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Kristendomens centrum är en  person, 
Jesus Kristus. Den som vill studera kris-
tendomen kommer aldrig förbi Jesus. Den 
som vill kalla sig kristen måste ha tagit 
ställning till Jesus. Utan Kristus ingen 
kristendom. Kanske religion i största all-
mänhet, men inte kristendom. För att ta 
ställning till Jesus borde det vara en själv-
klarhet att skaffa sig så stor kunskap som 
möjligt om honom. Det räcker inte med 
ett allmänt tyckande eller tänkande. Inte 
kan man låta sig nöja med ett villkorslöst 
efterapande av andras uppfattning. Det 
måste till ett högst personligt ställningsta-
gande. Det finns alla möjligheter att bli 
bekant med Jesus och få kunskap om ho-
nom. Jag tänker nu inte i första hand på 
alla mer eller mindre snillrikt avfattade 
böcker och artiklar om honom. Den 
främsta och förnämsta källan till kunskap 
om Jesus är Bibeln. Inte bara Nya Testa-
mentet. Det är nämligen så att också 
Gamla Testamentet har mycket att säga 
oss om Jesus. Martin Luther sa att Jesus 
är Bibelns kärna och stjärna. Det finns 
alltså goda skäl att gå till Bibeln i dess 
helhet och se vad den säger.  

 
 
 
 

Att skildra det ofattbara så att det blir fatt- 
bart, eller underverk så att det blir förståe-
ligt, är egentligen en hopplös uppgift. 
Utgångspunkten får alltså bli att Jesus är 
unik och att vi aldrig blir färdiga med 
honom vare sig i vår hjärna eller i vårt 
hjärta. Med nyfikenhet får man gärna nal-
kas honom. Med frågor får man komma. 
Ödmjukt får man naturligtvis också träda 
honom nära och det är fråga om inte just 
den ödmjuka attityden är den som passar 
bäst även om den är föga opportun idag. 
När detta skrivs står vi just inför Jesu fö-
delses högtid och mångas tankar går till 
Betlehem och det som skedde där. Den 
som idag besöker Födelsekyrkan i Betle-
hem måste rent bokstavligt talat böja sig 
ner för att komma in genom dörren. Så 
låg är den nämligen av vissa orsaker. An-
tingen får man alltså böja sig djupt eller 
också måste man vara ett litet barn. Inför 
Jesusgestalten finns det skäl att böja sig 
djupt och att acceptera undret som ett 
barn accepterar det, som för en vuxen 
kanske förefaller mer problematiskt. 
Om man försöker gå in i Födelsekyrkan i 
Betlehem med upprätt huvud kommer 
man att slå i. Då kan man naturligtvis 
göra ettdera av två ting, antingen vända 
om och aldrig få se födelsegrottan eller 
också övervinna sin stolthet och böja sitt 
huvud. Många har stötts tillbaka av det 
till synes omöjliga i att få komma Jesus 
nära. Andra har välsignat det ögonblick, 
då de tvangs böja sig djupt för Jesus.  
Åke Vering 
Ps; Jag ber att få önska er alla en riktigt 

god jul! Ds. 

Du ska ge honom namnet Jesus.  
Luk 1:31 
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Konfirmander och ledare i Vessige: 
Bakre raden; Inga-Britt Engelbrektsson, Anna Bengtsson, Sandra Leonsson, Evelina Karaus, 
Maria Andersson, Åke Vering  
Främre raden; Gustav Holst, Gabriel Johansson, Ida Löhr, Jessie Nilsson, Sanna Olsson, 
Casper Thorsson 

Konfirmander i Okome: 
Bakre raden: Niklas Karlsson, Jakob Nilsson, Kim Andersson, Kasper Jordbjer,  
Felix Söderberg, Pontus Nilsson 
Främre raden: Amanda Hasselqvist, Sara Winbro, Annie Carlsson, Emma Axelsson 
Infälld: Emma Johansson 
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PERSONALNYTT 
 
