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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Våren visar vägen: Gud gör allting nytt.
Dessa ord finns i psalm 205 i psalmboken.

Jag gillar våren och allt som börjar om på nytt.
Raden av vårtecken kan göras lång i våra trakter: dagarna blir längre, sol och värme, tranans
återkomst, sädesärlan, citronfjärilen, myran
vaknar i sin myrstack, blåsippan, vitsippan,
grönt gräs och att sitta ute med en kopp kaffe
utan vantar. När detta skrivs ligger alla frön i
jorden och väntar på ljus och värme.
Det är mycket som har börjat på nytt i Seglora och Kinnarumma
församling och pastorat 2018. Från 1 januari så tillhör vi Skara stift
och vi har blivit välkomnade av biskop Åke Bonnier med visionen
”Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus.”
Vidare har han förmedlat: Gud är inte religiös. Gud är generös. Vi ska
LITA till Fadern, LYSSNA till Jesus och LEVA med Anden. Detta
enkla budskap kan vi bära med oss i vardagen: Gud är generös, och
tre L - lita, lyssna och leva.
I Seglora nyrenoverade kyrka, som återinvigs den 25 mars, finns
stora möjligheter att ta del av historien, kulturen och nutiden genom
att kyrkan har blivit renoverad och delvis förändrad för att fungera
in i framtiden. Som ordförande i kyrkorådet har jag fått ta del av det
arbete som gjorts i kyrkan. Allt från att konservera det som ska bevaras, skapa nya rum, nya dolda elektriska ledningar i hela kyrkan. Alla
olika professioner som gjort sitt yttersta för att vi ska få en fin nyrenoverad kyrka in i framtiden. I Seglora kyrka får vi möta framtiden på
ett lackat plankgolv med originalplankor från 1903 och framtiden är
vår.
Jag avslutar med sista raderna i psalm 205, samma psalm som i inledningen: Framtiden väntar, vila i tro, kornet som nu slumrar snart
börjar gro.
Anna-Lena Svensson Forsberg
ordförande kyrkorådet Kinnarumma pastorat
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Fasteinsamlingen 11 februari - 25 mars 2018
När människor drabbas av katastrof och det som inte fick hända
- ändå hände. När den brutala verkligheten gör att flykt undan katastrofen är enda utvägen - då grusas drömmar och hoppet känns långt
borta. Men när varje människas egna resurser och egen kapacitet får
vara i centrum, går det att orka vara aktiv i sitt eget liv. Då går det att
resa sig starkare.
I årets fastekampanj vill vi visa vad det är som gör att människor kan
gå från att överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som
mat och vatten, till att få kraft till att komma tillbaka starkare till ett
normalt liv.

Våren 2018
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Predikoturerna för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
24 feb. kl 15.30, fasteinsamling i Seglora förs.hem.

Fasteinsamling med lotteriförsäljning, brödauktion m.m. Kom och ge
ditt stöd till detta viktiga arbete. Vi avslutar med en Musikgudstjänst kl 17 med Astrid Arvidsson.

25 feb. kl 11.00, dopfest i Viskans kapell.

Kinnarumma och Seglora församlingar vill uppmärksamma dopet i en
familjegudstjänst med efterföljande kalas i Kyrkligt centrum. Barnen
som döptes 2017 får ”De yngstas bibel” som gåva.

3 mars kl 17.00, Musik i helgsmål i
Kinnarumma kyrka.

Folkmusik med Andersson Runevad Duo, kontrabas och sång.

17 mars kl 14-16, Vårfrufest i Viskans kapell.

Det har blivit en god tradition att fira Vårfrufest och samtidigt uppmärksamma fastekampanjen.
Nytt för i år är loppis med barnsaker. Vi serverar våfflor, det blir ansiktsmålning och en hel del lotterier.
Vi tar tacksamt emot vinster till lotterierna och loppisen. En skänkt
tavla är alltid populärt till vårt stora lotteri. Sista dag för inlämning av
vinster och loppissaker är den 26 februari.

25 mars kl 11.00, återinvigning Seglora kyrka.

Efter över ett år då kyrkan varit stängd för renovering kan vi nu återinviga den. Biskop Åke Bonnier kommer att delta och pastoratets körer medverkar. Övrigt program är inte klart men det blir mingel efter i
kyrkan och den nya samlingsalen.

Under påsktiden 29 mars - 2 april kommer pastoratets körer

att medverka vid olika gudstjänster i våra kyrkor.
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Predikoturerna för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
7 april kl 9-11.30, kvinnofrukost i Kyrkligt centrum.
Välkommen att dela en god frukost och trevlig gemenskap.
Anmälan till Birgittha eller Anna-Karin, tel se sid 18.

