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Musikverksamheten
Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

En famn av kärlek

Varför skapade Gud brännässlorna mormor? frågar det
femåriga barnbarnet efter att ha rört vid de grönludna
bladen och känt smärtan. Tänk vilken alltigenom mänsklig och andlig fråga som ett litet barn faktiskt kan och
vågar formulera. Frågan hör ihop med barnets växt och
mognad och pojken förväntar sig ett rimligt svar.
Ordet varför följer oss upp i vuxenlivet. Ett ord vi skriker ut i förtvivlan när vi drabbats av det oförklarliga och
oåterkalleliga. Ett ord, som efter år av saknad av den älskade, fortfarande kan
finnas på våra läppar och i vårt hjärta. Till vem riktar du ditt varför? Förväntar du dig ett svar?
På olika sätt drabbas vi människor av livets ”brännässlor”. Ingen kommer
undan men en del drabbas till synes mer än andra. Varför, brukar även jag
fråga. Inte rakt ut i luften, utan rakt mot min Skapare och Gud. Den Gud som
varje dag välsignar mig och bevarar mig, som varje morgon lyser mot mig
som solen, som vänder sitt ansikte mot mig, ser mig och älskar mig. Trots all
den nåd och kärlek, eller kanske på grund av den, så vågar jag ropa: -Varför?
Att välsignas och bevaras av Gud betyder inte för mig att inte drabbas av det
oväntade. Det betyder att trots de drabbningar som livet innebär så är jag alltid innesluten i den famn som stavas kärlek. Jag får lita på att tack vare Guds
välsignelse möter jag aldrig det smärtsamma ensam. Gud går före och orkar
lyssna och bär mig när jag inte orkar gå.
Den lilla pojken sträcker sig upp mot mormor, som ömt lyfter upp honom i
famnen. Hon finner inget bra svar på hans fråga, hon vet inte själv. Men hennes handling får bli hennes svar. Pojken känner fortfarande av den brännande
smärtan men han är inte ensam. I mormors famn blir han tröstad, här känner
han sig trygg.
I ett år har jag fått finnas med i era församlingar. Ett fantastiskt år ur mitt perspektiv. Det jag har försökt att förmedla under detta år är att du är älskad och
att Gud har, likt mormodern, en famn som vill bära dig i livets alla skeden.
I det här numret av Kyrknytt står musiken i centrum. Musiken som är en
gåva vi får ta emot, glädjas med och tröstas av. Musiken kan också fungera
som en kärleksfull famn. Den lyckas ofta ta sig in till de vrår i vårt hjärta
som inget annat kan. Berör oss och för oss närmare Gud. Musiken skapar
också gemenskap mellan människor. Den för oss samman och ger oss möjlighet att famna varandra.
Tack för alla underbara möten detta mitt första år som präst. Nu går jag vidare. Guds frid önskar jag er!
Annika Pettersson
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Musik i sommarkväll
Onsdag 3 juni kl 19.00 i Kinnarumma kyrka
”Som ett blommande mandelträd.”
Körmusik och annat med Tonkören, Änglarna m. fl.

Söndag 7 juni kl 19.00 i Seglora kyrka
Cantabile sjunger sommarpsalmer.

Onsdag 1 juli kl 19.00 i Rydboholms kyrka

”Längst inne i mitt huvud.”
Charlotte Brorsson Trell sjunger sånger av Barbro Lindgren och
andra svenska folkvisor tillsammans med Janne Manninen,
kontrabas och Cecilia Hermansson klaviatur.

Onsdag 15 juli kl 19.00 i Seglora kyrka
”Gläd dig.”
Margareta Rosberg, sång och recitation samt
Leif Lundberg, piano, orgel och sång.

Onsdag 12 augusti kl 19.00 i Kinnarumma kyrka
”I stormens öga.” Om att söka den inre friden.
Andreas och Lena Dahlberg, sång, orgel, gitarr och dragspel.
Båda kommer från Varberg och utöver sång, musik blir
det konstutställning.

