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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

En kyrkvaktmästares dagbok
Kl 07.00, -8 °C, många höstlöv har fallit under
natten. Alla är på plats, det vill säga kyrkvaktmästarna i Seglora och Kinnarumma. I vaktmästerierna börjar dagen med att vi går igenom
arbetsuppgifterna för dagen och sedan stämmer vi
av med varandra. Börje skall kratta löv i Seglora,
Elin ska trimma gräs och Malin göra ärenden i
Borås. I Kinnarumma stagar Gunnar och jag upp
en gravsten som är nära att välta. Därefter klipper vi gräs och trimmar
det sista inför vintern. I morgon kommer leveransen av granris och
prydnader för gravar till kyrkogårdarna inför Allhelgonahelgen.
Under eftermiddagen får vi besök av Länsstyrelsens representant angående vildbina. Kinnarumma pastorat deltar i ett projekt vars syfte är att
rädda de sällsynta vildbin som finns i bland annat Kinnarumma. För att
bina skall trivas bättre, så uppgraderar vi deras levnadsförhållanden.
De bor i sandhögar och gillar speciella ängsblommor, såsom åkervädd,
gråfibbla och ängsvädd. Vi sår blomfröer och ordnar sandbäddar på
lämpliga platser.
Att vara kyrkvaktmästare är ett mycket givande arbete. Vi jobbar både
inom- och utomhus och det finns inget dåligt väder bara man har bra
kläder. Vi möter många människor och ena dagen är aldrig den andra
lik. Att få vara ute i naturen i grönska eller snö, det är en upplevelse
för sinnena och man kan då se och förstå hur ståtligt och vackert vår
jord är skapad.
“En enda sång i allt som finns, min Gud, min Gud och alla ting.
Tack för all dina under. Halleluja,
halleluja, halleluja”. Svensk psalm
23. Text: Franciskus av Assisi
1220-talet.
Johan Heed
förman för kyrkvaktmästarna
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Gudstjänster jul, nyår och Trettondedag jul

Julafton		
24 december		
			

11.00 i Seglora kyrka. Julens glada budskap
om Jesu födelse. Vi vänder oss särskilt till
barnen denna stund i kyrkan. Olsson, Kälvelid

Julafton		
24 december		

21.30 Gudstjänst i Kinnarumma kyrka
Olsson, Moberg

Julafton		
24 december		

23.00 Gudstjänst i Rydboholms kyrka
Olsson, Moberg

Juldagen		
25 december		
			

7.00 Julotta i Seglora kyrka
Sångare ur Cantabile medverkar.
Flodhag, Kälvelid

Annandag jul		
26 december		
			

16.00 Julens sånger i Rydboholms kyrka
Duo Moberg-Nordanstig medverkar.
Flodhag, Moberg

Söndag efter jul
27 december		

10.00 Mässa i Seglora kyrka
Olsson, Kälvelid

Nyårsafton		
31 december		

17.00 Nyårsbön i Viskans kapell
Gloria Burt, harpa. Flodhag, Moberg

Nyårsdagen		
1 januari 2021

16.00 Mässa i Seglora kyrka
Olsson, Kälvelid - orgel och piano.

Söndag efter nyår
3 januari		

16.00 Mässa i Kinnarumma kyrka
Flodhag, Moberg

Trettondedag Jul
6 januari		

10.00 Gudstjänst i Seglora kyrka
Kören Cantabile medverkar. Olsson, Kälvelid

Trettondedag Jul
16.00 Gudstjänst i Kinnarumma kyrka
6 januari		
Sångkvartetten Systrarna Ahlvin medverkar.
			Olsson, Moberg
Vinter 2020-2021

3

Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.

Promenadgrupp på torsdagar
kl 14.30 vid Viskans kapell
Vår diakon Elisabeth Krantz hälsar alla välkomna,
men vi tänker särskilt på er som tycker det känns lite
ensamt och oroligt nu i coronatider.
Vi går en liten promenad runt torget och kapellet.
Sen går vi in för fika, samvaro och andakt. Viskans
kapell har ingen annan verksamhet denna tiden på dagen så vi
är själva i matsalen.
Välkommen hälsar Elisabeth, diakon.

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 vinter/vår.

Dag och tid publiceras i Borås Tidning och Markbladet.
Titta gärna in på hemsidan, se länken på baksidan av Kyrknytt.
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.
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Gudstjänsttider finns på sidorna 17-19. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.

