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Våren

Tema: Våra körer

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

På väg ut ur riddar Katos rum
Efter en regnig och mulen höst, en konstig jultid och en tidvis smällkall januari månad, kan
vi ändå vara på väg mot en ljusare framtid?
Många av oss har blivit mer medvetna om
behovet av att få möta människor i vardagen.
Att få samtala, utbyta några korta ord med någon, få respons på något vi funderar på. Det vi
normalt betraktar som självklart har blivit något
dyrbart.
Nu är ljuset på väg tillbaka med full kraft och
när vi ser att naturen börjar vakna kan vi börja ”ladda våra batterier”
igen - uppfyllas av alla synintryck, dofter och ljud. Jag känner ändå
tacksamhet över det halvår som gått; över att ha kunnat musicera,
skapa andakter ”i digital form” med kollegor, musiker och sångare.
OCH för att i skrivande stund känna mig frisk!
Vi är många som håller ut i väntan trots att ingenting tycks ske. Men
hoppet är ju i sig en slags lycka och vi gör klokt i att hålla fast vid
det. Kanske har fler än jag ibland känt det som om vi vore fåglar som
stängts in i riddar Katos rum. (Astrid Lindgrens berättelse om pojken
Mio.) Och så plötsligt öppnas ett fönster och vi kan flyga ut efter vår
långa fångenskap. ”Och jag såg att natten var slut och att morgonen
hade kommit.” (ur Mio, min Mio)
Till sist en vers ur en sång som används inom Iona Community med
text av John L. Bell och Graham Maule. Översättning: Victoria Rudebark och Leif Nahnfeldt.
Vi bara anar hur du helar, hur du hör var plågads rop;
men vi vill tro du hör var bön där omsorg möter tvivlets tro.
De händer som av spikar märkts de bär oss i vår bräcklighet;
Gud håll, beskydda, hela oss, från död till liv i evighet.
Eva Kälvelid, kantor
2

KYRKNYTT

Årets fasteaktion 14 februari - 28 mars
Årets fasteaktion ska bidra till
att lindra konsekvenserna av
coronapandemin.
När samhällen slagits sönder
både socialt och ekonomiskt
fortsätter Act Svenska kyrkan
tillsammans med partner att
arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat. De samhällen vi
vill vara en del av att bygga
upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och
bättre rustade än tidigare.
Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det.
Stöd årets fasteaktion.
Din gåva räddar liv!
Läs mer sidan 11.

NYHET! Digitala föräldragrupper

Under våren kommer vi dra igång med denna nyhet för nyblivna
föräldrar. Vi vet att ni är många som saknar just
föräldragrupper, att få sitta och prata med andra
föräldrar som har barn i samma ålder. I vanliga fall
finns det grupper via andra instanser, men under
pandemin har dessa blivit inställda. Därför har vi
nu valt att satsa på digitala träffar.
Anmälan behövs för att sända ut digital inbjudan till varje deltagare.
Besök vår hemsida www.svenskakyrkan.se/kinnarumma, eller kontakta
Susanne Necander, tel sid 14, för besked om startdatum.
Våren 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.

			Historiska promenader

Under våren kommer vi att starta upp en ny aktivitet, som vi kallar
historiska promenader. Dessa kan man göra oavsett pandemi. De arrangeras i Kinnarumma, Rydboholm, Svaneholm och Viskafors.
Man laddar ner en QR-app till sin telefon och
sen läser man in QR-koder på de olika platserna.
Bakom dessa koder gömmer sig historiska
fakta om kyrkan i omgivningen och även en
del fakta om den fina bygd vi bor i. Helt fantastiskt vad mycket fakta det finns sparat!
Man kan välja att besöka alla QR-koderna på
en gång eller att besöka en QR-kod åt gången.
Det är valfritt.
Förena gärna nytta med nöje och packa picknickkorgen och ta en promenad.

All information om datum för dessa promenader kommer att finnas
på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.

		
Kulturled i Seglora
Vi vill också informera om den fina kulturleden i Seglora, iordningställd av Seglora byalag. Där finns ingen QR-kod men en broschyr,
se nedan, i en låda vid busskuren vid kyrkan.
Leden är cirka 2,5 km och man kan gå
från vilket håll man vill, den går förbi
kyrkan, hembygdsgården, bygdegården
och tillbaka till kyrkan. Promenadvänligt med asfalt för alla.
Det finns också en slinga förbi Viskadalens folkhögskola om man vill gå
längre, cirka 3,5 km.

