KYRKNYTT

6
1
0
2
5
rn 201

Vinte

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Några tankar om SKUT
SKUT betyder Svenska kyrkan i utlandet. Ett av mina
första förtroendeuppdrag i Kinnarumma församling var
som SKUT-ombud. Det var mitt intresse för emigration
och svenskar i utlandet som gjorde att jag engagerade
mig i detta. SKUT var också den första organisation som
fick ett fast månadsbelopp från mig. Jag var en gång på
SKUT-konferens och fick naturligtvis frågan hur många
utlandskyrkor jag hade besökt. Ingen, blev svaret då.
Numera kan jag svara, en. Under mina semesterveckor i Palma de Mallorca
så har Svenska kyrkan där varit en viktig mötesplats för mig, särskilt då
jag rest ensam. Där serveras kaffe och kanelbullar, där finns alltid någon att
prata med och där finns personal som hjälper till med frågor och problem av
olika slag. Jag har fått vara vigselvittne och senast fick jag sjunga i söndagsgudstjänsten.
SKUT har verksamhet på många platser runt om i världen. Det är i stora
städer, i många hamnar och på turistorterna. I Europa finns SKUT på 26
platser, i Asien och Australien på åtta och i Nord- och Sydamerika på nio
platser. Om jag använder Palma som exempel så firas där gudstjänst varje
söndagskväll. Ofta kommer körer från Sverige på besök. Det finns en
barn- och en kyrkokör som övar varje vecka. En eftermiddag är barn 0–7 år
tillsammans med vuxen välkomna för sång, pyssel, lek och fika, med avslutande andakt i kyrksalen. Vigslar och dop hålls både i kyrkan och på
platser runt om på ön. Den stora julbasaren varar i fyra dagar och är en
viktig inkomstkälla. Kyrkan är öppen fem dagar per vecka, stängt måndagar och lördagar. Många efterfrågar hjälp i krissituationer med stöd, samtal,
besök på sjukhus eller i fängelse. Som ni förstår har SKUT en viktig verksamhet för såväl utlandssvenskar som familjer med en svensk förälder och
turister. Alla är välkomna till denna mötesplats.
I höst har SKUT påbörjat ett värdegrundsarbete som tolkats i tre ord; Tro,
Öppenhet och Hopp. Till stöd för arbetet finns ett häfte där dessa ord speglas
och tolkas i olika kortare texter. Längst bak finns den fastslagna texten där
värdegrunden är beskriven. Tillsammans vågar vi resan mot framtiden.
Svenska kyrkan i utlandet är starkt beroende av våra kollekter för att kunna
driva sin verksamhet. Så nästa gång du kommer till kyrkan och hör att kollekten går till SKUT, tänk då på dessa ord och lägg lite extra i håven.

Med SKUT-hälsning Kjerstin Olofsson
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Gudstjänster jul, nyår och Trettondedag Jul
Julafton 		
24 december 		
			

23.00 Midnattsgudstjänst i Rydboholms kyrka
Tonkören, Olsson, C Hermansson
Julsånger 22.30

Juldagen 		
25 december 		

7.00 Julotta i Seglora kyrka
Flodhag, Björlin

Annandag Jul
26 december		

10.00 Gudstjänst på äldreboendet Fagersro
Olsson, Björlin

Annandag Jul
26 december 		

11.00 Gudstjänst på äldreboendet Björkhaga
Olsson, Björlin

Söndagen efter Jul 16.00 Önskepsalmer i Kinnarumma kyrka
27 december 		
Olsson, C Hermansson
Nyårsafton 		
17.00 Nyårsbön i Viskans kapell
31 december 		
Flodhag, C Hermansson
			Solist: Kjerstin Olofsson
Nyårsdagen 		
1 januari 		
			

16.00 Mässa i Seglora kyrka
Olsson, Åsa Hermansson välkomnas
som vår nya musiker.

Söndag efter nyår
3 januari 		

17.00 Mässa i Rydboholms kyrka
Flodhag, C Hermansson

Trettondedag Jul
6 januari 		

10.00 Gudstjänst i Seglora kyrka
Flodhag, Å Hermansson

Trettondedag Jul
6 januari		
			
			

16.00 Julsångskonsert i Kinnarumma kyrka
”En stjärna gick på himlen fram”
Barnkören, Änglarna och Tonkören.
Flodhag, C Hermansson
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Predikoturerna för Kyrknytts vinterperiod finns på sidorna
14-15. Här presenterar vi några arrangemang lite extra.
28 nov. kl 10-12 julmarknad i Seglora församlingshem.

