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Utges av Svenska kyrkan/
Kinnarumma pastorat

Vår

Det är vår snart. I en text av Vivaldis ”Våren”
läser vi: Våren är kommen. Fåglarna firar återkomsten med munter sång och porlande bäckar
smeks mjukt av vindarna. Åskan, vårens budbärare dundrar och kastar sin mörka mantel över
himlen, dör sedan bort i tystnad och fåglarna tar
upp sina lockande melodier igen.
Våren är härlig. Dagarna blir ljusare och värmen
kommer. Naturen förändras och vi förändras.
Mycket känns roligare, konstigt nog!
Vår, det kan ju också vara något som är gemensamt. Alltså inte bara
mitt. Jag tycker det är fint att kunna uttrycka något som vår eller vårt.
Inte bara mitt utan något som man har gemensamt. Då tänker jag på
att vi i kyrkan ibland säger ”Vår fru” och det syftar på Herrens mor
Maria. Vårfrudagen inträffar 25 mars och Marie bebådelsedag firas i år
22 mars. Vi uppmärksammar inte våfflor utan att ängeln förutsade att
Maria skulle föda Frälsaren och därför firas bebådelsedagen nio månader före beräknad nedkomst.
Vår Frudagen blev våffeldagen. Våfflor räddar oss från hunger men
livets hunger och livets djupaste längtan kräver mer. När vi i mars
världen över uppmärksammar Herrens mor Maria gör vi det för hon
sade sitt hjärtas ja till ängeln Gabriel att bära Frälsaren under sitt hjärta
och föda honom. När hon sagt sitt hjärtas ja till Gud och till ängeln,
så brast hon ut i en lovsång: Min själ prisar Herrens storhet, min ande
jublar över Gud min frälsare; han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig; stora ting
låter den Mäktige ske med mig, och hans förbarmande med dem som
fruktar honom varar från släkte till släkte.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig. Jag tror att det gäller oss
också. Alla. Var och en på sitt sätt. Något stort händer då vi upptäcker
att Marias son angår oss alla. Han har gjort något för oss och han vill
än idag göra något med oss. Han vill bli vår.
Sven-Erik Olsson/kyrkoherde
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Fastekampanjen 23 februari - 5 april
Act Svenska kyrkans fasteaktion handlar i år om att vi alla har rätt att
leva i en trygg och säker miljö fri från våld. Men det är långt ifrån alla
som gör det. Israel och Palestina är en av många regioner med höga
våldsnivåer och varje dag betalar palestinier och israeler ett högt pris
för den utdragna konflikten.
Mitt i allt detta arbetar bland annat Mai Jarrar med att stärka människors motstånds- och handlingskraft.
Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro Bartolomé de las
Casas i El Salvador, ett center som arbetar för att fler, inte minst män,
ska inkluderas i arbetet för att minska det utbredda våldet i delar av
Centralamerika.
Stöd 2020 års fasteinsamling med en gåva.
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223
En fantastisk konsert i Seglora kyrka 14 december 2020.

På bilden ser
vi Frederik
Nilsson och
Maria Havrell
med vår pastoratskör i bakgrunden samt
några musiker.

Våren 2020
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
8 mars efter gudstjänsten i Seglora kyrka.

Anders Reinhard, inspiratör och talare kommer och berättar om organisationen Open Doors, som är en partipolitisk obunden, internationell
missionsorganisation. De arbetar över hela världen för att hjälpa kristna som förföljs på grund av sin tro.

17 mars kl 18.30 i Seglora kyrka.

träffas vi för att prata tro och liv eller om du har
tankar om andra önskemål.
Kom och dela dina tankar! Lite fika blir det också.
Elisabeth, diakon

21 mars kl 14.00-16.00, Vårfrufest i Viskans kapell.

Det känns underbart att åter få bjuda in till Vårfrufest. Det blir lotterier, försäljning, kaffe – och naturligtvis våfflor.
Ta med familjen och kom – alla pengar går till Act Svenska kyrkans
hjälpverksamhet.Vi blir jätteglada om du vill skänka någon vinst till
lotterierna eller kanske baka något till försäljningen.
Kontakta Michael eller Sara, kontaktuppgifter sid 14, om du kan tänka
dig att bidra med något.

22 mars kl 17.00 i Kinnarumma kyrka.

”Från tonåring till Jesu mor”. Tonkören och ungdomskören sjunger
sånger om Maria.