Träffar i Seglora och Rydboholm

I dessa coronatider är det svårt att planera verksamhet, men diakon
Elisabeth försöker att få till stånd några träffar i Seglora och några i
Rydboholm under våren.

Dag och tid publiceras i Borås Tidning, Markbladet
och på hemsidan,, www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Tanken är att vi ska ha musik och sång
och någon som gästar
oss och naturligtvis fikar vi.
Vi ser fram emot att träffas på ett coronasäkert sätt.
Våren 2021
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Barn, ungdomar och vuxna
Veckoaktiviteterna är pausade under den pågående coronapandemin.
Vi hoppas att vi kan snart kan börja med dem igen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Håll utkik på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Se också informationen om vårens digitala
föräldragrupper på sidan 3.

		

Kyrkdraget och Minidraget

När terminen startade upp i september förra året, bestämde vi oss för
att vara ute med våra barngrupper. Vi hittade på en massa roligt! Grillade, lekte, pysslade m.m.
Sen kom det mer regler på hur många man
fick träffas och var. Då beslutade vi att barnen fick komma kortare tid och istället fick
de med sig en påse med uppgifter/pyssel om
frälsarkransen. Sen kom det ännu mer regler,
då beslutade vi oss för att pausa gruppen för
terminen.
Nu är det nytt år och vi ställer om!
Kyrkdraget och Minidraget kommer att bli digitalt. Jag (Sara) och
Sussie spelar in ett avsnitt i veckan som just nu handlar om de andra
pärlorna i frälsarkransen som vi inte har pratat om. Barnen får hämta
en påse hos oss med pyssel/uppgifter i som är till varje pärla.
Vi hoppas att få möta alla barnen igen så snart som möjligt!
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Barn, ungdomar och vuxna

			Vuxen-barngrupp
Som så mycket annat i samhället var vi tvungna att pausa vår verksamhet i slutet av november och resten av förra året. För att på något sätt
nå ut till alla barnfamiljer och samtidigt ge dem lite guldkant på tillvaron, bestämde vi oss för att dela ut pysselpåsar med olika julpyssel.
Påsarna blev populära och vi delade ut dem till 32 familjer.
Utöver detta sände vi en digital julkalender på vuxen-barngruppens Facebooksida. I pysselpåsarna låg adventskalendern från Act Svenska kyrkan (kyrkans
biståndsarbete). I varje avsnitt öppnade
vi den gemensamt och pratade lite kort
om innehållet. Avsnitten innehöll blandad
kompott, adventsdikter, Lucia, pyssel från
påsarna som delats ut, julbak, julkortets
historia, läsning ur Barnens bästa Bibel Julen och mycket, mycket mer.
Även julkalendern blev omtyckt och detta
kanske är något man kan utveckla vidare till nästa jul, vem vet?!
Under våren träffas vi i vuxen-barngrupp, utomhus varje fredag vid
Kyrkligt centrum i Viskafors, kl 10-12.
Uppdatera er på vår Facebooksida: Vuxen-barnsamlingar i Viskafors Svaneholm Kinnarumma.		

Ungdomscafé på Kyrkligt centrum

Caféet har varit stängt nästan hela höstterminen tyvärr.
Från och med vecka 4 kommer de som är konfirmandledare få möjlighet att träffas utomhus på onsdagar
mellan 17-18.
Man får anmäla sig, då vi kan vara max 8 personer.
Elden kommer att vara tänd och vi äter något gott och
umgås!
Våren 2021
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Att sjunga i kör är roligt
I Sverige är det många som sjunger i kör, i kyrkokörer eller andra
körer. Det är nyttigt sägs det och ger också en fin gemenskap mellan
människor. Man blir glad av att sjunga tillsammans. De tycker också
de som sjunger i pastoratets körer: Det är roligt!
Våra körledare Eva och Susanna har ställt några frågor till kördeltagarna om hur de upplevt att mycket
har varit inställt under 2020 i kyrkan.

Att sjunga i kör är som att promenera i en park, cykla på en gammal järnvägsbank, springa uppför
berget eller på skidor kasta sig
utför slalompisten, stå vid havet
och känna vinden i ansiktet eller
sitta på en uteservering och lyssna
till stadens sorl.
Körsång hör livet till!
Sång i mindre grupper och olika
konstellationer kräver också arbete i form av repetition och
koncentration och är lärorikt och spännande.
Kan vi börja nu?
Jag vill höra ”NU KÖR VI!