Lotterier, auktion, kaffeservering m.m. till förmån för Svenska kyrkans
internationella arbete. Gåvor mottages tacksamt.

28 nov. kl 17.00 i Kinnarumma kyrka.

Hemvärnets musikkårs Saxofonkvartett Borås spelar svängig och
stämningsfull advents- och julmusik för oss. Medverkar gör på altoch sopransaxofon Mathias Andersson, altsaxofon Kenneth Källeman,
tenorsaxofon Oskar Andersson och barytonsaxofon PG Andersson.

29 nov kl 17.00 i Rydboholms kyrka. 1:a sönd. i Advent.
”Ett nådens år”. Medverkar gör Barnkören, Änglarna och Tonkören.

13 dec. kl 17.00 i Rydboholms kyrka.

Luciagudstjänst. Julavslutning för Minidraget,
Kyrkdraget, Tvärdraget och barnkören.

19 dec. kl 17.00 i Seglora kyrka.

Tongivarna, en grupp musikanter från Kind, framför
ett blandat program med advents- och julsånger.

27 dec. kl 16.00 i Kinnarumma kyrka.

Det blir önskepsalmer denna söndag. Psalmerna bestämmer du!

10 jan. kl 15.00 i Viskans kapell.

Familjegudstjänst med efterföljande julgransplundring och risgröt.

14 jan. 10-12 i Rydboholms kyrka.

Cafét slutar 10 december och startar 14 januari. Vill
du träffas och umgås under opretentiösa former under torsdagsförmiddagarna är du välkommen till Rydboholms kyrka mellan 10-12.
4
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Predikoturerna för Kyrknytts vinterperiod finns på sidorna
14-15. Här presenterar vi några arrangemang lite extra.
30 jan. kl 17.00 musik vid helgsmål i Seglora kyrka.

Körmusik med Viskaforskören WomenMen. Kören består av ca 45
medlemmar som framträder antingen med egen orkester eller tillsammans med stor orkester eller något storband. Repertoaren är mycket
varierande med allt från kyrkomusik via gospel, jazztoner till musikalmusik till svensk populärmusik t.ex av ABBA.
Musikalisk ledare är sedan 2010 Mikael Svedberg.

14 febr. kl 12-15 drop in vigsel på Alla hjärtans dag.

På Alla hjärtans dag står vi till tjänst för att fint,
enkelt och högtidligt viga de par som önskar.
Drop in betyder inte att man gör något ogenomtänkt utan snarare något som man bara inte fått
gjort tidigare. Kanske tycker man att gifta sig
drar med sig en så stor apparat av mycket och det
har man inte tid eller lust till.
Vill man gifta sig enkelt och smidigt, välkommen
mellan kl 12-15 till kapellet på Varbergsvägen
87 i Viskafors. Man måste ha med ett intyg om hindersprövning som
erhålls från Skattemyndigheten. Det brukar ta cirka en vecka och gäller i fyra månader. Vi förutsätter också att någon av de två är medlem
i Svenska kyrkan. Frågor, ring prästerna Michael eller Sven-Erik.

27 febr. kl 17.00 musik vid helgsmål i Kinnarumma
kyrka. Orgelmusik med f.d. domkyrkoorganist Bengt Nilsson,