Onsdag 19 augusti kl 19.00 i Seglora kyrka

Sommarvindar med Jan Hjalmarsson och Notknäckarna.

Onsdag 26 augusti kl 19.00 i Rydboholms kyrka
Från Glenn Miller till Evert Taube.
Ett blandat program med Blåsknallarna.

Sommar 2015
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Hur tyst vore det inte utan våra kyrkomusiker?
Kantor Lena Bjelkenberg och organist/körpedagog Cecilia Hermansson är de
som ansvarar för musikverksamheten i våra kyrkor och kapell. Tillsammans
med övriga i arbetslaget planerar de gudstjänster, mässor och övrig verksamhet.
Vi träffar dem oftast på gudstjänster och mässor men de har mycket annat i
sin verksamhet. De är körledare för vuxenkörerna Cantabile och Tonkören.
Cecilia har tidvis körskola och även övningar med solister och orgelelever.
Vill du ta sång- och/eller orgellektioner, tag då kontakt med Cecilia.
I Svaneholm har Lena tillsammans med diakon Stina Jutemar Tvärdraget för
årskurs 3-6 då de sjunger, leker och pratar kring Frälsarkransen. Cecilia har
barnkörgrupp för årskurs 1 och årskurs 2-6 samt kören Änglarna där det är
högstadieungdomar
som sjunger.
Cecilia arrangerar
också musikaler tillsammans med barnkörerna och då är det en
hel del planering och
övningar för att få det
till stånd. Till skolavslutningen den10
juni, på skolgården i
Viskaforsskolan, övar
Cecilia med skolbarn.
På bilden ser vi barnkörerna som framförde musikalan ”Varmisar & Kalla Kårar” i Kinnarumma
kyrka den 19 april.
Lena och Cecilia deltar också vid begravningsgudstjänsterna i våra kyrkor
och i kapellet samt i begravningskapellen i Borås. Då är det planering med
begravningsbyrån om musikval. Vid dessa förrättningar och även vid dopgudstjänsterna och vigslar är det ofta solistdeltagande med övning i kyrkan
innan förrättningarna. Allt detta kräver planering naturligtvis och de behöver
också egen tid för att öva.
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Övrig verksamhet där vi kan träffa på Lena och Cecilia är på onsdagsmässorna då Cecilia spelar under mässan och Lena finns med på kaféet efter. Vid
andakten på tisdagarna finns någon av dem med och Lena spelar på andakterna på våra äldreboende. De ordnar körresor och köravslutningar för både
barn- och vuxenkörerna.
Lena och Tomas Rehn har övningar tillsammans med gitarrorkestern. Musik vid helgsmål och
musik i sommarkväll är också
verksamhet som kräver planering liksom körernas medverkan
i olika gudstjänster.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen 15-17 maj är det Riksfest i Borås. 600
körsångare deltar. Arrangör är Sveriges kyrkosångsförbund, där Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund ingår. Några från våra egna körer kommer att
delta.

Du som vill vara med och sjunga i kör,
välkommen på en övning och känn dig
för. Här nedan ser du tiderna för de
olika vuxenkörerna.

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.
Sommar 2015
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Predikoturerna för Kyrknytts sommarperiod finns på sidorna
14-15. På sidan 3 och här nedan presenterar vi några kyrkliga
arrangemang lite extra.
4 juni kl 11.00 konfirmation, Seglora kyrka.
Kom gärna dit och var ett stöd för pastoratets ungdomar!

20 juni kl 11.00 friluftsgudstjänst, Seglora g:a kyrkplats.
Centerkvinnorna bjuder på kaffe i hembygdsföreningens trädgård.
Vid dåligt väder är vi i kyrkan.

20 juli - 9 augusti öppen kyrka i Seglora.

Kyrkan kommer att vara öppen under tre veckor i sommar mellan kl
11-15. Välkommen in för visning, kaffeservering eller tända ett ljus.
Vill du hjälpa till? Vi önskar både värdar och hembakat. Vi träffas för
planering efter gudstjänsten som börjar kl 11.00 söndagen den 28 juni.
Frågor, hör av dig till Anna-Lena, tel 0722-44 66 49.

