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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Tack
Att få vara delaktig i en levande församling är
en tillgång och en stor glädje. Därför vill jag
nu efter alla år i Kinnarumma församling säga
ett stort TACK.
Jag har från slutet av 70-talet fått vara med i
barntimme- och miniorarbete, körverksamhet,
som kyrkvärd och senare år även som förtroendevald i Kinnarumma pastorat.
Både Kinnarumma och Seglora församlingar är LEVANDE församlingar med ett brett utbud som passar alla, både gammal och ung.
Grunden i församlingarna är tryggheten i den GUD som i livets alla
skeden finns med oss.
När jag nu i sommar tillsammans med min livskamrat Staffan flyttar
till den församling och gemenskap där allting för min del startade,
känns det omtumlande och stort. Hönö kyrka och Öckerö församling
har under alla år funnits med mej. Det var där min barnatro fick fortsätta att växa.
Hem till havet igen och med många lyckliga år från Kinnarumma med
mej i bagaget ser jag fram emot ett pensionärsliv med både båt och
makrillfiske, kyrka och församlingsgemenskap.
Med bibelordet ”Du omsluter mej på alla sidor och Du håller mej i din
hand” känns livet tryggt.
Kom ihåg. Du är en del av församlingarna. De finns till för dej.
Du är alltid välkommen. Kram och glad sommar.
Gunilla Claesson
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Musik i sommarkväll
Onsdag 7 juni kl 18.30 i Kinnarumma kyrka

”I skogens famn”
Kör och allsång med Tonkören och Barnkören, Vendela Zitka orgel.

Onsdag 14 juni kl 18.30 i Seglora församlingshem
”I Guds vind”, kören Cantabile sjunger.

Onsdag 28 juni kl 18.30 i Rydboholms kyrka

”Romantik i sommarkväll”
Pianokonsert med viskaforsbördiga Solveig Wikman, Stockholm.
Läs mer sid 8.
Musik av Knut Håkansson, Edvard Grieg, Clara Schumann, Fanny
Mendelsohn och Frans Schubert.

Onsdag 5 juli kl 18.30 i Seglora församlingshem
”Sträck ut en hand”
Sång av Thomas Klasson och Anette Bylin.

Onsdag 16 augusti kl 18.30 i Seglora församlingshem
”Ensam vandrar du icke”
Sång av gruppen Trio Rop.

Onsdag 23 augusti kl 18.30 i Kinnarumma kyrka

”Sommarsång”
Anette Fagersson sång, Per Lundin violin, Leif Lundberg klaviatur.

Sommaren 2017
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Predikoturerna för Kyrknytts sommarperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
Sommarcafé, Kyrkligt centrum

Kom och drick ditt eftermiddagskaffe hos oss.
Vi ses på tisdagar 20 juni, 27 juni och 4 juli kl 14.00-16.00.
Vi serverar kaffe, te och smaskiga kakor
för 20 kronor.
Varmt välkommen och hoppas vi ses.
Birgittha och Åsa

Midsommardagen den 24 juni kl 11.00 friluftsgudstjänst,
Seglora gamla kyrkplats
Efter gudstjänsten bjuder Centerkvinnorna på kyrkkaffe i Seglora
gamla prästträdgård.

Öppen kyrka i Kinnarumma kyrka
24 juli - 13 augusti
Kyrkan kommer att vara öppen
alla dagar under tre veckor i
sommar kl 13.30-16.30. Välkommen
in för visning, en kopp kaffe
eller tända ett ljus.
Vill du hjälpa till?
Hör av dig till Karin Malmgren
tel 033-29 46 80 eller till
Laila Warenius tel 033- 29 34 05.
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Predikoturerna för Kyrknytts sommarperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
30 juli kl 14.00, friluftsgudstjänst i Holmen

Vägbeskrivning: Kör mot Viared. Vid Holmen finns skyltat till gamla
församlingshemmet som ligger på vänster sida. Kaffeservering.

20 augusti kl 14.00, friluftsgudstjänst, Seglora gamla
prästgård
Kaffeservering.

