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Kyrkoval 19 september

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Njut av det lilla

Finns det något som väcker mer sommarminnen
än psalmen ”Den blomstertid nu kommer”?
Hos mig skapar den en fridfull stämning, samtidigt som jag förknippar den med framtidstankar
och även utvärdering.
När jag som barn stod och sjöng psalmen på
skolavslutningen hade jag mycket tankar om
sommarlovet och att börja nästa årskurs. Samtidigt som man visste hur mycket man hade hunnit
med senaste läsåret. Om inte annat, så hade man ju sett det när man
fick med sig alla arbeten och teckningar hem efter sista lektionen.
Jag hade en väldigt fin barndom, bodde med familjen på landet och
fick verkligen njuta av mitt sommarlov. Vi hade massor av djur, jag
hade kompisar att leka med, föräldrar som tog med mig på utflykter
och det häftigaste av allt, jag fick åka hölass! Idylliskt är ett passande
ord. Trots det längtade jag faktiskt efter skolan. Den lilla byskolan som
låg granne med kohagen. Jag älskade skolan i lågstadiet. Det var ju
så roligt att lära sig nya saker, att få räkna i matteboken var det bästa
(bortsett från musiklektionerna)! Tänk om alla barn kunde få uppleva
det man själv upplevt på sommarlovet. Titta ut genom sovrumsfönstret
på morgonen och mötas av hästarnas gnäggande i hagen utanför. Få
sitta i trädgården eller ute på fältet bland alla höbalar som ska tas in,
och äta mammas nybakta bullar. Njuta av sommarblommornas dofter
som sprider sig i den milda sommarbrisen.
Som vuxen har jag många tankar kring sommarlovet. Jag tänker på
alla de barn som faktiskt inte får uppleva ”idyllen”. De barn som
längtar efter skolan, men av anledningen att det är bättre i skolan än
hemma. Jag tänker på de familjer som får en tuff sommar på grund av
ekonomin. Många har blivit drabbade ekonomiskt under pandemin och
det sitter föräldrar med en klump i magen. Kanske går tankarna om hur
de ska ha råd med mat i sommar när inte skolan erbjuder ett mål lagad
mat. Detta är tyvärr verklighet för många idag, vilket gör ont i hjärtat.
fortsättning, se sid 13.
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Musik i sommarkväll
Onsdag 23 juni kl 18.30 i Rydboholms kyrka
Lövet som guld i din famn
Susanna Moberg, sång
Eva Kälvelid, flygel

Onsdag 7 juli kl 18.30 i Seglora kyrka
Musik av J S Bach samt egna kompositioner.
Torbjörn Widfeldt, orgel

Onsdag 21 juli kl 18.30 i Rydboholms kyrka

När dagen fylls av fågelsång
Orgel, piano och sång med Cecilia & Jan-Olof Hermansson

Onsdag 4 augusti kl 18.30 i Seglora kyrka
En resa genom livet
Eva Kälvelid, sång, piano och orgel
Ulf Holmestrand, klarinett och saxofon
Jonas Frick, elbas

I denna tid med olika restriktioner, var god se vår hemsida för
aktuell information: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

Sommaren 2021
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.
Öppen kyrka i Seglora

Seglora kyrka är öppen för besökare sista
torsdagen i juni, juli och augusti mellan kl 17-19.

Friluftsgudstjänster under sommaren
Midsommardagen 26 juni kl 11, Seglora gamla kyrkplats.
Efter gudstjänsten bjuder Centerkvinnorna på kyrkkaffe, om det
tillåts av Folkhälsomyndigheten.

15 augusti kl 14, Seglora gamla

prästgård.

22 augusti kl 15, Flenstorp.

På R 41 från Viskafors, tag vänster
mot Skephult. Hembygdsgården finns
efter cirka 200 meter.

I denna tid med olika restriktioner, var god se vår hemsida för aktuell
information: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
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Information om annat som händer
under vår och sommar
Rydboholms kyrka

Vecka 16 startade tvättning och ommålning av tak, fönster, dörrar och
väggar.
Kyrkan beräknas vara färdig i slutet
av juni månad.

En viloplats utanför Seglora kyrka

Planering pågår för att anlägga en enkel, liten plats
i närheten av platsen där Seglora församlingshem
tidigare stod. Det enda vi vet nu är att det blir någon
mindre plantering, ett bord och bänkar för att sitta
ner.

