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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Den blomstertid nu kommer…
Sitter just nu på mitt kontor och tittar ut
genom fönstret, solen skiner och man
skulle kunna tro att det är varmt och gott
ute. Men med -5 grader är det bara att
sätta på sig mössan och vantarna när man
går ut. Våren kämpar mot vintern. Men
innan vi vet ordet av är det juni! Det är
skolavslutningar, konfirmationer, sommarlov och inte minst semester!
Frågar du barn vad som är bäst med
skolan är det många som svarar raster
och alla lov. Själv är jag väldigt kluven
i den frågan om någon skulle ställa den
till mig. Vad är bäst med mitt jobb? Jo,
jag har fått äran att jobba här i Kinnarumma pastorat i snart fyra år och
trivs enormt bra med alla kollegor och alla de människor jag möter och
att få undervisa om det kristna budskapet.
Men… semester är ju inte helt fel, speciellt på sommaren. För mig
är semestern på sommaren avkoppling och uppladdning. Man lägger
undan sin almanacka och man behöver inte ha koll på klockan.
Jag åker ner med min familj till mitt sommarparadis på Österlen och
bara njuter av allt det vackra och goda. Stranden, havet och alla fälten
med alla olika grödor. Doften av att man tänt grillen och all god mat
man kan tillaga på den.
Jag är så tacksam för allt Gud har skapat. Att han gett oss möjligheten
att njuta av allt detta fina och goda. Människorna jag möter på mitt
jobb, stranden, havet och fälten. Hur skulle livet se ut utan allt detta
underbara?
Jag önskar er en glad och trevlig sommar!
Sara Lindgren, församlingspedagog
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Musik i sommarkväll
Onsdag 12 juni kl 18.30 i Kinnarumma kyrka
”Vilar glad i din famn”
Kör och allsång med Tonkören och Ungdomskören med
musiker Vendela Zitka och Cedra Farah, orgel.

Onsdag 26 juni kl 18.30 i Kinnarumma kyrka

”What a joy”
Våra kyrkomusiker Cecilia Hermansson och Nils Henriksson.

Onsdag 3 juli kl 18.30 i Seglora kyrka

En musikalisk berättelse i visform med Kristina Grahn som
framför sina egna visor i en musikalisk berättelse om en dysfunktionell familjs andliga sökande. Ackompanjemang av Carl Hasselberg
och Nils Henriksson på piano, gitarr, bas, slagverk m.fl instrument.

Onsdag 24 juli kl 18.30 i Seglora kyrka

”Visor om det som berör” med Sten Dereman.
Läs mer om Sten på sidan 4.
Det blir en kväll med visor om allt det som gör livet värt att leva!

Onsdag 31 juli kl 18.30 i Seglora kyrka

Orgel- och cembalokonsert med Daniel Larsson och Nils
Henriksson. Mer information om konserten på sidan 4.

Onsdag 14 augusti kl 18.30 i Rydboholms kyrka

”Jordnära sånger i folkton” med Duo Andersson & Runevad.
Daniel Andersson, kontrabas och Tora Runevad, sång.

Onsdag 21 augusti kl 18.30 i Rydboholms kyrka
”Visor på vårt vis...och lite annat” med trio JAM
Anette Fagersson, sång, Anders Jonasson, gitarr och
Börje Moberg, kontrabas.

Sommaren 2019
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Information om några deltagande musiker i
Musik i sommarkväll, från förgående sida.
Onsdag 24 juli kl 18.30 i Seglora kyrka
Sten Dereman sjunger egna och andras visor; Olle Adolphson, Taube, Jaques Brel, Vladimir Vysotskij m.fl. Sten Dereman är sångare,
artist som närmat sig många genrer genom åren. Tack vare en bakgrund som klassisk gitarrist ligger också visan honom varmt om
hjärtat. Sten har turnerat med bl.a Olle Adolphson ett flertal gånger,
vilket också märks i Stens egen visproduktion de senaste åren.
Han har bl.a sjungit i Vokalkvartetten Vox (Musik i Väst) i 13 år och
därvid turnerat runt i Västra Götaland med allt från visor till opera,
kanske har du sett honom i någon av Vox produktioner. Sten har även
sjungit i RilkeEnsemblen under Gunnar Erikssons ledning sedan
1987 och sedan 2001 på GöteborgsOperan.
Sten syns då och då i Segloras gudstjänstliv då han sedan januari
sjunger i Seglora Vokalensemble. Det blir en kväll med visor om stor
kärlek och vänskap men också om sorg och längtan. Allt det som gör
livet värt att leva!
Medverkar i programmet gör även Nils Henriksson på piano.

