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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Vår
Vårtermin är ett ord som är vanligt i
mitt jobb bland barn och ungdomar.
Det är den bästa terminen tycker
jag. Det blir varmt, man kan vara
ute med barn och ungdomar, åka på
läger och det är konfirmationer.
Tyvärr började ju även denna vårtermin med pandemi. Men jag är
positiv och tror på att det blir bättre.
Vår skapelse som Gud gett till oss, visar sig från den bästa sidan under
våren. Känslan av liv när fåglarna börjar kvittra och alla knoppar börjar visa sig och slå ut. Bara att slippa alla vinterkläder och kunna gå ut
genom dörren och bara ta på sig skor. Vad jag längtar! (Speciellt om
man har barn).
Vårförberedelser är bland det bästa. Att få börja planera vad jag ska
odla, sätta ner små frön i krukor med jord och se hur det börjar växa.
Städa ur växthuset och bära ut utemöblerna. Sätta sig på en stol i vårsolen och bara njuta och ladda batterierna.
Vad jag är tacksam att Gud har gett oss möjligheten att njuta av våren!
Ta dig nu tiden att njuta av våren!
Sara Lindgren
församlingspedagog
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Fasteinsamlingen
SAMMA
HIMMEL 2022
Fasteaktionen är ett tillfälle att samla alla goda
krafter i stift och församlingar för människors
rätt till en värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Fastan påminner oss om att solidariskt avstå för att fördela och förvalta skapelsens gåvor
så att de räcker till alla.

Fastetiden bjuder in till reflektion och omprövning hur var och en av
oss kan bidra till en hållbar utveckling för alla. Samtidigt innebär detta
att framtida generationer får samma förutsättningar att leva andligt,
KA-DAGEN
socialt och ekonomiskt hållbart inom skapelsens gränser

mningen den 20 mars, när dag och natt
vill Act Svenska kyrkan uppmärksamma
ttvisa fördelning av makt och resurser.
åva till Act
Svenska fastebössa
kyrkan kan du vara med
Digital
en mer rättvis värld. I en tid där allt för få
På Act Svenska kyrkans
mätta, ökar orättvisorna och fattigdomen.

Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat
är mänskliga rättigheter, ändå riskerar 45 miljoner
människor att hamna i akut hungersnöd. Dela med dig
genom att swisha halva beloppet för något du köper.
Det kan vara kostnaden för en halv kaffe, en halv lunch
Facebooksida
finns den traditionella
eller varför inte halva matkassen.

fastebössan som en digital bössa under kampanjperioden. På så sätt kan vi nå
ren hardem
den positiva
i världen tillEn
gåva som gör
skillnad.
gör vi världen Tillsamsomutvecklingen
inte kommer
kyrkan
men
ser Tillsammans
oss via Facebook.
till följdmans
av vidgad
ekonomisk
ojämlikhet,
hel.
Vi
delar
lika
under
samma
himmel.
kan vi fylla bössan, genom gåvor i pappbössan, Swish och på
emi, konflikter och klimatförändringar.
Facebook!
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Ett av många projekt som pågår:
Situationen i Afghanistan är mycket allvarlig. Vinterkyla, sanktioner
och det faktum att Afghanistan drabbats av den värsta torkan på nästan
SWISHA
SWISHA
SWISHA
tre decennier, har lett tillHALVA
en humanitär katastrofHALVA
i landet.
HALVA
KOPPEN

LUNCHEN

MATKASSEN

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med partner i Afghanistan för
att stötta drabbade familjer. Insatserna handlar om ekonomiskt stöd till
525 hushåll, med särskilt fokus på ensamstående kvinnor och personer
med funktionsnedsättningar. Det handlar också om stöd till sjukvården, som kämpar för att möta de enorma behoven.