Träffar i Seglora och Rydboholm

I dessa coronatider är det svårt att planera verksamhet.
Vår diakon Elisabeth försökte under våren att få till stånd några träffar
i Seglora och några i Rydboholm, men coronapandemin satte stopp för
dem också.
Elisabeth gör ett nytt försök till hösten och det
får du läsa om i nästa Kyrknytt.
Under sommaren kan det bli några träffar. Håll
uppsikt i predikoturerna i Borås tidning och Markbladet.
Sommaren 2021
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Barn, ungdomar och vuxna

En av årets nyheter i verksamheten!
Vuxen barngrupp sommar

Många vill ha någon aktivitet under sommartid och då föddes denna
idé. Träffarna har olika teman och det kommer finnas anpassade aktiviteter för olika åldrar. Träffarna är två timmar långa och under denna tid
hinner vi både leka, prata och fika. Vi är utomhus, i Kyrkligt centrums
trädgård.
För aktuell information, se vår Facebook-sida: vuxen-barnsamlingar i
Viskafors Svaneholm Kinnarumma.
Frågor? Kontakta Susanne tel sid 14.
Vi träffas enligt datum nedan:
Fredag 18/6
Tisdag 22/6
Tisdag 29/6
Fredag 2/7

Fira in sommarlovet		
Midsommarfirande		
Vattenlek/spel		
Kakbygge i sandlådan

kl 10-12
kl 14-16
kl 14-16
kl 10-12

Vecka 27-32 Inga träffar.

Tisdag 10/8
Tisdag 17/8
Fredag 20/8
Tisdag 24/8
Fredag 27/8
Tisdag 31/8
Fredag 3/9

Hemligt besök 		
Fira skolstarten		
Sandslottsbygge		
Picknick med sagostund
Lek med såpbubblor
Pannkaksrestaurang		
Avslutning			

kl 14-16
kl 14-16
kl 10-12
kl 14-16
kl 10-12
kl 14-16
kl 10-16

Med reservation för ändringar.
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Barn, ungdomar och vuxna

Sommaraktivitet för barn 7 – 12 år

Alla barn kommer läsa samma bok och
man läser ett visst antal kapitel inför
varje träff. När vi sen träffas en gång i
veckan pratar vi om handlingen, tankar och reflektioner och vad vi tror ska
hända i boken till nästa gång. Det gör vi
samtidigt som vi tar en lättare fika.
Boken vi ska läsa heter ”Mysteriet med de gömda skriftrullarna”, av
M.J Thomas. En spännande äventyrsbok (första boken i en serie) där
man får följa ett syskonpar och deras hund. De färdas tillbaka i tiden
och får uppleva Bibelns mest spännande äventyr.
På första träffen kommer barnen få låna med sig boken hem. Den lämnas sedan tillbaka på sista träffen.
Ledare: Susanne ”Sussie” Necander och Sara Lindgren.
Träffarna blir på tisdagar kl 11-12 i Kyrkligt centrums trädgård,V-fors
Vi träffas 22 juni, 29 juni, 6 juli och 13 juli.
I denna aktivitet kan man vara med, oavsett läskunskaper. Läsningen
ska inte vara ett hinder utan ALLA ska kunna vara med!
Behöver någon stöttning med läsningen, så löser vi det.
Kontakta Susanne, tel sid 14.
Föranmälan behövs för inköp av böcker, senast
fredag 4 juni.
Anmälan görs till Sara, tel sid 14.
Hoppas du vill vara med!

Sommaren 2021
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Barn, ungdom och vuxna
Ungdomsträffar!

Om Folkhälsomyndigheten tillåter så tänker vi oss detta:
Torsdagen den 17 juni kl 18-19 finns det möjlighet att träffas i trädgården på Kyrkligt centrum om du är 13 år eller äldre. Vi umgås och har
det trevligt tillsammans. Vi kommer bjuda på något att äta, vad beror
på väder och vind!
Vi har öppet varje torsdag fram till den 15 juli.
Anmälan sker till Saras mail, se sid 14, senast måndagen före.