27 augusti kl 15.00, friluftsgudstjänst Flenstorp

Vägbeskrivning: Från Viskafors centrum, kör till R 41. Tag höger mot Kinna och passera två avfarter till Kinnarumma. Tag vänster mot Skephult. Efter
cirka 200 meter ligger hembygdsgården
som andra huset på vänster sida.
Kaffeservering.

Hjälp med sömnad!

Med anledning av att vi firar 500- årsjubileet
av Martin Luther, då han spikade upp de 95
teserna på porten i Wittenberg, kommer vi i
höst att framföra musikalen ”Luthers ungar”
skriven av Karin Runow.
Vi skulle behöva hjälp med dräktsömnad.
Vill du?
Hör av dig till Åsa Hermansson 033-20 75 83
eller Cecilia Hermansson 033-20 75 89

Sommaren 2017
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Ungdomar/Konfirmation
Konfirmand 2017-2018

Konfirmation är en möjlighet att få prata om Livet, Gud, Kärleken,
Mening – och allting annat som formar våra liv. Kinnarumma pastorat
erbjuder två alternativ.
1. En grupp som träffas varannan torsdag kl 16.45-18.45.
2. En grupp som träffas cirka 10 gånger, lördagar kl 10.00-13.30.
Naturligtvis åker vi på läger, ett i början och ett i slutet.
Inskrivning blir det söndagen 27 augusti kl 13.00
i Viskans kapell i Kyrkligt centrum.
Boka också in läger 8-9 september och bibelutdelning 10 september kl 17.00 i Rydboholms kyrka.
Kontakta Michael Flodhag om du har några
frågor.
Välkommen!

Taizé

Årets resa till Taizé går av stapeln 5-14 augusti. Vill du följa med,
eller känner någon som vill det, så går det bra att anmäla sig till
Michael Flodhag.Vill du veta mer om Taizé så har de en utmärkt hemsida: www.taize.fr/sv
Anmälan bör lämnas in senast 15 juni.
Välkommen!

Läger på Råddehult för barn som går i Kyrkdraget,
Draget och BUS
Fredagen den 16 juni kl 17.00 träffas vi på
Råddehult. Söndag 18 juni avslutas lägret
med en andakt för föräldrar och syskon.
Hemresa cirka 13.30.
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Barnverksamheten
Vi startar med barn- och ungdomsverksamheten
igen vecka 36.
En liten tjej
som fått en
fin ansiktsmålning på
vårfrufesten.

Vårfrufesten den 25 mars
inbringade 9 051 kronor.
Unga och äldre hjälpte till med
att baka, sälja lotter och annat.
Stort tack till er alla som bidrog till det fina resultatet som
går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Musikalen ”Legenden om de tre
träden” framfördes av Barnkören i
Rydboholms kyrka den 5 mars.
Sommaren 2017
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Från församling och pastorat
Tack till Thomas Klasson som slutar som
vaktmästare 5 maj. Thomas började i pastoratet som säsongsanställd 2001-2004 och i
mars 2005 blev det en tillsvidareanställning
som nu avslutas efter 16 år. Mestadels av
tiden har Thomas varit i Seglora.
Söndagen den 23 april avtackades Thomas
vid gudstjänsten. Det blev ett fint slut på
den gudstjänsten när Thomas sjöng välsignelsen. Så följde tårtkalas vid det efterföljande kaffet. Nu går han vidare med nytt
arbete och vi tackar för tiden som varit och
önskar honom lycka till på den nya platsen
i Kinna.

Fasteinsamlingen har i år inbringat:
Kinnarumma församling 11 799 kronor och
Seglora församling 6 780 kronor

Tack till alla som på olika sätt bidragit till det fina
resultatet.

