KYRKNYTT

Våren 2019
Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Vad gör de i kyrkan?
Under en vecka kan mycket hända.
Även i vårt område, i våra kyrkor och
församlingshem. En onsdag var det
nattvard i Viskafors. Flera av våra sångoch musikintresserade stamgäster kom
lite före gudstjänsten. De såg att vi skulle sjunga nya psalmen 756. ”Bara i dig
har min själ sin ro.” Då tog de något av
alla instrumenten i kapellet och började
spela. Det blev en salig blandning av
musik och sång med orgel, piano, gitarr,
elbas och conga-trummor. Musikerna
var från tonåren till närmare pensionsåldern och hade stor spelglädje.
Sången sjöng vi vid nattvarden, när vi skrev bönelappar och tände ljus.
Och så har vi ju alla barn i olika åldrar som kommer till oss efter
skolan på eftermiddagen. Från 6-åringar till 12-åringar i olika åldersgrupper. Då har vi pyssel, lek och en samling när vi sjunger och läser
en text, ofta ur en barnbibel. Vi ställer alltid några frågor också. Då får
vi en hel mängd med svar, med många tankar om livet. Ibland får vi så
många svar att vi knappt hinner med dem.
Vuxen-barnsamlingarna är ytterligare en bra sak som händer under en
vanlig vecka här. Nyblivna pappor och mammor och de som har flera
barn tar med barnen från 0-6 år. Vi sjunger sånger, läser ramsor med
rörelser, leker med barnen och pratar om allt mellan himmel och jord,
till kaffe och kex. Det kan handla om tips för att lära barnen att äta nya
rätter, om erfarenheter i livet, eller hur man kan laga bilen.
”Vad gör de i kyrkan?” Ja, vi kan ju alltid säga som Filippos sa om
Jesus i Bibeln: ”Följ med och se!” (Joh. 1:46)
Carl Hasselberg
Församlingspedagog
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Fastekampanjen 3 mars - 14 april
Samma himmel. Samma rättigheter. Men verkligheten ser olika ut.
I år fokuserar kampanjen på det humanitära arbetet för människor som
drabbats av en konflikt eller katastrof.
Bakom varje siffra finns en människa.
135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att
förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av
krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. De gåvor vi samlar in används där
behoven är som störst. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress,
sorg och utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv – och bidra till hopp och
värdighet. Tack!
Humanitärt stöd som ser hela människan.
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner
människors tillvaro varje
dag.
Varje person som drabbas
har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att
leva vidare. Att rädda liv
och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen
är ett faktum.
De som drabbas hårdast är
de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen.
Det ger människor möjlighet att:
Känna trygghet, hitta ett sammanhang, få möjlighet att utvecklas och att resa
sig starkare.
Svenska kyrkans internationella arbete tar tacksamt emot din gåva till:
Swish: 9001223 Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223
Våren 2019
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Gudstjänster för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
9 mars kl 9-11.30, kvinnofrukost i
Rydboholms kyrka.
Välkommen att dela en god frukost och
trevlig gemenskap. Denna gång bjuder vi
på en hemlig föreläsare.
Kostnad 40 kronor och anmäl dig
senast den 4 mars till Birgittha eller
Anna-Karin, tel se sid 18.

23 mars kl 14-16, vårfrufest i Viskans kapell.

En härlig tradition är att fira vårfrufest i fastans tid. Vi samlar in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete och möts för att ha roligt.
Vi tar tacksamt emot vinster till lotterierna, särskilt om du har en fin
tavla som du vill skänka.
Vi börjar kl 14 i kapellet där Draget och Kyrkdraget bjuder på sång
och drama. Dessutom serveras våfflor, det blir ansiktsmålning för barnen och en hel del lotterier.

24 mars kl 17, Gloria i Kinnarumma
kyrka.

Tonkören framför tillsammans med en
stråkkvartett, oboe, trumpet och orgel verket
Gloria med Cecilia Högeryd som sångsolist och
Cecilia Hermansson som dirigent.
Antonio Vivaldi föddes 1678 i Venedig och
dog 1741 i Wien, Österrike. En kompositör som verkade i mitten av
barocken. Han var också en skicklig violinist och skrev otaliga verk
med fiolen i centrum. Bland hans sakrala verk för kör utmärker sig
Gloria i D-dur (år 1717), som ett av körvärldens mest populära och
välkända verk. Hans musik kännetecknas av livlighet och lekfullhet.