Kändes väldigt fint att få sjunga
julsånger utanför Björkhaga–
det gjorde att min julafton blev
väldigt bra.
Det kändes också fint att få
spela in, men lite pirrigt! Må
din väg är jättefin att sjunga –
särskilt i stämmor!

Det kändes bra med
den repertoar vi sjöng.
Trevligt, roligt och
inspirerande.
Lite spänt första gången vi skulle spela in.

Vad jag tror att jag för alltid kommer att ha med mig efter detta är att
man inser vad, vem, vilka, vilket som är viktigt i livet och att man i
detta inser hur mycket man fyller sitt liv med saker som egentligen inte
har något värde. Vilket gör att man kanske lär sig att prioritera rätt
saker.
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Att sjunga i kör är roligt
Vår ungdomskör är från
vänster: Johanna Nordström, Amber Winberg,
Vendela Bonving och Vendela Zitka.
I kören finns också Sanna
Ljunggren, som inte kunde
närvara vid fotograferingen.
De har varit med olika
länge i vår ungdomskör
men det har en sak gemensamt: Det är så roligt att
sjunga i kören!
Nu längtar de till att börja
öva igen då det har varit dåligt med det under pandemin. Särskilt spännande är det att planera ett musikcafé med Frederik Nilsson. Där ska
de presentera en del sånger från Laleh och olika Musicals. Fram till
dess får de sjunga på hemmaplan, då de alla är goa kompisar och gärna
träffas på fritiden.
Ungdomskören och grupper av körmedlemmar har deltagit på inspelningar av andakter under pandemin. Gå till You tube och sök Kinnarumma pastorat så hittar du inspelningarna.

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.
Våren 2021
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Från församling och pastorat
		Resultat av julinsamlingen
Trots att det inte varit försäljningar och gudstjänster under december
har det ändå kommit in en del pengar till julinsamlingen.
Resultatet blev:
Kinnarumma församling 4 049 kronor
Seglora församling
8 652 kronor
Stort tack till er alla, som på olika sätt bidragit till det fina resultatet.

		

Information om gravskötsel

Kyrkan erbjuder gravskötsel med tre olika förfaringssätt.
- Lägga in en order för det året som är och få faktura.
- Skötselavtal som löper tills man säger annat och få faktura en gång
om året.
- Avräkningsavtal. Man sätter in en summa pengar som tas till skötseln
tills pengarna är slut.
Skötsel som det handlar om är; grundskötsel, vattning, vårplantering,
sommarplantering, granris och vinterdekoration.
För mer information och bokning av avtal, kontakta expeditionen i
Kyrkligt centrum. På sid 15 hittar du telefon- och öppettider.

Vårstädning på kyrkogårdarna
påbörjas i år vecka 13.
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Från församling och pastorat
Många av våra verksamheter är drabbade av de restriktioner som vi
har nu på grund av pandemin. Då vi har en omtanke om varandra, att
man inte ska träffa många andra i olika sammanhang, blir det många
som blir påverkade. ”Det är väldigt tråkigt” hör vi ofta.
Visst sker en del möten digitalt, både vad det gäller unga och äldre,
vilket är bra fast inte riktigt samma sak. Ändå gör dessa digitala möten
att man kan gå framåt i olika ärenden och verksamheter och känna att
man trots allt är en del i ett sammanhang.
Vad det gäller våra gudstjänster får vi ser hur det blir framöver. Gudstjänsterna som publiceras i detta nummer av Kyrknytt gäller om läget
blir mer normaliserat och förändringar blir till det bättre, vad det gäller
smittoläget. Därför återstår bara att se hur det verkligen blir framöver.
För att få senaste informationen, se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Vi ser alla fram emot att vi snart kan mötas i våra olika sammankomster och gudstjänster.

Om fasteinsamlingen från sidan 3.

Gåvor som förändrar

Prisexempel:
• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.
• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.
• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.
• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.
• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.
• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under
coronapandemin.
Våren 2021
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Hilja Chase, Kinnarumma
Seglora församling
Vidar Boo Rundström,
Svaneholm

Avlidna
Kinnarumma församling
Gustav Bengtsson, Viskafors
Rune Johansson, Viskafors
Lars Carlsson, Viskafors
Gunvor Svensson, Rydboholm
Kenneth Hermansson, Viskafors
Elina Glimsell, Viskafors
Kjell Johansson, Viskafors
Erik Georg Vilhelm Johansson,
Viskafors
Ingrid Henriksson, Rydboholm
Fred Berggren, Rydboholm
Seglora församling
Lars Friberg, Borås
Stefan Gustafsson, Svaneholm
Dick Öberg, Seglora
Lars-Ivar Karlsson, Seglora
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Våra återkommande aktiviteter
Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer under coronapandemin.
I Borås tidning och Markbladet publicerar vi med
annons eller under predikoturer eventuella aktiviteter
som vi kan genomföra. Titta gärna där varje vecka
och även på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