2 augusti kl 15.00 friluftsgudstjänst, Seglora bygdegård.
16 augusti kl 15.00 friluftsgudstjänst, Flenstorp.
Vägbeskrivning: Från Viskafors centrum, kör till R 41. Tag höger
mot Kinna och passera två avfarter till Kinnarumma. Tag vänster mot
Skephult. Efter cirka 200 meter ligger hembygdgården som andra
huset på vänster sida. Kaffeservering.

23 aug kl 14.00 friluftsgudstjänst, Seglora g:a prästgård.
Vi firar gudstjänst i gamla prästgården, numera hembygdsgården.

5 september ”ni ska få kraft”. Inspirationsdag i Örby.

Kl 13.30 – c:a 19.15.
Bibelundervisning, seminarier, särskilt program för barnen. Fika och
kvällsmat. Dagen avslutas med gemensam lovsångsmässa kl 18.00.
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Semesterstängt och semestervikarie
Sommartider på expeditionen i Kyrkligt centrum.

Öppettider som vanligt t.o.m. vecka 26, vardagar kl 10-12.
Vecka 27 och 28, öppet måndagar kl 10-12 och torsdagar kl 13-15.
Vecka 29 (13 juli – 17 juli) är det stängt.
Från måndag den 20 juli är det öppet som vanlig på vardagar.
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson har semester 13 juli – 16 augusti.
Komminister Michael Flodhag har semester 17 juni – 27 juli.
Krister I:son Lundin är vikarierande präst 13 juli – 16 augusti.
Kristers telefonnummer är 0706-481711.

Kontroll av gravstenssäkerhet

Instabila och fallande gravvårdar är en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården men även en säkerhetsfråga för besökare. Ansvaret för säkerheten på
kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö
och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt
värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att stagas upp eller läggas ned. Vi förstår
att det kan väcka starka känslor om man möts av en säkrad sten. Denna
säkring görs genom att vi sätter en påle där spännband fästes. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas. Gravstenar som inte blivit
åtgärdade inom ett år och som hindrar skötseln kan flyttas till förrådsförvaring. Plantering och annan utsmyckning behöver inte tas bort.
I vårt pastorat kommer vi att börja arbetet med att säkra gravstenar under hösten 2015 på Kinnarumma kyrkogård och våren 2016 på Seglora kyrkogård.
Kontakta oss gärna för mer information. Jesper för Kinnarumma kyrkogård
och Tomas Rehn för Seglora kyrkogård. Telefonnummer sidan 12.

Sommar 2015
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Välkommen till andakt med sopplunch i Kyrkligt centrum. Vi
har också andakter på våra äldreboenden som är öppna även
för utomstående. Här finns också lite annan information.
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 med sopplunch mellan 11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor. Start efter sommaren
25/8 med grönsakssoppa.
Välkomna.

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

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.

Liza Petersson slutar hos oss efter ett år som resursperson i barn
och ungdomsverksamheten. Liza har varit en positiv och glad kraft
hos oss och vi hoppas att hon kommer in på sökt utbildning till hösten. Vi säger tack och lycka till.
Sara Tholander kommer att börja hos oss som församlingspedagog
till höstterminen. Närmare presentation kommer i nästa nummer av
Kyrknytt.

Annika Pettersson har gjort sitt första år som präst hos oss. Vi är mycket
glada över den tid som hon varit här. Hon har berikat oss men nu måste
hon gå vidare. Hon har fått en komministertjänst i Kållered och vi önskar
henne allt gott där. Annika gör sin sista dag hos oss söndagen den 14 juni i
Seglora kyrka vid mässan med konfirmation kl 11.
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Pastoratet har barn- och ungdomsverksamhet förlagd till
Kyrkligt centrum, Svaneholms församlingshem och körverksamhet i Kinnarumma kyrka.
All barnverksamhet gör sommaruppehåll och starar igen vecka 36.
Vi hänvisar till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarummapastorat
för mer information om tider för barnverksamheten.