Ny vikarierande komminister på halvtid i pastoratet 
En hel del av Er känner till att jag före min pensionering 
har arbetat som sjukhuspräst i Varberg. En tid framöver får 
jag nu tjänstgöra i detta pastorat med lite mera inriktning 
på Okome, Köinge och Svartrå. Eftersom jag bor i Vinberg 
har jag ju inte så lång väg att köra. 
Efter snart två månaders tjänstgöring börjar jag redan kän-
na mig ”hemmastadd” här. Jag har även hunnit lära känna 
en hel del församlingsbor och ser fram emot att få lära 
känna ytterligare flera samt hoppas att kunna få Er alla till 
glädje och välsignelse i de olika sammanhang vi kommer 
att träffas. 
Familjen består av min fru Birgitta, som även hon tjänst-
gjort i Sjukhuskyrkan som diakon. Vi har fyra barn med respektive samt åtta barn-
barn. 
Väl mött när vi ses! 
John Johansson 
 
 
 

 
Ny kantor  
Först vill jag tacka för förtroendet som Ni visat mig ge-
nom att anställa mig som ny kantor efter Birgitta Sten, jag 
ser fram emot att få lära känna Er och hoppas att jag ska 
kunna leva upp till Era förväntningar. Jag bor i Stafsinge 
tillsammans med min sambo Andreas och våra två barn, 
Agnes 3 år och Axel snart 2 år. Min fritid går åt till att ta 
hand om våra två busungar, träna och laga mat. Sommar-
tid gillar jag att pyssla i trädgården, och vintertid myser vi 
i soffan och håller tummarna för att det ska gå bra för Fär-
jestad i elitserien. Hoppas vi ses snart/ Mia Abrahamsson 
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LOKALNYTT 
 
Efter beviljade kyrkoantikvariska bidrag och byggnadsbidrag från Göteborgs 
stift har nu Kyrkonämnden och Kyrkofullmäktige fattat beslut om att vi ska 
gå vidare och begära in anbud för ombyggnad av Okome och Vessige kyrkor. 
Projekteringsgruppen bestående av Ulla Rickardsson, Sven-Erik Dahlberg, 
Gerd Andersson, Leif Andersson, Inga-Britt Engelbrektsson och Åke Vering 
var den 10 november samlad för att tillsammans med arkitekt Lars Redegard  
gå igenom de synpunkter och förslag som kommit fram vid informationskväl-
lar i församlingarna, MBL-möten och från personal och kyrkoråd. 
Åke Vering 

 
 
AXETHORNSKA STIFTELSEN 
Stiftelsens inriktning  är bl.a. att vid jultid utdela medel  till be-
hövande 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 2011. 
Ansökan  skickas till:  Okome församling, Okome Försam-
lingshem, Gällaredsvägen 1, 310 60 Ullared . 
Märk kuvertet ”Axethornska stiftelsen” 



6 

Söndag 4 december 
2:a söndagen i Advent 
Köinge:  9:30 Högmässa, Vering 
Askome: 11:00 Gudstjänst, Vering 
Vessige: 14:00 Gudstjänst, Vering 
  Musik/sång, Kyrkkaffe 
 
Torsdag 8  december 
Okome: 19:30 Bönegrupp 
 
Söndag 11 december 
3:e söndagen i Advent 
Alfshög: 16:00 Luciagudstjänst, Vering 
  G-klaven, Gloria,  
  Ungdomskören 
Okome: 16:00 Luciagudstjänst,  
  Johansson, Småfåglarna,  
  Sångfåglarna,  
  Barnverksamheten 
 
Fredag 16 december 
Köinge:  8:00 Morgonmässa, Vering 
 
Söndag 18 december 
4:e söndagen i Advent 
Okome:  9:30 Gudstjänst, Johansson 
Vessige: 11:00 Högmässa, Johansson 
Köinge: 16:00 Julkonsert, Johansson 
  Rebecka Nilsson och  
  Daniella Springer  
  
Lördag 24 december 
Julafton 
Askome: 10:00 Julbön, Vering 
  G-klaven, Gloria 
Svartrå: 10:00 Julbön, Johansson 
  Martina Braglin, sång 
Vessige: 23:30 Midnattsmässa, Vering 
  S:t Clemens 
 
 
 
 
 