Onsdag 31 juli kl 18.30 i Seglora kyrka
Den eminente organisten från Dalarna; Daniel Larsson, gästar
Seglora kyrka och bjuder på både solistisk orgelmusik samt duetter
tillsammans med Nils Henriksson, i den sällsynt hörda besättningen
orgel och cembalo!
En unik möjlighet att få höra två av Segloras fantastiska instrument
samljuda under två hängivna musikers trakterande!
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Gudstjänster för Kyrknytts sommarperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
Öppen kyrka i Seglora
27 juni, 25 juli och 29 augusti
kl 17-19
Välkommen in och ta en kopp kaffe,
eller bara sitt ner en stund i kyrkan.

Midsommardagen 22 juni kl 11.00
friluftsgudstjänst,
Seglora gamla kyrkplats

Efter gudstjänsten bjuder Centerkvinnorna på
kyrkkaffe i Seglora gamla prästgård.

28 juli kl 14.00 friluftsgudstjänst,
Tomta
Vägbeskrivning: Kör från Seglora
den gamla vägen över Liagärdet
mot Hyssna. Vägskylt visar.
Kaffe efter gudstjänsten.

18 augusti kl 14.00 friluftsgudstjänst, Seglora gamla
prästgård
Kaffeservering efter gudstjänsten.

25 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 efter gudstjänsten.
Sommaren 2019
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Barn- ungdom och konfirmander
All barn- och ungdomsverksamhet
startar igen vecka 36.
Årets konfirmander

När du får detta nummer av Kyrknytt i din hand är årets konfirmander
på en resa till Polen för att bland annat besöka Auschwitz-Birkenau.
Förhoppningsvis får de mycket att tänka på under en sådan resa.
Vid konfirmationen i Seglora kyrka 9 juni kl.11.00 kommer de på
lite olika sätt redovisa vad de upplevt.

Konfirmand 2019-2020

Under maj månad kommer vi att skicka ut inbjudan till alla födda
2005 och erbjuda dem att bli konfirmander.
Det kommer att erbjudas två olika grupper. Den första gruppen träffas
varannan torsdag från cirka 16.30.
Den andra gruppen blir en grupp inriktad på sång och musik. Vi träffas
söndagar i Rydboholms kyrka ungefär en gång i månaden.
Tiden blir på eftermiddagen och allt avslutas med gudstjänst kl. 17.00.
Inskrivning för båda grupperna sker 1:a september. Den 13-14 september åker vi på ett kort läger, och 15 september blir det bibelutdelning.
För mer info, kontakta Sara eller Michael.

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 har stängt när skolorna är stängda.
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Från församling och pastorat
Semesterstängt och semestervikarie

Sommartider på expeditionen i Kyrkligt centrum.
Öppettider som vanligt t.o.m 14 juni,
d.v.s måndag-torsdag kl 13-15 och fredag kl 10-12.
Vecka 25
Endast öppet tisdag 18 juni kl 10-12.
Vecka 26-27 Öppet måndag-fredag kl 10-12.
Vecka 28-31 Öppet tisdag kl 10-12 och torsdag kl 13-15.
Vecka 32-24 Öppet måndag-fredag kl 10-12.
Fr.o.m 26 augusti är det öppet som vanligt, måndag-torsdag kl 13-15
och fredag kl 10-12.
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson har semester 27 maj-7 juli.
Komminister Michael Flodhag har semester 17 juni-11 augusti.
Krister I:son Lundin är vikarierande präst under kyrkoherdens
semester. Kristers telefonnummer är 0706-48 17 11.

