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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

”In real life”
IRL är en engelsk förkortning för ”in real life”.
Det betyder ”i det verkliga livet”, i motsats till
det som finns på Internet. Internet är ju för all
del verkligt men inte på samma sätt.
Många församlingar har haft och har fortfarande gudstjänster ”på nätet”. Man sänder direkt
eller man spelar in för att att visa t.ex på söndagen istället för att samlas till en gudstjänst.
Många positiva kommentarer har jag hört om
detta och det gäller även våra egna inspelade gudstjänster, som man
hittar på Youtube.
Ändå känner jag att det är något som saknas. Om man sitter på en
läktare och tittar på t.ex fotboll så ger det en upplevelse som inte är
densamma som att sitta framför en TV. Man blir begränsad i sitt perspektiv och ser inte allt som händer runt omkring och man känner
inte in stämningen och mycket annat som bara finns där. Samma sak
med gudstjänsterna. Allt kommer inte med, som det gör vid ett besök
i kyrkan. Framför allt missar man mötet med andra och samtalet vid
kyrkkaffet och den goda sociala gemenskapen. För att inte tala om
mässfirandet. Mötet med det heliga.
I detta nummer av Kyrknytt kan du se vad som händer i våra två församlingar. Det finns frågetecken p.g.a coronaviruset fortfarande, men
förhoppningsvis går vi mot tider där allt blir mer normaliserat. Men för
att hålla sig uppdaterad är det enklaste att läsa på vår hemsida, så att
du inte missar det som händer ”irl”, i det verkliga livet. För trots allt
är ju det det allra bästa. Gudstjänsterna är oftast som vanligt, ofta kl
10.00 och kl 17.00. Väl mött ännu en höst. Många goda och fina möten
väntar oss hoppas jag.
Sven-Erik Olsson
kyrkoherde
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Ny kyrkomusiker
Jag heter Eva Kälvelid och börjar mitt
arbete som kyrkomusiker i Kinnarumma
och Seglora församlingar den 1 september.
Som liten växte jag först upp i Ljungskile i
Bohuslän, sedan flyttade familjen till Skara
där jag var aktiv i musiklivet på olika sätt.
I vuxen ålder hamnade jag på folkhögskola
och musikhögskola där jag blev kantor
och sång-pianopedagog. Har pysslat med
mycket genom livet och yrket har mestadels handlat om musik – att spela, sjunga,
leda kör och lyssna på musik och allt får
gärna vara i en blandning av olika stilar.
Närmast kommer jag från Sandhult-Bredareds församling där jag har
arbetat under åtta års tid. Innan dess var jag värmlänning i 12 år. När
jag blickar tillbaka på denna 20-årsperiod i livet kan jag se att den
har varit fylld av musik och körarbete, men kanske främst av möten
med en mängd människor med olika bakgrund och erfarenheter. Jag
ser fram emot att möta människor i Seglora och Kinnarumma församlingar!
På lediga stunder gillar jag att odla, laga mat, pyssla lite därhemma
och då gärna med min
pratsamma Maine Coonkatt. Utöver det får det
gärna finnas tid för motion
och rörelse för kroppen
samt för översättning och
goda böcker som stimulans
för knoppen.
Eva Kälvelid
kyrkomusiker
Hösten 2020
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.

8 november kl 17.00 i Rydboholms kyrka.
Under vår gudstjänst kommer vi att dela
ut barnbiblar till alla femåringar, boende
i Kinnarumma pastorat.

30 oktober kl 11.00-17.00, gravsmyckningskaffe
Seglora kyrka och Kinnarumma kyrka.
I samband med gravsmyckningen serveras kaffe och det
finns möjlighet att tända ljus och värma sig i kyrkan.
Kl 17.00 spelas ”Musik till tröst” i både Kinnarumma
kyrka och Seglora kyrka

28 november kl 10.00-12.00, julmarknad Seglora
bygdegård

Vi hoppas på en traditionsenlig julmarknad till förmån för Act Svenska
kyrkan. Gåvor mottages tacksamt. Vi hoppas att vi kan mötas i bygdegården med kaffeservering, lotterier och auktion.
Hur än läget är försöker vi att ordna en insamling till Act Svenska kyrkan, så får vi se hur insamlingen kommer att gå till i verkligheten.
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.

Messy Church i Kyrkligt centrum.

På grund av coronapandemin fick vi ställa in
hälften av vårens träffar. I nuläget är mycket
oklart inför hösten vad gäller restriktioner och
annat. Klart är att Svaneholms församlingshem
inte är en lämplig plats att träffas just nu.
Därför har vi tagit beslutet att under hösten flytta Messy Church till
Kyrkligt centrum i Viskafors. Lokalerna är större, vi kan ha en del
utomhus, och dessutom kan vi sprida ut oss på två våningar.
Tänkta datum är tisdagar: 6 oktober, 3 november och 1 december.
Tiden är som vanligt 17.00-19.00.
Mat, lek, pyssel och andakt.
Allting kan komma att förändras snabbt – vi ger all nödvändig information på hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Hoppas vi kan ses i höst!