4

KYRKNYTT

Gudstjänster för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
31 mars kl 17, Rydboholms kyrka.
Barnen i Minidraget sjunger i gudstjänsten.

6 april kl 15.30, brödauktion Seglora kyrka.

Till stöd för Svenska kyrkans internationella arbete har vi en auktion
med kaffeservering, lotter och dyligt i kyrkan. Gåvor mottages tacksamt, gärna bakverk.

7 april kl 17, mässa i Kinnarumma kyrka med
efterföljande församlingsmöte.

Det blir ett tillfälle för alla som är intresserade av vad som händer i
församlingen och pastoratet att komma till kyrkan och få information.
Självklart kan man ställa frågor om man undrar något.
Mellan mässan och mötet är det fika.

4 maj kl 11, auktion från Seglora
församlingshem.

Auktionen är på lösöre från församlingshemmet
som stolar, köksredskap, lampor och dylikt.
Föremålen kommer att fotograferas och du
kan se dem på vår hemsida några veckor innan
auktionen.
Visning av allt sker en timma före på samma dag som auktionen hålls.
Vid betalning gäller Swish eller kontanter.
Det är så härligt att få vara med och umgås i det lite röriga, som
är ”Messy Church”!
Alla är välkomna till församlingshemmet i
Svaneholm (bredvid skolan).
Vårens träffar är 5 mars och 2 april
kl 17-19.
Mat, fika, sång, pyssel och andakt varje gång.
Våren 2019
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Aktiviteter för barn, unga och föräldrar
Information om ledare finns på sidan 18. Mer information på hemsidan www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Kyrkligt centrum, Viskafors vid torget
Måndag
Draget årskurs 5-6 kl 15.00-16.30.
Tisdag		
Barnkör 9-13 år drop-in-fika kl 15.10.
		
Sång kl 15.30-16.30.
Onsdag
Babyrytmik 0-12 månader kl 9.30-10.00.
		
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen. Sång, fika,
		
lek kl 10-12.
		
Barnkör 7-8 år drop-in-fika kl 14.10. Sång 14.30-15.15.
		
Kyrkdraget årskurs 3-4 kl 14.00-15.00.
		
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21.00.
Torsdag
Minidraget årskurs 0-2 kl 14.00-15.30.
Fredag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen kl 10-12.
Svaneholms församlingshem bredvid skolan
Måndag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen.
Sång, fika, lek kl 10-12.
Kinnarumma kyrka
Torsdag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen.
Sång, fika, lek kl 9.30-11.30.
Rydboholms kyrka
Söndag
Söndagsskola ojämna veckor under gudstjänsten
		
kl 17.00. Terminsavslutning 12 maj.
		
Vi hör Bibelns berättelser, pysslar och sjunger.
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Barnverksamheten

13 december var det Lucia i Rydboholms kyrka. Minidraget, Kyrkdraget och Draget medverkade i luciatåget. Vackert och stämningsfullt!

23 maj kl 17.30-19.30 i Viskans kapell

avslutar Minidraget, Kyrkdraget och Draget terminen tillsammans.
Vi börjar med andakt i kapellet, därefter grillar vi tillsammans. Man
tar själv med sig det man vill äta. Vi står för dricka, sallad och det
man äter på och med.
Välkomna!

Våren 2019
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Jul i Seglora kyrka

Ovan ser vi Cantabile första söndagen
i Advent i Seglora kyrka.
Nedre bilden visar en fullsatt kyrka, 193 personer, vid
julkonserten i Seglora. Deltog gjorde Cantabile, Tonkören,
ungdomskören och gitarrorkestern. Solister var
Malla Lövgren, Robert Zitka och Morgan Carlsson.
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Julkonsert i Seglora kyrka

Övre bilden, ungdomskören.
Morgan Carlsson avslutar konserten
med O, Helga natt.
Mycket stämningsfullt.

