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Vinte

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Min bästa och viktigaste investering……
Redan i årskurs 3 på lågstadiet hade jag
bestämt mig. Konsertpianist var det jag
skulle bli. Hittade snabbt min favoritkompositör, Ludvig van Beethoven. Jag
lyssnade på allt denne mästare komponerat och började omgående öva på Für
Elise.
Jag ville så småningom köpa ett riktigt
piano så min pappa tog med mig till en
pianohandlare i Vänersborg och jag kommer ihåg att jag provspelade vartenda ett.
Till slut hittade jag det, ett piano av märket Calisia och jag älskade det.
Varje dag övade jag på mina stycken av Beethoven, Mozart och Chopin. Blev det fel slog jag med full kraft på tangenterna. Då hörde jag
min pappa säga: Oj, nu blev det fel…
Sen kom tankarna på att bli kantor. Sökte till Geijerskolan i Ransäter
och kom in. Då började många års av övande på både piano, orgel
och flöjt. Till slut fick jag min examen och år av anställningar tog fart.
Hamnade i Göteborg och lämnade mitt älskade piano kvar i Värmland.
Sen kom det en ny tid i livet, familjen. Att vara mamma tar på krafterna. Man finns till för barnen dygnets alla timmar. När vi fick vårt
tredje barn flyttade vi till Örby. Där stod jag i vår stora villa med tre
barn och en massa flyttkartonger och tänkte: Vart tog Åsa vägen? Jag
kände en stor tomhet. Saknade mitt piano oerhört mycket. Att bara få
spela från hjärtat, det man vill och älskar.
Då bestämde jag mig för att köpa ett piano, och det blev min bästa och
viktigaste investering. Där kom Åsa tillbaka. Att få ta fram noterna
av Beethoven. Vilken lycka! Att få spela lovsånger till vår Gud från
hjärtat. Vilken lycka!
Musikens kraft är oersättlig!
Åsa Hermansson, kyrkomusiker
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Gudstjänster jul, nyår och Trettondedag Jul
Julafton		
23.00 Midnattsgudstjänst i Rydboholms kyrka
24 december		
Julsånger med Tonkören från kl 22.30
			Flodhag, C Hermansson
Juldagen		
25 december		
			

7.00 Julotta i Seglora kyrka
Cantabile, solist: Thomas Klasson
Olsson, Å Hermansson

Annandag Jul
16.00 Jul- och andra önskepsalmer i
26 december		
Kinnarumma kyrka
			Olsson, C Hermansson
Nyårsafton		
17.00 Nyårsbön i Viskans kapell
31 december		
Solist: Kjerstin Olofsson
			Flodhag, C Hermansson

Nyårsdagen		
1 januari		

16.00 Mässa i Seglora kyrka
Flodhag, Å Hermansson

Trettondedag Jul
10.00 Gudstjänst i Seglora kyrka
6 januari		
Julens sånger med Cantabile och
			Seglora barnkör.
			
Olsson, Å Hermansson
Trettondedag Jul
17.00 Musikgudstjänst i Kinnarumma kyrka
6 januari		
Tonkören och Barnkören
			Olsson, C Hermansson

Vintern 2016-2017
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Predikoturerna för Kyrknytts vinterperiod finns på sidorna
21-23 samt julens högtider sid 3. Här presenterar vi några
andra arrangemang lite extra.
26 nov. kl 10-12 julmarknad i Seglora förs.hem.

Traditionsenlig julmarknad till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Gåvor mottages tacksamt. Alla intäkter går oavkortat
till hjälparbete bland världens fattiga. Kaffeservering, lotterier, auktion. Det blir också sång av barn.

26 nov. kl 17.00 musik i Advent i Kinnarumma kyrka.
Tonkören, stråkkvartett, Jan-Olof Hermansson och solist
Jörgen Åkesson.

27 nov. kl 10.00 Barnens bibel i Seglora kyrka.
Utdelning av Barnens bibel i samband med gudstjänsten.

11 dec. kl 10.00 Luciagudstjänst i Seglora
kyrka.
Seglora barnkör och BUS (Barn och Unga
Svaneholm)

11 dec. kl 17.00 Luciagudstjänst i
Rydboholms kyrka.