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.
Hösten 2020
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Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna
Kyrkligt centrum
Måndag

Tjejgrupp åk 7-9 kl 15.30-17.00.

Tisdag		
		

Barnkör åk 1-2 drop in från kl 13.30 sång kl 13.45-14.15.
Barnkör åk 3-6 kl 14.30-15.30.

Onsdag
		
		

Kyrkdraget åk 4-6 kl 14.30-16.00.
Ungdomskör från 13 år kl 17.00-17.45.
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21.00.

Torsdag
		
		

Babysång 0-2 år med vuxen kl 14.00-15.30.
Vi fikar först och sjunger sedan!
Minidraget åk 1-3 kl 14.30-16.00.

Fredag

Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen kl 10.00-12.00.

Seglora Kyrka
Tisdag		
		

Babysång 0-2 år med vuxen kl 15.00-16.30.
Vi fikar först och sjunger sedan!

Rydboholms kyrka
Söndag
		

Det är söndagsskola under gudstjänsten.
Vi hör Bibelns berättelser, pysslar och sjunger.

Ungdomscafé på Kyrkligt centrum
På onsdagar börjar vi 18.30 med veckomässa i kapellet.
19.00-21.00 är vi nere i källaren och fikar, umgås, spelar pingis,
biljard m.m. Behöver man gå innan 21.00 är det helt okej.
Är du 13 år eller äldre är du välkommen att vara med.
Ingen anmälan, det är bara att komma!
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Barn, ungdomar och vuxna
Sammanfattning av Minidragets vårtermin

Under våren har det mesta av verksamheten fått vara utomhus. Det har
varit en spännande utmaning och otroligt lyckad. Barnen har haft picknick i gräset, ätit utegräddade våfflor, lekt och framför allt fått mycket
frisk luft. Ett spännande koncept som vi tar lärdom av och fortsättningsvis har med i vår planering.
De senaste två terminerna har Minidraget jobbat kring ett material som
kallas ”Lukasgatan”.
Varje vecka har gruppen fått besök
av en person från Bibeln som berättat
sin historia. Efter besöket har barnen
sedan fått någon form av aktivitet, allt
från bakning, lek och pyssel.
Bilderna här visar några av de personer
och bibelberättelser vi
samtalat om.

En bild från vuxen-barngruppernas vårutflykt till
Odenslunds 4H-gård.
Fler bilder och text finns
på sid 8.
Hösten 2020
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Barn, ungdomar och vuxna

Utflykt till Odenslunds 4H-Gård

Fredagen 29 maj var det äntligen dags för vuxen-barngruppernas
vårutflykt, en nystartad tradition i pastoratet. Med spänd förväntan och
skinande sol mötte vi alla upp på parkeringen vid Odenslunds 4H-gård
i Borås. Ett tjugotal barn och föräldrar hade anmält sig till denna trevliga dag.
Besöket började med en kort information
om 4H-gårdarnas verksamhet och följdes
därefter av en guidad tur bland de olika
djuren, får, getter, hästar, höns och kaniner. Efter detta grillade vi korv med bröd,
ni må tro att barnen åt bra! Till efterrätt
blev det kaka.
Som grädde på moset fick alla barn över
två år avsluta dagens utflykt med ponnyridning, om de ville. Vilken lycka!
Nu är redan planeringen igång för utflykten nästa vår, år 2021. Men vad det blir, är
än så länge hemligt!
På den högra bilden ser vi vår vaktmästare Gunnar med sina barn.
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Konfirmander 2019-2020

