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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Gör din röst hörd i kyrkovalet 2017!
Den 17 september i år är det kyrkoval till kyrkofullmäktige i ditt pastorat, stiftsfullmäktige och
kyrkomötet på riksnivå. Då är alla medlemmar i
Svenska Kyrkan som fyllt 16 år välkomna att rösta
om hur kyrkan ska utvecklas i framtiden. Du kan
även förtidsrösta från den 4 september var som
helst i landet.
På de olika valsedlarna finns flera namn på kandidater som ställer upp i valet. Du kan sätta ett kryss framför de personer
du helst vill rösta på men max tre kryss på varje valsedel.
Kyrkan behövs även idag. För många är det en lugn och stillsam
plats i vardagens stress. En del söker sig till kyrkan när man är
ensam och behöver någon att prata med. När en kris uppstår är
kyrkan ofta där för att stötta och ta hand om de som behöver hjälp.
För att inte prata om alla hjälpaktiviteter som kyrkan gör utomlands.
Om du tycker att kyrkan inte har det utbudet som den borde,
snälla berätta det gärna för någon i församlingen så vi får veta
om vi kan göra något annorlunda.
Du kan läsa mer om kyrkovalet på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
På röstkortet du får på posten ser du vilken vallokal du kan gå till på
valdagen.
Kom och rösta, då har du möjlighet att påverka, din röst väger tungt.
Rosemary Hedén
Ordförande i valnämnden
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Kyrkovalet 17 september 2017
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att vara det behövs
förtroendevalda. Sedan skiljandet från staten år 2000 sköter kyrkan
själv sina val. Av praktiska och pedagogiska skäl används ett liknande
tillvägagångssätt som i de allmänna valen, men det heter inte ”partier”
i kyrkovalet, utan nomineringsgrupper. I vårt pastorat, som består av
Kinnarumma och Seglora församlingar, har vi två nomineringsgrupper
med kandidater i år.
Svenska kyrkan består av människor och är beroende av deras engagemang. Församlingar och pastorat är den lokala nivån i kyrkovalet. I
vårt pastorat väljs ledamöter till kyrkofullmäktige som i sin tur utser
ett kyrkoråd (pastoratets styrelse). I pastoratet har också våra församlingar ett församlingsråd som utses genom indirekta val.
Genom din röst kan du påverka arbetet i Kinnarumma pastorat. Önskar
du mer musikgudstjänster? Mer vuxenaktiviteter? Annan utforming av
barn- och ungdomsverksamheten? Det finns mycket som du kan lämna
synpunkter på genom ditt engagemang. Var en aktiv medlem i Svenska
kyrkan så hjälper du till att få en mer levande kyrka.
Omkring den 30 augusti 2017 kommer ditt röstkort. Välkommen med
din röst.
Eva Kindvall Vinkvist
ledamot i valnämnden

Vallokal i Seglora församling är Seglora församlingshem och
vallokal i Kinnarumma församling är Kyrkligt centrum.
Öppna valdagen 11-15 och 18-20.
Dessutom förhandsröstningslokal i Kyrkligt centrum 4-17 september
måndagar-lördagar mellan 10-12 och onsdagar även 17-20.
Förhandsröstningslokal i Svaneholms församlingshem även
torsdag 7 sept 16-18 och lördag 9 sept 12-14.
Hösten 2017
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Predikoturerna för Kyrknytts höstperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
8 oktober kl 10.00, Tacksägelsedagen Seglora förs.hem
Efter gudstjänsten serveras kaffe.
Det blir skördeauktion för Världens
Barn. Tag gärna med något från
trädgården.

En dag för dig som sörjer.
Har du förlorat någon nyss eller tidigare i livet? Välkommen till en
dag för gemenskap och eftertanke kring sorg och saknad.
Den 7 oktober 2017 klockan 9.30 - 15.30 i Sätila församlingshem.
Talare för dagen: Läkare Lars Lundin - föredrag med musik.
Diakon Lena Sandling - “Sorgen och glädjen de vandra tillsammans.”
Under dagen erbjuds även tid för samtal, taktil massage eller promenad.
Kostnad inklusive lunch och fika 100.- som betalas under dagen.
Sista anmälningsdag är den 29 september 2017. Mer info och anmälan görs till Birgittha Hillar, tel sid 18.Välkommen!