24 mars kl 18.00 Afternoon Tea i Rydboholms kyrka.
Ro för själen, en kväll med gott tilltugg och
inspirerande föreläsning och goda samtal!
Att vara allvarligt sjuk och vara omsluten på
alla sidor! Möt, Leine Johansson, som delar
med sig av sina erfarenheter.

Kostnad 50 kronor och anmälan till 033-20 75 80 senast 20 mars.
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
16 maj kl 14.00, dopfest i Viskans kapell.

Vi uppmärksammar de som döpts i våra två församlingar denna lördag.
Vi börjar med en andakt i kapellet där de som döptes under 2019 får
”De yngstas bibel” som gåva. Sedan blir det kalas.

17 maj kl 17.00 musikgudsjänst med barn- och ungdomskörerna i Kinnarumma kyrka.
Körerna och musiker framför vår- och sommarsånger.
Efteråt är det mingel och försäljning av
barnens odlade blommor och grönsaker.
Pengarna går till plantering av nya träd i
regnskogen.

Vill du vara med och sjunga/spela lovsånger?
Välkommen till Rydboholms kyrka söndagarna
1 mars samt 26 april.
Vi träffas kl 16.00 och övar. Därefter medverkar vi i mässan kl 17.00.Tag gärna med eget
instrument.
Inga förkunskaper behövs. Lovsångerna kan
du lyssna på genom att söka på.

Kollekt med Swish

Det finns 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.
Våren 2020
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Aktiviteter för barn tillsammans med vuxna
Välkommen till Kyrkligt centrum vid torget i Viskafors.
Här startar vi med en sångstund för att sedan ta en fika och prata om
allt mellan himmel och jord. Därefter finns det möjlighet till lek och
jämna veckor kan man även göra ”veckans pyssel”. Det kommer variera i svårighetsgrad, några pyssel består av klippa/klistra, andra är lite
mer avancerade t.ex. gipsfot.
Udda veckor med start vecka 7 kommer vi på tisdagar att få besök av
Christina från Viskafors bibliotek. Hon kommer att ge boktips och
vem vet, kanske det blir en och annan sagostund också.
På begäran kommer vi från och med vecka 5 att utöka träffarna i Kyrkligt centrum till tre tillfällen/vecka genom att lägga till fredagar.
På grund av lågt deltagande kommer vi under våren att ställa in vuxenbarngrupperna i Kinnarumma och Svaneholm.
Däremot är alla, oavsett åldrer, välkomna på 11-kaffe i Svaneholm,
se sid 9.
Våra träffar varje vecka.
Tisdagar kl 13.30 - 15.30
Torsdagar kl 10.00 - 12.00
Fredagar kl 10.00 - 12.00

Har ni några önskemål till verksamheten,
vad ni vill se mer av, önskepyssel m.m.
kontakta gärna Sussi. Det är bara roligt när
ni får vara en del av planeringen och påverka.
Kontaktuppgifter, se sid 14.
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Aktiviteter för barn och unga
Kyrkligt centrum vid torget i Viskafors.
Måndag
Tisdag		
Onsdag
		
Torsdag

Draget. Årskurs 5-6 kl 14.30-16.00.
Barnkör från 6 år och uppåt efter skolan ca kl 15.00.
Kyrkdraget. Årskurs 3-4 kl 14.30-16.00.
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21.00.
Minidraget. Årskurs F2-2 kl 14.00-15.30.

Avslutning för terminen Minidraget, Kyrkdraget och Draget

14 maj 17.30-19.30 i Kyrkligt centrum.
Vi börjar med andakt i kapellet, därefter grillar
vi tillsammans.
Man tar med sig det man vill äta. Vi står för
dricka, sallad och det man äter på och med.

Tänk att ”Messy Church” nu går in på sitt
femte år! Alla är välkomna till församlingshemmet i Svaneholm
(bredvid skolan).
Vårens träffar är tisdagar kl 17.00-19.00 den
3 mars, 7 april och 5 maj.
Mat, fika, sång, pyssel och andakt varje gång.

Söndagsskola i Rydboholms kyrka
ojämna veckor under gudstjänsten kl 17.00.
Vi hör bibelns berättelser, pysslar och sjunger.
Terminsavslutning 10 maj.
Våren 2020
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Ungdomar och konfirmation
Konfirmationsdags.
I år gläds vi åt två konfirmationsgrupper, en i Rydboholm
och en i Seglora.
Lördag 6 juni konfirmation i
Rydboholms kyrka kl 11.00.
Vår musikgrupp konfirmeras.
Söndag 7 juni konfirmation i
Seglora kyrka kl 11.00.
Vår torsdagsgrupp konfirmeras.