22 april kl 10.00, lovsångsmässa i Seglora kyrka.
29 april kl 17.00, musikal i Kinnarumma kyrka.

Musikalen ”Ängel utan vingar” med barnkörerna och musiker.

6 maj kl 10.00, familjegudstjänst i Seglora kyrka.
Musikalen ”Vem tände ljuset” framförs.

20 maj kl 11.00, konfirmation i Seglora
kyrka.

Vi gläds åt att vi åter kan fira konfirmation i Seglora
kyrka som nu är nyrenoverad.
Städning på kyrkogårdarna
påbörjas vecka 13.

Kollekt med Swish

Det ges nu möjlighet att ge kollekt vid gudstjänsterna genom Swish.
Är man på gudstjänst i Kinnarumma, Rydboholm eller Viskans
kapell kan man swisha sin gåva till Kinnarumma församling,
nummer 123 554 4341.
Är man på gudstjänst i Seglora gäller Seglora församling,
nummer 123 608 4396.
Självklart kan man även fortsättningsvis ge en kontant gåva.
Våren 2018
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Barnverksamheten
Kyrkligt centrum
Måndag		
Tisdag 		
Onsdag		
			
			
			
		
			
Torsdag		
Fredag		

Draget årskurs 5-6 kl 15-16.30
Barnkör årskurs 9-12 år 15.30-16.30
Babyrytmik 0-1 år kl 9.30-10 (med vuxen)
Vuxen-barngrupp 0-6 år kl 10-12 (med vuxen)
Barnkör 6-8 år drop in från kl 13.30, sång
kl 13.45-14.20
Kyrkdraget årskurs 3-4 kl 14.30-16
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21
Minidrag årskurs 0-2 kl 14-15.30
Vuxen-barngrupp 0-6 år kl 10-12 (med vuxen)

Svaneholms församlingshem
Måndag		
Vuxen-barngrupp 0-6 år kl 10-12 (med vuxen)
Kinnarumma kyrka
Torsdag		 Vuxen-barngrupp 0-6 år kl 10-12 (med vuxen)
Rydboholms kyrka
Söndag		
Söndagsskola ojämna söndagar under gudstjänst			
en. Vi hör Bibelns berättelser, pysslar o sjunger.
Mer information om ledare, se kontaktuppgifter sid 18.

Disco
Den 15 december 2017 anordnades disco
för Kyrkdraget, Draget och Bus. Ungdomar
från ungdomscaféet stod för genomförandet. Alla pengar som kom in under kvällen
från entré och kiosk skänktes till ”Barns
trevnad” på Borås lasarett.
Vi fick in 1 085 kronor.
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Barnverksamheten
Musikalprojektet Luthers ungar.
Så kom då äntligen helgen då vi skulle få framföra vår musikal efter
nästan ett års förberedelse. Vad vi hade övat drama och sånger och planerat för ljud, ljus, förtäring, eldkorgar, kläder, sceneri, ja listan kan göras lång. Men så roligt att vi var 600 personer under tre föreställningar i
Rydboholms fina kyrka, som fick agera och ta del av en historielektion
om Martin Luther och reformationen. Så lärorikt och roligt.
Karin Runow, som har skrivit musikalen, har lyckats fånga väldigt
mycket kring Martin Luther, hans familj och hans gärning.
Vi vill framföra ett jättestort TACK till våra församlingar Kinnarumma/
Seglora som gjorde det ekonomiskt möjligt att genomföra projektet.
TACK till alla underbara människor, ingen nämnd och ingen glömd, i
HELA ENSEMBLEN. NI ÄR BÄST!
Åsa och Cecilia
Här nedan följer några röster ur ensemblen:
Röst 1: ”Att ha varit med i musikalen var roligt. Man fick lära känna
många nya människor, lära sig spela teater och känna sig välkommen i
gruppen. En bra gemenskap. Mycket arbete som gjorde mig trött ibland
men det var roligt. Kände att jag stärktes i min personlighet genom att
jag vågade stå framför andra och spela och agera. Tiden gick fort och
det var tråkigt när det tog slut. Det var också kul att få jobba ihop med
riktiga skådespelare.”
Röst 2:Vad var det roligaste? ”Alla övningar där jag fick umgås med
mina kompisar och att jag fick lära känna nya kompisar.”
Visste du vem Luther var? ”Ja, vi har läst om honom i skolan och sen
har jag hört talas om honom i kyrkan men nu vet jag mycket mer.”
Vad fick du lära dig? ”Om åsknatten, vad en bannbulla är och hur livet
var på 1500-talet.”
Har det gett dig mycket? ”Ja, det är ett minne för livet.”
Var det spännande att jobba med Frederik och Maria?
”Ja, det var jätteroligt att bli regisserad av sådana proffs.”
Våren 2018
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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.
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.