Malla Lövgren medverkade med vackra sånger.

Våren 2019
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Kvinnofrukost i Viskans kapell

Ovan ser vi några deltagare i full färd med att tillverka
fina dörrkransar och nedan ser vi resultatet från samtliga
deltagares kransdekorationer.
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Våra körer
TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god

gemenskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna mellan
19.10-21.00.
Vill du delta i veckomässan är du välkommen 18.30.
Körledare är Cecilia Hermansson, tel sid 18.

CANTABILE träffas i Seglora kyrka på torsdagar 18.30-20.00.
Välkommen att sjunga tillsammans med körledare Nils Henriksson
tel sid 18.

Vill du vara med och sjunga/spela till LOVSÅNG?

Välkommen till Rydboholms kyrka söndagarna 17 mars och 12 maj.
Vi träffas kl 16 och övar. Därefter medverkar vi i mässan kl 17.
Ta med din sångröst eller instrument. Inga förkunskaper behövs. Lovsångerna kan du lyssna på genom att söka på: Spotify/Kinnarumma
lovsånger.

Ungdomscafé
För dig i årskurs 7 och uppåt. Varje onsdag har vi öppet vårt ungdomscafé i
Kyrkligt centrum. Vi börjar 18.30 med en veckomässa, därefter går vi ner i
källaren och fikar, samtalar, spelar pingis och biljard eller någon annan rolig
aktivitet. Vi slutar kl 21.
Våren 2019
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Våra vaktmästare

Pastoratets vaktmästare, Johan, som varit anställd sedan mars 2017,
vår nye vaktmästare Gunnar samt Malin som tidigare arbetstränat,
presenterar vi närmare på några sidor.
Under vinterhalvåret utgår de från Kinnarumma vaktmästeri där de
planerar dagens arbete och fördelar arbetsuppgifterna på de två kyrkogårdarna, kyrkorna och Viskans kapell. Det är ett varierande arbete i
ett litet pastorat som Kinnarumma, men utmanande och intressant som
förman Johan Heed utrycker det.
Johan bor numera i Borås, är gift och har
en tonåring hemma. Johan är ursprungligen
från Fristad där han redan som barn blev
kyrkvan då pappa var kyrkvärd och mamma
arbetade på pastorsexpeditionen.
Det blev söndagsskola och kyrkan blev en
naturlig del i familjens liv.
Inom flera år inom elektronikindustrin, där
Johan arbetade med produktion, logistik och
kvalitetscertifiering startade han ett tjänsteföretag. Han trivdes mycket bra med det och framförallt med teknisk
problemlösning och kontakten med människor. När sedan vårt pastorat
sökte säsongsarbetare till kyrkogårdarna 2017 nappade Johan. Den
tjänsten övergick sedan till en tillsvidareanställning efter säsongen.
”Vi har ofta en nära kontakt med församlingsbor på kyrkogårdar och
i gudstjänster”, säger Johan. Ofta kommer folk och har frågor t.ex. i
samband med en begravning. Någon vill prata lite om den bortgångne
och någon har frågor om en gravplats.
”Arbetet som vaktmästare är omväxlande och trevligt, då man både har
stor kontakt med människor, natur och vackra kyrkor”, avslutar Johan.
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Våra vaktmästare

Den 1 december 2018 började Gunnar Jacobson i pastoratet som vaktmästare. Gunnar är även han från Fristad. ”Jag har en kyrklig uppväxt
i Fristad”, säger Gunnar. Han deltog i olika barn- och ungdomsgrupper
och efter konfirmationen blev det ideellt arbete som ledare för olika
barn- och ungdomsgrupper samt konfirmander. Gunnar arbetade också
på somrarna och några säsonger som kyrkvaktmästare samt satt i kyrkorådet.
Efter studenten arbetade han som redovisningskonsult i 12 år innan
han bytte till fastighetsskötare. Där blev det att sköta både den inre
och yttre miljön och gräsklipparen blev
ett väl använt arbetsredskap. 2012 flyttade han och sambon till Viskafors och
idag har de två barn.
Även om Gunnar trivdes med sitt arbete
i Borås, så var det arbetet i kyrkan i
kombination med att arbeta med liknande arbetsuppgifter han hade, som gjorde
att han sökte tjänsten och fick den.
Han känner sig bekväm i kyrkan, säger
han och fyller i med orden som biskop
Åke Bonnier sa när han gästade pastoratet våren 2018:
”Ni arbetar med grön diakoni”.
Det är ju precis vad de gör!
På nästa sida presenterar vi vaktmästare Malin Harisson.