Drop in vigsel på Alla hjärtans dag
Söndag 14 februari kl 13.00-15.00 i Viskans kapell
Alla Hjärtans dag står vi till tjänst för er som vill vigas. Det blir fint,
enkelt och högtidligt, allt på samma gång i Viskans kapell. Drop in
betyder inte att man gör något ogenomtänkt, snarare något som man
bara inte fått gjort tidigare. Kanske tycker man att gifta sig drar med
sig en så stor apparat av mycket och det har man inte tid eller lust
till.
Ni som önskar detta är välkomna
mellan kl 13.00-15.00 till kapellet på
Varbergsvägen 87 i Viskafors.
Ni måste ha ett intyg om hindersprövning med er. Blankett får ni från Skattemyndigheten, det brukar ta cirka en vecka och gäller i fyra
månader. Vi förutsätter också
att någon av de två är medlem i Svenska kyrkan.
Funderingar, ring prästerna, Michael eller Sven-Erik,
kontaktuppgifter se sid 14.

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!
Vinter 2020-2021
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Barn, ungdomar och vuxna
All barn- och ungdomsverksamhet startar vecka 3, 2021
Kyrkligt centrum

Tisdag 		
			
Onsdag 		
			
			
Torsdag		
			
			
Fredag		

Pysselkör åk 2-5 kl 14.30-16.00.
Vi sjunger, pysslar och fikar!
Kyrkdraget åk 4-6 kl 14.30-16.00.
Ungdomskör från 13 år kl 17.00-17.45.
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21.00.
Babysång 0-2 år med vuxen kl 9.00-10.00.
Vi fikar först och sjunger sedan!
Minidraget åk 1-3 kl 14.30-16.00.
Vuxen-barn 0-6 år med vuxen kl 10.00-12.00.

Torsdagar		
			

Barnsång 0-4 år med vuxen kl 11.00-12.00.
Vi fikar först och sjunger sedan!

Seglora Kyrka

Vuxen-barngrupp

Under hösten har vi fortsatt att ha vår verksamhet utomhus, i Kyrkligt centrums trädgård. Vi
började terminen med tipspromenader för att
sedan fortsätta med lite olika inslag.
Vi firade Internationella barndagen med tårtkalas
och fiskedamm. Tårtan var dagen till ära, en godistårta! Fiskedammens
påsar var anpassade efter ålder och dialog med föräldrar.

Kyrkdraget

Vi lagade kebabtacos över
öppen eld.		
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Barn, ungdomar och vuxna

Ny kör i Kinnarumma Pastorat - PYSSELKÖREN
Finns det fler barn som är sugna på att pyssla
och sjunga? 12 barn har i höst hittat hit till
vår nya barnkör och det finns platser kvar.
Det är barn från årskurs 2-5 som träffas på
tisdagarna kl 14.30-16.00, precis när skolan
slutat så tassar de över till Kyrkligt centrum
och möts av kantor Susanna och pedagogen
Sara.
De intar stora salen och äter smörgåsar, pratar
och myser för att sedan hugga tag i dagens
pyssel och sjunga sånger. Det gör askar med
pärlor eller armband, ritar och klipper. De har börjat öva på en musikal
som heter ”Gryningsljus” och handlar om Skapelsen. Till våren hoppas
vi kunna framföra den om tillfälle ges.

Minidraget

Under höstterminen har vi i största möjliga mån fortsatt att vara ute.
En solig eftermiddag överraskades barnen av ett besök från Räddningstjänsten
i Viskafors.
Brandmannen Johan satt med barnen
under mellanmålet och berättade om sitt
jobb. Barnen hade mååånga frågor! Efter
denna pratstund fick barnen en guidning
av brandbilen och vad som finns i alla
skåp.
Som avslutning fick de spruta vatten
med brandslangen, ett mycket populärt
inslag.
Vinter 2020-2021
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Kandidera i kyrkovalet