Söndag 25 december 
Juldagen 
Köinge:  7:00 Julotta, Johansson 
  Grupp ur Cantica Divina  
Alfshög: 16:00 Julspel, Vering 
  Ungdomskören, ungdomar 
  konfirmanderna 
 
Måndag 26 december 
Annandag Jul 
Okome: 11:00 Högmässa, Vering 
  Jenni-Ann, cello och gitarr 
  Lovisa Isaksson, sång och  
  gitarr 
Vessige: 16:00 Julens sånger och psalmer,  
  Vering   
 
Lördag 31 december 
Nyårsafton 
Alfshög: 14:00 Nyårsbön, Johansson 
Okome: 16:00 Nyårsbön, Johansson  
 
Söndag 1 januari 
Nyårsdagen 
Köinge:  9:30 Gudstjänst, Johansson 
Askome: 11:00 Högmässa, Johansson 
 
Fredag 6 januari 
Trettondedag Jul 
Svartrå:  9:30 Gudstjänst, Vering 
Alfshög: 11:00 Högmässa, Vering 
  Musiker  
Okome: 16:00 Julkonsert, Vering 
  Cantica Divina,   
  Christina Tellqvist,  
  Kyrkkaffe 
 
Söndag 8 januari 
1:a söndagen efter Trettondedagen 
Alfshög:  9:30 Gudstjänst, Johansson 
Askome: 11:00 Högmässa, Vering 
Köinge: 11:00 Gudstjänst, Johansson 
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Torsdag 12 januari 
Okome: 19:30 Bönegrupp 
 
Fredag 13 januari 
Vessige:  8:00 Morgonmässa, Johansson 
 
Söndag 15 januari 
2:a söndagen efter Trettondedagen 
Okome:  9:30 Gudstjänst, Vering 
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering 
Svartrå: 18:00 Ungdomsmässa, Vering 
  Ungdomskör  
 
Söndag 22 januari 
3:e söndagen efter Trettondedagen 
Askome:  9:30 Gudstjänst, Johansson 
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson 
Alfshög: 18:00 Taizémässa, Johansson 
  S:t Clemens 
 
Söndag 29 januari 
4:e söndagen efter Trettondedagen 
Svartrå:  9:30 Gudstjänst, Vering 
Okome: 11:00 Högmässa, Vering 
Vessige: 11:00 Gudstjänst, Johansson 
    
Söndag 5 februari 
Kyndelsmässodagen 
Alfshög: 10:00 Familjemässa, Vering 
  Gloria, G-klaven,  
  Kyrkkaffe 
Köinge: 11:00 Familjegudstjänst,  
  Johansson, 
  Sångfåglarna,  
  Cantica Divina 
 
Torsdag 9 februari 
Okome: 19:30 Bönegrupp 
 
Fredag 10 februari 
Svartrå:  8:00 Morgonmässa, Vering  
 
 

Söndag 12 februari 
Sexagesima 
Svartrå:  9:30 Gudstjänst, Vering 
Vessige: 11:00 Högmässa, Vering 
Okome: 18:00 Taizémässa, Vering  
  Cantica Divina 
 
Söndag 19 februari 
Fastlagssöndagen 
Alfshög:  9:30 Gudstjänst, Johansson 
Köinge: 11:00 Högmässa, Johansson 
Askome: 18:00 Ungdomsmässa, Johansson 
  Ungdomskör 
 
Onsdag 22 februari 
Askonsdagen 
Okome: 19:00 Askonsdagsmässa,  
  Johansson 
  Stilla orgelmusik,  
  Kerstin Berg-Bengtson 
 
Söndag 26 februari 
1:a söndagen i Fastan 
Okome:  9:30 Gudstjänst, Vering 
Svartrå: 11:00 Högmässa, Johansson 
Vessige: 11:00 Gudstjänst, Vering 
 
Söndag 4 mars 
2:a söndagen i Fastan 
Alfshög:  9:30 Gudstjänst,  
Askome: 11:00 Högmässa,  
Köinge: 11:00 Familjegudstjänst,  
  Johansson 
  Småfåglar, Sångfåglar, 
  Barnverksamheten 