I nästa nummer av Kyrknytt kommer vi att presentera årets säsongsarbetare och Börje Svensson, som arbetar extra på kyrkogården Seglora.
Våren 2019
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Våra vaktmästare
Malin Harisson från Viskafors har arbetstränat hos oss sedan maj
2018, främst på kyrkogården i Seglora. Sedan december arbetar hon
heltid och är nu tillsvidareanställd.
”Det bästa med denna tjänst är utomhusarbetet”, säger Malin. Att arbeta i lugnt tempo, använda kroppen och inte så mycket administrativt
arbete passar Malin, som också värdesätter den sociala biten i arbetet,
vilken hon anser mycket betydelsefull.
Att göra fint på gravar och sköta om
kyrkogården på bästa sätt är en viktig
del i arbetet som vaktmästare och inte
så sällan kommer det någon kyrkogårdsbesökare som vill prata lite.
Nu blir det också inre tjänst för Malin
som också uppskattar lugnet i kyrkan.
Stress är inte bra för kroppen och därför
är det också promenader och yoga som
gärna utövas av henne på fritiden.
Barnen, fem och åtta år tar förstås
också en stor del av hennes liv.
Ett citat lämnar Malin till er läsare: ”People who loves are happy”,
(”Människor som älskar är lyckliga”)

Vårstädningen på kyrkogårdarna
påbörjas vecka 14.
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Julinsamlingen och ny musiker
Julinsamlingen inbringade i
Kinnarumma församling 5 219 kronor och
i Seglora församling, 5 737 kronor.
Försäljningen, Seglora blev 15 575 kronor.
Varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till det fantastiska resultatet.
Till vänster ser vi vår komminister Michael
när han köper lotter och tror att han ska
vinna många, fina skänkta varor.

Den 20 januari välkomnades
vår nye kyrkomusiker till
pastoratet med tjänstgöring
främst i Seglora församling.
Nils Henriksson är namnet och i nästa nummer av
Kyrknytt kommer han att
presenteras närmare.

Våren 2019

15

Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling

Avlidna
Kinnarumma församling

Ellie Andrén, Viskafors
Kian Kuusela, Rydboholm
Maja Kuusela, Rydboholm
Milton Kuusela, Rydboholm
Annie Petersson, Kinnarumma
Emil Aspnes, Viskafors

Urban Westlund, Kinnarumma
Hans John Evert Nilsson, Viskafors
Evy Inger Svenberg, Viskafors
Maj-Britt Mars, Viskafors
Kenneth Sture Härnqvist, Viskafors
Bo Sjöholm, Rydboholm
Ulla Ingegerd Lovisa Baldebo,
Viskafors
Levi Igord Lundberg, Viskafors
Gull Ros-Marie Gask, Viskafors

Kollekt med Swish

Det finns nu möjlighet att ge kollekt vid gudstjänsterna genom Swish.
Vid gudstjänst i Kinnarumma, Rydboholm eller Viskans kapell
kan man swisha sin gåva till Kinnarumma församling,
nummer 123 554 4341.
Vid gudstjänst i Seglora gäller nummer 123 608 4396 till Seglora
församling.
Självklart kan man även fortsättningsvis ge en kontant gåva.
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Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 och sopplunch
mellan 11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor.
5/3
12/3
19/3
26/3
2/4
9/4
16/4
23/4
30/4
7/5
14/5
21/5
28/5

Gulaschsoppa
Grönsakssoppa
Kålsoppa
Kycklingsoppa
Köttfärssoppa
Ärtsoppa
Spenatsoppa
Fisksoppa
Dynamitsoppa
Pastasoppa
Ängamatsoppa
Broccolisoppa
Brittsoppa

Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset
i Viskafors.