14 oktober kl 9.00-11.30, kvinnofrukost Seglora
församlingshem.

Vi äter en härlig frukost tillsammans och sedan får vi lyssna på en
intressant föreläsning. Kostnad 50 kronor. Anmälan senast 10 oktober
till Åsa Hermansson, tel sid 18.
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Predikoturerna för Kyrknytts höstperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
26 oktober kl.18.00, musikcafé Kyrkligt centrum.
Underhållning och kvällsmat.

3 november kl 11-17, gravsmyckningskaffe
Seglora församlingshem och Kinnarumma kyrka.
I samband med gravsmyckningen serveras kaffe
mellan kl 11-17. Välkommen!

11-12 november kl 16.00, ”Luthers ungar”
Rydboholms kyrka.

Med anledning av 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”.
Karin Runow har skrivit text och musik. I musikalen spelas huvudrollen av Frederik Nilsson som också regisserar. Maria Havrell Nilsson
spelar Luthers fru Katharina. Några av pastoratets barn spelar Luthers
ungar. Medverkar gör också våra vuxenkörer och barnkörer.
Varmt välkomna!

2 december kl 10-12, julmarknad 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.

Hösten 2017
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Konfirmation 4 juni

Namnen på konfirmanderna står i bokstavsordning med efternamn.
Kinnarumma församling: Hannah Andersson Viskafors, Lovisa Appelkvist
Rydboholm, Filip Bede Viskafors, Filippa Christensen Viskafors, Fanny
Daviand Viskafors, Alva Hacker Viskafors, Linnéa Hallqvist Borås, Emmie
Hellström Kinnarumma, Andy Hjertén Viskafors, Ida Holsten Viskafors,
Clara Karlsson Viskafors, Simon Larsson Viskafors, Evelina Street Viskafors, Anna Sturesson Rydboholm och Julia Wangfelt Viskafors.
Seglora församling: Josefine Johansson Seglora, Tess Linde Svaneholm,
Emma Sjöblom Svaneholm och Alice Wangfelt Svaneholm.
Ledare: Linn Andersson, Alexander Cujic, Linnea Kos, Emil Eksberg,
Emmy Fingåård, Neo Sjöström, Sofie Artursson. Michael Flodhag och
Sara Lindgren.
Konfirmerade på annan ort: Felix Wahle Kinnarumma, Otto Lööf Rydboholm, Alva Svensson Borås, Samuel Alstéus Seglora och Jonathan Persson
Seglora.
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Barnverksamheten
Vi startar med barn- och ungdomsverksamheten
igen den 4 september vecka 36.

Med anledning av att Carl Hasselberg börjar som ny
församlingspedagog den 14 augusti, har det inte funnits
tid till att planera barn- och ungdomsverksamheten.
För mer information var vänlig se vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

16 juni-18 juni
var det läger på
Råddehult för
barn i Kyrkdraget, Draget och
BUS.

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.

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 startar vid gudstjänsten den 17 september.
Hösten 2017
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Våra körer och musikverksamhet
CANTABILE träffas i Seglora församlingshem på torsdagar
18.15-20.00. Välkommen att sjunga tillsammans
med körledare Åsa Hermansson, tel sid 18.

TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela

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

Viskadalens gitarrorkester

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

Seglora barnkör

Vi övar i Seglora församlingshem.
För barn i alla åldrar torsdagar
kl 17.30-18.00
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.
Har du frågor kontakta Cecilia Hermansson, tel sid 18.

Barnkören årskurs 2-6 i Viskafors

övar tisdagar kl 15.30-16.30 i Kyrkligt centrum.
Körledare är Cecilia Hermansson, tel sid 18.
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Messy church
I höst fortsätter vi med Messy Church i
Svaneholm. Vi byter 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 17-19 i Svaneholms församlingshem
(bredvid skolan). Mat, pyssel, sång och andakt varje gång.
Välkommen!