Tjänstgörande präster: 
Kyrkoherde Åke Vering 
Vik. Komminister John Johansson 
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Kollekter 

4/12 R  Svenska kyrkans internationella arbete 

11/12 R Svenska kyrkans unga 

18/12 S  Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 

24/12 F Barnverksamheten och Musikverksamheten i  församlingen  /  

  Svenska Kyrkans internationella arbete 

25/12 F Ungdomsverksamheten i Vessige församling  /  

  Svenska Kyrkans internationella arbete 

26/12 R Svenska kyrkans internationella arbete 
31/12 F   / Svenska Kyrkans internationella arbete 

1/1 R  Liv & fredinstitutet 50%, Kristna fredsrörelsen 50% 

6/1 R  Svenska Kyrkans internationella arbete 

8/1 S  S  S:t Andrew´s church och Lutherska utlandsförsamlingar i Göteborg 

  50%, Ortodoxa samarbetskommittén i Göteborg 50% 

15/1 F  Kvinnojouren i Falkenberg / Församlingens ungdomsverksamhet 

22/1 R  Svenska Bibelsällskapet 

29/1 R  Hela Människan 

6/2 S Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift 

12/2 F Kvinnojouren i Falkenberg / Församlingens musikarbete 

19/2 R Svenska kyrkans internationella arbete 

26/2 F Kvinnojouren i Falkenberg / Läkare utan gränser 

4/3 R Sveriges Kristna Råd                            
 

R = Rikskollekt,  S = Stiftskollekt, F = Församlingskollekt,  
Vessige församling  /  Okome församling 

Lördag 11 februari 2012 
Vi hoppas på en heldag i Vessige kyrka. 

”Vandra genom Bibeln” -  
där vi med ord, bild och hela kroppen lär oss om Gamla Testamentet. 

 
Håll ögonen öppna om mer information! 
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Kyrkans år och färger 
Kyrkans år inleds med 1:a söndagen i Advent och avslutas med Domsöndagen. 
Under året så varierar  färgerna i kyrkan. Dvs. färgerna på  prästens kläder och 
ibland på olika textilier i kyrkan. Färgerna betyder olika saker och det stämmer 
med vad kyrkan har för budskap på de olika söndagarna. 
 
ADVENTSTIDEN är julens förberedelsetid. Ordet advent  betyder 
ankomst och det är Jesu ankomst vi ska påminnas om och förbereda 
oss för. Adventstiden är i många hem en rengöringens tid. Det borde 
det vara i vårt inre också. Under Adventstiden används den lila färgen., 
som är botens färg. 
 
JULTIDEN är glädjens tid inför minnet av Jesu födelse. Att Guds son 
blev vår bror.  Vitt är glädjens, renhetens och helighetens färg. 
Under jul och trettondetiden är det många söndagar då det är vit färg. 
 
TRETTONDETIDEN är julens efterfirningstid. Under den här tiden 
handlar det om Jesu härlighet  och Guds rikes härlighet. Det är växttid 
i Kyrkan, dvs. vi kan få större insikt i Kristi och himmelrikets hemlig-
het. Grönt är växandets färg.  
 
FASTETIDEN är påskens förberedelsetid. Ordet fasta  uppmanar till bot 
och uppgörelse med Gud och med människor. Under fastetiden handlar det om 
vad Jesu lidande och död betyder för oss. Fastetiden varar i 40 dagar. Under fastan 
är det botens färg, lila, som vi ser i kyrkan. 
 
PÅSKTIDEN  är festtiden. Jesus är uppstånden! Dödens makt är bruten. Varje 
söndag är en påminnelse om att det Jesu uppståndelsedag, men själva påsktiden 
varar i 50 dagar. Vitt är färgen som dominerar. 
 
PINGSTTIDEN handlar om den Helige Ande. Att Gud, på ett synligt 
sätt bekräftar att Kristi Kyrka finns till. (Apostlarna fick som eldslågor 
ovanför sina huvuden.) Rött är färgen på pingstdagen. 
 