Alla barn som går i årskurs 1 -2 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.

Barnkör årskurs 3-6 i
Viskafors och Kinnarumma

VÄLKOMNA tisdagar kl 15.30 drop in fika. Sång mellan 15.45-16.30.
Har du frågor kontakta Cecilia Hermansson, tel sid 18.
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Ungdomsverksamheten
Taizé 2018
I år lämnar vi Viskafors lördag 4 augusti och är tillbaka måndag 13
augusti. Som jag tidigare skrivit är vuxna hjärtligt välkomna att följa
med.
För mer info kontakta Michael Flodhag.
Infomöte i Viskans kapell 12 april kl. 19-20!
Välkommen

Messy Church.
Det är en samling framför allt för barn tillsammans med sina föräldrar eller en annan vuxen där vi äter mat utan kostnad, pysslar och har
andakt tillsammans.
Välkomna till våra träffar som är
tisdag 6 mars, 3 april och 8 maj
kl 17.00-19.00.
Kontakt: Michael Flodhag

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.

Våren 2018
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Förtroendevalda 2018-2021
Efter kyrkovalet den 17 september är vi en ny grupp med förtroendevalda i församlingsråd och kyrkoråd. Vi har fått förtroende att ta
ansvar för församlingarna och pastoratet under fyra år. Det är stort att
vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och vara med och utveckla
Kinnarumma och Seglora församlingar.
Genom sin historia har kyrkan ett unikt historiskt och kulturellt kapital som vi medlemmar ska förvalta på ett klokt sätt. Vi måste göra det
utan att agera som om vi egentligen längtar tillbaka till en annan tid
än den som vi just blivit kallade att vara kyrka i. En trovärdig kyrka
behöver ha kontakt med sin historia, men den får inte reduceras till att
bli ett museum över gångna tider. Människors möte med levande Gud
sker ju alltid i ett här och nu.
Anna-Lena Svensson Forsberg
ordförande kyrkorådet Kinnarumma pastorat

Kyrkorådet ovan från vänster: Kjerstin Olofsson, Annette Assarsson, SvenErik Olsson, Alva Hjärt, Jan-Åke Brorsson, Ulla-Britt Möller.
Nere från vänster: Anna-Lena Svensson Forsberg, Jan-Erik Rapp, Rosemary
Hedén, Christina Frisk. På bilden saknas Claes Ström.
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Förtroendevalda 2018-2021

Kinnarumma församlingsråd ovan från vänster: Robert Zitka, Annette
Assarsson, Ann Svensson, Sven-Erik Olsson, Maria Zitka, Laila Warenius.
Nere från vänster: Kjerstin Olofsson, Karin Malmgren, Susanne Necander,
Sören Davidsson.
Seglora församlingsråd ovan från
vänster: Anna-Lena
Svensson Forsberg,
Anette Zachrisson,
Sven-Erik Olsson,
Yvonne Åkesson,
Annica Johansson.
Nere från vänster:
Siri Jäppinen,
Gunilla Lännström,
Rosemary Hedén,
Christina Frisk.
På bilden saknas
Morgan Karlsson.
Våren 2018
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Från Göteborgs stift till
På Kyndelsmässodagen den 4 februari uppmärksammades i Rydboholms kyrka att Kinnarumma pastotat bytte stift den 1 januari 2018.
Efter att ha tillhört Göteborgs stift sedan 1620, kommer vi framöver att
höra till Skara stift. Övriga församlingar i Borås stad/kommun tillhör
Skara stift och det är en bidragande orsak till att vi byter stift.
Kyrkan var nästan fullsatt när konfirmanderna Tobias, som bär korset samt Robin
till vänster och Anton till höger inledde
processionen.
Åke Bonnier, biskop i Skara stift, talade i
sin predikan utifrån Lukasevangeliet 2:2240 bl.a om Hanna som aldrig vek från
templet utan tjänade Gud dag och natt och
prisade Gud och talade om barnet för alla
som väntade på Jerusalems befrielse. Barnet Jesus som angår dig oavsett var du är
i livet. Biskopens ”valspråk” är ”Ge Jesus
äran”.

Pastoratskören med körledare Cecilia
och Åsa.
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Skara stift fr.o.m.1 januari 2018
Efteråt var det förtäring i Kyrkligt centrum
där vi fick lyssna till stiftshistoria om både
vårt gamla och nya stift av kh em Lennart
Nordqvist. Intressant att vi fram till 1620
tillhört Skara stift och nu är tillbaka där
igen.