Göteborg. Bengt Nilsson har skrivit musik för orgel och dans. Under
senare år har han haft ett nära samarbete med dansaren Janni Groenwold-Tchanz, vilket resulterat i konserter med dans och orgel. Bengt
Nilsson har uppträtt som orgelsolist i radio och TV samt konserterat i
många av Europas länder.
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.
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Senaste nytt från församlingsråd och kyrkoråd.
Kyrkorådet beslutade den 19 oktober föreslå kyrkofullmäktige
att den 9 november anta budget och flerårsplan 2016-2018. Den
största satsningen i budgeten är renovering av Seglora kyrka.
Seglora kyrka renoverades 1966-67 och vård- och underhållsplanen från 2006 påtalar inre renovering i rent underhållssyfte.
För att ge lite exempel på hur kostnaderna är projekterade kan
nämnas el-, brand- och larmsäkerhet cirka 2,8 miljoner, underhåll invändiga ytskikt 3,5 miljoner samt konservatorsarbetet 1,2
miljoner. I samband med renoveringen kommer man att göra ett samlingsrum under
höger läktare, göra bättre förråd och sakristia med rätt förutsättningar för textilförvaring under vänster läktare. Under orgelläktaren blir tillgänglighetsanpassad toalett
och köksutrymme. Redan idag serveras kyrkkaffe i kyrkan men man saknar vatten
och avlopp i det utrymmet. I och med att denna renovering blir gjord kommer kyrkorådet att planera för avyttring av församlingshemmet.
För att kunna göra denna stora renovering har kyrkorådet sökt bidrag, både kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag och i september fick vi beslut om
bidrag på cirka 5 miljoner, om vi renoverar enligt den arbetsbeskrivning man sökt
bidrag på. I ansökan så uppskattas att hela projektet kommer att kosta pastoratet
10,5 miljoner kronor. Resterande 5,5 miljoner kan pastoratet finansiera med egna
medel. När kyrkofullmäktige antagit budgeten i november planerar kyrkorådet att
utse en arbetsgrupp som detaljstuderar renoveringsplanerna. Ett församlingsmöte
där arkitekten kommer att medverka planeras under vinter/vår innan man går ut med
anbudsförfarande. Byggstart planeras till hösten 2016. Renovering planeras att vara
över två år.
Kyrkorådet beslutade även om kyrkoavgift (1,25) och begravningsavgift (0,24). Kyrkoavgiften betalar alla medlemmar i Svenska kyrkan och begravningsavgift betalar
alla. Fr.o.m. 2017 kommer alla svenskar betala samma begravningsavgift oavsett
var i Sverige man bor. För att man ska gå in i det nya systemet måste pastoratet ha
en begravningsavgift i balans med kostnaden. Under 2016 planeras bl.a. åtgärder
på Kinnarumma kyrkogård med nya el- och vattenledningar och asfaltering. Detta
medför en ökning av begravningsavgiften.
Anna-Lena Svensson
Kyrkorådets ordförande
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Pastoratet har barn- och ungdomsverksamhet förlagd till
Kyrkligt centrum, Svaneholms församlingshem och körverksamhet i Kinnarumma kyrka.
Kyrkligt centrum
Måndag		
Kyrkdrag årskurs 5-6 kl 15.00-16.30
Tisdag
Barnkör årskurs 2-6 kl 16.00-17.00
Onsdag		
Öppna förskolan 0-6 år kl 10.00-12.00
Kyrkdrag årskurs 3-4 kl 14.30-16.00
		
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 19.00-21.00
Torsdag
Babyrytmik 0-1 år kl 10.00-11.30
		
Minidrag årskurs 0-2 kl 13.45-15.15
Fredag
Öppna förskolan 0-6 år kl 10.00-12.00
Svaneholms församlingshem
Måndag		
Öppna förskolan 0-6 år kl 14.00-16.00
Tisdag		
Tvärdrag årskurs 3-6 kl 14.30-16.00
Kinnarumma kyrka
Onsdag
Ungdomskör kl 16.00-17.00

Söndagsskola

Terminens sista träff är 6 december. Söndag 24 januari startar vi igen efter
vinteruppehållet och fortsätter varannan vecka hela våren. Barnen är med
en stund i början av gudstjänsten. De går sedan med ledare in i vår mysiga
sakristia där vi firar ”barnens” gudstjänst. Vi sjunger, ber och lyssnar till
bibelberättelser i form av dockteater eller drama. Ibland pysslar vi. Barn i
alla åldrar är välkomna.