Minidraget, Kyrkdraget, Draget och Barnkören.

17 dec. kl 17.00 musik vid helgsmål i Seglora kyrka.
2 x Hermansson ”Himlen i min famn”.
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Predikoturerna för Kyrknytts vinterperiod finns på sidorna
21-23 samt julens högtider sid 3. Här presenterar vi några
andra arrangemang lite extra.
8 jan. kl 15.00 julfest i Viskans kapell.

Familjegudstjänst med efterföljande julgransplundring och risgröt.

5 feb. kl 10.00 i Seglora kyrka.

Cantabile medverkar på Kyndelsmässodagen.

5 feb. kl 17.00 i Rydboholms kyrka.
Barnkören medverkar.

25 feb. kl 15.00 i Seglora församlingshem.

Fasteinsamling med lotteriförsäljning, brödauktion m.m. till förmån
för Svenska kyrkans internationella arbete. Tema är även denna gång
”Maträtten - för allas rätt till mat”. Kom och ge ditt stöd till detta viktiga arbete.Vi avslutar
kl 17.00 i Seglora kyrka med en härlig gudstjänst där Gitarrorkestern medverkar med sånger av Björn Afzelius.

Kören Cantabile i
Seglora kyrka
den 23 oktober.

Ungdomscafé
För dig i årskurs 7 och uppåt. Varje onsdag har vi öppet vårt ungdomscafé i
Kyrkligt centrum. Vi börjar 18.30 med en veckomässa, därefter går vi ner i
källaren och fikar, samtalar, spelar pingis och biljard eller någon annan rolig
aktivitet. Vi slutar kl 21. Vi startar för våren vecka 3.
Vintern 2016-2017
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När du läser detta har vi i församlingen haft
Messy Church tre gånger i Svaneholms församlingshem, men
i skrivande stund har vi bara haft en sådan samling och planerar för
nästa.
Första gången vi samlades var 27 september
och temat var ”Sitt still i båten!”.
Alla besökare hälsades välkomna
i dörren och fick sedan gå och
hämta sig lite mat.
Första gången serverades Fish
& Chips eftersom vi ville göra
en liten hyllning till England där
Messy Church startade.
Sedan fick man pyssla lite vid
olika stationer. Allt pyssel handlade om saker som har med vatten
och båtar att göra.
Det hela avslutades med en liten
gudstjänst där vi sjöng och bad.
Nästan 50 personer kom för att
vara med och vi som planerat
alltihop var förstås jätteglada att
så många kom.
Alla är välkomna – finns det hjärterum finns det stjärterum!
Vårterminens första tillfälle är 28 februari kl 17-19 i Svaneholm.
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Barnverksamheten, start vecka 3
Kyrkligt centrum
Måndag		
Draget årskurs 5-6 kl 15.00-16.30
Tisdag 		
Barnkör årskurs 2-6 kl 15.30–16.40
			
Öppna förskolan 0-6 år kl 13.30-15.30
Onsdag		
Öppna förskolan 0-6 år kl 10.00-12.00
			
Barnkör 6-7 år kl 13.30-14.15
		
Kyrkdraget årskurs 3-4 kl 14.30-16.00
			
Ungdomscafé från åk 7 och uppåt kl 18.30-21.00
Torsdag		
Babyrytmik 0-1 år kl 10.00-11.30
			
Minidrag årskurs 0-2 kl 14.00-15.30
Svaneholms församlingshem
Måndag		
Öppna förskolan 0-6 år kl 10.00-12.00
Tisdag			
BUS årskurs 3-6 kl 14.00-15.30
Seglora församlingshem
Torsdag		
Barnkör 6-12 år kl 17.00-17.40
Mer information om ledare, se kontaktuppgifter sid 18.

Alla barn som är intresserade av att
sjunga i kör.

