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Soppverksamheten
Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

TID FÖR OMTANKE
När jag hade varit pensionär något år fick jag förfrågan om jag
ville vara med vid soppserveringen som Kinnarumma församling driver tillsammans med Röda Korset i Kyrkligt centrum.
Jag är sedan något år tillbaka ordinarie medarbetare i grupp nr
tre. Vår grupp träffas i regel på måndagen före soppdagen och
förbereder morgondagens soppa. Då köps råvaror in och det
skalas potatis, lök och olika rotfrukter, allt beroende på vilken
soppa som skall serveras. Och naturligtvis samlas gruppen för
den obligatoriska kaffestunden. Det är just dessa små tillfällen
till gemenskap i grupperna som ger så mycket och är så viktiga.
På tisdagarna är det full fart. Varor skall hämtas, brödet och osten skall skivas och de
tre soppgrytorna skall hållas kokande. Hur ser det ut i församlingssalen? Ljusen skall
ses över och allt ifrån de första vitsipporna på våren till de sista höstblommorna sätts
i vasarna. Porslinet dukas fram och allt förbereds. Saltkaren på borden, soppgrytan
på värmeplattan och mjölkkannan och kakan till kaffet på plats. Inget får saknas!
Klockan närmar sig 11.30. Då går vi in till andakten i kapellet och får en stund av ro
och eftertanke.
Soppluncherna är en viktig mötesplats för både gammal och ung. För många som
kanske sitter ensamma hemma och äter sin lunch varje dag är tisdagssoppan ett mycket
efterlängtat avbrott i vardagen. Att en dag i veckan gemensamt få äta tillsammans och
tala med vänner och bekanta är mycket betydelsefullt. Vi välkomnar naturligtvis alla,
även de som på sin lunchrast på arbetet besöker oss. Det är så viktigt att vi har människor från olika miljöer. Ljudnivån är ofta hög och det tyder på att alla trivs och många
sitter kvar länge och pratar. Det är detta som vi tycker är så roligt och meningsfullt.
Under de år jag varit med så saknar vi från varje år många besökare. Det är vemodigt
när någon stol står tom eller när make eller maka kommer ensam då de alltid varit två
vid soppluncherna. Det är då det är som viktigast att vi alla visar medmänsklighet, blir
synliga och ägnar en stund åt någon som sitter ensam.
Jag vet att alla, både personal och förtroendevalda, i kyrkan ser med stor tacksamhet
på allt frivilligarbete som läggs ner i Kinnarumma pastorat. Bland alla är jag bara en
liten, liten kugge. Att bidra med något lite extra och vara delaktig i en gemenskap,
handlar inte alltid om prestationer, utan mer om att ta vara på varandra och göra
skillnad.
Alva Hjärth
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Sopplag 1 till vänster.
Bakre raden: Ulla-Britt Beckman, Astrid
Kvist och Karin Malmgren
Främre raden: Maj-Britt Marsh och
Kerstin Lindberg

Sopplag 2 till höger.
Bakre raden: Margareta
Eriksson och Anita
Harström.
Främre raden: Rut Mülla
och Gudrun Sandqvist

Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 med sopplunch mellan
11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor.
Välkomna.