Seglora askgravplats, ovan, invigdes
den 8 november.
Kinnarumma askgravplats invigdes
den 25 april.
Vintern 2015-2016
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Konfirmanderna Jennifer och Carl
I slutet av september började undervisningen för de ungdomar som ska konfirmeras våren
2016. Kyrknytt kommer att följa två av ungdomarna från start till dagen då de konfirmeras
och nu presenterar vi Jennifer Lundgren och Carl Hedlund, båda från Viskafors.
Vid första samtalet med dem så ställdes frågan om vad konfirmationen handlar om för just
dem. Båda svarar att det är en fortsättning efter dopet, att lära sig mer. De har gått två gånger
hos vår konfirmationspräst Michael Flodhag och känner redan hur intresset har ökat. Skillnaden mellan de olika religionerna och skillnader som finns i olika kristna riktningar, är något
som intresserar Carl. Det är också spännande att lära känna andra i samma ålder och diskutera dessa ämnen.
Kyrkans mål med konfirmationen är bl.a. att utrusta
konfirmanderna med goda redskap för att leva som
människa i världen, känna gemenskap i gruppen och
församlingen och ge dem mod att stå upp för att alla
människor är värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det. Detta ställer de helt upp på. Respekten
för andra människor anser de båda väldigt viktigt.
”Alla är olika och folk tycker olika.” Det är det som blir
till spännande möten, säger de båda.
I undervisningen har de fått redogöra för vad kristendomen är för just dem och Jennifer gestaltade kristendomen som en ROS. Kristendomen är skönhet och frihet
och att alla är lika mycket värda.
Carl gestaltade kristendomen som ett LJUS. Ljuset är liv och när ljuset har brunnit ut så är
det inte slut utan man tänder ett nytt ljus och då är det inte längre mörkt. Leva här och nu.
I nästa Kyrknytt kommer ni att få veta mer om deras färd till konfirmationen i maj/juni.

Ungdomscafé

För dig som går 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.
Låter det intressant är det bara att komma och vara med. Ingen anmälan behövs.
Välkommen!
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Åsa Hermansson, ny kantor 1 januari 2016.
Hej
Jag heter Åsa Hermansson, är 35 år och bor i Örby.
Där bor jag med min man och mina tre barn. Jag kommer från Säffle i Värmland och studerade till kantor på
Geijerskolan i Ransäter och tog min examen 2002. Jag
har varit aktiv i kyrkan sen konfirmationstiden.
Jag är intresserad av träning och hälsa och går gärna ut i
löpspåret eller tar en cykeltur. Försöker anmäla mig till
minst två lopp per år. Kanske kommer jag på cykel till
Seglora kyrka. Ett annat stort intresse är ju förstås musik! Spelar gärna tvärflöjt i mitt jobb. Håller också på
med fiol, klarinett och blockflöjt. Det jag brinner mest
för i mitt jobb är nog körsång. Körsång räknas också in
i begreppet god hälsa. Att få dela gemenskap med varandra kring musik och att få använda sig
av musiken som uttrycksmedel. Tycker om att jobba med körklangen. Att dela tron på Jesus
med andra genom sången gör oss gott.
Den första januari 2016 börjar jag min anställning som kantor i Seglora församling. Jag längtar dit! Ser fram emot att möta nya människor och dela gemenskapen med er! Att få en sådan
vacker arbetsplats som Seglora kyrka är en välsignelse.
Vi ses snart! Åsa
Vi välkomnar Åsa på Nyårsdagen kl 16 i Seglora kyrka.

Årets jujkampanj har budskapet: Låt fler få fylla fem!
Julkampanjen pågår mellan första söndagen i Advent
29 november till Trettondedag Jul den 6:e januari 2016
Plusgiro 90 01 22-3 Bankgiro 900-1223
SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kronor.