Taizé 2020

Förra året åkte vi inte till Taizé eftersom konfirmanderna och
ungdomsledarna åkte till Auschwitz.
I år fortsätter vi med det som blivit en god tradition i pastoratet.
Dags för en resa till Taizé igen.
Alla som är intresserade och nyfikna får gärna komma på informationsträff 5 mars kl. 18.00 - 19.00 i Viskans kapell.
Den som är under 18 år bör ha med sig en förälder på mötet.
Resedatum är 1 – 10 augusti.
Välkommen!

Ungdomscafé
För dig i årskurs 7 och uppåt. Varje onsdag har vi öppet vårt ungdomscafé i
Kyrkligt centrum. Vi börjar kl 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 21.00.
8

KYRKNYTT

Senaste nytt i pastoratet
11-kaffe i Svaneholms församlingshem, bredvid skolan,
startade 29 januari och fortsätter varje onsdag
10.00–12.00 t.o.m maj månad.
Vi öppnar upp dörrarna kl 10.00 för den som vill vara med och baka.
Den underbara doften av nybakat sprider sig sedan i lokalen, så vi är
riktigt fikasugna kl. 11.00.
Varje onsdag, samma tid är ALLA daglediga välkomna, oavsett ålder. Det finns leksaker för barnen, ett piano om någon vill spela en melodi för
oss andra och givetvis gott sällskap.
Kom och umgås.Kanske du har något smarrigt
recept att dela med dig av. Ta gärna med dig det,
så försöker vi baka din favorit under våren.

Mässa på onsdagarna i Viskans kapell kl 18.30.
Under våren kommer prästerna att tala om följande
intressanta personer.
4 mars
11 mars
18 mars
25 mars
1 april
15 april
22 april
29 april
6 maj
13 maj
29 maj
Våren 2020

Johannes Chrysostomos
Britt G Hallqvist
Eva Spångberg
Desmund Tutu
Martin Luther King
Bo Giertz
Bo Setterlind
Astrid Lindgren
Ingmar Bergman
Thérèse av Jesusbarnet
Franciskus av Assisi
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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 Susanna Moberg tel sid 14.

CANTABILE, kören i Seglora församling, övar i Seglora kyrka

de flesta torsdagar 19.00-20.30.
Körledare är vik.kantor Oscar Söderholm tel sid 14.

TACK!
I detta nummer av Kyrknytt vill jag passa på att
rikta ett stort, varmt TACK till alla fina, trevliga
människor i Kinnarumma pastorat.
Ingen nämnd och ingen glömd!
Det är med stor TACKSAMHET jag lämnar min
tjänst här som kyrkomusiker. Jag kommer att bevara sång, musik, möten och samtal i mitt hjärta.
”I det lilla ordet kärlek ligger världens stora längtan. Vi kan bara vinna kärleken om vi får den som gåva.
Den som vill hålla fast den förlorar den igen.
Den som ger den vidare vinner den på nytt.”
KRAM från Cecilia
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På bilden till höger ser vi Cecilia avtackas
i Rydboholms kyrka den 2 februari 2020.
KYRKNYTT

Församlingsinstruktionen
Vi arbetar just nu med en församlingsinstruktion i våra två församlingar. Alla församlingar i Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Denna är det övergripande måldokument som pastorat/församling
reviderar vart fjärde år.
Vår uppgift är enligt Kyrkoordningen: Församlingens grundläggande
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus
och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike
utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat församlingen utför är
ett stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Det
är värt att lägga märke till att Kyrkoordningen säger att församlingen
har en grundläggande uppgift. Det är inte fråga om fyra olika uppgifter
eller verksamhetsområden skilda från varandra, utan en grundläggande
uppgift som kan ses ur olika perspektiv. Allt vi gör i församlingen är
ett uttryck för den grundläggande uppgiften.
Året då man arbetar fram församlingsinstruktionen är ett gyllene tillfälle att samtala om och skriva ner den teologiska grund församlingens
arbete vilar på och beskriva och analysera den värld församlingen är
en del av. Alltså funderar vi just nu på följande frågor: Vad är vi? Hur
gestaltar vi evangeliet? Var är vi? En beskrivning av vår omvärld.
Vad vill vi? Därför är det viktigt att prata med varandra.