Dansbandsgudstjänst den 27 maj i Rydboholms kyrka med kören
WomenMen och saxofonkvartett ur Hemvärnets musikkår.
Hösten 2017
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Aktiviteter under sommaren
Då Kinnarumma pastorat fr.o.m. 1a januari 2018 övergår till Skara
stift arrangerade pastoratet en bussresa till Skara domkyrka den 7 juni.
Resan startade från Kyrkligt centrum kl 8.00 och efter en lugn resa till
Vara var det dags för fika på Nordpolens café. I Skara domkyrka fick
vi en intressant guidning och tillfälle att själva vandra runt i denna
vackra kyrka. De 37 glasmosaikfönstren är utförda av konstnären Bo Beskow i samarbete med
konstglasmästare Gustav Ringström under åren
1945-1976. Motiven är mestadels bibliska, men
även det svenska helgonet Heliga Birgitta och
Sankta Helena av Skövde finns avbildade.
Skara stifts kursgård Flämslätt var nästa stopp och
där intogs lunch. Bussen tog oss sedan genom en
fantastisk natur med böljande åkrar och skogar till
nästa stopp som var Falbygdens ost där det var
kaffe och inköp.
Vid 18-tiden anlände vi till Kyrkligt centrum igen efter den trevligt
arrangerade pastoratsresan.
Öppen kyrka har det varit i Kinnarumma 24 juli-13 augusti.
Här på bilden ser vi Alva Hjärt och
Laila Warenius som visar två besökare
var grundaren av Rydboholms Väfverifabrik Sven Eriksons grav är belägen
på kyrkogården.
Under dessa tre veckor har kyrkan
varit öppen för besökare och det hade
redan varit ett 20-tal under första
veckan. Kaffe och hembakat fanns
naturligtvis framdukat samt informationsmaterial.
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Aktiviteter under sommaren
Sommarcafé i
Kyrkligt centrum
var det tre tisdagar
under sommaren.
Då serverades kaffe
och det var god
stämning. Pysselbord fanns också
för de som önskade.

Den 28 maj var det dags att
vandra tillsammans till Maria
Källa. Efter andakten i Rydboholms kyrka var det några som
vandrade iväg till källan.

Hösten 2017
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Ny personal
Några ord från den nya
församlingspedagogen.
På frågan om mina intressen och
min bakgrund så tänker jag att
de två sakerna hör ihop väldigt
mycket. Min mamma var söndagsskolledare när jag föddes 1967, så
jag fick bl.a. vara med i söndagsskolan som mycket liten och deltaga i andra aktiviteter i kyrkan.
Pappa var präst och min storasyster lärde mig sånger som vi sjöng
på äldreboendet när jag var fem år.
Jag minns att jag brukade sitta
på golvet vid pianot när mamma
spelade. Det gjorde säkert att
jag själv började spela på pianot
hemma och har fortsatt spela sedan dess. Jag hittade gospelmusiken
och har varit ledare för en gospelkör när vi bodde i Torsby i Värmland.
Då hade jag en tjänst i EFS och gospelkören ledde till musiklärare på
deltid och det har jag gjort rätt många år, även på flera skolor i Borås.
När jag gick på L M Engströms gymnasium i Göteborg hade den
kristna skolrörelsen Credo en upptäckargrupp om kristen tro. Vid den
tiden blev den kristna tron ännu viktigare för mig än den varit tidigare.
Jag ville föra vidare den tron till andra på olika sätt. Ett sätt blev
studier i teologi i Uppsala och tjänst i kyrkan. Men jag hoppas att tron
inte begränsas till ett jobb utan påverkar hela livet, varje dag.
På gymnasiet träffade jag också min fru Marita. Barnen är Hanna 24,
Moa 22, och David 20 år. Innan jag började nuvarande tjänst var jag
församlingsassistent i Fritsla-Skephults Församling.
Carl Hasselberg
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Ny personal
Den 1 september börjar Hans
Westerberg sin anställning hos
oss i pastoratet som kyrkogårdsförman.
Hans är 54 år och har arbetat i Svenska
kyrkan i Göteborg i 34 år. Där har han
haft tjänst som kyrkogårdsarbetare och
lagledare. Då Göteborgs pastorat är
stort har Hans både arbetat på större
kyrkogårdar och de lite mindre t.ex.
ute på öarna. Han har i sitt tidigare
arbete också fått arrangera större och
mindre planteringar vilket han är duktig på.
Privat har Hans ett stort intresse för växter från hela världen och Sveriges orkideer känner han extra starkt för. Hans bor i Dannike så nu blir
det närmare till arbetet när han tillträder som förman för vaktmästarna.

Vi välkomnar våra nya
medarbetare Carl och Hans
in i vår gemenskap.