Från sid 3 Musik i sommarkväll 28 juni.
Solveig Wikman bodde i Viskafors till 11-12 års ålder. Hennes föräldrar är Göte och Thora Hultén. Göte var en glad spelevink som många
minns. Han startade musikskolor runt om i Sjuhäradsbygden. Många
äldre i Rydboholm minns säkert Olle i kiosken, som var Solveigs farbror.
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Messy church och kvinnofrukost
Det har varit fantastiskt roligt att vara
med på Messy Church i Svaneholm.
Naturligtvis ska vi fortsätta med det
under hösten.
Vi har tänkt till lite och bestämt oss
för att byta från sista tisdagen i månaden till första
tisdagen i månaden. Det innebär följande datum:
5 September, 3 oktober, 7 november och 5 december.
Tiden är som vanligt 17.00-19.00 i Svaneholms församlingshem (bredvid skolan).
Mat, pyssel, sång och andakt varje gång.
Välkommen!

Det har varit
kvinnofrukost i
Segloras församlingshem igen.
Denna gång pysslade vi ljuslyktor
och målade på
trähjärtan.
Till hösten kommer vi att
ses igen. Håll ögon och öron
öppna!

Sommaren 2017
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Martin Luther
Martin Luther föddes 1483 i Eisleben, Tyskland. 1525 gifte han sig
med Katharina von Bora, till vardags kallad Käthe. Luther avled 1546
under ett besök i Eisleben och Käthe sex år senare.
Martin Luther var en reformator, dvs han stod för en genomgripande
religiös omvälvning. Fast i hans fall blev det inte bara en religiös omvälvning utan även politisk.
År 2017 firas reformationsjubileum
med anledning av att det är 500 år sedan Luther (troligen) spikade upp sina
95 teser mot avlaten på Slottskyrkans
dörr i Wittenberg den 31 oktober 1517.
Kyrkans dörr användes som anslagstavla, så det var inte så konstigt med det.
Detta får man se som startskottet för
reformationen. Luther hade då kommit
i kontakt med försäljningen av påvekyrkans avlatsbrev vilka han tyckte inte
hade fog för sig utifrån Bibeln. Luther
inbjöd till samtal över avlaten och formulerade 95 teser mot avlaten.
Avlaten kan man beskriva som efterskänkning av botgöring mot viss prestation. Alltså befrielse från straff
eller bothandlingar som kyrkan ansåg sig ha rätt att kräva av den som
vid bikten ångrade sina synder. För gemene man var det lätt att tro att
man köpt sig en inträdesbiljett till himmelen när man lade sitt mynt i
avlatskistan. Den mest kände avlatsförsäljaren var Johann Tetzel, han
sade: när myntet på kistbotten klingar, sig själen ur skärselden svingar.
Detta och annat protesterade Luther mot. Han önskade en reformation
av den katolska kyrkan men blev istället bannlyst och utesluten och
den protestantiska kyrkan föddes.
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Martin Luther forts. och Kyrkoval
Läser man om Luther så inser man att bilden av Luther, som många
svenskar har, är fel. Man beskyller Luther för att vara en glädjedödare
och säger: Tänk så roligt vi skulle kunna ha i detta land om det inte
vore för att vi hade Luther i oss.
Jag säger, tänk vad roligt
vi skulle ha i detta land
om vi hade lite mer
Luther i oss.
Läs lite mer själv och
kom fram till den insikten, du också.
Sven-Erik Olsson
kyrkoherde

17 september 2017 är det kyrkoval.