Det finns tre söndagar på året som har röd färg, Annandag Jul, Pingstdagen och 
Apostladagen. Röd färg symboliserar också martyriets och kärlekens offer. 
 
TREFALDIGHETSTIDEN är den långa tiden mellan Pingst och Advent. Då 
handlar det om vårt kristna liv. Om andlig växt och mognad. Då är färgen 
grön. 
 
LÅNGFREDAG är speciell. Den dag då vi påminns speciellt om Jesu 
död. Då är det svart färg. Svart är avsaknad av ljus. MEN i det svarta 
finns symboler  i vitt och silver.  Jesus besegrade dödens makt! 

BOT 

GLÄDJE 

VÄXA 

ELD 
BLOD 
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Välkomna till nya församlingsmedlemmar 
Som genom dopet blivit Guds barn 
 
Okome församling 
25/9 Theo Kallies, född 22/6 2011 

Doppsalm (Psalm 386); 

1 Upp ur vilda, djupa vatten lyfte Skaparn liv och land. Markens djur 
och himlens fåglar, man och kvinna skapte han. Flodens vatten ström-
mar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vitt-
nar om att Gud är här. 
 
2 Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan mått. Födas, leva, dö 
och uppstå  före oss har Kristus gått. Flodens vatten strömmar stän-
digt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att 
Gud är här. 
 
3 Liksom barn vi står här alla som har döpts i Jesu namn, tackar Fräl-
saren som lyfter nya släkten i sin famn. Flodens vatten strömmar stän-
digt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att 
Gud är här. 
 
4 Alla våra källor har vi i vår Herre, i hans ord. Vi får dricka liv som trä-
det rotat i en fruktbar jord. Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd 
och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här. 

Älvgården 
 
16/12 Nattvard, V 

25/12 Gudstjänst, V 

           Kl.14.00  

13/1 Nattvard, J     

27/1   Gudstjänst, J 

10/2 Nattvard, V 

24/2 Gudstjänst, V 

 9/3 Nattvard, J 
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℡ Telefon — och adresslista 

EXPEDITION  
för Vessige och Okome församlingar 

Okome Församlingshem, Gällaredsvägen 1, 
310 60 ULLARED 

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   

TELEFONNUMMER TILL KYRKORNA/VAKTMÄSTARNA 
 
Vessige kyrka och kyrkvaktmästare 076-779 03 50 
Alfshög-Askome kyrka och kyrkvaktmästare 076-779 03 51 
Okome kyrka och kyrkvaktmästare  076-779 03 52 
Köinge kyrka och kyrkvaktmästare   076-779 03 53 
Svartrå kyrka och kyrkvaktmästare     076-779 03 54 

Trivselträffar i Okome; 
Julgröt 7 dec kl 14 Vi sjunger julsånger tillsammans. Kaffe m dopp. 
Julgröt 
 
25 jan kl 14 Kantor Sven Erik Engström spelar och sjunger för och 
med oss! 
  
21 mars kl 14 Kyrkoherde (och kontraktsprost) emeritus Henrik 
Lindman kåserar över sin prästtid i kontraktet.  

Alphakurs 
 
Under hösten 2011 har vi haft både en Alphagrupp och en 
Betagrupp som träffats på söndagskvällarna. Under våren 
2012 kommer en Betagrupp att träffas.   
 
En ny Alphakurs räknar vi ska starta i augusti 2012 
 
Vill du veta mer—hör av dig till :Birgitta Sten, 201 90 
eller Elisabet Dahlberg, 235 35  
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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 

 

God Jul  
och  

Gott Nytt år 
 

önskar 
ledarna i barnverksamheten 

En vacker ängel att hänga i granen eller på väggen. 
 

Material: 

Styvt vitt papper  

Bokmärke i form av en ängels huvud  

Sytråd  

Häftapparat  

Lim 

Gör så här: 

Klipp ut en cirkel till vingar och vik på mitten. Fortsätt vika på mitten tills det 

inte går längre och veckla sen upp. Vik ett rektangulärt papper som ett drag-

spel och veckla ut endast nedre delen. Häfta ihop kroppen på vingarna och 

limma fast ett bokmärke. Sy i en vit sytråd som hänge. 