Jesper Jigbring slutar som vaktmästare hos oss efter ca 3,5 år. Jesper
går vidare mot ett nytt arbete och vi tackar för hans insats under åren,
för goda och nya ideér som han kommit med.
Vi önskar honom lycka till i det nya arbetet.
Hösten 2017

13

Våra kyrkogårdar
När du besöker våra kyrkogårdar i dag så ser de lite annorlunda ut.
Många har ställningar för att temporärt säkras upp för att stenen inte
ska kunna välta.
Om du som gravrättsinnehavare har en liknande ställning är det ditt
ansvar att gravstenen blir säkrad. Är du osäker på hur du ska handha
detta, prata med vaktmästarna på kyrkogården så kan du få information. I Kinnarumma församling måste detta vara åtgärdat senast
31 december 2017 och i Seglora församling är senaste datum för
åtgärd 31 december 2018.

Utsmyckning på kyrkogårdarna

Utsmyckning med granris inför vintern kommer att vara färdig lagom till Alla Helgons
dagshelgen.
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Seglora kyrkas renovering
Renoveringen av Seglora kyrka fortsätter och det är mycket som ska
göras. Det som nyligen blivit uppenbart är att kyrkan inte kan återinvigas som planerat 1:a söndagen i Advent. Detta p.g.a. att det tar längre
tid än beräknat att återställa taket i dess ursprungliga färger istället för
att måla om det. När man skrapat fram det gamla äldre färglagret upptäcker man vackra originalfärger och målningar.
Istället för att måla nytt blir det nu det gamla som åter kommer fram.
Det har inte varit så svårt att få fram det gama ytskiktet för underarbetet var inte särskilt välgjort. Det som är viktigt nu är att man gör ett
gott arbete och inte forcerar fram processen.
Återinvigningen blir sannolikt i januari 2018.

Bild till höger: Väggarna till
den nya samlingssalen under
södra läktaren börjar ta form.

Bild till vänster:
Framdragning av el
till bl.a. mixerbord,
klockringning och
pentry som planeras
under orgelläktaren.

Hösten 2017
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Från kyrkoböckerna
Döpta
Kinnarumma församling
Lowa Sigurdsson, Rydboholm
Alva Aspnes, Viskafors
Emmie Hellström, Kinnarumma
Alva Svensson, Borås
Leo Petersson Jeldez, Viskafors
Ebba Damberg, Kinnarumma
Saga Malm Nyman, Kinnarumma
Seline Brown Stridsberg, Viskafors
Döpta Seglora församling
Leon Hagberg, Svaneholm

Avlidna
Kinnarumma församling
Bengt Viderström, Viskafors
Gerd Inga-Lill Gustafsson, Viskafors
Per-Olov Karlsson, Rydboholm
Torsten Persson, Viskafors
Bodil Dower, Rydboholm
Inger Lisbeth Svenningsson, Kinnarumma
Irma Maria Söderberg, Viskafors
Avlidna Seglora församling
Stella Håkansson, Seglora
Pia Vallgren, Svaneholm
Karl Gustaf Bogeborn, Svaneholm
Birgit Ingeborg Karlsson, Seglora
Åke Axelsson, Seglora
Sven Bengtsson, Svaneholm
Carl-Erik Ivarsson, Svaneholm
Gunnar Tage Ingemar Henriksson,
Seglora
Birgitta Elisabeth Svensson, Seglora

Vigda Kinnarumma församling
Rasmus Sandberg och Sandra Sandin, Rydboholm
Mats Olsson och Barbro Almén, Viskafors
Daniel Persson och Jennie Rupertsson, Kinnarumma
Marcus Ehijo Petersson och Katherine Jeldez Quijon, Viskafors
Jonas Ingemarsson och Camilla Elmander, Kinnarumma
Magnus Källerman och Ida Reis, Viskafors
Ronny Weijmer och Virginia Bjurling, Rydboholm
Vigda Seglora församling
Patrik Gunnarsson och Jessica Lindblad, 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.
29/8 Spenatsoppa
5/9
Nikaluoktasoppa
12/9 Ärtsoppa
19/9 Kycklingsoppa
26/9 Grönsakssoppa
3/10 Dynamitsoppa
10/10 Fisksoppa
17/10 Köttfärssoppa
24/10 Bonnasoppa
31/10 Britts soppa
7/11 Kycklingsoppa
14/11 Broccolisoppa
21/11 Gulaschsoppa
28/11 Fisksoppa
Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset i
Viskafors.