Läs mer på sidorna om kyrkans körverksamheter.
Ta med barnen och gå på gudstjänst!
Under terminerna erbjuder vi söndagsskola ojämna veckor under
gudstjänsterna i Rydboholms kyrka kl 17. Det innebär att barnen sitter
med en stund och sedan tar vi ledare med barnen in i sakristian där vi
firar barnens gudstjänst.
Vi gestaltar en bibelberättelse genom exempelvis drama, flanotavla
eller dockteater, samtalar, ber, sjunger och ibland hinner vi också med
lek och pyssel.
Under tiden sitter föräldrarna i lugn och ro och firar gudstjänst. Efter
så bjuds det på kvällsmacka och te eller kaffe.
Till våren startar vi söndag den 22 januari kl. 17 och kör på hela våren.
Hjärtligt välkomna!
Vintern 2016-2017
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Symboler i kyrkan
I kyrkan finns flera symboler. Prästernas klädsel består i regel av ett
röklin som vår kyrkoherde har här nedan. Röklinet är en liturgisk klädnad av vitt bomullstyg eller andra blandmaterial med långa vida ärmar.
Röklinet är frekvent förekommande i Svenska kyrkans gudstjänster.
Bandet som är över röklinet heter stola och är
långa band som präster
och diakoner bär över
axlarna, utanpå röklinet.
Har prästen en alba som
påminner om röklinet
men med ett skärp kring
midjan, bärs stolan av
präster korsad över bröstet, av diakoner hängande
över vänster axel och
diagonalt över bröst och
rygg, korsad vid höger
höft, samt av biskopar
över axlarna, hängande
rakt ned.
Stolan hålls på plats av
ett linneskärp (cingulum). Stolans färg varierar med de liturgiska
färgerna.
På stolan till vänster
finns ett antal symboler
som förklaras närmare
på nästa sida.
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Symboler i kyrkan
Från läsaren sett, överst på vänster sida:
KR - Är ett starkt stiliserat KR på grekiska som är det två första bokstäverna i KRistus.
Skål - En skål med bröd. Jesus säger: Jag är livets bröd. Brödet omnämns på många ställen i Bibeln, t.ex. mannat som israelerna åt i
öknen och brödet vid nattvardens instiftelse.
Fisk - Fisken är en gammal kristen symbol. På grekiska heter det
ichtys och man har tolkat det så här: Iesous Christos Theou Yios Soter.
Det betyder Jesus Kristus, Guds son, Frälsare.
Träd - Symbol för livet. Man kan tänka på livets träd.
Kors - Den vanligaste kristna symbolen. Det tomma korset i motsats
till krucifixet vittnar ännu tydligare om att Jesus har uppstått.
Från läsaren sett, överst på höger sida.
Ankare - Ett kors, ett ankare och ett hjärta är vanliga symboler. De
står för tro, hopp och kärlek. Tron är korset, ankaret är hoppet och
hjärtat står för kärleken.
Skål - Se ovan.
Kyrka - Gudstjänstlokal.
Träd - Se ovan.
Krona - Kyrkan liknas vid ett skepp på väg till himmelen.

Är Du intresserad av att bli
kyrkvärd i någon av våra
kyrkor eller i kapellet?
Tag gärna kontakt med
Sven-Erik Olsson, tel sid 18.
Vintern 2016-2017
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Körverksamheten
Basar sökes till
TONKÖREN

Tonkören är vår kyrkokör
i Viskafors. Vi är ett 20tal sångare i åldrarna mellan 35 och 65. Vi behöver
fler basar. En viss körvana
är bra att ha.
Exempel på körprojekt
som vi har framfört är:
Folkmusikmässan ”I
välsignan och fröjd”,
mässan Gloria av Tore V Aas, Oslo Gospel choir, Requiem av Gabriel
Fauré, irländska folkmusikmässan ” Guds andedräkt”, advent- jul- och
påsksånger hör också till en kyrkokörs repertoar.
Är DU intresserad att dela vår goda gemenskap, välkommen
att höra av dig till Cecilia Hermansson tel sid 18.
På bilden ser vi: Morgan, Bengt-Erik, Kristian, Mats och Ture.

Viskadalens gitarrorkester

Är du intresserad av att spela och sjunga? Då är du
välkommen att kontakta Åsa Hermansson tel sid 18
för mer information.

”Instrumentens Drottning”

Orgelintresserade är välkomna att höra av sig till
Cecilia tel sid 18.
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Körverksamheten
CANTABILE träffas i Seglora

församlingshem på torsdagar
18.00-20.00. Välkommen att
sjunga tillsammans med körledare
Åsa Hermansson tel sid 18.
Vårstart torsdagen den 19 januari.

TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god ge-

menskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna mellan 19.10-21.00.
Vill du delta i veckomässan är du välkommen 18.30.
Körledare är Cecilia Hermansson tel sid 18.

Seglora barnkör!

Torsdagen den 19 januari börja vi vårterminen i Seglora
församling. Kören är för barn mellan 6-12 år.
Vi övar på torsdagar kl 17.00-17.40 i Seglora församlingshem.
Frågor, ring Åsa Hermansson tel sid 18.

Alla barn som går i förskoleklass och årskurs 1 i
Viskafors och Kinnarumma.

VÄLKOMNA att sjunga i barnkör i Kyrkligt centrum
onsdagar kl 13.30-13.45 med drop in fika. Sång mellan 13.45-14.15.
Start onsdagen den 18 januari 2017.
Har du frågor kontakta Cecilia Hermansson tel sid 18.

Vintern 2016-2017
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Psalm från 1916 i Seglora gamla kyrka
På midsommardagen 1916 hölls den sista gudstjänsten i den gamla
kyrkan i Seglora.
På midsommardagen i år 2016 höll
prästen Krister I:son Lundin i sin gudstjänst en minnesbetraktelse om att det
var 100 år sedan. I gudstjänsten sjöng
församlingen
”Hymnen vid Sista Gudstjänsten i
Gamla Seglora Kyrka Midsommardagen 1916”.
Melodin är ”Den blomstertid nu kommer” och denna psalm är diktad av
prosten Christenson, som höll den sista
gudstjänsten 1916.
1. Ett tempel är en gåfva
till jordens barn från Gud.
De böra därför lofva
med helga sångers ljud.
De böra aldrig glömma,
att Herren möter där,
men i sitt hjärta gömma
det ord, Han till dem bär.
2. I denna gamla kyrka
har Gud i svunnen tid
skänkt nåd och ljus och
styrka,
skänkt mod och tröst och
frid.
Här under fröjd och smärta,
i freds- och ofredsdar
på bönen månget hjärta
har af sin Gud fått svar.

12

3. Här såg man släkten
komma,
här såg man släkten gå.
Hit sökte sig de fromma
att Herrens gåvor få.
Här stego psalmens toner
i bön och lofsång opp
mot högre regioner
till Gud, all världens hopp.

KYRKNYTT

Psalm från 1916 i Seglora gamla kyrka
4. Nu höras klockor ljuda
från nybyggd helgedom,
och dit Guds folk de bjuda
till gudstjänst, ren och
from.
Men detta hus skall rifvas
och föras härifrån
för att åt andra gifvas
till signadt, himmelskt lån.

5. Må då i storstadsvimmel,
där plats vår kyrka får,
hon peka mot den himmel,
som jorden öfvergår.
Må inom henne höras
Guds ord och bön och sång,
och däraf många föras
Till himmelen en gång!

Seglora gamla kyrka på Skansen.