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.
Våren 2021

13

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
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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--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 13.00-15.00 fredag kl 10.00-12.00.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Våren 2021
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor
7 mars		
14 mars
21 mars
28 mars
4 april		
5 april		
11 april
18 april
25 april
2 maj		
9 maj		
13 maj
16 maj
23 maj
		
30 maj

Act Svenska kyrkan
Pastoratets diakoni
Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund
Act Svenska kyrkan
Svenska kyrkan i utlandet SKUT
Act Svenska kyrkan
Flämslätts stiftsgård
Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS
Göteborgs och Skara stifts flyktingfond
Sveriges kristna råd
Svenska kyrkans unga i Skara stift
Svenska kyrkans unga och Salt, barn och unga i EFS
Flämslätts stiftsgård
Internationella arbetet i Skara stift för dess arbete med
utbyte för ungdomar och studerande/pastorsadjunkter
Act Svenska kyrkan

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 17-19.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
E Kr		
Elisabeth Krantz, diakon
SM		
Susanna Moberg, kyrkomusiker
EK		
Eva Kälvelid, kyrkomusiker
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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17.00 Mässa
SEO, EK

17.00 Mässa
MF, SM

10.00 Familjegudstj
SEO, EK

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

Seglora

17.00 Helgsmålsbön
E Kr, EK

10.00 Gudstjänst
MF, SM

10.00 Mässa
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK

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

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

Palmsöndagen
28 mars

Lördag 27 mars

Onsdag 24 mars

Jungfru Marie
bebådelsedag
21 mars

Onsdag 17 mars

17.00 Gudstjänst
SEO, EK

17.00 Mässa
MF, EK
18.30 Mässa SEO, SM

Viskans kapell

3e söndagen i Fastan
7 mars
Onsdag 10 mars
Midfastosöndagen
14 mars

Rydboholm
18.30 Mässa MF, SM

Kinnarumma

Onsdag 3 mars

Mars
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17.00 Mässa
SEO, EK

17.00 Mässa
SEO, SM

17.00 Gudstjänst
E Kr, SM

Kinnarumma

10.00 Familjegudstj
SEO, EK
18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

Viskans kapell

Seglora

17.00 Helgsmålsbön
E Kr, EK

10.00 Gudstjänst
SEO, SM

10.00 Gudstjänst
SEO, EK

19.00 Mässa
SEO, EK
10.00 Gudstjänst
SEO, EK
10.00 Mässa
SEO, EK

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

Onsdag 28 april

4e sönd i påsktiden
25 april

Lördag 24 april

19.00 Mässa
MF, SM
11.00 Gudstjänst
MF, SM
11.00 Mässa
MF, SM

Skärtorsdag
1 april
Långfredag
2 april
Påskdagen
4 april
Annandag påsk
Måndag 5 april
Onsdag 7 april
2a sönd i påsktiden
11 april
Onsdag 14 april
3e sönd i påsktiden
18 april
Onsdag 21 april

17.00 Gudstjänst
SEO, SM

Rydboholm

April

Våren 2021
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17.00 Gudstjänst
SEO, SM

5e sönd i påsktiden
2 maj
Onsdag 5 maj
Bönsöndagen
9 maj

11.00 Konfirmation
MF, SM

17.00 Mässa
SEO, SM

17.00 Mässa
MF, SM

Kinnarumma

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

Viskans kapell

Seglora

11.00 Konfirmation
MF, EK

10.00 Gudstjänst
SEO, EK

10.00 Mässa
SEO, EK
11.00 Gudstjänst
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK

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

Sönd före Pingst
16 maj
Onsdag 19 maj
Pingstdagen
17.00 Mässa
23 maj
SEO, EK
Onsdag 26 maj
Helige Trefaldighets
dag 30 maj
Onsdag 2 juni
1a sönd e Trefaldighet
6 juni

Krist Himmelsfärds
dag, Torsdag 13 maj

Rydboholm

Maj

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, kommer prästen gärna hem till dig/er, nu i coronatider.
Foto på framsidan: Foto av Anton Darius, hämtat från Unsplash.com
Nästa manusstopp är: 16 april, utgivning vecka 21.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