Bibelstudiegruppen
träffas i Seglora kyrkas samlingssal
tisdagar ojämna veckor.
Tiden är 13.30-15.00 och vi
fortsätter vår vandring genom
Apostlagärningarna.
Välkommen att dela och samtala kring
Guds ord.
Våren 2019

Andakterna på
våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
Ängsjöparken kl 11
Torsdagar ojämna veckor.
Fagersro kl 10
Björkhaga kl 11
Även om du inte bor på våra
äldreboenden är du välkommen
vid andakterna.

Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka torsdagar
10-12. Välkommen att träffas,
trivas, fika och samtala.

17

KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson, sven-erik.olsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 88, 0706-31 82 85 endast sms
Komminister Michael Flodhag, michael.flodhag@svenskakyrkan.se
033-20 75 82, 0706-17 10 16 endast sms
Diakoniassistent Birgittha Hillar, birgittha.hillar@svenskakyrkan.se
033-20 75 85, 0727-19 75 85 endast sms
Organist Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92 endast sms
Musiker Nils Henriksson, nils.henriksson@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0727-34 75 83 endast sms
Assistent Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Ekonom Malin Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Församlingspedagog Carl Hasselberg, carl.hasselberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 86, 0727-19 75 86 endast sms
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81 endast sms
Förman kyrkvaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkvaktmästare Malin Harisson, 033-20 75 96
Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobson, gunnar.jacobson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98

Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Assistent Anna-Karin Apelqvist, expeditionstid måndag-torsdag kl 13-15,
fredag kl 10-12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar

Seglora
			
Rydboholm
Anna-Lena 			
Robert o Maria Zitka 0705-36 10 12
Svensson Forsberg 0722-44 66 49 Gunilla Alriksson
033-29 35 43
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson
0709-14 90 88
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59
Rosemary Hedén
0320-920 92
Anette Zachrisson
0320-910 25
Kinnarumma 			
Viskans kapell
Karin Malmgren
033-29 46 80 Birgittha Hillar
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		

033-20 75 85

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare kyrkoherde Sven-Erik Olsson.
Övriga är Susanne Necander, Kinnarumma församling och Gunilla Lennström
från Seglora församling och assistent Anna-Karin Apelqvist.
Redaktör Eva Kindvall Vinkvist, tel. 0706-69 10 24,
eva.vinkvist@seglora.se

Valda ordföranden i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd
fr.o.m.2018-01-01.
Ordförande kyrkofullmäktige Rosemary Hedén
0320-920 92
Ordförande kyrkoråd Anna-Lena Svensson Forsberg
0722-44 66 49
Ordf. Kinnarumma församlingsråd Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson Forsberg 0722-44 66 49

Våren 2019
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenterar vi på följande sidor.
3 mars
10 mars
17 mars
24 mars
31 mars
7 april
14 april
21 april
22 april
28 april
5 maj
12 maj
19 maj
26 maj
		
30 maj
		

Svenska kyrkans internationella arbete
SKUT
Flämslätts stiftsgård
Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund
Svenska kyrkans internationella arbete
Bräcke diakoni
Svenska kyrkans internationella arbete
SKUT (församlingskollekt)
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans unga i Skara stift
Församlingens ungdomsverks. (församlingskollekt)
Sveriges kristna råd
Svenska kyrkans unga och Salt, barn och unga i EFS
SHEDO (Self harm and eating disorder organisation) och
Skara stiftshistoriska sällskap
Norea (Seglora församling)
Drottnings Silvias mödrahem (Kinnarumma förs.)

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
CH		
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
NH		
Nils Henriksson, kyrkomusiker
KIL		
Krister I:son Lundin, vikarierande präst
Oftast serveras enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsterna i Rydboholm
och Seglora.
Kyrkskjuts
Gäller till gudstjänsterna i Kinnarumma, Viskafors och Rydboholm.
För Seglora gäller från 1:a söndagen i Advent t.o.m. påsk.
Kostnaden är 20 kronor per enkel resa. Ring Taxi, 033-123 123,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.
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17.00 Gudstjänst
Carl H, NH