Minidraget har utelek vid Kyrkligt centrum.

Anhörigstöd

Hej, vi heter Marie-Louise och Pia
och jobbar med anhörigstöd på Fagersro,
stadsdel Väster.
Vårdar eller stöttar du någon och
behöver prata/fråga om någonting,
ring gärna oss på telefon 033-35 59 33
eller 033-35 52 59 mellan kl. 8-16.
Sommar 2015
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Här följer mer information för våra barn och ungdomar.
Det är alltid underbart med konfirmation, att se ungdomarna i sina vita kåpor,
högtidligt och roligt på samma gång. Årets lördagsgrupp konfirmeras i
Seglora kyrka söndagen den 14 juni kl. 11.00.
Kom gärna dit och var ett stöd för pastoratets ungdomar!

Konfirmand 2015-2016

Tonåren är en tid då mycket händer i en ung människas liv. Man
är på väg att bli vuxen och det krävs en del för att kunna orientera sig genom livet. Som ett stöd finns möjligheten att bli konfirmand – att få samtala om livet, fundera över existensen, tänka
på rätt och fel, vad som är gott och ont. Och naturligtvis få
möjlighet att tala om Gud och reflektera över vem Jesus var.
Naturligtvis åker vi också på läger och har det skoj!
Inskrivningsgudstjänst för konfirmander och föräldrar blir det i
Rydboholms kyrka söndagen den 6 september kl. 17.00.

Välkomna!

Ungdomscafé

är öppet för ungdomar från klass 6. Vi träffas varje onsdag 19-21 i källaren i
Kyrkligt centrum. Fika, samtal, pingis, biljard – eller bara hänga lite?
Höstterminen startar onsdagen den 19 augusti.

Taizé sommaren 2015

Som traditionen bjuder kommer vi åter att åka till Taizé med pastoratets ungdomar. Årets resa går av stapeln 1-10 augusti.
Kostnaden för resan är cirka 2 200 kronor och kostnaden för maten i
klostret cirka 800 kronor. De ungdomar som bor i Seglora har möjlighet att söka bidrag för resan.
För mer information och anmälan kontakta Michael Flodhag
senast 12 juni.
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Från kyrkoböckerna och kollekter

Fr.o.m. senaste Kyrknytt

Döpta
Kinnarumma församling
Vilton Svahn, Borås
Simon Bonving, Rydboholm
Vilma Winblad, Viskafors
Arvid Örn, Viskafors
Lewi Blom, Kinnarumma
Loke Lindén, Kinnarumma
Max Danell, Viskafors
Avlidna
Kinnarumma församling
Göran Michael Viktor, Viskafors
Agnes Emilia Svensson, Viskafors
Maj-Britt Berglund, Rydboholm
Agne Sigfrid Kvist, Viskafors
Kaj Artur Göran Andersson, Viskafors
Dagmar Linnea Jobsson, Kinnarumma
Avlidna
Seglora församling
Arne Sigvard Hall, Seglora
Vigda
Kinnarumma församling
Per Eliasson och Ingrid Ekstedt,
Viskafors
Jan Norberg och Mikaela Johansson, Rydboholm
Jennie Nordin och Anders Carlsson, Viskafors
Sommar 2015

Kollekter
7 juni Ortodoxa samarbetskommittén och St Andrews Church
14 juni Sv. kyrkans internationella arbete
20 juni Carl Axel Ekmans
hjäporganisation
21 juni Carl Axels Ekmans
hjälporganisation
28 juni Sv. kyrkans internationella arbete
6 juli
Norea och Stadsmis
sionen
12 juli Stadsmissionen och
Bräcke
19 juli Sv. kyrkan i utlandet
26 juli IM
2 aug
Sv. kyrkans internationella arbete
9 aug
Helsjöns folkhögskola
16 aug Sv. kyrkans internationella arbete
23 aug Bräcke diakoni och
Seglora gamla präst
gård
30 aug Rådgivningsbyrån för
asylsökande och flyktingar
Fasteinsamlingen i Kinnarumma
församling inbringade 3 578 kr
och i Seglora församling 5 944
kr. Stort tack till er som bidragit
till resultatet.
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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
Annika slutar 14 juni.
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
Liza slutar 30 juni.
Vaktmästare Seglora, Tomas Rehn, tomas.rehn@svenskakyrkan.se
0702-31 32 42
Vaktmästare Seglora, Thomas Klasson, thomas.klasson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Kinnarumma, Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
0730-22 54 93
Vaktmästare Kinnarumma, Jesper Jigbring, jesper.jigbring@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		
BL		
MB		