Sopplag 3 ovan.
Bakre raden: Laila Warénius,
Gunnel Axelson, Gunvor
Klasson och Inger
Köllerström.
Främre raden: Alva Hjärt och
Kerstin Lindblad
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Fisksoppa
Nikkaluoktasoppa
Kålsoppa
Britts soppa
Fisksoppa
”Vår”soppa
Tomatsoppa
Kycklingsoppa
Ärtsoppa
Pastasoppa
Ängamatsoppa
Dynamitsoppa
Sparrissoppa/ostkaka
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Ärtsoppan och Nikkalouktasoppan är populärast.
Det har kokats soppa i gemenskap mellan Kinnarumma församling och Röda Korset i
Viskafors sedan den 15 september 1998. Initiativtagare var Ragnhild Josefsson från församlingen och Ulla-Britt Beckman från Röda Korset. Ragnhild och Ulla-Britt startade på försök
planering för tre gånger och tre personer i varje grupp. De pratade med kvinnor de kände
och det var inte så svårt att få några engagerade. De som var med från start och fortfarande
är kvar är förutom Ulla-Britt också Maj-Britt Marsh och Astrid Kvist. Första gången det
anordnades sopplunch kom det 40 personer och priset var 20 kronor.
Det är i genomsnitt 60-70 betalande gäster var gång. De populäraste sopporna är ärtsoppa
och Nikkalouktasoppa. Sopplunchen håller öppet mellan 11.45 och 13.30 på tisdagar.
Klockan 11.30 är det andakt i kapellet och det är några som uppskattar att sitta ner där en
stund och känna lugnet och höra några ord från kyrkans personal. Alla är naturligtvis välkomna dit också.
Soppkokarna anordnar också musikcafé någon eller några gånger per år. Då är det någon
artist med och det serveras naturligtvis kaffe. All behållning går till välgörande ändamål,
liksom överskottet på soppluncherna. Det kan bland annat vara tårta till boenden på äldreboenden eller andra välgörande ändamål. Röda korset och församlingen delar på ansvar,
soppkokning och överskott.
Den 9 december 2014 var det julavslutning för höstterminen och församlingen representerad
av kyrkoherde Sven-Erik Olsson tackade soppkokarna för det gångna året med blommor.
Mayvor Eriksson från Röda Korset tackade dem med en chokladask.
Soppkokarna efterlyser fler yngre som vill vara med. Med stigande ålder så behövs det nya
tillskott. Du som har några timmar över och känner att du vill hjälpa till med något riktigt
trevligt, hör av dig till Ulla-Britt Beckman tel 033-29 15 22.

Påskens gudstjänster
Skärtorsdag		
2 april		

19.00 Mässa i Rydboholms kyrka, MF, CH
19.00 Mässa i Seglora kyrka, AP, LB, Cantabile

Långfredag		
3 april		

10.00 Gudstjänst i Rydboholms kyrka, MF, CH, Tonkören
10.00 Gudstjänst i Seglora kyrka, AP, LB, Cantabile

Påskdagen		
5 april		

10.00 Mässa i Rydboholms kyrka, MF, CH, Tonkören
10.00 Gudstjänst i Seglora kyrka, AP, LB, Cantabile

Annandag påsk		
6 april

17.00 Gudstjänst i Kinnarumma kyrka, MF, CH
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PÅSK
Påsken är en av de äldsta högtiderna som fortfarande firas. I mer än 3000 år har det
judiska folket firat påsk till åminnelse av uttåget ur Egypten. I skrivande stund är en
av de mest sedda filmerna på bio en film om Mose som leder sitt folk ur slaveri till
frihet. När Jesus verkade för 2000 år sedan firade han också påsk tillsammans med
sina lärjungar. Man samlades för att äta påskmåltiden och för att högtidlighålla minnet av att Gud höll sitt löfte till patriarkerna att inte överge Israel.
Ordet påsk kommer från hebreiskans ”pesach” som betyder ”gå förbi”. Man strök
blodet från ett lamm på dörrposten så att dödsängeln skulle gå
förbi det hus man bodde i. När vi som kristna firar påsk är det
viktigt att se sammanhanget, det som hände i Egypten var viktigt
för Jesus när han firar sin sista måltid med lärjungarna.
Vinet och det osyrade brödet i påskmåltiden blir vår nattvard –
Jesus ger oss sin kropp och sitt blod. Det sker rent bokstavligt på
korset, och symboliskt i nattvardens bröd och vin. Lammets blod
som räddar Israels folk får en ny innebörd när Jesus, Guds lamm,
dör på korset.
Långfredagen är den dag när allt hopp verkar vara ute. Jesus ger
upp andan och allt är slut. Lärjungarna fylls av rädsla, gömmer sig och förstår inte
vad det är som hänt. Man tvingas att snabbt lägga Jesus i graven, det finns ingen tid
att göra honom i ordning. Påskdagens morgon förändras allt, och det är kvinnorna
runt Jesus som får förmedla det oerhörda: graven är tom, han är inte där!
Påsken blir denna morgon en livets fest, en dag där Jesus uppstår och besegrar
dödens makt. Vägen till Gud är öppnad, vägen till livet ligger framför oss – och
herden följer den som vill vandra där! Från mörker till ljus, från död till liv – påsken
i Jerusalem för 2000 år sedan förändrade allt.
Välkommen att fira påsk i kyrkan, välkommen att ta del av det Gud gav till oss genom sin son, välkommen att sjunga och ropa: ”Han är sannerligen uppstånden!!”
Michael Flodhag
Påskens gudstjänsttider hittar du på sidan 4.
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Predikoturerna för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
14-15. Här nedan presenterar vi några kyrkliga arrangemang
lite extra. Du är varmt välkommen till alla våra möten.
28 februari kl 17.00 musik i helgsmål, Kinnarumma kyrka.
”Göm mig i dina vingar”. Medverkar gör Annika Pettersson med familj.