I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de
grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans
verksamhet och framtid.
Vallokal i Seglora församling är Seglora församlingshem och
vallokal i Kinnarumma församling är Kyrkligt centrum.
Dessa kommer att vara öppna valdagen 11-15 och 18-20.
Dessutom kommer att finnas
förhandsröstningslokal i Kyrkligt centrum 4-17 september
måndagar-lördagar mellan 10-12 och onsdagar även 17-20.
Förmodligen kommer det ges tillfälle till förtidsröstning även på andra
platser i pastoratet.
Utförligare information i nästa Kyrknytt, som utkommer vecka 35.
Sommaren 2017
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Ann-Christin Rapp och
Det började när Ann-Christin, deltog på
barntimmarna i Kyrkligt centrum med
sina egna barn. Anna-Lena Svensson
höll i barnverksamheten och behövde
hjälp och åren 1988-1992 arbetade Ankie
i barnverksamheten och i köket. 2001
kom hon tillbaka igen.
Ankie arbetade tidigare som undersköterska hos distriktssköterskan Hjördis
Hägg. Där startade samarbetet mellan
kyrkan och BVC. Senare var det Kristina på Viskaforsbiblioteket som kontaktade henne för ett samarbete med
sagoläsning. Ankie var med och startade
söndagsskolan i Rydboholms kyrka för
cirka två år sedan. Hon har arbetat med
barnrytmik för de minsta till låg- och mellanstadieklasserna. Även
påskvandringar, luciatåg, julspel och musikaler i båda församlingarna.
Förutom barnverksamheten håller hon också andakt i Viskans kapell
några gånger per termin.
Då Ankie har åtta barn och sju barnbarn så är det en stor familj som
kommer att ägnas mer tid åt nu när hon valt att gå i pension lite tidigare. Hon har även fått ett dragspel av sin bror som hon gärna vill lägga
tid på att lära sig.
Ankie skriver: Nu kommer en ny tid mig till mötes. Tack Kinnarumma och Seglora församlingar för alla möten och stunder av gemenskap
jag fått under åren. Tack alla fina barn med familjer, som gett mig så
mycket glädje. Tack för allt som varit och jag får bära med mig som en
skatt.
Guds välsignelse önskar jag er.”Må din väg gå dig till mötes och må
vinden vara din vän och må solen värma din kind och må regnet vattna
själens jord och tills vi möts igen må Gud hålla dig i sin hand.”
Kram från Ann-Christin Rapp
12
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Gunilla Claesson går i pension
I ledaren på sid 2 skriver Gunilla om
sitt engagemang inom pastoratet. Hon
skriver också om sin tro och vad kyrkan
och GUD har betytt för henne i livet.
Den trygghet som GUDS närvaro har
givit henne.
Som pensionär flyttar Gunilla och
maken Staffan tillbaka dit där allting
började men hennes engagemang inom
kyrkan stannar inte utan fortsätter om
än i mindre skala.
Hönö kyrka, som byggdes 1934 på frivilliga medel kommer att få tillbaka en
kvinna som med sitt engagemang kommer att glädja många församlingsbor.
Vi i pastoratet vill tacka Ankie och Gunilla för dessa år ni varit med
oss. Tack för ert glada och alltid lika trevliga bemötande. En skön pensionstid önskar vi er båda.

Julspel i Seglora kyrka 2004 och
Kyrkans barntimmar 2008 i Viskans
kapell med bl a Ankie.
Sommaren 2017
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Seglora kyrkas renovering
Vi fotodokumenterar renoveringen. Därför efterlyser vi både foton
och annan dokumentation från
tidigare reparationer av kyrkan.
Eva Vinkvist, tel sid 19.
Borttaget golv på läktare i söderläge, till höger
Det blev mycket intressant när de
började skrapa taket och fann
tidigare bårder som målats över.

Ovan ser vi östra skeppet.
Takstolarna till vänster, är
norra skeppet där de fått
fram tidigare färg under
den blå nuvarande.
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Från församling och pastorat
Resa från Kyrkligt centrum den 7 juni kl 8.00
till Skara Domkyrka.
I priset ingår förmiddagsfika på Nordpolens café i Vara, guidning i
Skara domkyrka, lunch på Flämslätt, eftermiddagsfika på Falbygdens
ost där det även finns tillfälle till inköp.
Kostnaden är 300 kronor/person och anmälan senast 29 maj till
Anna-Karin Apelqvist eller Birgittha Hillar, tel sid 18.