Vuxen-barngrupp
Under pandemin kände vi det viktigt att erbjuda någon form av aktivitet till familjer som är hemma på dagtid, så vi erbjöd tipspromenad
varje fredag i våras. Inför påsk skulle man leta efter papperskycklingar
längs med promenaden. Ett roligt och uppskattat inslag och barnen fick
”Barnens Bästa Bibel, påsken” och ett påskägg med anpassat innehåll,
vid målgången.
Under påsklovet erbjöds en ”Vårbingo”. Man skulle leta vårtecken
längs med promenaden och försöka få bingo. Passade för alla åldrar
och man kunde samarbeta vuxen och barn, eller jobba enskilt.
Från och med vecka 15 kunde vi börja igen med fysiska träffar i
Kyrkligt centrums trädgård. Då med föranmälan.
För aktuell information, se hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma.
På bilden ser vi Christina från biblioteket i Viskafors, som deltog i aktiviteter i vuxen-barngruppen.
Vi önskar alla besökare en riktigt fin sommar!
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Sommaröppet KC och kyrkoval 19 sept.
Sommartider på expeditionen i Kyrkligt centrum
Öppettider som vanligt t o m fredag 2 juli vecka 26,
måndag-torsdag kl 13-15 och fredag kl 10-12.

Vecka 27 öppet tisdag kl 10-12 och torsdag kl 13-15.
Vecka 28-29 är expeditionen stängd.
Vecka 30-31 öppet tisdag kl 10-12 och torsdag kl 13-15.
Vecka 32-35 öppet måndag-fredag kl 10-12.
Fr o m måndag 6 september vecka 36 är det öppet som vanligt,
måndag-torsdag kl 13-15 och fredag kl 10-12.
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson har semester 14 juni-23 juli.
Komminister Michael Flodhag har semester 28 juni-8 aug.
Krister I:son Lundin är vikarierande kyrkoherde under ordinarie
kyrkoherdes semester. Kristers telefonnummer är 0706-481711.

Kyrkoval den 19 september 2021
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta
på de grupper och personer som ska besluta om frågor som
påverkar kyrkans verksamhet och framtid.
Vallokal i Kinnarumma församling är Kyrkligt centrum med öppettider
9-13 och 18-20 under valdagen.
Vallokal i Seglora församling är Seglora kyrka med öppettider
11.30-15.30 och 18-20 under valdagen.
Dessutom kommer det att finnas förhandsröstningslokal i Kyrkligt
centrum 6-19 september. Tider för dessa kommer att publiceras i
höstens Kyrknytt, som utkommer vecka 34.
Sommaren 2021
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Bilder från inspelningar
Pandemin svepte fram över världen för cirka ett år sedan och vi blev
snart varse att mycket i våra liv skulle bli mer annorlunda än tidigare.
Vi blev varse att vi inte skulle kunna umgås med nära och kära och
inte heller träffas och fira gudstjänster tillsammans. Vi fick börja hålla
fysisk distans för att minska smittspridningen.
Kinnarumma pastorat började i påskveckan 2020, med hjälp av undertecknad, spela in filmer med andakter och gudstjänster. De har publicerats på YouTube så att den som vill kan ta del av de minst 30 filmerna
som finns där. På YouTube söker du på Kinnarumma Pastorat.
Oftast pågår inspelningen 2-3 timmar för en halvtimmes färdig film
och sedan följer cirka fem timmars redigering. När filmen är klar
skickas den via Internet till Michael Flodhag som publicerar den på
YouTube.
Vi hoppas att pandemin snart är över så att vi åter kan träffas och fira
gudstjänst tillsammans och allt annat som vi längtar efter att få göra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Komminister Michael Flodhag gör sig redo att spela in nästa andakt.
En vit trådlös mygga (mikrofon) hängs på innan han drar på sig ett
vitt röcklin. Innan varje tagning kontrolleras ljudnivå, exponering och
skärpa.
Johan Rosén gör
klart för tagning
och komminister
Michael Flodhag
sitter redo att
leda oss i bön.
Under bönen har
vi altaret i bild.
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av gudstjänster under pandemin
Komminister Michael Flodhag skall
hålla sin predikan vid
dopljuset.
Vi försöker variera
oss och hitta olika
vinklar och platser i
kyrkan när vi filmar.

Vendela Zitka
läser dagens text
ur Psaltaren.