7 mars kl 17.00 musik i helgsmål, Seglora kyrka.
Medverkar gör Jörgen Åkesson.

15 mars kl 10.00 fasteinsamling ”Livets bröd”, Seglora kyrka.
Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe i församlingshemmet och insamling till
stöd för det internationella arbetet. Gåvor, t.ex. bröd mottages tacksamt.

15 mars kl 17.00 musikgudstjänst, Rydboholms kyrka.
Tonkören framför ”Sånger från hjärtat”.

28 mars kl 17.00 musik i helgsmål, Kinnarumma kyrka.

Duo Viisa tillsammans med Cecilia Hermanson framför nytt och gammalt i
folkviseton. Duo Viisa består av Hanna Höglind, sång, fiol och nyckelharpa
och Janne Manninen, kontrabas. Båda är frilansande musiker och bor i Fristad.

9 april kl 18.00. Musikcafé, Kyrkligt centrum.

Sopplag 3 välkomnar till buffé, underhållning och kaffe. Kostnad 30 kronor.
För matens skull är vi glada om du anmäler dig senast 2 april till Anna-Karin,
kontaktuppgifter sidan 12.

12 april kl 14.00 musikgudstjänst, Seglora kyrka.
Gitarrorkestern medverkar i gudstjänsten.

19 april kl 17.00 musikal, Kinnarumma kyrka.

”Varmisar & Kalla Kårar” av Karin Runow. Barnkören med musiker medverkar.
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25 april kl 16.30 invigning av askgravlund, Kinnarumma
kyrkogård och efteråt
musikgudstjänst kl 17.00 i Kinnarumma kyrka.

Då får vi besök av välkända Metrokvintetten som hör hemma i Borås. Denna
uppstod 1956 av musiker som då i fyra år medverkat i Mats Rampes orkester.
Kvintetten har hunnit vara både kvartett, sextett och septett och turnerade i
decennier landet runt. Bara en av de ursprungliga medlemmarna är ännu med,
Bengt Nyberg vid trummorna. Övriga musiker är Jan Reinholdsson, klaviatur,
Jan-Owe Stappe, barytonsaxofon, Christer Svensson, gitarr och Stig Nordlund, bas.

10 maj kl 11.00 invigning av den gamla kyrkvägen från Hunghult till Seglora kyrka. Det blir friluftsgudstjänst på den gamla kyrkplatsen kl 14.00.
Vid dåligt väder blir gudstjänsten i kyrkan. Mer information på anslagstavlor
i Seglora när tiden närmar sig.

Fasteinsamlingen 2015 - Var med och utrota hungern.