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Café i Svaneholmskyrkan

Samtal, gemenskap och fika för alla åldrar.
Det erbjuds secondhand, möjlighet till svenskaundervisning på grundnivå (SFI), rådgivning m.m.
Dag och tid, se vår hemsida eller predikoturer.
Varmt välkommen in
Elisabeth, diakon

Under våren medverkar olika musiker eller sångare med extra musikinslag vid flera av våra gudstjänster.
Håll utkik i predikoturer och på vår hemsida.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer på alla
gudstjänster, aktiviteter och övrigt.
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Stickcafé, pyssel, sy och annat
handarbete
Välkommen till gemenskap kring handarbete och lite samtal. Funderingar kring
livet och vardagstron.
Stick- och syprojekt tar du med själv,
pyssel står jag för.
Vi träffas på Kyrkligt centrum i Viskafors. Tid och dag bestämmer vi
utifrån när vi gemensamt har möjlighet, både helg och vardag fungerar fint. Intresseanmälan till min e-postadress eller ring, uppgifter om
dessa hittar du på sidan 14.
Varmt välkommen
Elisabeth, diakon

En dag för dig som sörjer
En dag med stillhet, samtal och
god mat samt föredrag om sorg
med Ronny Augustsson, sjukhuspastor på Södra Älvsborgs
sjukhus.
Gustav Adolfs församlingshem
Lördag 26 mars kl 9.30-ca 14.30
För mer information och anmälan
senast 16 mars, Elisabeth Krantz
033-20 75 85
Våren 2022
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Barn, ungdomar och vuxna
Måndagar
•
14.15-15.45 Kyrkishäng, åk 1-6 Lundskullegården i
Kinnarumma. Start 25 april.
Anmälan: sara.lindgren@svenskakyrkan.se
Ledare: Sara och Susanna.
Tisdagar
•
14.00-16.00 Vuxen-barngrupp, 0-6 år med vuxen i
Kyrkligt centrum i Viskafors.
Ledare: Ann-Christine Rapp.
Onsdagar
•
14.30-16.30 Projektgrupp, åk 1-6 i
Kyrkligt centrum i Viskafors.
Anmälan: sara.lindgren@svenskakyrkan.se
Ledare: Sara och Sofie.
•

18.30-21.00 Ungdomscafé 13 år eller 		
äldre i Kyrkligt centrum i Viskafors.
Ingen anmälan krävs.
Ledare: Sara och Michael.

Fredagar
•
10.00-12.00 Vuxen-barngrupp, 0-6 år med vuxen i
Kyrkligt centrum. Ledare: Ann-Christine Rapp.

Ungdomscafé på Kyrkligt centrum

På onsdagar 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.
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Barn, ungdomar och vuxna
Välkommen till ”Kyrkishäng” på
Lundskullegården i Kinnarumma!
Vecka 17 drar vi igång.
Måndagar kl 14.15–15.45 för dig som går i åk 1-6.
Vi har drop-in mellanmål från kl 14.15–14.40.
Efter mellanmålet är det pyssel, gemensam aktivitet,
samling, lek och sång.
Anmälan till Sara, e-post sid 14.
Skriv barnets namn, ålder, telefonnummer till förälder om det skulle
hända något och om det finns några allergier när det gäller mat.
Vi ses! Sara & Susanna

Musikalen Tutti frutti i
Rydboholms kyrka!

”Tutti frutti ska vi göra, det ska bli en
härlig röra..”
Onsdagen den 30 mars visar vi musikalen kl 17.30.
Projektgruppen i Viskafors för åk 1-6 kommer under vårterminen,
vecka 8-12 på onsdagar kl 14.30-16.30 att jobba med musikalen.
Det är i Kyrkligt centrum i Viskafors.
Sångerna är hämtade ur Gullan Bornemarks sångsamling Fruktsallad.
Har du inte anmält dig och du gärna vill vara med i musikalen, så löser
vi det. Skicka e-post till Sara, se sid 14.
Givetvis kommer det ett projekt till under veckorna 16-20 onsdagar
kl 14.30-16.30 i Kyrkligt centrum och då blir temat sommar.
Ledare Sara, Sofie och Eva
Våren 2022
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Ungdomar och vuxna

