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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Vad vill DU att Svenska kyrkan skall göra?
Var med och påverka hur du tycker att
kyrkan skall vara.
Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till
gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra. Till exempel
genom dop, bröllop, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter. Var med och stöd
kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.			
Kinnarumma pastorat som har cirka 3 800 medlemmar består av två
församlingar: Kinnarumma och Seglora. Alla som har fyllt 16 år och
tillhör Svenska kyrkan har rösträtt i valet den 19 september. Du väljer
vilka som skall bestämma på den lokala nivån i kyrkofullmäktige i
vårt pastorat.
Kinnarumma tillhör Skara stift och du kan påverka genom ditt val till
stiftsfullmäktige. Hur kyrkan skall styras i landet bestäms genom val
till kyrkomötet.
På de olika valsedlarna finns kandidater som ställer upp i valet. Du kan
sätta ett kryss framför de personer som du vill skall representera dig,
dock max tre kryss per val, inga andra noteringar får finnas på valsedlarna som då blir ogiltiga.
Läs mer om valet på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
De människor som är engagerade inom kyrkan är där för att bidra med
medmänsklighet och förståelse för dig och din situation. Genom att
rösta i kyrkovalet kan du välja vilka personer du vill skall ha inflytande i kyrkans viktiga arbete.
Gör din röst hörd!		
Valnämnden i Kinnarumma pastorat

Kyrko

val 202
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På fotot ser vi Margareta Folkesson, ordförande i valnämnden.
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Röstningslokaler
för valdag och förhandsröstning
Valdagen söndag 19 september 2021
Kinnarumma församling, Kyrkligt centrum
Varbergsvägen 87, Viskafors
Tid för röstning: 9.00-13.00 samt 18.00-20.00
Seglora församling, Seglora kyrka
Tid för röstning: 11.30-15.30 samt 18.00-20.00
På valdagen kan de som bor utanför Kinnarumma församling
också rösta i: Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, Viskafors
Tid för röstning: 9.00-13.00 samt 18.00-20.00

Förhandsröstning vecka 36 och vecka 37
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, Viskafors
Måndag 6 september 13-15
Tisdag 7 september 10-12 samt 17-20
Onsdag 8 september 13-15
Torsdag 9 september 13-15
Fredag 10 september 10-12
Lördag 11 september 9-11
				
Söndag 12 september ingen röstning
Måndag 13 september 13-15
Tisdag 14 september 13-15
Onsdag 15 september 13-15
Torsdag 16 september 10-12 samt kl 17-20
Fredag 17 september 10-12
Lördag 18 september 9-11
Har du problem att ta dig till vallokalen, var god ring Anna-Karin på
expeditionen, sid 18, så hjälper vi dig till lokalen.
Hösten 2021
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Gudstjänsttider finns på sidorna 21-23. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Lördagarna 25 september, 23 oktober och 20 november
kl 17.00, helgsmålsbön i Seglora kyrka.

En kortare/enklare gudstjänst med musik blandat med bibelord och
texter. Det finns möjlighet att få förbön. Det går också bra att tända ett
ljus för någon eller något man tänker på.
Varmt välkommen till en stunds vila, eftertanke och reflektion.

5 november kl 11.00-17.00, gravsmyckningskaffe i
Seglora kyrka och Kinnarumma kyrka.
I samband med gravsmyckningen serveras kaffe och det finns möjlighet att tända
ljus och värma sig i kyrkan.

Kl 16.00 spelas ”Musik till tröst” i både
Kinnarumma kyrka och Seglora kyrka.

27 november kl 10.00-12.00, julmarknad i
Seglora bygdegård.

Vi hoppas på en traditionsenlig julmarknad till förmån för Act Svenska
kyrkan. Gåvor mottages tacksamt. Vi planerar att mötas i bygdegården
med kaffeservering, lotterier och auktion.

Vuxenkörerna deltar i följande gudstjänster:
Seglora kyrka: 10 okt, 7 nov och 28 nov.
Kinnarumma kyrka: 10 okt, 6 nov.
Rydboholms kyrka: 28 nov.
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Återkommande aktiviteter
Tisdagssoppan på Kyrkligt centrum.