Sisipho Sakawula är tre år och bor i
ett av Kapstadens fattigaste områden.
Här dör barn av undernäring, infektioner och bristande omsorg. Var
med i kampen mot barnadödlighet!
Stöd Svenska kyrkans internationella
arbete - för alla barns rätt till ett
tryggt liv!
Foto: Eric Miller
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Från kyrkoböckerna

Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta

Kinnarumma församling
Leia Bodén Knudsen, Rydboholm
Emilio Karam, Rydboholm
Liam Petersson, Kinnarumma
William Grimbeck, Kinnarumma
Elin Franzén, Viskafors
Lina Franzén, Viskafors
Tindra Sandin, Rydboholm
Gabriel Traderstam, Viskafors
Neah Erixon, Viskafors
Zion Jolof, Rydboholm
Seglora församling
Noel Gustafsson, Svaneholm

Avlidna

Kinnarumma församling
Ingrid Margareta Lindskog, Viskafors
Judit Elvira Sofia Holmström, Rydboholm
Henry Evald Andreasson, Viskafors
Börje Lindesgård, Viskafors
Kai Torell, Viskafors
Irma Finsberg, Viskafors
Göran Erland Widenkvist, Kinnarumma
Folke Lennart Jakobsson, Viskafors
Anne Kristina Simonen, Rydboholm
Marianne Krantz, Rydboholm
Kitty Hellsten, Rydboholm
Ulf Högberg, Viskafors
Gertrud Anna-Lisa Arvidsson, Viskafors
Birgit Maria Bredén, Viskafors
Kurt Gustafsson, Viskafors
Seglora församling
Fred Josefsson, Seglora
Anita Andersson, Seglora
Eva Johansson, Seglora
Lena Carlstedt, Svaneholm

Vigda

Kinnarumma församling
Bo Andersson och Ann-Louise Salte, Kinnarumma
Johan Klang och Terese Andersson, Rydboholm
Johan Hermansson och Emilia Andersson, Kinnarumma
Kari Vuontisvaara och Pia Andersson, Kinnarumma
Kent Magnusson och Maria Harvala, Viskafors
Jan Pether Abrahamsson och Sara Zimmermann, Viskafors
Henrik Andersson och Michelle Bergqvist, Viskafors
Duncan Moles och Jessica Ernstsson, Viskafors
Seglora församling
Thomas Herbertsson och Maria Andersson, Svaneholm
Andrej Dinu och Helen Dinu, Svaneholm
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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.
Kollekter

29 nov Sv kyrkans internationella
arbete
6 dec Individuell människohjälp IM
13 dec Sv kyrkans unga
20 dec Göteborgs kyrkliga stadsmission
24 dec Församlingens ungdomsverksamhet (Kinnarumma)
25 dec Drottning Silvias mödrahem
i Brasilien
26 dec Sv kyrkans internationella
arbete
27 dec Sv kyrkans internationella
arbete
1 jan Sv kyrkans internationella
arbete
3 jan St Andrews church och Lutherska utlandsförs. i Göteborg
6 jan Sv kyrkans internationella
arbete
10 jan Göteborgs kyrkliga stadsmission
17 jan Norea, mediemission över
alla gränser
24 jan Sv bibelsällskapet
31 jan Kyrkosångsförbund i Göteborgs stift
7 febr Sv kyrkans internationella
arbete
14 febr Församlingens diakonala
arbete
21 febr Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS
28 febr Gbgs o Skara sifts flyktingfond o Kristna fredsförelsen

Vintern 2015-2016

Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 med sopplunch mellan
11.45-13.30. Kostnad 30 kronor.
24/11 Dynamitsoppa
1/12 Kycklingsoppa
8/12 Gröt
12/1 Ärtsoppa
19/1 Pastasoppa
26/1 Kycklingsoppa
2/2
Dynamitsoppa
9/2
Sparrissoppa
16/2 Fisksoppa
23/2 Middagssoppa
Bibelsamtal
I Seglora församlingshem träffas en
grupp för att läsa och diskutera Bibeln.
Just nu läser vi ur Psaltarens böcker. Vi
är ett gott gäng men vi blir gärna fler!
Vi möts på tisdagar 13.30-15.00 ojämna
veckor. Denna terminen slutar 1 dec
och vi startar den 19 januari 2016 igen.
Välkommen.