Seglora kyrkas renovering
Planeringen är inne i sitt slutskede. Det har varit mycket att ta ställning till. Några beslut har man vänt och vridit på flera gånger innan
man landat i ett klokt beslut. Nu är det så långt gånget att man strax är
klar med alla handlingar så att de kan gå ut på upphandling.
Tidsramen om den håller är att kyrkorådet fattar beslut på sitt möte
12 december. Förhoppningen är fortfarande att renoveringen skall
börja i januari. Gudstjänsterna kommer att äga rum i församlingshemmet under renoveringen. Arbetet beräknas ta cirka sex månader.
Vintern 2016-2017
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Kyrkoval 2017
Alla behövs – Ni som vill vara med och påverka och är tveksamma till
de beslut som de förtroendevalda tar, det finns plats för alla.
Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan
är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. I
kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige,
stiftsfullmäktige och kyrkomötet. För att du ska få rösta ska du senast
på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara
kyrkobokförd i en församling. Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyrkans
medlemmar är röstberättigade. I senaste kyrkovalet 2013 röstade
700 000 medlemmar.
Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det
krävs bl.a att du som kandidat på valdagen tillhör Svenska kyrkan,
fyller 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i området. En nomineringsgrupp måste anmäla dig som kandidat och du måste själv ha
förklarat dig villig att ställa upp genom ett skriftligt medgivande.
Vid senaste valet fanns bara en nomineringsgrupp registrerad för Kinnarumma pastorat. Det finns plats för fler aktiva i Kinnarumma pastorat, d.v.s. Kinnarumma och Seglora församlingar. Under vintern och
våren är det hög tid att planera för kyrkovalet. Det finns mer att läsa på
Svenska Kyrkans hemsida bland annat på internwww.svenskakyrkan.
se/kyrkoval 15 april är sista dagen för att ansöka och anmäla kandidater men det är bra om det görs i god tid.
Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger per år och det är öppet för alla och annonseras i Borås Tidning. På mötet i maj så beslutar
man bl.a om bokslut och då redovisas vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften används till under föregående år. I november beslutar
man bl.a om mål och budget för kommande år. Utifrån församlingsinstruktionen görs satsningar och prioriteringar i de olika verksamheterna.
Anna-Lena Svensson, ordförande i Kinnarumma kyrkoråd
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Årets julkampanj
Att få fylla fem och äntligen få börja förskolan
Zaid är ett av världens drygt 30 miljoner
flyktingbarn. I tre år har han och hans familj
bott i det jordanska flyktinglägret Zaatari,
nära den syriska gränsen, efter att ha flytt
från kriget. I januari 2017 fyller Zaid fem
och ska börja förskolan. Han längtar dit.
Barn dör för att mat, rent vatten, sjukvård och omsorg saknas. Svenska
kyrkans internationella arbete stödjer projekt över hela världen för att
stärka barns rättigheter och minska fattigdom.

Fakta om julkampanjen.
Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Var femte sekund
dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av undernäring,
infektioner och bristande omsorg. Vår insats behövs!
Genom att samarbeta med systerkyrkor och partnerorganisationer i
utsatta delar av världen, kan Svenska kyrkans internationella arbete nå
fram till de barn som står utan skyddsnät och behöver oss som mest.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2016
till och med januari 2017, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans
internationella arbete för alla barns rätt till ett tryggt liv. Var med
oss i kampen mot barnadödlighet!

Låt fler få fylla fem! Swisha din gåva till 9001223. Tack!

Vintern 2016-2017
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
David Szfarli, Viskafors
Ludwig Oscarsson, Viskafors
Zackarias Stridsberg, Kinnarumma
Vide Malm, Kinnarumma
Sigge Wallmark, Kinnarumma
Inez Hermansson, Kinnarumma
Isabella Kobilsek, Viskafors
Loui Andrén, Viskafors
Seglora församling
Emelia Gustafsson, Seglora
Astrid Sarajärvi, Svaneholm
Alicia Tihinen Gustafsson, Svaneholm
Alba Folkesson, Seglora

Avlidna
Kinnarumma församling
Inger Hasselgård, Kinnarumma
Harald Vilhelm Bergstrand, Rydboholm
Gullan Anna Mildred Thomsen,
Viskafors
Tore Sjöberg, Viskafors
Alice Andersson, Viskafors
Elvi Kjellberg, Viskafors
Seglora församling
Gerd Birgit Karlsson, Seglora
Irene Nilsson, Svaneholm
Ella Åsberg, Seglora
Bo Magnusson, Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
Linus Petersson och Ida Holmberg, Kinnarumma
Daniel Eckerström och Jessica Klasson, Borås
Dennis Oscarsson och Johanna Reis, Viskafors
Fredrik Ljung och Anna-Karin Karlsson, Viskafors
Henrik Kuusela och Sandra Johansson, Rydboholm
Mattias Johansson och Loella Pihlqvist, Kinnarumma
David Bolin och Tiina Roos Tammiruusu, Rydboholm
Seglora församling
Viktor Eriksson och Linda Karlsson, Svaneholm
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Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 med sopplunch mellan
11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor.
6/12 Nikkaluoktasoppa
13/12 Risgrynsgröt
10/1
17/1
24/1
31/1
7/2
14/2
21/2
28/2

Spenatsoppa
Köttfärssoppa
Ärtsoppa
Gulaschsoppa
Grönsakssoppa
Dynamitsoppa
Britts soppa
Nikkaluoktasoppa

Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset i
Viskafors.