På trappan från vänster.
Michael Flodhag, Rasmus Andersson Ståhl, Elvis Nyberg, Saga Kjell,
Samuel Ciekals, Emmy Andersson Bresky, Alice Emanuelsson, Alva
Thern, Emilio Lindroos, Tindra Lindroos, Alva Ebbesson, Erik
Eksberg, Clara Makhzomi, Engla Jörgner, Liam Karlsson Puurunen,
Iza Linde och Sara Lindgren.
Främre raden från vänster.
Robin Hall, Sofie Artursson, Evelina Andersson Bresky,
Sofie Lappas, Lina Källqvist, Nikolina Pettersson,
Irmelin Lindal, Noomi Arnell, Sanna Ljunggren, Isabelle Norder, Johanna Nordström, Vendela Bonving,
Vendela Zitka, Kalle Gustavsson, Isabell Andersson,
Lisa Jutemar, Elsa Jolhage och Arvid Källén.
Bild till höger är Tindra Johansson som inte kunde deltaga i Rydboholm men fick möjlighet till en egen konfirmationsdag, vid ett annat tillfälle, i Seglora kyrka.
Hösten 2020
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Vad händer med våra aktiviteter
under coronapandemin?
Vi har återkommande aktiviteter som t.ex. andakt med soppa på tisdagar och biblestudiegrupp också tisdagar. Vi har café torsdagar och våra
andakter på äldreboenden.
Restriktioner gäller i skrivande stund och om de kommer att ändras
återstår att se. Vuxenverksamheten har varit mer drabbad än barnverksamheten. Barnverksamheten med grupperna börjar som vanligt i höst
vecka 36. För att få färsk information behöver man gå in på vår hemsida och läsa eller ringa till expeditionen.
Önskar man någon att tala med finns det två präster och en diakon.
Telefonnummer till dem, se sid 14.
Gudstjänsterna, som är planerade, hålls som vanligt med den begränsningen som just nu gäller, d.v.s att man får inte vara mer än 50 personer samlade.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samkväm i sommartid
Den 22 juli arrangerades samkväm i
trädgården på Kyrkligt centrum.
Vi hade verkligen tur med vädret då
Ruben Karlson, musiker/trubadur, kom
och roade oss.
Efteråt var det kaffe och kvällssmörgås. Därefter var det onsdagsmässa för
de som hade möjlighet.
På bilden ser vi även diakon Elisabeth.
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Våra körer
TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god
gemenskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna mellan
19.10-20.30.
Vill du delta i veckomässan är du välkommen 18.30.
Körledare är Susanna Moberg, tel sid 14.

Tack och lycka till framöver.
Det önskar vi Oskar Söderholm som arbetat
som musiker hos oss det senaste året.

Samtidigt vill vi säga välkommen till Eva Kälvelid som blir ny musiker hos oss från 1 september. Vi hoppas att Eva skall
trivas här och möta många i våra församlingar. Eva
presenteras närmare på sid 3.

Kören CANTABILE träffas i Seglora kyrka på
torsdagar 18.30-20.00.
Körledare fr.o.m hösten är Eva Kälvelid, tel sid 14.
Välkommen att höra av dig om du vill sjunga!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när det
gäller körverksamheten.
Hösten 2020
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Casper Damberg, Kinnarumma
Vide Johansson Sääv, Kinnarumma
Seglora församling
Siri Otterdahl, Svaneholm

Avlidna
Kinnarumma församling
Tauno Armas Haukka, Viskafors
Siv Gudrun Ingegärd Larsson, Viskafors
Ann-Britt Ekblad Axelsson, Viskafors
Svante Göran Viktor, Viskafors
Ingrid Nyman, Rydboholm
Elisabet Wikström, Viskafors
Ann-Marie Nilsson, Viskafors
Rolf Bertilsson, Kinnarumma
Sven Peder Svenningsson, Kinnarumma
Annika Hedendahl, Kinnarumma
Seglora församling
Birgit Frisk, Borås
Mary Anna-Stina Hermansson, Seglora
Teuvo Timonen, Svaneholm
Leif Karlsson, Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
Johan Blomquist och Alexandra Isberg Larsson, Rydboholm
Viktor Berggren och Sandra Svensson, Borås
Frederik Nilsson och Maria Nilsson Havrell, Viskafors
Elias Cavrak och Johanna Abrahamsson, Viskafors
Seglora församling
Kent Otterdahl och Susanna Petersson, Svaneholm
Thomas Thunholm och Sandra Axelsson, Svaneholm
12
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Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakterna på våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
Ängsjöparken kl 11.00.
Torsdagar ojämna veckor.
Fagersro kl 10.00.
Björkhaga kl 11.00.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.
Det innebär att dessa
aktiviteter kanske inte
blir av i höst.
Läs mer på sidan 10.

Under hösten är middagsandakt och soppa inställd på tisdagar.
OM det skulle bli förändringar så meddelar vi detta.
Mässan på onsdagar på Kyrkligt centrum startar som vanligt, även
med fika efteråt. Gudstjänsterna i kyrkorna löper på enligt schema.
Vår diakon Elisabeth kommer att ha några samlingar i kyrkorna under
hösten på dagtid med inbjudna gäster samt enkelt fika.
Det blir enkel promenad runt Kyrkligt centrum. Prata
och gå, som avslutas med fika/samling i stora salen.
Passar dig som bara vill gå en kort promenad men tillsammans med andra. Dag och tid meddelas via predikoturerna och hemsidan. Kanske kan det bli en längre
promenad i ett annat område också. Mer information
kommer!
Kontaktperson diakon Elisabeth, tel sid 14.
Bibelstudiegruppen
Huruvida det blir något bibelstudium under
hösten avgörs av vilka rekommendationer
som utgår bl.a. från Folkhälsomyndigheten.
Eventuell uppstart kommer att meddelas
till deltagarna och på vår hemsida: https://
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Hösten 2020
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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
Musiker Susanna Moberg, susanna.moberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92
Musiker Eva Kälvelid, eva.kalvelid@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
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81
Församlingspedagog Susanne Necander,
033-20 75 86, 0727-19 75 86
susanne.necander@svenskakyrkan.se