Kontraktsprost
Robert Lorentzon
välkomnade
Kinnarumma
pastorat till
Redvägs-Ås
kontrakt.

Många biskopar blev det när
söndagsskolan
deltog i gudstjänsten och
visade upp ”sitt
pysselarbete”.

Våren 2018
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Seglora kyrkas renovering
Till höger ser vi rampen bredvid
predikstolen, som tillverkas för
att rörelsehindrade lättare ska få
tillträde till koret.

Bilden ovan är tagen från orgelläktaren och bänkarna är
åter på plats, omstoppade och fina. Vi ser rampen bredvid
predikstolen som snart också är färdig.
Den 25 mars återinvigs kyrkan och vi har åter tillträde till vår
vackra kyrka.
Välkommen då.
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Anställda i pastoratet

Ovan från vänster: Åsa Hermansson, Carl Hasselberg, Anna-Karin
Apelqvist, Sven-Erik Olsson, Cecilia Hermansson, Malin Östlund,
Michael Flodhag.
Nere från vänster: Hans Westerberg, Sara Lindgren, Johan Heed, Birgittha
Hillar.
På bilden saknas Bo Gunnarsson och Kalle Pettersson.

Resultat av årets julinsamling
”Jag är ett liv”
Seglora församling
18 460 kr
Kinnarumma församling 7 231 kr

Stort tack till alla som på olika sätt bidragit
till det fina resultatet.

Våren 2018
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Molly Hagberg, Viskafors
Hugo Hedendahl, Kinnarumma
Bianca Petersson, Rydboholm
Felix Centerlid Ragnarsson,
Viskafors

Avlidna
Kinnarumma församling
Ulla Solgärd Claesson, Kinnarumma
Rune Robert Malm, Kinnarumma
Bernt Ove Karlsson, Kinnarumma
Gudrun Ingegärd Sandqvist, Rydboholm
Iris Andersson, Rydboholm
Hulda Reinthal, Rydboholm
Seglora församling
Lola Irene Hellström, Viskafors
Leon Hagberg, Svaneholm
Jolene Raeva Svensson, Seglora Stig Sjögren, Kinnarumma
Kari Kantola, Viskafors
Annikki Mäyränen, Seglora
Linnea Carlander, Rydboholm
Hailie Salokangas, Svaneholm
Bengt Andersson, Viskafors
Hans Bernhard Johansson, Viskafors
Seglora församling
Birgit Ingegärd Olausson, Seglora
Olavi Ensio Pihkala, Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
David Noring och Matilda Möller, Viskafors
Jesper Badh och Frida Eriksson, Rydbholm
Seglora församling
Patrik Gunnarsson och Jessica Lindblad, Seglora
Kenneth Mäyränen och Monica Puurunen, Seglora
16
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Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 och sopplunch mellan 11.4513.30.
Kostnad 30 kronor.
6/3
13/3
20/3
27/3
3/4
10/4
17/4
24/4
8/5
15/5
22/5
29/5

Fisksoppa
Grönsakssoppa
Kålsoppa
Gulaschsoppa
Nikkaluoktasoppa
Ärtsoppa
Britts soppa
Köttfärssoppa
Dynamitsoppa
Spenatsoppa
Ängamatsoppa
Broccolisoppa

Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset i
Viskafors.

Bibelstudiegruppen
i Seglora träffas tisdagar
ojämna veckor i Seglora
församlingshem.
Tiden är 13.30-15.
Denna termin läser vi
Romarbrevet
Välkommen att dela och
samtala kring Guds ord.
Avslutning i vår 8 maj.
Våren 2018

Andakterna på
våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
Ängsjöparken kl 11
Torsdagar ojämna veckor.
Fagersro kl 10
Björkhaga kl 11
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.
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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
Organist Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92 endast sms
Kantor 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
Kyrkovaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkovaktmästare Kalle Pettersson, kalle.pettersson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98, säsongsarbetare
Kyrkovaktmästare Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
Förman vaktmästeri Hans Westerberg, hans.westerberg@svenskakyrkan.se
033- 20 75 96

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
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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

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

Kinnarumma 			
Viskans kapell
Karin Malmgren
033-29 46 80 Birgittha Hillar
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		

033-20 75 85

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson
Redaktör Eva Kindvall Vinkvist, tel. 0706-69 10 24,
eva.vinkvist@seglora.se