Bibelstudiegruppen i Seglora
träffas som vanligt tisdagar ojämna
veckor i församlingshemmet.
Tiden är 13.30-15.00.
Just nu läser vi Psaltaren
och samtalar kring tre olika
översättningar.
Vårterminen startar 17 januari.

Andakterna på
våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
Källhaga kl 10.15
Ängsjöparken kl 11.00
Torsdagar ojämna veckor.
Fagersro kl 10.00
Björkhaga kl 11.00
Även om du inte bor på våra
äldreboenden är du välkommen
vid andakterna.
Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka
torsdagar 10-12. Vi
dricker kaffe och samtalar om olika ämnen.
Vi avslutar för terminen den 8 december.
Välkommen.

Välkommen att vara med!
Vintern 2016-2017
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson, sven-erik.olsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 88, 0706-31 82 85 endast sms
Komminister Michael Flodhag, michael.flodhag@svenskakyrkan.se
033-20 75 82, 0706-17 10 16 endast sms
Diakoniassistent Birgittha Hillar, birgittha.hillar@svenskakyrkan.se
033-20 75 85, 0727-19 75 85 endast sms
Kyrkomusiker Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92 endast sms
Kyrkomusiker Åsa Hermansson, asa.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0727-34 75 83 endast sms
Kanslist Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Förvaltningsassistent Malin Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Församlingsass Ann-Christin Rapp, ann-christin.rapp@svenskakyrkan.se
033-20 75 86, 0727-19 75 86 endast sms
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81 endast sms föräldraledig fr.o.m. 2017-01-01
Vikarierande församlingspedagog Linnea Kos
033-20-75-91, 0725-50 75 91 endast sms fr.o.m. 2017-01-01
Vaktmästare Seglora, Tomas Rehn, tomas.rehn@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Vaktmästare Seglora, Thomas Klasson, thomas.klasson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
Vaktmäst. Kinnarumma, Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
Vaktmäst. Kinnarumma, Jesper Jigbring, jesper.jigbring@svenskakyrkan.se
033-20 75 96
Ordförande kyrkofullmäktige Bengt-Erik Ahlin
Ordförande kyrkorådet Anna-Lena Svensson
Ordf. Kinnarumma församlingsråd Gunilla Claesson
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson
Fastighetsansvarig, vakant			
Kyrkogårdsansvarig, vakant				
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0320- 930 26
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar

Seglora
			
Rydboholm
Anna-Lena Svensson 0320-930 26 Robert o Maria Zitka 033-10 10 12
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson 0709-14 90 88
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59 Bengt-Erik Ahlin
033-29 32 06
Rosemary Hedén
0320-920 92 Bo Sjöholm
033-29 31 34
Anette Zachrisson
0320-910 25 Gunilla Alriksson
033-29 35 43
Gun-Britt Svensson 0320-931 16
Kinnarumma 			
Viskans kapell
Ulla-Britt Beckman 033-29 15 22 Birgittha Hillar
Kjerstin Olofsson
033-29 42 46
Gunilla Claesson
0702-080767
Karin Malmgren
033-29 46 80

033-20 75 85

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson
Redaktör Eva Kindvall Vinkvist, tel. 0320-910 24, 0706-69 10 24,
eva.vinkvist@seglora.se
Övriga i redaktionen: Annica F Johansson, Robert Zitka och Anna-Karin
Apelqvist.
Seglora kyrka och församlingshem			

0320- 910 70

Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Kanslist Anna-Karin Apelqvist, expeditionstid måndag-fredag, kl. 10–12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
predikoturer presenterar vi på följande sidor
Kollekter
27 nov
4 dec		
		
11 dec		
18 dec		
25 dec		
		
26 dec		
1 jan 2017
6 jan		
8 jan		
15 jan		
22 jan		
29 jan		
5 febr		
12 febr
19 febr
26 febr