Maria och Robert
Zitka samt kantor
Susanna Moberg
sjöng lovsång till
Vendela Zitkas
pianoackompanjemang.
Bilderna är från torsdagen 21:a januari 2021 då vi i Rydboholms kyrka
filmade andakten för Tredje söndagen efter Trettondedagen.
Text och foto: Johan Rosén
Sommaren 2021
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Avlidna
Kinnarumma församling
Eino Lippu, Rydboholm
Leif Henriksson, Viskafors
Kaija Liisa Lundin, Viskafors
Lilly Cecilia Palm, Rydboholm
Britta Magnusson, Rydboholm
Bernt Dahl, Rydboholm
Siv Gunnel Axelsson, Viskafors
Ewa Järrenfors, Viskafors
Britt Johansson, Viskafors
Seglora församling
Bert Gustafsson, Svaneholm
I denna tid med olika restriktioner, var god se vår hemsida för
aktuell information: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

Välkommen att dela vår gemenskap i någon av körerna.
Susanna Moberg, körledare för TONKÖREN, övar i Kyrkligt
centrum på onsdagskvällarna mellan 19.10-20.30. Susanna leder
också ungdomskören. Vill du delta i veckomässan, välkommen 18.30.
Eva Kälvelid är körledare för CANTABILE och de träffas i Seglora kyrka på torsdagar 18-20.
Med anledning av pandemin är övningarna ändrade eller inställda.
Info på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Kontaktuppgifter till körledarna, se sid 14.
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Forts. ledaren från sid 2
I år kommer vi erbjuda mer sommarverksamhet än tidigare och jag
hoppas att alla känner sig riktigt välkomna. Hos oss är alla lika värda
och vi gör ingen skillnad på besökarna. Något som är viktigt för mig,
det är att besökarna ska komma till oss och inte känna sig utpekade
och därför bjuder vi alltid på fika i våra dagverksamheter. Ingen ska
behöva känna att man måste avstå kaffet för att den sista tian ska gå
till mjölk. Man ska inte heller känna att man är till besvär för att man
är intolerant mot något livsmedel. Allt går att lösa! Och det viktigaste
av allt. Jag hoppas att besökarna känner att de vågar prata med oss om
det jobbiga. Vi lyssnar och stöttar. Ibland behöver man få prata om det
jobbiga och då finns vi där, för gammal som ung.
Jag önskar verkligen att alla får en så fin sommar som det bara går.
Njut av det lilla. Njut av fågelkvittret och av de fina färgerna i naturen.
Försök finna en stund av lugn och ro, även om du är mitt i ett stort
kaos.
Susanne Necander, församlingsassistent

Vi önskar er alla en fin sommar.
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.
Sommaren 2021
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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
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81
Församlingsassistent Susanne Necander
033-20 75 86, 0727-19 75 86
susanne.necander@svenskakyrkan.se

Förman kyrkvaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkvaktmästare Malin Harisson, malin.harisson@svenskakyrkan.se
033-20 75 96
Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobson, gunnar.jacobson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
Kyrkvaktmästare, Elin Andersson, elin.m.andersson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95 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 församlingsassistent Susanne Necander och assistent 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
Sommaren 2021
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor
6 juni		
13 juni
20 juni
26 juni
27 juni
4 juli		
11 juli		
18 juli		
25 juli		
1 aug		
8 aug		
15 aug		
15 aug		
22 aug		
29 aug		

Pastoratets diakoni
Skara stifts folkhögskola, Hjo
Act Svenska kyrkan
Monica och C-A Ekmans insamlingsstiftelse
Monica och C-A Ekmans insamlingsstiftelse
Act Svenska kyrkan
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Svenska kyrkan i utlandet SKUT
Svenska kyrkan i utlandet SKUT
Svenska kyrkan i utlandet SKUT
Act Svenska kyrkan
Drottning Silvias mödrahem (Kinnarumma församling)
Stiftelsen Seglora gamla prästgård (Seglora församling)
IM Individuell människohjälp
Diakoniinstitutionerna

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 17-19.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
KIL		
Krister I:son Lundin, vik. präst
E Kr		
Elisabeth Krantz, diakon
SM		
Susanna Moberg, kyrkomusiker
EK		
Eva Kälvelid, kyrkomusiker
CH		
Cecilia Hermansson, vik. kyrkomusiker
För aktuell information, se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/
kinnarumma
Kyrkskjuts
Gäller till gudstjänsterna i Kinnarumma, Viskafors och Rydboholm.
För Seglora gäller från 1:a söndagen i Advent t.o.m påsk.
Kostnaden är 20 kronor per enkel resa. Ring Taxi, 033-123 123,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.
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10.00 Mässa
KIL, SM