Semesterstängt och semestervikarie

Sommartider på expeditionen i Kyrkligt centrum.
Öppettider som vanligt, d v s vardagar kl 10-12 t o m 22 juni.
Vecka 26, tisdag 27 juni öppet kl 10-12 och torsdag 29 juni 13-15.
Vecka 27-28, 3 juli-14 juli är det stängt.
Vecka 29, tisdag 18 juli öppet kl 10-12 och torsdag 20 juli kl 13-15.
Vecka 30, tisdag 25 juli öppet kl 10-12 och torsdag 27 juli kl 13-15.
Vecka 31, tisdag 1 aug öppet 10-12 och torsdag 3 aug kl 13-15.
Fr o m vecka 32 med start 7 aug är det nya öppettider.
Måndag-torsdag kl 13-15 och fredag 10-12.
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson har semester 19 juni-28 juli.
Komminister Michael Flodhag har semester 17 juni-30 juli.
Krister I:son Lundin är vikarierande präst under kyrkoherdens
semesterperiod. Kristers telefonnummer är 0706-48 17 11.
Sommaren 2017
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Hugo Hammar, Viskafors
Julia Holm, Viskafors
Malte Källerman, Viskafors
Ellion Svahn, Viskafors
Max Norén, Viskafors
Linnéa Steinmetz, Viskafors
Leah Robertsson, Borås
Noah Johelid, Rydboholm
Mollie Lindskog, Kinnarumma
Seglora församling
Colin Luukkonen Fredriksson,
Svaneholm
Elize Hammargren, Svaneholm
Elli-Noora Granroth, Svaneholm

Avlidna
Kinnarumma församling
Sven-Erik Hyss, Viskafors
Margit Sofia Göök, Viskafors
Inga Gudrun Hadarsson, Viskafors
Kjell Ove Larsson, Viskafors
Karin Andersson, Rydboholm
Hans Bläsberg, Kinnarumma
Ove Axel Friberg, Rydboholm
Folke Gunnar Källerman, Viskafors
Stig Hassellund, Viskafors
Lilly Ljungström, Rydboholm
Conny Lars-Gunnar Gunnarsson,
Viskafors
Irene Rydberg, Viskafors
Seglora församling
Margit Johansson, Seglora
Siv Persson, Svaneholm
Stig Ove Edin, Svaneholm
Stig Axel Johansson, Svaneholm
Gösta Sigvard Andersson, Seglora
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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.
Sommarupppehåll och terminen startar
igen den 29/8 med spenatsoppa
Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset i
Viskafors.

Andakterna på
våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
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.

Bibelstudiegruppen i Seglora
träffas tisdagar ojämna veckor i
församlingshemmet.
Tiden är 13.30-15.00.
Med anledning av
reformationsjubiléet 1517-2017
kommer vi under hösten att ägna en
del tid åt att bekanta oss med Martin
Luther.
Vi startar igen efter sommaren den
29 augusti.

Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka torsdagar
10-12. Välkommen att träffas,
trivas, fika och samtala.
Vi har sommaruppehåll fr o m
8 juni och startar igen den
24 augusti. Välkomna.

Välkommen att vara med!
Sommaren 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 t.o.m. 18 juni
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81 endast sms
Vikarierande församlingspedagog Linnea Kos, linnea.kos@svenskakyrkan.se
033-20 75 91, 0725-50 75 91 endast sms
Vaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Vaktmästare Kalle Pettersson, kalle.pettersson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
Vaktmästare Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
Förman vaktmästeri Jesper Jigbring, jesper.jigbring@svenskakyrkan.se
033-20 75 96
Ordförande kyrkofullmäktige Bengt-Erik Ahlin
033- 29 32 06
Ordförande kyrkorådet 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
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar

Seglora
			
Rydboholm
Anna-Lena 			
Robert o Maria Zitka
Svensson Forsberg 0722-44 66 49 Gunilla Alriksson
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59 Bengt-Erik Ahlin
Rosemary Hedén
0320-920 92 Bo Sjöholm
Anette Zachrisson
0320-910 25
Gun-Britt Svensson 0320-931 16
Kinnarumma 			
Viskans kapell
Ulla-Britt Beckman 033-29 15 22 Birgittha Hillar
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		
Karin Malmgren
033-29 46 80

0705-36 10 12
033-29 35 43
0709-14 90 88
033-29 32 06
033-29 31 34

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.