Michael Flodhag, komminister
Annika Pettersson, pastorsadjunkt
Krister I:son Lundin, vikarierande präst
Lena Bjelkenberg, kyrkomusiker
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
Birgitta Lundin, vikarierande musiker
Matilda Björlin, vikarierande musiker
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11.00 Mässa
SEO, CH

19.00 Musik SEO, CH s3

6e sönd e Tref 12 juli

Onsdag 8 juli

Apostladagen 5 juli

Onsdag 1 juli

9.00 Mässa SEO, MB

11.00 Gudstjänst SEO,CH

4e sönd e Tref 28 juni 9.00 Gudstjänst SEO, MB

Onsdag 24 juni

Midsommardagen
Lördag 20 juni
Johannes Döparens dag
21 juni

Onsdag 17 juni

2a sönd e Trefaldighet
14 juni

Onsdag 10 juni

1a sönd e Trefaldighet
7 juni

Onsdag 3 juni

Kinnarumma

19.00 Musik
SEO, CH sid 3

17.00 Mässa och
önskepsalmer
SEO, CH

Rydboholm

19.00 Mässa
SEO, BL

19.00 Mässa
SEO, CH

19.00 Mässa
SEO, CH

19.00 Mässa
MF, CH

Viskans
kapell

sid 3

SEO, CH

11.00 Gudstjänst SEO, MB

9.00 Mässa

11.00 Gudstjänst SEO, MB

11.00 Friluftsgtj G:a kyrkplatsen SEO, CH sid 6 kk

11.00 Konfirmation, mässa
MF, AP, CH
sid 6

19.00 Musik
SEO, LB

Seglora

26 juli

10e sönd e Tref 9 aug
Onsdag 12 aug

11.00 Mässa
MF, LB
19.00 Musik
MF, CH
sid 3
17.00 Mässa
SEO, CH

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 13.

13e sönd e Trefaldighet
30 aug

Onsdag 26 aug

12e sönd e Trefaldighet
23 aug

Onsdag 19 aug

11e sönd e Tref

11.00 Mässa
KIL, BL

9.00 Gudstjänst KIL, BL

11.00 Gudstjänst
KIL, BL

18.00 Gudstjänst KIL, LB
19.00 Musik KIL.CH s3
15.00 Friluftsgtj
kk
16 aug
FlenstorpKIL, CH sid 6

Onsdag 5 aug

9e sönd e Trefaldighet
2 aug

Onsdag 29 juli

8e sönd e Tref

Onsdag 22 juli

Kristi Förkl dag 19 juli

Onsdag 15 juli

19.00 Mässa
KIL, BL

19 mässa
KIL, BL

19.00 Mässa
KIL, BL

sid 3

10.00 Gudstjänst
SEO, CH

14.00 Friluftsgtj G:a prästgården MF, LB
sid 6

11.00 Mässa
KIL, LB
19.00 Musik SEO, LB sid 3

11.00 Gudstjänst KIL, LB

15.00 Friluftsgtj Bygdegård
KIL, BL
sid 6

11.00 Mässa KIL, BL

9.00 Gudstjänst KIL, BL

19.00 Musik KIL

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

Bild från pastoratkörens framträdande i Seglora kyrka på Skansen 2009.
Bilden på framsidan: Cecilia Hermansson och Lena Bjelkenberg
Nästa manusstopp är 17 juli 2015 med utgivning vecka 35, 2015.
Tryckt hos Handelstryck i Borås.

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