Sommaren 2019
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Auktion i Seglora församlingshem
Lördag 4 maj kl 10 öppnades dörren till Seglora församlingshem för
visning av föremålen som skulle auktioneras utanför huset
kl 11. Morgonen var kall efter att det snöat dagen och natten innan och
vinden var isande men solen kom snart fram och värmde litet.

Många hade kommit tidigt för
att titta på föremålen.

Stolar fanns det gott om.
Även fina bordsdukar, blomkrukar, kaffeserviser, stolar, lampor
och mycket annat.
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Auktion i Seglora församlingshem
Kyrkoherde Sven-Erik var auktionsförättare. Här ser vi honom
öppna auktionen med dagens
första utrop, en sjuarmad golvljusstake.
Drygt 50 personer var på plats
och bjöd villigt och glatt på
föremålen.

Auktionen inbringade
25 783 kronor.
Pengarna ska användas till
att sätta upp ljudisoleringsskivor i taket i samlingssalen i Seglora kyrka.

Röda Korset hade
kaffeservering i ett
tält, vilket var uppskattat i kylan.

Sommaren 2019
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Från församling och pastorat
Fasteinsamlingens resultat.
Kinnarumma församling
9 648 kronor
och
Seglora församling
5 902 kronor
Varmt tack till alla som på
olika sätt bidragit till det fina
resultatet.

Kollekt med Swish

Det finns nu möjlighet att ge kollekt vid gudstjänsterna genom Swish.
Vid gudstjänst i Kinnarumma, Rydboholm eller Viskans kapell
kan man swisha sin gåva till Kinnarumma församling,
nummer 123 554 4341.
Vid gudstjänst i Seglora gäller nummer 123 608 4396 till Seglora
församling.
Självklart kan man även fortsättningsvis ge en kontant gåva.
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Våra körer
TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god

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

CANTABILE träffas i Seglora kyrka på torsdagar 18.30-20.00.

Välkommen att sjunga tillsammans med körledare Nils Henriksson
tel sid 18.

Pastoratskören på julkonserten 2018 i Seglora kyrka,

Sommaren 2019
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Våra säsongsarbetare
Till våra två kyrkogårdar anställer pastoratet varje år säsongsarbetare
att täcka upp för våra ordinarie kyrkvaktmästare. Säsongen varar för
det mesta från 1 april till 30 september.
Robin Alexanderson anställdes till kyrkogården i Seglora. Robin
studerar till slöjdlärare på distans så att arbeta under sommarhalvåret
ute passar honom perfekt. Flexibelt arbete och mötet med människor
är det som är viktigt för honom. Det mesta av fritiden går till familjen
med fyra barn och huset i Seglora.
Elin Andersson kommer att arbeta på Kinnarumma kyrkogård. Elin är
sjuksköterska men kände att hon ville prova något annat under sommaren. Eftersom hon tycker mycket om att gräva i jorden sökte hon
tjänsten. Hon ser med spänning fram mot arbetet i pastoratet och mötet
med besökarna i kyrkan och på kyrkogården.
En person som arbetat främst på Seglora kyrkogård som säsongsarbetare över 20 år, är Börje Svensson från Bua gård. Han arbetar under
vinterhalvåret inomhus med annat
arbete men tycker mycket om att arbeta i Seglora under sommarsäsongen.
Att vara ute och arbeta med trevliga
arbetskompisar är viktigt för Börje.
Förutom arbetet på kyrkogården
har han ansvar för att skyltarna med
gudstjänsttider finns uppsatta vid stora
vägen och att sopsorteringen sköts.
Dessutom är Börje med och ser ut
granarna som ska pryda Seglora kyrka
under advents- och jultiden. Börje är
väldigt plikttrogen och har endast en
veckas semester under sin säsongstid
och det är den veckan då det är älgjakt. Den vill han inte missa.
På bilden från vänster: Robin, Börje och Elin.
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Ny kantor i Seglora

På bilden ovan ser vi Nils Henriksson, längst till höger, i Seglora kyrka med
nybildade Seglora Vokalensemble, när han välkomnades den 20 januari.
Besök gärna Musik i Sommarkväll i våra kyrkor i
sommar och lyssna på mycket vacker musik.
Våra kyrkomusiker Cecilia och Nils kommer även
själva att delta med musik och sång. Läs mer om
Musik i somamarkväll på sidan 3.