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.
Från och med 7 augusti, måndag-torsdag kl 13-15, fredag kl 10-12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se

Sommaren 2017
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
predikoturer presenterar vi på följande sidor.
4 juni		
11 juni
18 juni
24 juni
25 juni
2 juli		
9 juli		
16 juli		
23 juli		
30 juli		
6 augusti
13 augusti
20 augusti
		
27 augusti

Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift
Svenska kyrkans internationella arbete
Gideoniterna
Carl-Axel Ekmans verksamhet i Garissa
Carl-Axel Ekmans verksamhet i Garissa
Svenska kyrkans internationella arbete
Drottning Silvias mödrahem i Brasilien
Norea
Svenska kyrkan i utlandet
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Församlingens diakoni
Svenska kyrkans internationella arbete
Helsjöns folkhögskola (Kinnarumma)
Stiftelsen Seglora gamla prästgård (Seglora)
Hela Människan

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
KIL		
Krister I:son Lundin, vik präst
BL		
Birgitta Lundin, vik kyrkomusiker
MB		
Matilda Björlin, vik 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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9.30 Mässa
KIL, ÅH

9.30 Gudstjänst
KIL, CH

18.30 Musik
SEO, CH sid 3
9.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Musik
KIL, CH sid 3

11.00 Mässa
Konfirmation
MF, CH

18.30 Mässa KIL,CH

Viskans kapell

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

Johannes Döparens dag
25 juni
Onsdag
28 juni

Midsommardagen
Lördag 24 juni

Onsdag 21 juni

1a sönd e Trefaldighet
18 juni

Onsdag
14 juni

Onsdag
7 juni
Heliga Trefaldighets dag
11 juni

Pingstdagen
4 juni

Kinnarumma Rydboholm

sid 3

11.00 Friluftsgtj
G:a kyrkplats
KIL, ÅH
sid 4

11.00 Mässa
KIL, CH

18.30 Musik
MF, ÅH

11.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

Seglora
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17.00 Gudstjänst
SEO, MB

9.30 Mässa
KIL, BL

9.30 Gudstjänst
KIL, BL

9.30 Mässa
KIL, BL

9.30 Gudstjänst
KIL, ÅH

Rydboholm

18.30 Mässa
KIL, BL

18.30 Mässa
KIL, BL

18.30 Mässa
KIL, BL

Viskans
kapell

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

Kristi Förklarings dag
30 juli

Apostladagen
16 juli
Onsdag
19 juli
6e sönd e Trefaldighet
23 juli
Onsdag
26 juli

Onsdag
12 juli

4e sönd e Trefaldighet
9 juli

Onsdag
5 juli

3e sönd e Trefaldighet
2 juli

Kinnarumma

14.00 Friluftsgudstj.
Holmen
SEO, MB
sid 5

11.00 Gudstjänst
KIL, BL

11.00 Mässa
KIL, BL

18.30 Musik
KIL, ÅH
sid 3
11.00 Gudstjänst
KIL, BL

11.00 Mässa
KIL, ÅH

Seglora
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18.30 Musik
SEO, CH
sid 3
15.00 Friluftsgtj
Flenstorp
MF, CH
sid 5

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Gudstjänst
SEO, BL

17.00 Mässa
SEO, BL

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, BL

18.30 Mässa
MF, MB

Viskans
kapell

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

Onsdag
30 augusti

11e sönd e Trefaldighet
27 augusti

Onsdag
23 augusti

10e sönd e Trefaldighet
20 augusti

9e sönd e Trefaldighet
13 augusti
Onsdag
16 augusti

Onsdag 9 augusti

Onsdag
2 augusti
8e sönd e Trefaldighet
6 augusti

Kinnarumma

10.00 Mässa
MF, CH

10.00 Gudstjänst
SEO, BL
18.30 Musik
SEO, ÅH
sid 3
14.00 Friluftsgtj
G:a prästgården
SEO, ÅH
sid 5

10.00 Mässa
SEO, BL

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 och anhörig Skene 0320-778000,
Borås 033-6161011.
Jourhavande präst: Tel 112
Bilden på framsidan: Midsommar med dans kring midsommarstång.
Platsen är gamla prästgården, hembygdsgården, i Seglora.
Nästa manusstopp är: 28 juli 2017 med utgivning vecka 35.
Tryckt hos Handelstryck i Borås.

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