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid!
I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer
upp som kandidater och 23 000 valdes till minst
ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en
demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.
När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad
kyrkan ska göra de kommande fyra åren.
Det handlar framför allt om tre olika områden:
Vad ska kyrkan göra – den strategiska inriktningen.
Vad får det kosta – budget och resursfördelning.
Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och
utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i
och berätta om kristen tro och att möta och hjälpa utsatta människor.
Om du blir vald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir vald på valdagen kan det hända
att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, t ex. för
att ersätta någon som flyttat.
Det här krävs för att bli kandidat
Du behöver: tillhöra Svenska kyrkan, vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare varit förtroendevald i Svenska
kyrkan, fylla 18 år senast på valdagen och vara kyrkobokförd i det
området valet gäller.
En nomineringsgrupp måste anmäla dig som kandidat och du måste
själv ha förklarat dig villig att ställa upp genom ett skriftligt medgivande. I dag finns två nomineringsgrupper registrerade för Kinnarumma pastorat, Arbetarpartiet/Socialdemokraterna och För Kyrkans Bästa
i Kinnarumma pastorat. Det finns plats för fler aktiva i Kinnarumma
pastorat, d.v.s. Kinnarumma och Seglora församlingar. Alla behövs!
Vill du ställa upp eller vill du veta mer, kontakta:
Christina Frisk			
Anna-Lena Svensson Forsberg
vice ordf. kyrkorådet 		
ordf. kyrkorådet
christina.frisk@politiker.boras.se anna-lena@bua-seglora.se
0706-57 13 14			
0722- 44 66 49
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Årets julinsamling 29 november-6 januari
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.
Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser
verkligheten olika ut.
Årets julinsamling handlar om skadliga traditioner som miljontals flickor
drabbas av - bara för att de är flickor. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp mot flickor.
Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största
kristna högtid. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar
som förs vidare från generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram
runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.
Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och
andra övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler
än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna
utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadliga sedvänjor,
strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det
kan vi inte acceptera!

Målet är att under denna period samla in 35 miljoner kronor till
Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser.
HUR VILL DU GE?
•
•
•

Swish 9001223
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 90 01 22-3

Vinter 2020-2021
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Tänk om och tänk nytt!
Sällan har vi tänkt så mycket på hur vi skall göra i olika situationer.
Tiden från att pandemin drabbade oss har förändrat mycket hos er församlingsbor och även i vår verksamhet inom kyrkan.
Bara detta enkla som att hälsa på varandra fortlöper inte som vanligt
längre. Man får tänka till där man är och vad man gör. Det gör vi i
kyrkan. Vi försöker hela tiden tänka att de som kommer till våra verksamheter och gudstjänster skall kunna
känna sig trygga och bekväma under sin stund i kyrkan.
Därför, när vi vet att det kommer många till kyrkan,
är det i år både på 1:a söndagen i Advent och Julafton
gudstjänster både i Kinnarumma kyrka och Rydboholms
kyrka. Seglora kyrka är större och där finns det plats
för många och man kan hålla avstånd, så därför är det
samma tider där som det brukar vara.
Det är tråkigt att våra soppluncher på tisdagar har uppehåll och det
kommer nog att bli så ett bra tag framöver. Men det finns andra möten,
det är viktigt att komma ihåg. Vi behöver inte vara rädda för varandra,
men rädda om varandra.

OBSERVERA
Årets planerade dopfest väljer vi att flytta fram p.g.a coronapandermin.
Vi hoppas att vi har möjlighet att genomföra den vår/sommar 2021.
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Våra körer
TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god
gemenskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna mellan
19.10-20.30.
Vill du delta i veckomässan är du välkommen 18.30.
Körledare är Susanna Moberg, tel sid 14.
Med anledning av coronapandemin är Tonkören
vilande under hösten. Se hemsidan för mer information, efter jul.

Kören CANTABILE träffas i Seglora kyrka på torsdagar
18.00-20.00.
Körledare är Eva Kälvelid, tel sid 14.
Välkommen att höra av dig om du vill sjunga!

Kollekt med Swish

Det finns nu 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.
Vinter 2020-2021
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Milla Lindén, Kinnarumma
Melvin Valmstedt, Borås
Elliot Holmberg, Kinnarumma
Sigrid Otterdahl-Papendorf, Borås
William Wallmark, Kinnarumma
Jack Lager, Kinnarumma
Oliwer Samuelsson, Viskafors
Seglora församling
Elwin Hammargren, Svaneholm
Belle Carlander, Svaneholm
Emil Sörensson, Seglora
Saga Carlander, Svaneholm
Saga Lund, Seglora
Melker Westeborn, Seglora
Elmer Säisä, Svaneholm
Leevi Johansson Hallin, Seglora