Sommaren 2019

13

Viskafors kyrka
Bengt Skogman i Viskafors har sammanställt ”En berättelse om kyrkans
100-åriga historia”. Den handlar om Viskafors kyrka på berget.
Vi kommer i några nummer av Kyrknytt att presentera delar av berättelsen
med godkännande av Bengt.
Textunderlaget är till största delen hämtat från Rydboholms AB:s historia
1854-1954, samt skrifter utgivna i samband med bolagets olika jubileum.
Sedan mitten av 1800-talet hade Rydboholms AB:s rörelse alltmer förskjutits
från Rydboholm till Viskafors, där också de flesta av bolagets anställda var
bosatta. Därmed blev önskemålet om en kyrka även i Viskafors samhälle allt
starkare. Planen hade en särskilt varm anhängare och mycket stor förespråkare i direktör A E Håkansson vid Rydboholms AB. Framförallt på grund av
hans stora intresse för saken beslöt Rydboholmsbolagets styrelse 1917 att
realisera tanken, helst som Håkansson erbjöd sig att personligen bekosta en
del av kostnaden. Platsen för den nya kyrkan utsågs av direktör Håkansson,
som i första hand tycks ha tänkt på utsikten, som verkligen är imponerande.
Däremot tog han inte hänsyn till äldre personer som på egen hand fick ta sig
upp för dessa branta backar.
Kyrkan ritades av arkitekt Gustaf Ljungman, Göteborg och byggdes av
byggfirman A & CW Gustafsson, Borås. Bygget kom igång 1917-1918. Trots
besvärlig materialbrist under senare delen av första världskriget lyckades man
få kyrkobyggnaden uppförd av tegel.
På bilden är arbetare från
Rydboholmsbolaget igång
med bygget.
Från vänster:
nr 3 Johan Augustsson
nr 4 Thor Gask
nr 5 Karl Magnusson
nr 6 Helge Form
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Viskafors kyrka
Hela kostnaden för bygget uppgick till 65.183:86 varav direktör Håkansson
själv skänkte 19.817:64 och resterande del betalade bolaget. Samtidigt beslöt
Rydboholmsbolaget ikläda sig ansvaret för kyrkans framtida underhåll samt
åtog sig det ekonomiska ansvaret för att gudstjänst av statskyrkopräst skulle
förrättas varje sön- och helgdag samt att avlöna präst, organist samt övrig
personal.
Kyrkan byggdes i gammal nordisk stil med plats för cirka 400 personer.
Kyrkan invigdes den 12 maj 1919 av biskop E.H. Rodhe.
Altartavlan är skulpterad av trä och hade en kristusbild gjord av bildhuggaren
Henry Nilsson, Göteborg. När kyrkan invigdes fanns endast en klocka,
”storklockan”. Den göts på Rydboholmsbolagets bekostnad av K G Bergholtz & Co i
Stockholm. Inskriptionen är: ”Tillkomme ditt rike.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Gjuten för Viskafors kyrka 1918, Gustav V:s elfte
regeringsår, det stora världskrigets femte år. Nu
stormen o tider Hans kyrka står fast”
Den andra klockan ”lillklockan” tillkom genom insamling bland befolkningen i Viskafors och Svaneholm. Den göts av samma firma.Inskriptionen är:
”Kommen, ty nu är allt redo. Här är ännu rum, Jesus Kristus är densamma i
går och i dag och i evighet” samt psalmen”Give då Gud, att var vi bo....”
Elektrisk ringning inmonterades 1939.
Genom insamlingar fick kyrkan dopfunt och
kyrksilver. Viskafors/Svaneholms kyrkliga
arbetskrets skänkte bl.a. dopkanna,
mässkrud, altarduk och mycket annat.
Kyrkvaktmästare Karl Kroon vid storklockan.
Fortsättning i nästa Kyrknytt.
Sommaren 2019
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Elodie Palmqvist, Viskafors
Erik Fyhr, Viskafors
Eila Klehr, Rydboholm
Arvid Carlsson, Viskafors
Seglora församling
Cornelius Svensson, Seglora