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

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.

Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka torsdagar 10-12. Välkommen
att träffas, trivas, fika och
samtala.
Vi startar igen den
24 augusti.
Välkomna.

Välkommen att vara med!
Hösten 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
Församlingspedagog Carl Hasselberg, carl.hasselberg@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
Vikarierande församlingspedagog Linnea Kos, linnea.kos@svenskakyrkan.se
033-20 75 91, 0725-50 75 91 endast sms
Kyrkovaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97, t.o.m 31 oktober
Kyrkovaktmästare Kalle Pettersson, kalle.pettersson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98, t.o.m 31 oktober
Kyrkovaktmästare Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
Förman vaktmästeri Hans Westerberg, hans.westerberg@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-torsdag kl 13-15,
fredag kl 10-12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se

Hösten 2017
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
predikoturer presenterar vi på följande sidor.
3 september		
10 september		
17 september		
24 september		
1 oktober		
8 oktober		
15 oktober		
22 oktober		
29 oktober		
4 november		
5 november		
12 november		
19 november		
26 november		
3 december		

Credo
Diakoniinstitutionerna
Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
Svenska kyrkan i utlandet
Sveriges kyrkosångsförbund
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Stiftelsen Kyrkans familjerådgivning i Göteborg
Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan i utlandet
Församlingens diakoni
Svenska kyrkans internationella arbete
S:t Lukas i Göteborgs stift och västra Sverige
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
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.
20

KYRKNYTT

Hösten 2017

21

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
MF, CH

Kinnarumma

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Mässa
SEO, CH

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 27 september

15e sönd e Trefaldighet
24 september

Onsdag 20 september

14e sönd e Trefaldighet
17 september

Onsdag 13 september

13e sönd e Trefaldighet
10 september

Onsdag 6 september

12e sönd e Trefaldighet
3 september

September

10.00 Gudstjänst
MF, CH

10.00 Mässa
SEO, ÅH

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH

10.00 Gudstjänst
SEO, CH

Seglora

22

KYRKNYTT

17.00 Mässa
SEO, CH
17.00 Mässa
SEO, ÅH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO, CH

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

20e sönd e Trefaldighet
29 oktober

Onsdag 25 oktober

19e sönd e Trefaldighet
22 oktober

Onsdag 18 oktober

17.00 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa MF, CH

17.00 Mässa
SEO, CH

Tacksägelsedagen
8 oktober
Onsdag 11 oktober
18e sönd e Trefaldighet
15 oktober

Viskans kapell

18.30 Mässa SEO,CH

17.00 Mässa
MF, CH

Kinnarumma Rydboholm

Onsdag 4 oktober

Mikaels dag
1 oktober

Oktober

10.00 Mässa
SEO, ÅH

10.00 Gudstjänst
SEO, CH

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH

10.00 Mässa
SEO, ÅH sid 4

10.00 Familjegudstj
MF, ÅH

Seglora

Hösten 2017

23

Rydboholm

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO,CH

Viskans kapell

18.30 Mässa SEO,CH

1a söndagen i Advent
17.00 Mässa
3 december
SEO, CH
Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

17.00 Mässa
SEO, ÅH

18.30 Mässa MF, CH

Sönd f Domssöndag
19 november
Onsdag 22 november
Domssöndagen
26 november

17.00 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa SEO,CH

Onsdag 29 november

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH
18.00 Minnesgtj
SEO, ÅH

Seglora

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

10.00 Mässa
MF, CH

16.00 Musikal
se sid 5
Sammanlyst gudstjänst. Rydboholms kyrka klockan 16 musikal
”Luthers ungar” MF, CH, ÅH se sid 5

17.00 Mässa
MF, CH
16.00 Minnesgtj
SEO, CH

Kinnarumma

Onsdag 15 november

22a sönd e Trefaldighet
12 november

Lördag 11 november

Alla Helgons dag
Lördag 4 november
Sönd e Alla Helgons dag
5 november
Onsdag 8 november

Onsdag 1 november

November

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: Frälsarkransen vid Skara stifts kursgård Flämslätt.
Nästa manusstopp är: 27 oktober 2017 med utgivning vecka 48.
Tryckt hos Handelstryck i Borås.

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