17.00 Gudstjänst
KIL, EK

17.00 Mässa
MF, EK

Kinnarumma

18.30 Musik
MF, SM, EK sid 3

17.00 Mässa
MF, EK

17.00 Mässa
MF, SM

Rydboholm

18.30 Mässa KIL, SM

18.30 Mässa KIL, SM

18.30 Mässa SEO, EK

18.30 Mässa SEO, SM

Viskans kapell

För aktuell information, se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

Johannes Döparens dag
27 juni
Onsdag 30 juni

Midsommardagen
Lördag 26 juni

Onsdag 23 juni

Heliga Trefaldighets dag
30 maj
Onsdag 2 juni
1a sönd e Trefaldighet
6 juni
Onsdag 9 juni
2a sönd e Trefaldighet
13 juni
Onsdag 16 juni
3e sönd e Trefaldighet
20 juni

Maj-juni

11.00 Friluftsgtj
G:a kyrkplatsen
MF, SM sid 4

10.00 Mässa
KIL, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK

10.00 Mässa
MF, SM

Seglora
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10.00 Mässa
SEO, CH

Kinnarumma

18.30 Musik
KIL, CH
sid 3

10.00 Mässa
KIL, SM

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, EK

18.30 Mässa
KIL, SM

Viskans kapell

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

För aktuell information, se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

Onsdag 28 juli

8e sönd e Trefaldighet
25 juli

Onsdag 21 juli

Kristi Förklarings dag
18 juli

Onsdag 14 juli

6e sönd e Trefaldighet
11 juli

Onsdag 7 juli

Apostladagen
4 juli

Juli

10.00 Mässa
KIL, SM

10.00 Mässa
KIL, SM
18.30 Musik
KIL, SM

Seglora

sid 3

Sommaren 2021
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15.00 Friluftsgtj
Flenstorp
MF, SM
sid 4

10.00 Mässa
SEO, EK

17.00 Mässa
SEO, SM

10.00 Mässa
SEO, EK

18.30 Mässa
SEO, EK

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, EK

Kinnarumma Rydboholm Viskans kapell

För aktuell information, se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

13e sönd e Trefaldighet
29 augusti

Onsdag 25 augusti

12e sönd e Trefaldighet
22 augusti

Onsdag 18 augusti

11e sönd e Trefaldighet
15 augusti

Onsdag 11 augusti

10e sönd e Trefaldighet
8 augusti

Onsdag 4 augusti

9e sönd e Trefaldighet
1 augusti

Augusti

sid 3

10.00 Gudstjänst
SEO, EK

10.00 Mässa
MF, SM

14.00 Friluftsgtj
G:a prästgården
SEO, EK
sid 4

10.00 Mässa
SEO, EK
18.30 Musik
SEO, EK

Seglora

Hela människan

Hela människan kan man läsa som ett konstaterande, att det handlar
om en hel människa, alltså inte delar av oss. Hela människan kan man
även läsa som en uppmaning, att hela människan skall helas, alltså bli
frisk.
Att vandra tillsammans är något annat än att gå ensam. Det är ofta gott
att kunna samtala med någon man har förtroende för och inte vara ensam med sina tankar och funderingar. Att vandra är att gå framåt, med
andra ord förändringsarbete. Förändringen handlar om att det destruktiva, bittra och föraktfulla inte skall få rot och fäste i oss och att uppgivenheten tar över. Vi har någon, både synlig och osynlig som går med
oss och hjälper oss att klara av livet och skänker oss en framtidstro.
Präster och diakoner är inga psykologer men har erfarenhet av mångas
öden och mångas funderingar om livet, tron, tvivel, Gud och mycket
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 14.
Sjukhuskyrkan Borås: tel 033-616 10 11.
Jourhavande präst: tel 112.
Längtar man att ta del av nattvardens mysterium och mötet med Jesus
där, hör av dig till någon präst.
Foto på framsidan: Foto av Siim Lukka, hämtat från Unsplash.com
Nästa manusstopp är: 23 juli med utgivning vecka 34.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