Avlidna
Kinnarumma församling
Rolf Lennart Salomonsson, Kinnarumma
Gerd Andersson, Viskafors
Hettiarachchige Joseph Perera,
Viskafors
Stig Erik Josef Lindström,
Viskafors
Gull-Britt Klasson, Viskafors
Kjell Ove Sandqvist, Viskafors
Onni Jääskö, Rydboholm
Rune Andersson, Rydboholm
Seglora församling
Evert Ingvar Johansson, Seglora
Esko Matias Ylitalo, Svaneholm

Vigda, Seglora församling
Jonas Karl Emil Sörensson och Louise Lundin, Seglora
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Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 och sopplunch
mellan 11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor.
Soppan startar den 27/8 med
Nikkaluoktasoppa

Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset
i Viskafors.

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.

Bibelstudiegruppen
träffas i Seglora kyrkas samlingssal
tisdagar ojämna veckor kl 13.30-15.00.
Vi fortsätter vår vandring genom
Apostlagärningarna och startar åter
efter sommaren den 27 augusti.
Välkommen att dela och samtala kring
Guds ord.

Sommaren 2019

Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka torsdagar 10-12.
Välkommen att träffas,
trivas, fika och samtala.
Start efter sommaren
15 augusti.
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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
Musiker Nils Henriksson, nils.henriksson@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0727-34 75 83 endast sms
Assistent Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Ekonom 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
Förman kyrkvaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkvaktmästare Malin Harisson, malin.harisson@svenskakyrkan.se
033-20 75 96
Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobson, gunnar.jacobson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
Kyrkvaktmästare säsong Robin Alexanderson, robinalexanderson@gmail.com
033-20 75 95
Kyrkvaktmästare säsong, Elin Andersson,
elin.m.andersson@svenskakyrkan.se
Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Assistent 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 0705-36 10 12
Svensson Forsberg 0722-44 66 49 Gunilla Alriksson
033-29 35 43
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson
0709-14 90 88
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59
Rosemary Hedén
0320-920 92
Anette Zachrisson
0320-910 25
Kinnarumma 			
Viskans kapell
Karin Malmgren
033-29 46 80 Birgittha Hillar
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		

033-20 75 85

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare kyrkoherde Sven-Erik Olsson.
Övriga är Susanne Necander, Kinnarumma församling och Gunilla
Lennström, Seglora församling och assistent Anna-Karin Apelqvist.
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 kyrkoråd Anna-Lena Svensson Forsberg
0722-44 66 49
Ordf. Kinnarumma församlingsråd Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson Forsberg 0722-44 66 49
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenterar vi på följande sidor.
2 juni		
Credo + Drottning Silvias mödrahem, församlings		kolekt
9 juni		
Skara stifts folkhögskola
16 juni
Svenska kyrkans internationella arbete
22 juni
Ekmans verksamhet för flickorna i Garissa, förs.kollekt
23 juni
Ekmans verksamhet för flickorna i Garissa, förs. kollekt
30 juni
Svenska kyrkans internationella arbete
7 juli		
Församlingarnas diakoni, församlingskollekt
14 juli		
Skara stiftsgård Flämslätt
21 juli		
Svenska kyrkans internationella arbete
28juli		
Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrå		gor i Västsverige.
4 augusti
Svenska kyrkan i utlandet
11 augusti Internationella arbetet i Skara stift för dess arbete med
		
utbyte för ungdomar och studerande/pastorsadjunkter
18 augusti Svenska kyrkans internatonella arbete
25 augusti Stiftelsen Seglora prästgård + Församlingens diakoni,
		församlingskollekt
Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
CH		
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
NH		
Nils Henriksson, kyrkomusiker
KIL		
Krister I:son Lundin, vikarierande präst
BL		
Birgitta Lundin, vikarierande musiker
Oftast serveras enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsterna i Rydboholm
och 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,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.
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11.00 Mässa
KIL, NH
18.30 Musikgudstjänst
KIL, CH, NH sid 3