Nu äntligen tror och hoppas vi att det ska fungera att träffas igen.
Välkommen i slutet av september på en tallrik soppa, smörgås, kaffe
och kaka.Vi försöker att glesa ut platserna och kanske sitta i fler rum
om vi blir många.
Vi börjar med andakt i kapellet 11.30.
Varmt välkommen!
För exakt datum se vår hemsida och predikoturer i BT.

Bibelstudiegruppen.

Efter uppehåll på grund av coronapandemin börjar bibelstudiegruppen
i Seglora förhoppningsvis under hösten.
Håll utkik på hemsidan eller ring Michael för att få veta mer.
Kontaktuppgifter sid 18.

Utdelning av Biblar till barn födda åren 2015-2016.

Under hösten kommer vi äntligen kunna bjuda in alla barn födda år
2015-2016 till bibelutdelning.
Barnen med familj är välkomna på någon av våra familjegudstjänster
under hösten, i Kyrkligt centrum, Viskafors.
Under gudstjänsten kommer barnen få en fin Bibel
att ta med sig hem.
Det finns tre olika datum att välja på:
26/9 kl 10.00, 24/10 kl 10.00 och 21/11 kl 10.00
Anmälan till Sussie via e-post, sid 18.
Hösten 2021
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Veckokalender barnverksamheten
All verksamhet startar vecka 36.

Kyrkligt centrum
Måndag

Pysselkör åk 1-2 kl 13.30-15.00, sid 15.

Tisdag		

Vuxen-barngrupp 0-6 år kl 14.30-16.00, se nedan.

Onsdag
		
		

Projektgrupp år 1-6 kl 14.30-16.30, sid 8.
Popkören åk 3-6 kl 17.00-18.00, sid 15.
Ungdomscafé för13 år eller äldre kl 18.30-21.00, sid 9.

Torsdag

Babysång 0-2 år kl 9.00-10.30, sid 7.

Fredag

Vuxen-barngrupp 0-6 år kl 10.00-12.00, se nedan.

Lundskullegården, Kinnarumma
Torsdag

Träffpunkten åk 1-6 kl 14.30-16.00, sid 9.

Vuxen-barngrupp 0-6 år.

Tisdagar kl 14.30-16.00.
OBS. Första tisdagen varje månad medverkar musiker Eva med
sång.
Fredagar kl 10.00-12.00.
Vi kommer ha olika teman på våra träffar och variera oss mellan att
vara inomhus och utomhus. Självklart bjuder vi på lättare fika/mellanmål.
För senaste information, se vår Facebook-sida:
Vuxen-barnsamlingar i Viskafors Svaneholm Kinnarumma.
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Barn, ungdomar och vuxna
Musik för barn 0-2 år på torsdagar.
Start torsdagen 9 sept kl 9.00-10.30
i barnverksamhetens större lokal i
Kyrkligt centrum - lättillgängligt
för alla som kör barnvagn.
Sång och rörelse för de minsta tillsammans med förälder.
Välkomna, både ni som varit med
under förra läsåret och ni nya som
gärna vill vara med.Vi månar både
om att man ska känna igen sångerna och om att få lära sig nya sånger
och ramsor.
Anmälan görs inför varje torsdag till Eva, sid 18.

Vuxen-barngrupp 0-6 år med musik.

I tisdagens vuxen-barngrupp träffas vuxna med barn 0-6 år
kl 14.30-16.00.
Där kan du som är 4-6 år få sjunga med sångfröken Eva medan småsyskon leker, pysslar och pratar hos Sussie under tiden.
Tiden kl 15.30-16.00 den första tisdagen i varje månad
med start 7 sept (övriga datum 5 okt, 2 nov och 7 dec).
- sång i kapellet på Kyrkligt centrum.
- lek, pyssel och prat i samlingssalen intill.
Kontakta Eva (sång), sid 18.
Anmälan till Sussie (lek, pyssel och prat) via e-post, sid 18.
Hösten 2021
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Barn, ungdomar och vuxna
Ny verksamhet för barn i åk 1-6
i Kyrkligt centrum, Viskafors.

Vi träffas på onsdagar 14.30-16.30.
•
Matlagning
Vi lagar mat tillsammans och försöker vara ute varje gång. Sista gången bjuder vi våra familjer på kvällsmat.
Projektet pågår vecka 36-39. Sista anmälningsdagen 31 augusti.
•
Målning
Vi lär oss om olika områden i ämnet. Vi avslutar med en vernissage för
våra familjer och utställning i Viskans Kapell.
Projektet pågår vecka 40-43. Sista anmälningsdagen 31 augusti.
•
Lucia/Jul
Vi övar luciasånger och pratar om julens budskap. Vi avslutar med ett
luciatåg söndag 12/12 kl 17.00, i Rydboholms kyrka.
Projektet pågår vecka 45- 48. Sista anmälningsdagen är 31 augusti.
Ledare är Sussie och Sara.