Valda ordföranden i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd
fr.o.m.2018-01-01.
Ordförande kyrkofullmäktige Rosemary Hedén
0320-920 92
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
Våren 2018
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
predikoturer presenterar vi på följande sidor.
Kollekter
4 mars		
11 mars
18 mars
25 mars
30 mars
1 april		
2 april		
8 april		
15 april
22 april
29 april
6 maj		
		
10 maj
13 maj
		
20 maj
21 maj
27 maj

Svenska kyrkans internationella arbete
Helsjöns folkhögskola
Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund
Svenska kyrkans internationella arbete
Kollektfritt, Långfredag
Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans unga i Skara stift
Operation Smile
Sveriges kristna råd
Skara stiftsgård, Flämslätt
Församlingens diakoni (Seglora)
Församlingens ungdomsarbete (Kinnarumma)
Svenska kyrkans unga och Salt, barn och unga i EFS
Göteborgs kyrkliga stadsmission (Seglora)
Drottning Silvias mödrahem (Kinnarumma)
Skara stifts folkhögskola, Hjo
Ingen gudstjänst, Annandag pingst
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, kantor
CH		
Cecilia Hermansson, organist
Carl H		
Carl Hasselberg, vik. präst
MB		
Matilda Björlin, vik. musiker
OJ		
Owe Johansson, vik. präst
Det är i regel kyrkkaffe efter gudsjtänsterna i Rydboholm o Seglora.
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,
20
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17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Musik
MF, CH
sid 4

17.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Mässa
MF, CH

Kinnarumma Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

11.00 Dopfest
MF, ÅH
sid 4
18.30 Mässa
SEO, CH

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

11.00 Mässa
sid 4

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

10.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Musik
MF
sid 4

Viskans kapell Seglora

Återinvigning av Seglora kyrka
25 mars
Palmsöndagen
Biskop Åke Bonnier, SEO, MF, CH, ÅH
Påskens gudstjänster, se nästa sida med aprils gudstjänster.

Onsdag 21 mars

Jungfru Marie Bebådelsedag 18 mars

Midfastosöndagen
11 mars
Onsdag 14 mars

Onsdag 7 mars

3e söndagen i Fastan
4 mars

Lördag 3 mars

Onsdag 28 februari

2a söndagen i Fastan
25 februari

Lördag 24 februari

Februari/Mars
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17.00 Mässa
SEO, CH

19.00 Mässa
SEO, CH
10.00 Gudstjänst
SEO, CH
10.00 Mässa
SEO, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

sid 5
10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

10.00 Mässa
MF, CH

10.00 Gudstjänst
SEO, MB

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH

19.00 Mässa
MF, ÅH
10.00 Gudstjänst
MF, ÅH
10.00 Mässa
MF, ÅH

Viskans kapell Seglora

5e söndagen i Påsktiden 17.00 Musikal
29 april
SEO, CH
sid 5
Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Onsdag 25 april

17.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Gudstjänst
Carl H, CH

Skärtorsdag
29 mars
Långfredag
30 mars
Påskdagen
1 april
Annandag påsk
Måndag 2 april

Onsdag 4 april
2a söndagen i Påsktiden
8 april
Onsdag 11 april
3e söndagen i Påsktiden
15 april
Onsdag 18 april
4e söndagen i Påsktiden
22 april

Kinnarumma

Påsk/April
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17.00 Mässa
MF, CH
9.00 Gudstjänst
OJ, CH
17.00 Mässa
SEO, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
SEO, CH
18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

sid 5

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

11.00 Mässa

11.00 Mässa
OJ, ÅH
10.00 Gudstjänst
SEO, CH

10.00 Familjegudsgtj
MF, ÅH
sid 5

Viskans kapell Seglora

Konfirmation i Seglora kyrka
MF, ÅH

Kinnarumma

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

Onsdag 30 maj

Heliga Trefaldighets dag
27 maj

Onsdag 23 maj

Pingstdagen
20 maj

Onsdag 16 maj

Kristi Himmelsfärds
dag 10 maj
Söndagen före Pingst
13 maj

Bönsöndagen
6 maj

Onsdag 2 maj

Maj

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 är inga psykologer men har erfarenhet av mångas öden och
mångas funderingar kring livet, tron, tvivel, Gud mm. Vill man ha
någon att vandra tillsammans med i sitt inre landskap står präster till
tjänst. Det som sägs i samtalet går aldrig vidare därför att präster har
tystnadsplikt.
Längtar man att ta del av nattvardens mysterium och mötet med Jesus
där, kommer prästen gärna hem till dig/er.
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: Våren visar vägen
Nästa manusstopp är: Fredag den 27 april med utgivning vecka 21.
Tryckt hos Handelstryck i Borås

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