Konfirmation 2022

De senaste åren har verkligen varit annorlunda för alla, inte minst för
våra konfirmander. Pandemi och restriktioner har lagt rejäla hinder i
vägen för det ”gamla vanliga”.
2020 hade vi livestreamad konfirmation via Facebook från Rydboholms kyrka. 2021 blev det cirka 20 pilgrimsvandringar i Seglora,
en med varje konfirmand och deras närmaste familj.
Inför konfirmationer 2022 kan vi bara hoppas att det går att ha
”vanlig” konfirmation igen. Allt beror på hur det ser ut med smitta
och eventuella restriktioner.
Det är inplanerat konfirmation
Söndag 5 juni för torsdagsgruppen
Söndag 12 juni för lördagsgruppen
Vi får hoppas och be att det går att genomföra som planerat!

År 2022 i mars kör vi igång med Messy
Church igen.
Som vanligt äter vi tillsammans, pysslar tillsammans, sjunger tillsammans,
har andakt tillsammans. På köpet får vi
också väldigt roligt tillsammans - stora
och små och alla däremellan.
Boka in tisdagarna 1 mars, 5 april och 3 maj.
Vi träffas i Kyrkligt centrum i Viskafors och tiden är 17.00 - 19.00.
Ta med familj och grannar och sätt er vid dukat bord, bättre blir det ju
inte!
Välkommen!
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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 kl 19.30.

Barnkörverksamheten i Kyrkligt centrum.
Popkören för åk 3-6 träffas onsdagar kl 17.00-18.00.
Ny barnkör med inriktning på pop och gospel.
För mer info, kontakta Susanna Moberg, sid 14.

CANTABILE i Seglora församling
övar i Seglora kyrka.
Eva Kälvelid är körledare för CANTABILE och

kören övar torsdagar kl 18-20.

Är du intresserad av att delta i någon av körerna?
Tag gärna kontakt med körledarna, sid 14.
Du är inte bunden till den församling du tillhör utan kan välja den kör
du vill delta i.
Varmt välkommen.

Våren 2022
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Från församling och pastorat

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen ska vittna om hur pastoratet (dvs Kinnarumma och Seglora församlingar) vill utföra sin grundläggande uppgift
enligt inledningen till kyrkoordningen:
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Syftet är att människor
ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av
denna grundläggande uppgift.
Församlingsinstruktionen är ett resultat av mångas gemensamma arbete och synliggör det lokala sammanhang som Kinnarumma och Seglora församlingar är en del av. Församlingsinstruktionen är församlingarnas mål- och styrdokument. Församlingsinstruktionen blickar framåt
och bör betrakta varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa.
Kinnarumma pastorats församlingsinstruktion har godkänts av kyrkoherde och kyrkofullmäktige samt Domkapitlet i slutet av förra året.
I församlingsinstruktion finns tre utvecklingsområden som vi kommer
att arbeta med framöver. Dessa tre är:
Utveckla de mötesplatser som finns i församlingarna
I församlingarna finns många tillfällen till möten, möten med Gud och
mellan olika människor. Alla möten är viktiga. I dessa möte vill vi
genom att se, le och be utveckla verksamheterna i församlingarna.
Att göra kyrkan tillgänglig digitalt
Pastoratet behöver i egen regi bli mer tillgänglig digitalt när det gäller delaktighet, möten och information. I dagens samhälle så förväntas mycket finnas tillgängligt när vi söker det och då är det viktigt att
pastoratet finns där.
					
10

forts.................
KYRKNYTT

Från församling och pastorat
Att få fler aktiva och engagerade medlemmar
För att möta framtiden behövs fler aktiva och engagerade medlemmar.
Där människor trivs och känner sig delaktiga skapas miljöer som stärker gemenskapen, sammanhållningen och kreativiteten. Människor vill
engagera sig för det som är meningsfullt och fyller ett behov.