Startar den 15 februari och då ges du möjlighet att göra något åt den orättvisa
värld vi har. SMS:a hunger till 72905 och ge 50 kr.
PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223 eller ge en gåva vid gudstjänstbesök.
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Frälsarkransen

För dig som vill veta lite mer om pärlornas betydelse startar en studiecirkel i

Seglora församlingshem den 9 april kl.14.00 – 15.30.

Vi träffas ytterligare 16 april, 23 april och 7 maj (samma tid och plats).
Välkommen!
Stina Jutemar, diakon
Frälsarkransen är ett armband som kan fungera ungefär
som ett radband. Varje pärla har sin egen betydelse och
sin egen bön.
Upphovsman är biskop emeritus Martin Lönnebo.
VÅREN 2015
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Välkommen till bibelsamtal och/eller vår körverksamhet. Vi
har andakter på våra äldreboenden som är öppna även för
utomstående. Här finns också lite annan information.
Bibelsamtal
I Seglora församlingshem träffas en grupp
för att studera Bibeln och för att samtala
om Guds ord i vår tid. Tisdagar ojämna
veckor kl 13.30 – 15.00.
Kontakta gärna Michael Flodhag för mer
information.

Andakterna på våra
äldreboenden
Torsdagar ojämna veckor.
Källhaga kl 10.15
Ängsjöparken kl 11.00
Torsdagar jämna veckor.
Fagersro kl 10.00
Björkhaga kl 11.00

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 kl 18.30. Körledare är Cecilia Hermansson.
Kören CANTABILE välkomnar dig som vill dela sångglädjen i Seglora.
Övning sker i församlingshemmet och körledare är Lena Bjelkenberg.

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, tel 033-12 70 70,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.

Vårstädning på kyrkogårdarna påbörjas vecka 13.

Cembalo
Det finns en cembalo som stått oanvänd i Seglora kyrka i många år. Är någon
intresserad av att köpa/överta denna, v g kontakta kyrkoherden.
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Pastoratet har barn- och ungdomsverksamhet förlagd till
Kyrkligt centrum, Svaneholms församlingshem och körverksamhet i Kinnarumma kyrka.
Vi hänvisar till vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kinnarummapastorat
för mer information om tider för barnverksamheten.

Söndagsskola i Rydboholms kyrka!
Vi kommer ha söndagsskola under gudstjänsten kl 17.00 varannan vecka (ojämna
veckor) hela våren med avslutning den 10 maj.
Ledare tar med barnen in i vår mysiga sakristia
under cirka halva gudstjänsten där vi kommer
lära oss om Gud och Jesus. Det kan det bli i form
av drama, flanosaga, dockteater m.m. Vi kommer
också pyssla, sjunga och be tillsammans. Alla
barn i olika åldrar är förstås hjärtligt välkomna.
Första gången kom det tio barn och vi hade jättekul! Vi fick lyssna till bibelberättelsen om Jesus
och kvinnan vid Sykars brunn. Vi diskuterade
bibeltexten tillsammans med barnen, sjöng, målade fina teckningar och bad. Eftersom det var
första gången fick alla barn en tablettask också!

Kyrkdragsläger
Barn som går i Kyrkdraget åker på läger till Rådde-

hult fredagen den 22 maj. Kl 17.30 avgår resan från
Kyrkligt centrum. Söndagen den 24 maj avslutas
lägret med andakt kl 11.00. Hemresa ca 12.30.
VÅREN 2015
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Här följer mer information för våra barn och ungdomar.
Konfirmationshögtider

Konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig själv. I dopet lovar Gud att vara med dig alla dagar. Under konfirmationstiden får du möjlighet att
upptäcka vad den gemenskapen kan innebära. När syrenen står i blom och smultronblomman trängs längs vägkanten är det tid för våra två konfirmationshögtider i Seglora kyrka
Först ut är de fantastiska ungdomar som under hösten och våren
träffats varannan torsdag i Viskans kapell. Deras konfirmationsgudstjänst firar vi
söndagen den 31 maj i Seglora kyrka kl 11.00.
Två veckor senare firar vi de fantastiska lördagskonfirmandernas konfirmationsgudstänst.
söndagen den 14 juni i Seglora kyrka kl 11.00.
Vill uppmana er alla att komma till dessa högtider för att dela glädjen och gemenskapen, kanske minnas din egen konfirmationstid eller nyfiket studera för att själv välja
konfirmation nästa år. Dessa söndagar firas endast dessa gudstjänster i pastoratet.
Har du frågor om konfirmationen eller är intresserad av att börja konfirmationsläsning till hösten kan du kontakta Michael Flodhag.

Ungdomscafé i Kyrkligt centrum

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, pratar, spelar biljard
m.m. kl 19-21. Det är öppet för alla som är 13 år och äldre och har bara stängt när
skolan har sina lov.

Fondmedel
Seglora församling förvaltar flera olika fonder. Det finns pengar att söka från
dessa, t ex för barn och ungdomar som åker på läger. Konfirmander kan söka
om man följer med på resa till Taizé. Ansökan skickas till Kyrkligt centrum i
Viskafors. Det finns fonder där man kan få bidrag om man önskar hjälp med
något speciellt och befinner sig i en utsatt situation. För ansökan, v g kontakta
diakon Stina Jutemar. För alla gäller att man ska tillhöra Seglora församling.
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Från kyrkoböckerna och kollekter

Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling

Alexander Norberg, Rydboholm
Anne Lillie Victoria Rönnberg, Borås
Amanda Adolfsson, Viskafors

Döpta
Seglora församling

Linnéa Gunnarsson, Seglora
Chelsea Apelkvist, Svaneholm

Avlidna
Kinnarumma församling

Lars Linder, Rydboholm
Per-Olof Friestedt, Borås
Märta Elisabet Sandberg, Kinnarumma
Sara Andersson, Rydboholm
Eivor Marianne Holmén, Viskafors
Alf Johansson, Viskafors
Annie Alice Benjaminsson, Viskafors
Ingemar Sven-Erik Johansson, Viskafors
Maj-Britt Arvenbjär, Kinnarumma
Gurli Sofia Ingeborg Ljunggren, Rydboholm
Lea Eliina Rällsvik, Viskafors

Avlidna
Seglora församling

Leena Halonen, Svaneholm
Bernt Gillis Roland Sörling, Seglora
Evald Sture Reinhold Henriksson, Seglora
Dagmar Hildegard Larsson, Seglora
Lennart Arvidsson, Olsfors
Ingrid Karolina Hagenvall, Seglora
Jan Olsén, Svaneholm

Kollekter
1 mars Sv. kyrkans internationella
arbete
8 mars Gbg:s o Skara stifts flyktingfond och Bräcke diakoni
15 mars IM (Kinnarumma)
Sv. kyrkans internationella
arbete (Seglora)
22 mars Svenska kyrkans unga
29 mars Sv. kyrkans internationella
arbete
3 april Kollektfri dag
5 april Svenska kyrkan i utlandet
6 april Sv. kyrkans internationella
arbete
12 april Sv. kyrkans unga i Gbg stift
19 april Bräcke diakoni
26 april Sveriges kristna råd
3 maj St. Lukas i Gbg stift och Sankta
Klaras stiftelse
10 maj Salt-Barn o unga i EFS o Credo
14 maj Lärjungagården i Torestorp
(Kinnarumma)
Norea (Seglora)
17 maj Diakoniinstitutionerna
24 maj Göteborgs kyrkliga stadsmission
25 maj Göteborgs kyrkliga stadsmission
31 maj Sv. kyrkans internationella
arbete

Julinsamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete

inbringade 20 248 kronor i Seglora församling och 8 134 kronor i Kinnarumma församling. Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till det fina
resultatet.
VÅREN 2015
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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
Pastorsadjunkt Annika Pettersson, annika.pettersson2@svenskakyrkan.se
033-20 75 87, 0739-82 18 39
Diakon Stina Jutemar, stina.jutemar@svenskakyrkan.se
033-20 75 85, 0702-56 20 83
Kyrkomusiker Lena Bjelkenberg, lena.bjelkenberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0730-22 54 91
Kyrkomusiker Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92
		

Kanslist Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Förvaltningsassistent Malin Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Församlingsass Ann-Christin Rapp, ann-christin.rapp@svenskakyrkan.se
033-20 75 86
Praktikant Liza Petersson, liza.petersson@svenskakyrkan.se
033- 20 75 81
Vaktmästare Tomas Rehn, Seglora, tomas.rehn@svenskakyrkan.se
0702-31 32 42
Vaktmästare Bo Gunnarsson, Kinnarumma, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
0730-22 54 93
Vaktmästare, Jesper Jigbring, jesper.jigbring@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Thomas Klasson, thomas.klasson@svenskakyrkan.se
Ordförande kyrkofullmäktige Bengt-Erik Ahlin 		
Ordförande kyrorådet Anna-Lena Svensson 		
Ordf. Kinnarumma församlingsåd Gunilla Claesson
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson
Fastighetsansvarig Johnny Ernstsson 			
Kyrkogårdsansvarig Claes Ström			
Seglora kyrka och församlingshem			
Kinnarumma kyrka					
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033- 29 32 06
0320- 930 26
0702- 08 07 67
0320- 930 26
0705- 32 22 49
0320- 911 13
0320- 910 70
033- 29 23 66
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar
Seglora
Anna-Lena Svensson 0320-930 26
Lars Friberg
033-29 51 45
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59
Rosemary Hedén
0320-920 92
Anette Zachrisson
0320-910 25
Gun-Britt Svensson 0320-931 16
Kinnarumma 				
Ulla-Britt Beckman 033-29 15 22
Kjerstin Olofsson
033-29 42 46
Gunilla Claesson
0702-080767
Karin Malmgren
033-29 46 80

Rydboholm
Annette Assarsson 033-29 31 33
Bengt-Erik Ahlin
033-29 32 06
Bo Sjöholm
033-29 31 34
Gunilla Alriksson
033-29 35 43
Robert o Maria Zitka 033-10 10 12
Viskans kapell
Birgittha Hillar
Eva K Vinkvist

0739-63 78 26
0320-910 24

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson
Redaktör Eva K Vinkvist, tel. 0320-910 24, 0706-69 10 24, eva.vinkvist@seglora.se
Övriga i redaktionen: Anette Zachrisson, Robert Zitka, Anna-Karin Apelqvist
Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80
Kanslist Anna-Karin Apelqvist, expeditionstid måndag-fredag, kl. 10–12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarummapastorat
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se

Predikoturerna, sid 14-15, tjänstgörande präster och kyrkomusiker.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
AP		
KIL		
LB		
CH		
IG		
RZ		

Michael Flodhag, komminister
Annika Pettersson, pastorsadjunkt
Krister I:son Lundin, vikarierande präst
Lena Bjelkenberg, kyrkomusiker
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
Ingvar Gerardson, vikarierande musiker
Robert Zitka, vikarierande musiker
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17.00 MusikCH S6

x

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
AP, CH

x

17.00 Musikgudstj
SEO, CH
S6 x

17.00 Mässa MF, CH

17.00 Mässa
SEO, LB

18.30 Mässa AP, CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO, CH

18.30 Mässa MF, CH

Viskans kapell

10.00 Gudstjänst
SEO, LB

10.00 Gudstjänst
MF, LB

10.00 Mässa
SEO, CH

Onsdag 8 april
2a sönd i Påsktiden
12 april
Onsdag 15 april

17.00 Mässa
SEO, LB

x
18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO, CH
14.00 Musik
SEO, LB

S6

S6

18.00 Passionsgudstj i
församlingsh. MF, LB

17.00 Musik MF, LB S6

10.00 Gudstjänst
SEO, LB

Seglora

Påskens gudstjänster 2 april – 6 april, var god se sidan 4.