Anmälan till Sussie via e-post, sid 18. Uppge barnets namn, årskurs,
eventuella allergier, namn och telefonnummer till förälder om kontakt
behöver tas under aktiviteten.
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Barn, ungdomar och vuxna
Start av verksamhet i Lundskullegården i Kinnarumma

TRÄFFPUNKTEN, för barn i åk 1-6.
Vi ses och äter mellanmål för att sedan ha roliga stationsaktiviteter.
Möjlighet till läxhjälp finns.

Start: Torsdag 9 september, kl 14.30-16.00.
Vid första träffen kommer barnen få ge önskemål på vad de vill ha för
aktiviteter under terminen. Undrar du något, kontakta Sussie, sid 18.

Dopfest för barn döpta åren 2019-2020.

Barnens familjer är välkomna till någon av våra familjegudstjänster i
Kyrkligt centrum, Viskafors för att sedan delta på tårtkalas efteråt,
i samlingssalen.
Det finns tre olika datum att välja på:
Söndag 26/9 kl 10.00
Söndag 24/10 kl 10.00
Söndag 21/11 kl. 10.00
Förhandsanmäl gärna till Sussie för
dopfest och bibelutdelning, via
e-post, sid 18.

Ungdomscafé på Kyrkligt centrum.

På onsdagar med start vecka 36, 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!
Ledare är Sara och Michael.
Hösten 2021
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Socialdemokraterna i
Viskaforsbygden
Välkommen till en folkkyrka i förnyelse!
Du tänker väl rösta i höstens kyrkoval?
Socialdemokraterna i Viskafors vill att Kinnarumma pastorat skall
vara en viktig aktör i Viskaforsbygdens utveckling. Kyrkans utmaningar är i mångt och mycket desamma som samhällets. Genom en stark
samverkan och en levande dialog med andra föreningar och offentliga
organisationer kan kyrkan bidra till positiva förändringar av samhället.
Vi vill utveckla en bred folkkyrklig verksamhet. Solidaritet går hand i
hand med evangeliet och kristna värderingar. Socialdemokraterna vill
ha en folkkyrka som attraherar Viskaforsbygdens invånare.

Socialdemokraterna vill prioritera och utveckla!
Samverkan och lyhördhet
För att öka delaktigheten vill vi ha en större lyhördhet för vilka förväntningar som invånare i olika åldrar har på kyrkans verksamhet.
Dialog är en del av öppenheten. En öppen och demokratisk kyrka är
HBTQ-certifierad och fri från diskriminering. Den har också en stark
samverkan med föreningar, skolor och andra offentliga organisationer.
Barn- och ungdomsverksamheten
Barnkonventionen är vår utgångspunkt. Vi vill ha fokus på blivande
föräldrar, familjer, barn och ungdom. Verksamheten ska bygga på stark
samverkan med skola, bibliotek, fritidsgård och föreningsliv. Dopet
har en central roll som kompletteras med öppen förskola, musik- och
kulturverksamhet, stöd till läxläsning och andra insatser som efterfrågas.
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Socialdemokraterna i
Viskaforsbygden
Diakoni
Diakoni är kyrkans sociala arbete och behövs för att stötta upp samhällets hjälpsystem. Ofrivillig ensamhet ger ohälsa vilket kan lindras genom gemenskap och aktivitet. Ett exempel är kyrkans och Röda Korsets samarbete med soppluncherna i Kyrkligt centrum. Vi vill skapa
fler möten och mötesplatser för olika åldrar för att möta behov och
livssituationer på såväl dagtid som kvällstid. Verksamhet kan utvecklas
genom samarbete med frivilliga och kommunens hemtjänst.
Möten över religionsgränser
Är det skillnad mellan våra kristna värderingar och judendom, islam
eller andra religiösa organisationer? Vi Socialdemokrater anser att
pastoratet skall ta initiativ till möten som bygger på samverkan med
andra religioner eller trossamfund. Kyrkan måste vara en brygga mellan människor.
Kyrkor och kyrkogårdar
Kyrkor och kyrkogårdar är bygdens historiska kulturarv som vi ska
förvalta och utveckla på ett klimatsäkert och hållbart sätt. Men hur kan
vi utöka och förbättra användningen av våra kyrkor? Kyrkorummets
storlek och akustik kan utöver gudstjänstfirande, dop, konfirmation
och begravning användas till musik, teater, konstvisning, föreläsningar
m.m.
På kyrkogårdarna finns mycket av bygdens historia. Den information
som här döljer sig vill vi hitta olika former för att levandegöra och
kanske digitalisera för bygdens invånare.
Kyrkans arbetsmiljö
För att lyckas med att utveckla och stärka verksamheten krävs att vårt
pastorat erbjuder en god såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö som
ger våra anställda trygghet och utvecklingsmöjligheter.
Nomineringslista till kyrkofullmäktige, se sid 14.
Hösten 2021
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RÖSTA I KYRKOVALET