Utsedda ledamöter och ersättare för
mandatperioden 2022-01-01—2025-12-31
Kyrkoråd, ordinarie
Anna-Lena Svensson Forsberg, ordf
Christina Frisk, vice ordf
Annette Assarsson
Kjerstin Olofsson
Claes Ström
Stefan Eksberg
Inga-Lill Nilsson
Ersättare
Urban Enqvist
Rosemary Hedén
Jan-Åke Brorsson
Monica Haglund Borg
Församlingsråd Seglora
Anna-Lena Svensson Forsberg, ordf
Christina Frisk, vice ordf
Rosemary Hedén
Anette Zachrisson
Urban Enqvist
Ersättare
Gunilla Lennström
Lena Ström
Hanna Westeborn
Yvonne Åkesson

Våren 2022

Församlingsråd, Kinnarumma
Kjerstin Olofsson, ordf
Sören Davidsson
Sonia Eriksson
Jerker Persson
Robert Zitka
Lennart Fors
Ersättare
Maria Zitka
Jan-Erik Rapp
Karin Malmgren
Inga-Lena Johansson

I Kyrknytts sommarnummer
kommer vi att presentera foton
på alla ledamöter i kyrkoråd och
församlingsråd.

11

Från kyrkoböckerna
Döpta
Kinnarumma församling
Björn Blixter, Viskafors
Gabriel Rodriguez Henriquez,
Kinnarumma
Zack Rönnerhall, Viskafors
Lucas Thern, Viskafors
Julia Sundell Lind, Viskafors
Maximus Linderos, Viskafors
Wilfred Brixtorp, Rydboholm
Seglora församling
Lukas Hansson Wirebratt,
Seglora

Avlidna
Kinnarumma församling
Martha Mery, Viskafors
Ingemar Karlsson, Borås
Bengt Allan Gösta Hederén, V-fors
Björn Erik Andreasson, Rydboholm
Sven-Erik Hillar, Viskafors
Seglora församling
Erkki Henrik Huhtala, Seglora
Ingemar Karlsson, Seglora
Hilkka Karhiniemi, Svaneholm
Inga Viktoria Johansson, Svaneholm
Inger Christine Isegran, Seglora
Gunborg Elsie Andersson, Seglora
Ulf Erik Jörnäs. Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
Patricio Rodriguez Henriquez och Liza Petersson, Kinnarumma
Mikael Petersson och Marina Karlsson, Viskafors

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.
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Återkommande aktiviteter
Tisdagssoppan i Kyrkligt centrum

Nu har vi gjort ett långt uppehåll med vår soppservering. Planeringen är att vi nu kommer att flytta ut
sopplunchen.
Det blir sittplatser ute, filtar att svepa in sig i eller ha under rumpan.
Varm soppa, smörgås och kaffe och kaka, precis som vanligt
Vi tänder en brasa och eventuellt lite grillning. Musikunderhållning –
kanske lite sång.
Det blir på den vanliga tiden runt lunch på tisdagar. Platsen blir också
nästan densamma. Förhoppningen är att träffas en gång i månaden.
Håll utkik på hemsidan och i predikoturer för datum och klockslag.
Välkommen Elisabeth, diakon

Bibelstudiegruppen

Vi fortsätter att träffas tisdagar ojämna veckor i samlingssalen i
Seglora kyrka. Tiden är 13.30-15.00. Upptakt för vårtermin är tisdagen
den 22 februari.
För mer info, kontakta Michael, kontaktuppgifter sid 14.

Vårstädning på kyrkogårdarna påbörjas vecka 14,
om temperaturen tillåter.