Avlidna
Kinnarumma församling
Birgitta Margareta Andersson,
Rydboholm
Sven-Arne Sigfrid Nilsson, Rydboholm
Ester Kristina Lingman, Rydboholm
Conny Bergqvist, Viskafors
Martin Svantesson, Viskafors
Gunvor Viola Klasson, Viskafors
Erik Olof Bohlin, Kinnarumma
Seglora församling
Margit Andersson, Seglora
Leila Pekkala, Svaneholm
Maj-Britt Helena Koivu, Svaneholm
Maths Anders Martin Gladh, Svaneholm
Väinö Matias Alatalo, Svaneholm
Mary Linnea Paulina Larsson,
Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
Krister Gustavsson och Monica Lindholm, Viskafors
Bobo Lundahl, Rydboholm och Panida Dechsiri, Örebro
Lennart Jarhult och Karin Lööf, Rydboholm
Seglora församling
Tommy Slättberg och Marie Wangfelt, Svaneholm
Edward Oluwaseun och Jeanette Wilks
12
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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

Bibelstudiegruppen
Huruvida det blir något bibelstudium under våren avgörs av vilka rekommendationer som utgår bl.a. från Folkhälsomyndigheten.
Eventuell uppstart kommer att meddelas till deltagarna och på vår
hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
För dig som vill starta i bibelstudiegruppen hänvisar vi också till hemsidan för närmare information.
Vinter 2020-2021
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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, 0730-22 54 92
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
Vinter 2020-2021
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor
29 dec		
6 dec		
13 dec		
20 dec		
24 dec		
25 dec		
26 dec		
27 dec		
1 jan		
3 jan		
6 jan		
10 jan		
17 jan		
24 jan		
31 jan		
7 febr		
14 febr
21 febr
28 febr

Act Svenska kyrkan
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Svenska kyrkans unga
Act Svenska kyrkan
Drottning Silvias mödrahems (Kinnarumma)
Drottning Silvias mödrahem
Act Svenska kyrkan
Pastoratets diakoni
Norea (Seglora)
Norea (Kinnarumma)
Act Svenska kyrkan
Operation Smile (Kinnarumma)
Svenska bibelsällskapet
Individuell Människohjälp, IM
Svenska kyrkans unga
Skara stifts kyrkosångsförbund
Act Svenska kyrkan
SKUT
Credo

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
Ungdomskör
SEO, SM

16.00 Gudstjänst
SEO, SM

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, EK

17.00 Mässa
MF, EK

18.00 Mässa
SEO, SM

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

Viskans kapell

10.00 Gudstjänst
Sångsolist
MF, EK

10.00 Gudstjänst
SEO, SM

10.00 Mässa
MF, EK

10.00 Gudstjänst
Cantabile
SEO, EK

Seglora

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

Predikoturer för jul, nyår och Trettondedag jul, 24 december - 6 januari, finns på sidan 3.

4e söndag i Advent
20 december

Onsdag 16 december

3e söndag i Advent
13 december

Onsdag 9 december

2a söndag i Advent
6 december

Onsdag 2 december

1a söndag i Advent
29 november

December
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17.00 Mässa
SEO, SM

17.00 Gudstjänst
SEO, EK

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, SM

17.00 Mässa
SEO, SM

Rydboholm

10.00 Familjegtj
SEO, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

Viskans kapell

17.00 Gudstjänst
E Kr, EK

10.00 Gudstjänst
MF, EK

10.00 Mässa
SEO, EK

Seglora

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

Predikoturer för jul, nyår och Trettondedag jul, 24 december - 6 januari, finns på sidan 3.

Septuagesima
31 januari

Lördag 30 januari

Onsdag 27 januari

3e söndag efter
Trettondedag 24 januari

Onsdag 20 januari

2a söndag efter
Trettondedag 17 januari

Onsdag 13 januari

1a söndag efter
Trettondedag 10 januari

Januari 2021

Vinter 2020-2021

19

17.00 Mässa
SEO, SM

17.00 Gudstjänst
SEO, EK

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, SM

17.00 Mässa
Tonkören
MF, SM

Rydboholm

10.00 Familjegtj
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 söndagen i Fastan
28 februari

Lördag 27 februari

Onsdag 24 februari

Askonsdagen
17 februari
1a söndagen i Fastan
21 februari

Fastlagssöndagen
14 februari

Onsdag 10 februari

Kyndelsmässodagen
7 februari

Onsdag 3 februari

Februari

17.00 Gudstjänst
E Kr, SM

10.00 Gudstjänst
MF, EK

10.00 Mässa
Cantabile
SEO, EK

10.00 Gudstjänst
MF, SM

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
mera. 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.
Foto på framsidan: En snöfrostig växt, fotograf Jan Vinkvist, Seglora
Nästa manusstopp är: 22 januari 2021 med utgivning vecka 8.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