Våren 2020
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Märta Hedin Johansson,
Viskafors
Kylie Björk, Viskafors

Avlidna
Kinnarumma församling
Astrid Karola Andersson, Viskafors
Inge Gunnar Gask, Viskafors
Olof Henriksson, Viskafors
Kurt Emanuelsson, Rydboholm
Kaari Siviä Haukka, Viskafors
Bernt Lennart Hallman, Rydboholm
Birgit Margareta Vallman, Viskafors
Elsie Ingeborg Brax, Viskafors
Josefine Katai, Viskafors
Helga Linnéa Svensson, Viskafors
Seglora församling
Inga Johansson, Seglora
Lennart Riedel, Svaneholm
Stig Andersson, Seglora
Kerstin Gustavsson, Seglora
Reino Lehtimäki, Svaneholm
Margit Persson, Seglora
Arvo Leivo, Svaneholm
Alice Gülich, Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
Markus Andersson och Archana Venkatesh

Årets julinsamling inbringade.

Seglora församling, 26 043 kronor
Kinnarumma församling, 7 635 kronor
Stort tack till alla, som på olika sätt, bidragit till det fina resultatet i
insamlingen om kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin
framtid.
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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.
3/3
10/3
17/3
24/3
31/3
7/4
14/4
21/4
28/4
5/5
12/5
19/5
26/5

Fisksoppa
Grönsakssoppa
Kålsoppa
Jordärtkockssoppa
Kycklingsoppa
Dynamitsoppa
Spenatsoppa
Nikkaluoktasoppa
Ärtsoppa
Gulaschsoppa
Ängamatsoppa
Middagssoppa
Morotsoppa

Andakterna på
våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
Ängsjöparken kl 11.00.
Torsdagar ojämna veckor.
Fagersro kl 10.00.
Björkhaga kl 11.00.
Även om du inte bor på våra
äldreboenden är du välkommen
vid andakterna.

Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset
i Viskafors.

Bibelstudiegruppen
träffas i Seglora kyrkas samlingssal
tisdagar ojämna veckor kl 13.30-15.00.
Vi fortsätter vår vandring genom
Apostlagärningarna.
Välkommen att dela och samtala kring
Guds ord.
Våren 2020

Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka
torsdagar 10.00-12.00.
Välkommen att träffas,
trivas, fika och samtala.
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson, sven-erik.olsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 88, 0706-31 82 85
Komminister Michael Flodhag, michael.flodhag@svenskakyrkan.se
033-20 75 82, 0706-17 10 16
Diakon Elisabeth Krantz, elisabeth.krantz@svenskakyrkan.se
033-20 75 85, 0727-19 75 85
Musiker Susanna Moberg, susanna.moberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92
Vik. musiker Oscar Söderholm, oscar.soderholm@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0727-34 75 83
Assistent Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Ekonom Malin Tellvik Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Vikarierande församlingspedagog Sussi Necander, 1 januari-30 juni
susanne.necander@svenskakyrkan.se 033-20 75 86, 0727-19 75 86
Församlingspedagog Carl Hasselberg, tjänstledig 1 januari-30 juni
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81
Förman kyrkvaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkvaktmästare Malin Harisson, malin.harisson@svenskakyrkan.se
033-20 75 96
Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobson, föräldraledig t.o.m 31 maj 2020
Kyrkvaktmästare, Elin Andersson, elin.m.andersson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
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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
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59 Annette Assarsson
0709-14 90 88
Rosemary Hedén
0709-68 28 40
Anette Zachrisson
0705-29 10 25
					Kyrkligt centrum
Kinnarumma 			
Anna-Karin Apelvist 0707-22 75 33
Karin Malmgren
0709-35 08 13
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		
Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare kyrkoherde Sven-Erik Olsson.
Övriga är Sussi Necander, Kinnarumma församling och assistent Anna-Karin
Apelqvist.
Redaktör Eva Kindvall Vinkvist, Seglora 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
0709-68 28 40
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

Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Assistent Anna-Karin Apelqvist, expeditionstid måndag-torsdag
kl 13.00-15.00 fredag kl 10.00-12.00.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Våren 2020
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor.
1 mars		
8 mars		
15 mars
22 mars
29 mars
5 april		
12 april
13 april
19 april
26 april
3 maj		
		