Julinsamlingen till Act Svenska kyrkan
inbringade 22 935 kronor. Stort tack till er alla som

Våren 2022
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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 Karlsson, 033-20 75 80
anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
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.samuelsson@svenskakyrkan.se
Tjänstledig
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
					
Kinnarumma 			
Karin Malmgren
0709-35 08 13
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		
Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare kyrkoherde Sven-Erik Olsson.
Övriga är Kjerstin Olofsson, Anna-Karin Apelqvist Karlsson 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. 2022-01-01 t.o.m. 2025-12-31.
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 Karlsson
expeditionstid måndag-torsdag, kl 13 -15 fredag kl 10 -12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se

Våren 2022
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor
6 mars		
13 mars
20 mars
27 mars
3 april		
10 april
17 april
18 april
24 april
1 maj		
8 maj		
15 maj
22 maj
26 maj
29 maj

Pastoratets diakoni
CREDO
Act (del av fastekampanjen)
Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund
Svenska kyrkan i utlandet
Act (del av fastekampanjen)
Svenska kyrkan i utlandet
Act Svenska kyrkan
Stiftelsen Flämslätts stifts- och kursgård
EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Svenska soldathemsförbundet
Sveriges kristna råd
Svenska kyrkans unga
Svenska kyrkans unga och SALT barn och unga i EFS
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
CH		
Cecilia Hermansson vik kyrkomusiker
VZ		
Vendela Zitka, vik musiker
HA		
Hasse Andersson, vik präst
16
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17.00 Mässa
SEO, SM

17.00 Gudstjänst
SEO, EK
17.00 Lovsångsmässa MF, SM

17.00 Mässa
MF, SM

Kinnarumma Rydboholm

18.30 Mässa SEO, SM

10.00 Familjegudsgtj
SEO, EK

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

Viskans kapell

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

Jungfru Marie
bebådelsedag
27 mars
Onsdag 30 mars

Lördag 26 mars

Onsdag 23 mars

Tisdag 22 mars

Askonsdag
2 mars
1a sönd i Fastan
6 mars
Onsdag 9 mars
2a sönd i Fastan
13 mars
Onsdag 16 mars
3e sönd i Fastan
20 mars

Mars

17.00 Helgsmålsbön
E Kr, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK
18.00 Passionsgtj
MF, EK

10.00 Mässa
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, SM

Seglora
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17.00 Mässa
SEO, SM

17.00 Påskandakt
E Kr, EK

17.00 Mässa
SEO, EK

Kinnarumma

19.00 Mässa
SEO, SM
11.00 Gudstjänst
SEO, SM
11.00 Mässa
SEO, SM

17.00 Mässa
MF, SM

Rydboholm

10.00 Familjegudstjänst
SEO, SM
18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

Viskans kapell

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

2a sönd i påsktiden
24 april
Onsdag 27 april

Lördag 23 april

5e sönd i Fastan
3 april
Onsdag 6 april
Palmsöndag
10 april
Onsdag 13 april
Skärtorsdag
14 april
Långfredag
15 april
Påskdagen
17 april
Annandag påsk
Måndag 18 april
Onsdag 20 april

April

17.00 Helgmålsbön E Kr, CH

19.00 Mässa
MF, EK
10.00 Gudstjänst
MF, EK
10.00 Mässa
MF, EK

10.00 Gudstjänst
SEO, EK

10.00 Mässa
MF, SM

Seglora

Våren 2022
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17.00 Gudstjänst
SEO, SM

Kinnarumma

17.00 Mässa
SEO, VZ

17.00 Mässa
MF, EK

17.00 Mässa
MF, EK

Rydboholm

10.00 Familjegudstjänst
SEO, EK
18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

18.30 Mässa SEO, SM

18.30 Mässa MF, SM

Viskans kapell

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

Bönsöndagen
17.00 Musikgtj
22 maj
SEO, SM
Onsdag 25 maj
Kristi himmelsfärdsdag
26 maj
Söndag före Pingst
29 maj

Lördag 21 maj

3e sönd i påsktiden
1 maj
Onsdag 4 maj
4e sönd i påsktiden
8 maj
Onsdag 11 maj
5e sönd i påsktiden
15 maj
Onsdag 18 maj

Maj

11.00 Mässa
HA, EK

17.00 Helgsmålsbön E Kr, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK

10.00 Mässa
SEO, SM

10.00 Gudstjänst
MF, 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: Päronträd i full blom, foto Eva Kindvall Vinkvist
Nästa manusstopp är: 22 april med 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