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, CH sid 5

17.00 Mässa
MF, CH sid 11

17.00 Mässa
MF, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

Viskans kapell

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Midfastosöndag
31 mars

Onsdag 27 mars

Jungfru Marie bebådelse- 17.00 Musikgudstjänst
dag 24 mars
SEO, CH
sid 4
Tisdag
26 mars

Onsdag 20 mars

2a söndagen i Fastan
17 mars

Onsdag 13 mars

Fastlagssöndagen
3 mars
Askonsdag
6 mars
1a söndagen i Fastan
10 mars

Mars

10.00 Mässa
MF, NH

10.00 Gudstjänst
SEO, NH
18.00 Passionsgtj.
MF, NH

10.00 Gudstjänst
MF, CH

10.00 Mässa
SEO, NH

10.00 Gudstjänst
MF, NH

Seglora
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2a söndagen i Påsktiden
28 april

Onsdag 24 april

Palmsöndagen
14 april
Skärtorsdag
Torsdag 18 april
Långfredag
Fredag 19 april
Påskdagen
21 april
Annandag påsk
Måndag 22 april

Onsdag 10 april

5e söndagen i Fastan
7 april

Lördag 6 april

Onsdag 3 april

April

19.00 Mässa
MF, CH
11.00 Gudstjänst
MF, CH
11.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, CH
sid 5

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, NH

17.00 Gudstjänst
SEO, CH

17.00 Mässa
MF, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

Viskans kapell

10.00 Gudstjänst
MF, NH

10.00 Gudstjänst
MF, NH
19.00 Mässa
SEO, NH
10.00 Gudstjänst
SEO, NH
10.00 Mässa
SEO, NH

15.30 Brödauktion
17.00 Gudstjänst
SEO, NH
sid 5

Seglora
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9.30 Gudstjänst
KIL, NH

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Gudstjänst
SEO, CH

Kinnarumma

17.00 Mässa
KIL, NH

17.00 Mässa
MF, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

Viskans kapell

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

5e söndagen i Påsktiden
19 maj
Onsdag
22 maj
Bönsöndagen
26 maj
Kristi Himmelsfärds dag
Torsdag 30 maj

Onsdag 15 maj

4e söndagen i Påsktiden
12 maj

Onsdag 8 maj

3e söndagen i Påsktiden
5 maj

Maj

10.00 Gudstjänst
KIL, NH
11.00 Mässa
KIL, NH

10.00 Gudstjänst
SEO, NH

10.00 Mässa
MF, CH

10.00 Gudstjänst
SEO, NH

Seglora

Hela människan

Hela människan kan man läsa som ett konstaterande att det handlar
om en hel människa, alltså inte delar av oss. Hela människan kan man
även läsa som en uppmaning att hela människan skall helas, alltså bli
frisk.
Att vandra tillsammans är något annat än att gå ensam. Det är ofta
gott att kunna samtala med någon man har förtroende för och inte
vara ensam med sina tankar och funderingar. Att vandra är att gå
framåt, med andra ord förändringsarbete. Förändringen handlar om
att det destruktiva, bittra och föraktfulla inte skall få rot och fäste i
oss och att uppgivenheten tar över. Vi har någon, både synlig och
osynlig som går med oss och hjälper oss att klara av livet och skänker
oss en framtidstro.
Präster är inga psykologer men har erfarenhet av mångas öden och
mångas funderingar kring livet, tron, tvivel, Gud med mera. Vill man
ha någon att vandra tillsammans med i sitt inre landskap står präster
till tjänst. Det som sägs i samtalet går aldrig vidare därför att präster
har tystnadsplikt.
Längtar man att ta del av nattvardens mysterium och mötet med Jesus
där, kommer prästen gärna hem till dig/er.
Präster: Sven-Erik Olsson och Michael Flodhag
Telefon och e-post, se sidan 18.
Sjukhuskyrkan: patient och anhörig Skene 0320-77 80 00,
Borås 033-616 10 11.
Jourhavande präst: Tel 112
Bilden på framsidan: Kyrkvaktmästarna Johan, Gunnar och Malin framför
Kyrkligt centrum.
Nästa manusstopp är: 18 april 2019 med utgivning vecka 21.
Tryckt hos etcetra Offset AB, Borås

Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