10 maj
17 maj
21 maj
24 maj
		
31 maj
7 juni		

Individuell människohjälp
Bräcke diakoni
Act Svenska kyrkan
Svenska kyrkans unga, Sveriges Kyrkosångsförbund
Stiftsgården Flämslätt
Act Svenska kyrkan
Svenska kyrkans internationella arbete
Act Svenska kyrkan
Stiftsgården Flämslätt
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS
Bräcke diakoni (Seglora)
Församlingens diakoni (Kinnarumma)
Sveriges kristna råd
Svenska kyrkans unga i Skara stift
Svenska kyrkan unga, Salt barn och unga i EFS
Norea (Seglora)
Drottning Silvias mödrahem (Kinnarumma)
Skara stifts folkhögskola, Hjo
Act Svenska kyrkan

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 17-19.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
KIL		
Krister I:son Lundin, vik präst
SM		
Susanna Moberg, kyrkomusiker
OS		
Oscar Söderholm, vik kyrkomusiker
MB		
Matilda Björlin
Oftast serveras 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 Musikgudstjänst
SEO, SM sid 4

17.00 Mässa
MF, SM

17.00 Mässa
MF, OS

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 16.

5e söndagen i Fastan
29 mars

Onsdag 25 mars

Tisdag 24 mars

3e söndagen i Fastan
15 mars
Onsdag 18 mars
J Marie bebådelsedag
22 mars

18.30 Mässa MF, SM

17.00 Mässa
SEO, SM

2a söndagen i Fastan
8 mars
Onsdag 11 mars

Viskans kapell
18.30 Mässa SEO,SM

17.00 Mässa
MF, SM

Kinnarumma Rydboholm

1a söndagen i Fastan
1 mars
Onsdag 4 mars

Mars

10.00 Gudstjänst
MF, SM

18.00 Passionsgudstj.
MF, OS

10.00 Mässa
SEO, OS

10.00 Gudstjänst
MF, OS

10.00 Gudstjänst
SEO, OS
sid 4

10.00 Gudstjänst
MF, OS

Seglora
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18.30 Mässa MF, SM

3e söndagen i Påsktiden
26 april
Onsdag 29 april

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 16.

18.30 Mässa SEO,SM

2a söndagen i Påsktiden 17.00 Mässa
19 april
SEO, OS
Onsdag 22 april
17.00 Mässa
MF, SM

19.00 Mässa
SEO, SM
11.00 Gudsgtj.
SEO, SM
11.00 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

17.00 Gudstjänst
MF, SM

17.00 Mässa
SEO, OS

Palmsöndagen
5 april
Skärtorsdag
Torsdag 9 april
Långfredag
Fredag 10 april
Påskdagen
12 april
Annandag påsk
Måndag 13 april
Onsdag 15 april

Viskans kapell
18.30 Mässa SEO, SM

Kinnarumma Rydboholm

Onsdag 1 april

April

10.00 Gudstjänst
MF, OS

10.00 Gudstjänst
SEO, OS

10.00 Gudstjänst
SEO, OS
19.00 Mässa
MF, OS
10.00 Gudstjänst
MF, OS
10.00 Mässa
MF, OS

Seglora

Våren 2020

19

17.00 Gudstjänst
SEO, OS

17 .00 Musikgtj
SEO, SM sid 5

17.00 Gudstjänst
SEO, OS

11.00 Mässa
konfirmation
MF, SM

17.00 Mässa
KIL, SM

17.00 Mässa
MF, SM

Kinnarumma Rydboholm

18.30 Mässa

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

Viskans kapell

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 16.

Heliga Trefaldighets dag
7 JUNI

Lördag 6 JUNI

4e söndagen i Påsktiden
3 maj
Onsdag 6 maj
5e söndagen i Påsktiden
10 maj
Onsdag 13 maj
Bönsöndagen
17 maj
Kristi Himmelsfärds dag
Torsdag 21 maj
Söndagen före Pingst
24 maj
Onsdag 27 maj
Pingstdagen
31 maj
Onsdag 3 JUNI

Maj/Juni

11.00 Mässa, konfirmation MF, SM

10.00 Mässa
SEO, OS

10.00 Mässa
SEO, OS
11.00 Gudstjänst
SEO, OS

10.00 Gudstjänst
MF, SM

10.00 Mässa
SEO, MB

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: Akvarell av Jan Vinkvist, Seglora.
Nästa manusstopp är: 24 april 2020 med utgivning vecka 22.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.

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

