och ett besök på Alltmöjligtverkstaden, 
ett samarbetsprojekt mellan  Ö Broby församling, Ö Göinge kommun, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.   Vi får också information 
om församlingens övriga verksamhet av kyrkoherde Anders O. Jo-
hansson. 
Vi intar lunch på Broby Gästgivargård och sätter oss på bussen igen 
för att ta oss till Wanås slott, där vi får en introduktion och därefter 
vandra runt i slottsparken för att se på deras permanenta konstutställ-
ning  
Kostnad för resan; 200 kronor. 
Anmälan till Åke Vering, tel 0346-20054, senast den 16 september. 

Välkomna!  
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Välkomna till nya församlingsmedlemmar 
Som genom dopet blivit Guds barn 

 

Vessige församling 

15/6 Vigge Klintenberg, född 16/1 2013 

11/8 Lilja Tone Jarlow, född 21/4 2013 

 

Okome församling 

23/6 Oliver Jonas Erik Vignisson, född 18/1 2013 

1 När du ser en droppe glittra från ett daggvått 
spindelnät, ser du mer än själva droppen med 
ditt sinne öppet vänt. På en tråd som är så 
florstunn att den brister för ett strå, kan den 
bära hela solen, hela himlen likaså.  
 
2 När du ser en droppe falla ner i dopets vat-
tenfunt, ser du mer än själva vattnet i ett djup, 
fast där är grunt. Dessa droppar bär på löften 
om en framtid nära Gud, om ett liv i tro och 
glädje in i evighetens djup. 
 
3 Droppar söker sig tillsammans, floder ström-
mar genom land ut i ännu större vatten, blir till 
vågor mot en strand. Också vi skall finna vä-
gen mot Guds rikes vackra kust, spegla solens 
morgonrodnad, när den stiger upp i öst.    

Doppsalm (psalm 723) 

Församlingsafton   
 
i Vessige kyrka  
 
20 novemberkl.19:00 
 
Viveca Lärn berättar om sitt författarskap.     



11 

EXPEDITION  

för Vessige och Okome församlingar 

Vessige Kyrka, Prästgårdsgränd 4 

311 64 VESSIGEBRO 

Tel: 0346-230 50  Fax: 0346-234 85 

E-post: vessige.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kyrkoherde Åke Vering  tel 200 54 (Vessige prästgård)  

Mobil: 0730-477 115  E-post: ake.vering@svenskakyrkan.se 

Vik. Komminister John Johansson Mobil: 070-28 67 499 

Telefon — och adresslista 

Pilgrimsvandring 8 september 

Liksom tidigare år utgår vandringen 
från Vessige respektive Okome kyrka 

med gemensamt mål i Askome kyrka. 
Vi börjar vandra kl. 09.00 och firar 
mässa i Askome kyrka kl. 11.00. Efter 

mässan inbjuds till kyrklunch i sockenstu-
gan. Anmälan till lunchen till Ann-Christine 

Björklund, tel.070-222 17 69  senast torsdag 
5/9. 
Även om man inte vandrar är man naturligtvis hjärtligt väl-

kommen till gudstjänsten och kyrklunchen!  
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KYRKNYTT i Vessige pastorat - Information till gudstjänstbesökare och hushåll i Vessige och  Okome försam-

lingar. Ansvarig utgivare: Åke Vering. I redaktionen: Elisabet Dahlberg 

 

 

VÄLKOMMEN till kyrkans barn-

grupper och barnkörer. 

OKOME 

i församlingshemmet 

 

Vuxen-Barn tisdagar   

Barn 0-5 år  9:30-11:30 

 

Barntimmar  torsdagar  

4-5 år  9:00-11:00 

 

Miniorer  tisdagar  

och Småfåglar 13:30-15:30 

6-8 år 

   

Juniorer  torsdagar  

9-11 år  14:30-16:30 

 

Sångfåglar  onsdagar 

9-11 år  15:00-16:00 

 

Gun-Britt  tel.arb. 230 51 

    

Kerstin tel. arb. 230 51 

   mobiltel. 070-279 12 88 

VESSIGE 

i Klockaregården 

 

Kyrkis  onsdagar   

Barn 0-5 år  9:30-11:30 

 

Solstrålarna tisdagar  

4-5 år  14:30-16:00 

 

Ministars  torsdagar  

6-8 år  13:30-15:30 

 

Megastars  onsdagar 

9-11 år  13:30-16:00 

 

Sofi tel.arb 204 24  

 mobiltel. 0733-804 666 

 

Mia tel.arb. 204 24 

 mobiltel. 070-224 54 88 

Höstens Familjegudstjänster 

13/10 kl.11:00 i Okome 

20/10  kl.14:00 i Askome 

17/11 kl.11:00 i Svartrå 

1/12 kl.16:00 i Vessige 

Söndagsskola 

Frälsarkransen 

 
Läs mer på sidan 4 