Onsdag 11 mars
Midfastosöndagen
15 mars
Onsdag 18 mars
Jungfru Marie
bebådelsedag 22 mars
Onsdag 25 mars
Lördag 28 mars
Palmsöndagen
29 mars

Tisdag 10 mars

2a söndagen i Fastan
1 mars
Onsdag 4 mars
Lördag 7 mars
3e sönd i Fastan 8 mars

Kinnarumma Rydboholm

x

S7

17.00 Mässa
SEO, CH

x

17.00 Mässa SEO,RZ x
9.00 Gudstjänst
SEO, CH
17.00 Mässa KIL, IG

17.00 Mässa
AP, IG

16.30 Invigning av askgravlund
17.00 Musik SEO
17.00 Mässa
SEO, LB

17.00 Musikal
SEO, CH
S6

18.30 Mässa AP, CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa AP, CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa AP, CH

11.00 Mässa Konfirmation MF, AP, LB

10.00 Gudstjänst
SEO, LB

14.00 Mässa SEO, LB S7
11.00 Gudstjänst
SEO, LB

10.00 Gudstjänst
MF, IG

10.00 Familjegudstj.
Svaneholm SEO, LB

10.00 Mässa
SEO, IG

Kyrkkaffe oftast efter gudstjänsterna i Seglora, dvs kaffe och kaka. Kyrkfika, kaffe och macka, efter veckomässorna i Viskans kapell
och söndagsmässorna i Rydboholm.
Rydboholms kyrka har söndagsskola ojämna veckor, märkt 17.00.
Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 13.
S6 och S7 är sidhänvisning.

4e sönd i Påsktiden
26 april
Onsdag 29 april
5e sönd i Påsktiden
3 maj
Onsdag 6 maj
Bönsöndagen 10 maj
Kristi Himmelsfärds dag
14 maj
Söndag f Pingst 17 maj
Onsdag 20 maj
Pingstdagen
24 maj
Onsdag 27 maj
Helige Trefaldighets dag
31 maj

Lördag 25 april

3e sönd i påsktiden
19 april
Onsdag 22 april

Själavård, andlig vägledning, förbön, bikt
Präst och diakon står till tjänst för varje person som av olika anledningar behöver samtala. Man behöver inte vara i en stor livskris, utan det kan handla om hjälp att hitta rätt i
livet. Vår tystnadsplikt ger dig skydd, du kan tala helt fritt.
Själavård
Det är ett samlande begrepp för samtalsterapi med en kristen ingång, den kan ofta
pågå regelbundet under längre tid.
Andlig vägledning
Om du vill upptäcka nya djup i tron och i
dig själv. Det handlar om att i samtal, läsning, meditation och bön ta ett steg till.
Bikt
Att lasta av sig synden på Gud.

Personlig förbön
Om du behöver hjälp med att be för något särskilt. Tag kontakt så ber vi för dig
och för det som oroar eller som du söker
ledning för.
Enskild nattvard (sockenbud)
Om du inte orkar eller kan komma till
den gemensamma mässan, kan vi istället
dela måltiden hemma hos dig.

Präster: Sven-Erik Olsson, Michael Flodhag och Annika Pettersson
Diakon: Stina Jutemar (telefon, se sidan och e-post, se sidan 12)
Sjukhuskyrkan: (patient eller anhörig) Skene 0320-778000, Borås 033-6161000
Jourhavande präst: Telefon 112

Bilden på framsidan: Damerna i sopplagen.
Nästa manusstopp är 17 april 2015 med utgivning vecka 22, 2015.
Tryckt hos Handelstryck i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kinnarummapastorat