Svenska kyrkans internationella arbete
Göteborgs stadsmission (Seglora)
Norea (Kinnarumma)
Svenska kyrkans unga
Göteborgs stadsmission
Flickorna i Garissa (Seglora)
Församlingens ungdomsverksamhet (Kinnarumma)
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans internationella arbete
Ortodoxa samarbetskommittén i Göteborg
Bräcke Diakoni
Svenska Bibelsällkapet
Församlingens Diakoni
Svenska kyrkans unga
Åh stiftsgård
Helsjöns folkhögskola
Svenska kyrkans internationella arbete

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på predikoturerna, sid 21-23,
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
ÅH		
Åsa Hermansson, kyrkomusiker
CH		
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
Kyrkkaffe efter gudstjänsterna kl 10.00 i Seglora.
Kaffe, saft och smörgås efter gudstjänsterna i Rydboholm.
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, tel 033-12 70 70,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.
20
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gudstjänster finns på sidan 3.

11.00 Mässa
MF, CH

17.00 Musik
SEO, CH sid 4

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Lucia
SEO, CH
sid 4

17.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Mässa
SEO, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

Viskans kapell

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

Julens

2a söndagen i Advent
4 december
Onsdag
7 december
3e söndagen i Advent
11 december
Onsdag
14 december
Lördag
17 december
4e söndagen i Advent
18 december

Onsdag
30 november

1a söndagen i Advent
27 november

Lördag
26 november

November
December

17.00 Musik
MF, CH
sid 4

10.00 Lucia
SEO, ÅH
sid 4

10.00 Mässa
MF, ÅH

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH sid 4

Seglora
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Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Mässa
MF, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

15.00 Julfest
SEO, CH
sid 5
18.30 Mässa
MF, CH

Viskans kapell

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

1a söndag e Trettondedag
8 januari
Onsdag
11 januari
2a söndag e Trettondedag
15 januari
Onsdag
18 januari
Lördag
21 januari
3e söndag e Trettondedag 11.00 Gudstjänst
22 januari
SEO, ÅH
Onsdag
25 januari
4e söndag e Trettondedag
29 januari

Januari

10.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

10.00 Gudstjänst
MF, CH

Seglora
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17.00 Gudstjänst
MF, CH

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, CH
sid 5

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

Viskans kapell

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

Onsdag
1 februari
Kyndelsmässodagen
5 februari
Onsdag
8 februari
Lördag
11 februari
Septuagesima
12 februari
Onsdag
15 februari
Sexagesima
19 februari
Onsdag
22 februari
Lördag
25 februari
Fastlagssöndagen
26 februari

Februari

17.00 Gitarrorkestern
MF, ÅH
sid 5

10.00 Mässa
SEO, ÅH

10.00 Gudstjänst
MF, CH

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH
sid 5

Seglora

Själavård, andlig vägledning, förbön, bikt.
Prästerna står till tjänst för varje person som av olika anledningar behöver
prata med någon. Man behöver inte vara i en stor livskris, det kan handla om
hjälp att hitta rätt i livet. Vår tystnadsplikt ger dig skydd, du kan tala helt fritt.
Själavård
Det är ett samlande begrepp för
samtalsterapi med en kristen ingång,
den kan ofta pågå regelbundet under
längre tid.
Andlig vägledning
Om du vill upptäcka nya djup i tron
och i dig själv. Det handlar om att i
samtal, läsning, meditation och bön
prata med någon.
Bikt
Att lasta av sig synden på Gud.

Personlig förbön
Om du behöver hjälp med att be
för något särskilt. Tag kontakt
så ber vi för dig och för det som
oroar eller som du söker ledning
för.
Enskild nattvard (sockenbud)
Om du inte orkar eller kan komma till den gemensamma mässan kan vi istället dela måltiden
hemma hos dig.

Präster: Sven-Erik Olsson och Michael Flodhag
Telefon och e-post, se sidan 18.
Sjukhuskyrkan:patient o anhörig Skene 0320-778000,
Borås 033-6161011.
Jourhavande präst: Telefon 112
Bilden på framsidan: Svenska kyrkans julkampanj ”Låt fler få fylla fem”.
Nästa manusstopp är: 20 januari 2017 med utgivning vecka 8.
Tryckt hos Handelstryck i Borås.

Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