FÖR KYRKA

Vi är en partipolitisk obunden
Seglora församlingar,
-att våra kyrkor skall vara
en plats där alla känner
sig välkomna, delaktiga
och får växa i sin tro
-att man i våra kyrkor får
ta del av evangeliet
-att det hålls regelbundna
gudstjänster i våra kyrkor
-att stödja och utveckla
barn- och ungdomsverksamheten och ge vägledning i kristen tro

-att musik och sång skall
få stor plats i församlingarnas arbete
- att den diakonala verksamheten skall vara en
resurs för alla som behöver stöd och hjälp i livets
olika skeenden
-att församlingarna skall
samverka med ideella
organisationer och bryta
utanförskap och ensamhet

Nomineringslista till kyrkofullmäktige, se sid 14.
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T 19 SEPTEMBER

ANS BÄSTA

n grupp i Kinnarumma och
, som arbetar för:
-att kyrkorna görs till
mötesplatser vid fler
tillfällen än söndagsgudstjänsterna
-att Viskans kapell hålls
öppen för ljuständning
och en enskild stund
-att utveckla digitala
lösningar med syfte att
göra kyrkans verksamhet tillgänglig för alla

-att församlingarna tar

ansvar för vår miljö

-att kyrkans kulturhistoriska arv levandegörs och
att kyrkor och kyrkogårdar förvaltas på bästa sätt
-att kyrkorna är öppna i
samband med Allhelgonahelgen

Foto: Kjerstin Olofsson
Hösten 2021
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Val till kyrkofullmäktige

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Christina Frisk, Seglora
Jan-Erik Rapp, Viskafors
Monica Haglund Borg, Rydboholm
Jan-Åke Brorsson, Viskafors
Ulla-Britt Möller, Kinnarumma
Sören Davidsson, Viskafors
Inga-Lill Nilsson, Viskafors
Stefan Eksberg, Viskafors
Inger Brorsson, Viskafors
Lennart Fors, Öd
Anna-Lena Andersson, Rydboholm
Lena Sänd, Viskafors

KYRKOVAL
19 september
till
Kyrkofullmäktige
Stiftsfullmäktige
och
Kyrkomötet.

Val till kyrkofullmäktige

För Kyrkans Bästa i Kinnarumma pastorat

Öppettider
för vallokaler
valdagen
och
förtidsröstning.
Se sid 3.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anna-Lena Svensson Forsberg, Seglora
Annette Assarsson, Rydboholm
Urban Enqvist, Seglora
Kjerstin Olofsson, Viskafors
Rosemary Hedén, Seglora
Sven-Erik Hillar, Viskafors
Kerstin Hermansson, Seglora
Agneta Johansson, Viskafors
Claes Ström, Seglora
Anette Zachrisson, Seglora
Ann Svensson, Granbäcken
Jerker Persson, Rydboholm
Morgan Karlsson, Seglora
Gunilla Lennström, Seglora
Karin Malmgren, Viskafors
Annica Johansson, Seglora
Gunnar Jacobson, Viskafors
Yvonne Åkesson, Seglora
KYRKNYTT

Våra körer
Välkommen att dela gemenskap i våra körer.
TONKÖREN i Kinnarumma församling
övar i Rydboholms kyrka.
Susanna Moberg är körledare för TONKÖREN och kören övar
onsdagar enligt nedanstående.