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
11

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
Kyrkomusiker Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92
Kyrkomusiker Åsa Hermansson, asa.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 83
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
Församlingspedagog Sara Tholander, sara.tholander@svenskakyrkan.se
033-20 75 81
Vaktmästare Seglora, Tomas Rehn, tomas.rehn@svenskakyrkan.se
0702-31 32 42
Vaktmästare Seglora, Thomas Klasson, thomas.klasson@svenskakyrkan.se
0727-32 75 98
Vaktmästare Kinnarumma, Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
0730-22 54 93
Vaktmästare Kinnarumma, Jesper Jigbring, jesper.jigbring@svenskakyrkan.se
0727-32 75 96
Ordförande kyrkofullmäktige Bengt-Erik Ahlin 		
033- 29 32 06
Ordförande kyrorådet Anna-Lena Svensson 		
0320- 930 26
Ordf. Kinnarumma församlingsråd Gunilla Claesson
0702- 08 07 67
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson
0320- 930 26
Fastighetsansvarig och Kyrkogårdsansvarig, vakanta 				
Seglora kyrka och församlingshem			
0320- 910 70
Kinnarumma kyrka					
033- 29 23 66

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.
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar
Seglora
Anna-Lena Svensson
Lars Friberg
Yvonne Åkesson
Rosemary Hedén
Anette Zachrisson
Gun-Britt Svensson

0320-930 26
033-29 51 45
0705-89 10 59
0320-920 92
0320-910 25
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

0739-63 78 26

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		
ÅH		
CH		
MB		
AJ		
ALS		

Michael Flodhag, komminister
Åsa Hermansson, kantor
Cecilia Hermansson, organist
Matilda Björlin, vikarierande musiker
Annelie Jernberg, vikarierande musiker
Anna-Lena Svensson
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2a söndag efter Trettondedagen
17 januari
Onsdag 20 januari

Onsdag 13 januari

4e söndagen i Advent
20 december
1a söndag efter Trettondedagen
10 januari

Lördag 19 december

3e söndagen i Advent
13 december
Onsdag 16 december

sid 4

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, MB

17.00 Luciagudstjänst
MF, CH
sid 4

17.00 Mässa
SEO, CH

2a söndagen i Advent
6 december

Onsdag 9 december

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Musik
CH
sid 4

1a söndagen i Advent
29 november
Onsdag 2 december

Lördag 28 november

Kinnarumma Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

15.00 Familjegudstj.
SEO, CH, ÅH sid 4
18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa MF, CH

Viskans kapell

10.00 Gudstjänst
MF, CH

17.00 Musik
ALS

10.00 Mässa
MF, MB

10.00 Gudstjänst
SEO, CH

10.00 Gudstjänst
MF, AJ

Seglora

sid 4

17.00 Musik MF s 5
17.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, ÅH

18.30 Mässa SEO, CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO, CH

10.00 Familjegudstj.
Dopfest MF, ÅH
18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO, CH

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH

10.00 Mässa
SEO, ÅH

10.00 Gudstjänst
MF, CH

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

17.00 Musik
MF, ÅH
sid 5

10.00 Mässa
SEO, ÅH

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

Söndagsskola i Rydboholms kyrka ojämna veckor sid 7.
Kyrkkaffe Seglora i regel efter varje gudstjänst.
Kyrkfika efter veckomässorna Viskans kapell på onsdagarna. Kyrkfika efter gudstjänsterna Rydboholm.

3e söndagen i Fastan
28 februari

Lördag 27 februari

Onsdag 24 februari

2a söndagen i Fastan
21 februari

Onsdag 17 februari

Fastlagssöndagen
7 februari
Askonsdagen
10 februari
1a söndagen i Fastan
14 februari

Onsdag 3 februari

Kyndelsmässodagen
31 januari

Lördag 30 januari

Onsdag 27 januari

Septuagesima
24 januari

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 och Michael Flodhag.
Telefon och e-post, se sidan 12.
Sjukhuskyrkan: (patient eller anhörig) Skene 0320-778000, Borås 033-6161000
Jourhavande präst: Telefon 112

Bilden på framsidan: Viskaforseken i vinterskrud. Foto: Jan Vinkvist
Nästa manusstopp är 22 januari 2016 med utgivning vecka 8.
Tryckt hos Handelstryck i Borås.

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