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, gunnar.jacobson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
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
					Viskans kapell
Kinnarumma 			
Anna-Karin Apelqvist 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 Susanne Necander, Kinnarumma församling, Johan Rosén, Seglora
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
Hösten 2020
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor
6 sept		
13 sept
20 sept
27 sept
4 okt		
11 okt		
18 okt		
25 okt		
31 okt		
1 nov		
8 nov		
15 nov
22 nov
29 nov

Diakoniinstitutionerna
Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd
Församlingens diakoni
Hela Människan
Svenska kyrkan i utlandet
Sveriges kyrkosångsförbund
Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog
Drottning Silvias mödrahem i Brasilien
Svenska kyrkan i utlandet
Svenska soldathemsförbundet
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Act Svenska kyrkan
Stiftsgården Flämslätt
Act Svenska kyrkan

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 17-19,
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
SM		
Susanna Moberg, kyrkomusiker
EK		
Eva Kälvelid, kyrkomusiker
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 Gudstjänst
SEO, SM

17.00 Mässa
SEO, EK

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, EK

17.00 Mässa
MF, SM

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, EK

Viskans kapell

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

Onsdag 30 september

16e sönd e Trefaldighet
27 september

Onsdag 23 september

15e sönd e Trefaldighet
20 september

Onsdag 16 september

14e sönd e Trefaldighet
13 september

Onsdag 9 september

13e sönd e Trefaldighet
6 september

Onsdag 2 september

September

10.00 Gudstjänst
MF, EK

10.00 Mässa
SEO, SM

10.00 Gudstjänst
MF, SM

10.00 Gudstjänst
SEO, EK

Seglora
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17.00 Musik till
tröst SM
sid 4

17.00 Gudstjänst
SEO, SM

17.00 Mässa
SEO, EK

Kinnarumma

17.00 Mässa
Mf, EK

17.00 Mässa
MF, SM

Rydboholm

16.00 Temagtj
SEO, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

Viskans kapell

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

Alla Helgons dag
Lördag 31 oktober

Fredag 30 oktober

Onsdag 28 oktober

20e sönd e Trefaldighet
25 oktober

Onsdag 21 oktober

19e sönd e Trefaldighet
18 oktober

Onsdag 14 oktober

Tacksägelsedagen
11 oktober

Onsdag 7 oktober

Mikaels dag
4 oktober

Oktober

17.00 Musik till
tröst EK sid 4
10.00 Mässa
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK

10.00 Gudstjänst
SEO, SM

10.00 Mässa
MF, SM

10.00 Gudstjänst
SEO, EK

Seglora

Hösten 2020
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17.00 Gudstjänst
SEO, SM

17.00 Mässa
SEO, EK

18.00 Minnesgtj.
SEO, SM

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, SM

17.00 Mässa
MF, SM sid 4

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

Viskans kapell

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

1a sönd i Advent
29 november

Onsdag 25 november

Domssöndagen
22 november

Onsdag 18 november

Sönd före Domssöndag
15 november

Onsdag 11 november

22a sönd e Trefaldighet
8 november

Onsdag 4 november

Alla Själars dag
1 november

November

10.00 Gudstjänst
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, SM

10.00 Mässa
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, SM

16.00 Minnesgtj.
SEO, EK

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 och diakoner är inga psykologer men har erfarenhet av mångas
öden och mångas funderingar om livet, tron, tvivel, Gud och mycket
mera. Vill man ha någon att dela sina tankar och funderingar med så
står prästen eller diakonen till tjänst. Det är skönt att veta att det som
sägs stannar inom rummets fyra väggar.
Präster: Michael Flodhag och Sven-Erik Olsson.
Diakon: Elisabeth Krantz
Telefon och e-post, se sidan 14.
Sjukhuskyrkan Borås: tel 033-616 10 11.
Jourhavande präst: tel 112.
Längtar man att ta del av nattvardens mysterium och mötet med Jesus
där, kommer prästen gärna hem till dig/er.

Foto på framsidan: Foto hämtat från Unsplasch.com
Nästa manusstopp är: 23 oktober med utgivning vecka 48.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