Jämna veckor kl 19.30-20.40.
Ojämna veckor kl 18.30-20.30.

Barnkörverksamheten i Kyrkligt centrum.

Pysselkören för åk 1-2 träffas måndagar 13.30-15.00.
Pysselstund och sångstund.
Popkören för åk 3-6 träffas onsdagar kl 17.00-18.00.
Ny barnkör med inriktning på pop och gospel.

CANTABILE i Seglora församling
övar i Seglora kyrka.
Eva Kälvelid är körledare för CANTABILE och kören övar
torsdagar kl 18-20.

På sid 4 och i predikoturerna, sist i Kyrknytt, kan du se när körerna
deltar i gudstjänsterna.
Är du intresserad av att delta i någon av körerna? Tag gärna kontakt med
körledarna, sid 18. Du är inte bunden till den församling du tillhör utan kan
välja vilken kör som du vill delta i. Varmt välkommen.
Hösten 2021
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Årets konfirmation 5-6 juni
Här brukar det vara ett ”vanligt” konfirmationskort, men detta år blev
det inte som vanligt. Pandemin gjorde att vi fick tänka om angående
konfirmation, men så bra det blev!
Under två varma, fina dagar hade vi pilgrimskonfirmationer. Varje
konfirmand fick bjuda in åtta gäster till att gå en pilgrimsvandring i
Seglora. Konfirmanden med sina gäster möttes vid Seglora kyrka av
en pilgrimsguide.
Guiden och konfirmanden fick byta om till pilgrimskläder, välja en
stav och packa ryggsäcken med fika. Vandringen började med en inledning om vad pilgrimsvandring är för något.
Man gick sedan under tystnad. Under vandringen skedde ett antal
stopp då pilgrimsguiden berättade kort om pilgrimens sju nycklar:
frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och
delande. Tillsammans fick man dela tankar kring dessa ord.
Vandringen avslutades i kyrkan med en stämningsfull konfirmation i
all enkelhet.
Michael Flodhag och Sara Lindgren vill tacka alla som ställde upp
som pilgrimsguider och gjorde dessa dagar möjliga att genomföra!
På foto till vänster
ser vi Michael
Flodhag, Lova Björn
och Matilda Björlin.
Till höger ser vi Neo
Caron.
Foto: Privat
Namnen på årets konfirmander, se nästa sida.
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Konfirmation 2021-2022
Pastoratet bjuder in till två olika grupper. Den första är en grupp som
träffas på torsdagar kl 16.30-18.30 varannan vecka (jämna veckor).
Den andra gruppen träffas på lördagar kl 10.00-14.00 (en gång i månaden) och har tema kring friluftsliv och pilgrimsvandringar.
För båda grupperna gäller: Inskrivning,
söndagen den 5 september kl 17.00 i
Rydboholms kyrka.
Ett dygns läger 17-18 september och
bibelutdelning söndagen den 19 september kl 17.00
i Rydboholms kyrka.
För mer information – kontakta Michael eller Sara,
sid 18.

Konfirmander 2020-2021.
Kinnarumma församling		
Alma Ahagen, Borås		
Emmy Andersson, Rydboholm
Christian Anttila, Viskafors
Lova Björn, Viskafors
Olivia Blomquist, Rydboholm
Kevin Bylund, Viskafors
Neo Caron, Viskafors
Molly Daviand, Viskafors
Olle Göransson, Viskafors
Moa Johansson, Viskafors
Lucas Nilsson, Viskafors
Stella Sjöhage, Viskafors
Hanna Wiking, Viskafors
Hösten 2021

Seglora församling
Wilhelm Alexanderson, Seglora
Simon Jansson, Seglora
Minette Karhu, Svaneholm
Ida Kuusisto, Svaneholm
Emma Norder, Seglora
Agnes Wangfelt, Svaneholm
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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, 0738-22 39 89
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 Malin slutar 1 oktober.
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81
Församlingsassistent Susanne ”Sussie” Samuelsson
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 Tjänstledig.
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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 Samuelsson och Anna-Karin Apelqvist samt Johan Rosén,
Seglora församling.
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 t.o.m. 2021-12-31.
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 -15 fredag kl 10 -12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Hösten 2021
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor
5 sept
Ekumeniskt arbete, kyrkornas världsråd
12 sept
Pastoratets diakoni
19 sept
Hela Människan
26 sept
Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrå		gor i Västsverige
3 okt		
Svenska kyrkan i utlandet
10 okt		
Sveriges kyrkosångsförbund
17 okt		
Skara stiftshist. sällskap/Sv. kyrkans unga, Skara stift
24 okt		
Asylrättscentrum
31 okt		
Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog
6 nov		
Svenska kyrkan i utlandet
7 nov		
Svenska soldathemsförbundet
14 nov
Act Svenska kyrkan
21 nov
Göteborgs kyrkliga stadsmission
28 nov
Act Svenska kyrkan

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.
Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
E Kr		
Elisabeth Krantz, diakon
SM		
Susanna Moberg, kyrkomusiker
EK		
Eva Kälvelid, kyrkomusiker
20
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17.00 Gudstjänst
SEO, EK

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, SM sid 17

17.00 Mässa
MF, SM sid 17

18.30 Mässa
MF, EK

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, EK

Rydboholm Viskans kapell

10.00 Mässa
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK

Seglora

16e sönd e Trefaldighet
19 september

10.00 Gudstjänst
KYRKOVAL sid 3 MF, SM
KYRKOVAL sid 3
18.30 Mässa
Onsdag 22 september
SEO, SM
17.00 Helgsmålsbön
Lördag 25 september
EKr, EK
sid 4
17e sönd e Trefaldighet 17.00 Mässa
10.00 Familjegudstj.
26 september
SEO, SM
SEO, EK sid 5+9
18.30 Mässa
Onsdag 29 september
MF, EK
Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Onsdag 15 september

15e sönd e Trefaldighet
12 september

Onsdag 8 september

14e sönd e Trefaldighet
5 september

Onsdag 1 september

September
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17.00 Gudstjänst
SEO, SM
sid 4

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, EK

17.00 Mässa
MF, SM

17.00 Mässa
MF, EK

Rydboholm

10.00 Familjegudstj.
SEO, EK sid 5+9
18.30 Mässa
MF, EK

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, EK

18.30 Mässa
SEO, SM

Viskans kapell

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

22a sönd e Trefaldighet
31 oktober

Onsdag 27 oktober

21a sönd e Trefaldighet 17.00 Mässa
24 oktober
SEO, SM

Lördag 23 oktober

Onsdag 20 oktober

20e sönd e Trefaldighet
17 oktober

Onsdag 13 oktober

Tacksägelsedagen
10 oktober

Onsdag 6 oktober

Mikaels dag
3 oktober

Oktober

10.00 Gudstjänst
MF, EK

17.00 Helgsmålsbön
EKr, EK
sid 4

10.00 Mässa
MF, SM

10.00 Gudstjänst
SEO, EK
sid 4

10.00 Mässa
MF, EK

Seglora

Hösten 2021
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17.00 Mässa
SEO, EK

16.00 Musik till
tröst SM
sid 4
16.00 Minnesgudstj.
SEO, SM
sid 4

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, SM sid 4

17.00 Mässa
MF, SM

Rydboholm

10.00 Familjegudstj.
SEO, EK
sid 5+9
18.30 Mässa MF, EK

18.30 Mässa
SEO, SM

10.00 Mässa
SEO, SM
18.30 Mässa MF, EK

18.30 Mässa
SEO, SM

Viskans kapell

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Domssöndagen
21 november
Onsdag 24 november
1a sönd i Advent
28 november

Lördag 20 november

Onsdag 17 november

Sönd före Domssöndag
14 november

Onsdag 10 nov

Alla Helgons dag
Lördag 6 november
Alla Själars dag
7 november

Fredag 5 november

Onsdag 3 november

November

10.00 Mässa
MF, EK

sid 4

17.00 Helgsmålsbön
EKr, EK
sid 4

10.00 Gudstjänst
MF, SM

16.00 Musik till
tröst EK
sid 4
10.00 Mässa
SEO, EK
16.00 Minnesgudstj.
SEO, EK
sid 4

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
mer. 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 18.
Sjukhuskyrkan Borås: tel 033-616 10 11.
Jourhavande präst: tel 112.
Längtar man att ta del av nattvardens mysterium och mötet med Jesus
där, hör av dig till någon präst.
Foto på framsidan: Privat foto från årets konfirmanders pilgrimsvandring.
Nästa manusstopp är: 22 oktober med utgivning vecka 47.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