18.30 Musikgudstjänst
MF, CH
sid 3

17.00 Mässa
KIL, CH

Kinnarumma

11.00 Mässa
KIL, CH

17.00 Mässa
KIL, CH
18.30 Mässa
KIL, CH

18.30 Mässa
MF, CH

Rydboholm Viskans kapell

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

2a sönd e Trefaldighet
30 juni

Onsdag 26 juni

Midsommardagen
Lördag 22 juni
Johannes Döparens dag
23 juni

Onsdag19 juni

Heliga Trefaldighets dag
16 juni

Onsdag 12 juni

Pingstdagen
9 juni

Onsdag 5 juni

Söndag före Pingst
2 juni

Datum

9.30 Gudstjänst
KIL, CH

11.00 Friluftsgudstj.
KIL, NH
sid 5

10.00 Mässa
KIL, NH

11.00 Mässa med
konfirmation
MF, NH
sid 6

10.00 Gudstjänst
KIL, CH

Seglora
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KYRKNYTT

9.30 Gudstjänst
SEO, NH

11.00 Mässa
SEO, NH

Kinnarumma

11.00 Mässa
SEO, NH

9.30 Gudstjänst
KIL, NH

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, NH

18.30 Mässa
SEO, NH

Viskans kapell

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

Onsdag 31 juli

6e sönd e Trefaldighet
28 juli

Onsdag 24 juli

Apostladagen
21 juli

Onsdag 17 juli

4 sönd e Trefaldighet
14 juli

Onsdag 10 juli

3e sönd e Trefaldighet
7 juli

Onsdag 3 juli

Datum

11.00 Mässa
SEO, NH
18.30 Musikgudstjänst
SEO, NH
sid 3
14.00 Friluftsgudstjänst
Tomta
SEO, NH
sid 5
18.30 Musikgudstjänst
SEO, NH
sid 3

9.30 Gudstjänst
SEO, NH

18.30 Musikgudstjänst
KIL, NH
sid 3
11.00 Mässa
KIL, NH

Seglora

Sommaren 2019
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15.00 Friluftsgtj
Flenstorp
SEO, CH sid 5

11.00 Mässa
SEO, BL

Kinnarumma

18.30 Musikgtj
SEO, CH sid 3

18.30 Musikgtj
MH, CH sid 3
11.00 Mässa
MF, CH

9.30. Gudstjänst
SEO, NH

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, BL

Viskans kapell

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

Onsdag 28 aug

10e sönd e Trefaldighet
25 aug

Onsdag 21 aug

9e sönd e Trefaldighet
18 aug

Onsdag 14 aug

8e sönd e Trefaldighet
11 aug

Onsdag 7 aug

Kristi Förklarings dag
4 aug

Datum

10.00 Mässa
SEO, NH

14.00 Friluftsgudsjänst
Gamla prästgården
MF, CH
sid 5

9.30 Gudstjänst
SEO, BL

11.00 Mässa
SEO, NH

Seglora

Hela människan

Hela människan kan man läsa som ett konstaterande att det handlar
om en hel människa, alltså inte delar av oss. Hela människan kan man
även läsa som en uppmaning att hela människan skall helas, alltså bli
frisk.
Att vandra tillsammans är något annat än att gå ensam. Det är ofta
gott att kunna samtala med någon man har förtroende för och inte
vara ensam med sina tankar och funderingar. Att vandra är att gå
framåt, med andra ord förändringsarbete. Förändringen handlar om
att det destruktiva, bittra och föraktfulla inte skall få rot och fäste i
oss och att uppgivenheten tar över. Vi har någon, både synlig och
osynlig som går med oss och hjälper oss att klara av livet och skänker
oss en framtidstro.
Präster är inga psykologer men har erfarenhet av mångas öden och
mångas funderingar kring livet, tron, tvivel, Gud med mera. 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 0320-77 80 00,
Borås 033-616 10 11.
Jourhavande präst: Tel 112
Bilden på framsidan: Säsongsarbetarna Robin Alexanderson, Börje Svensson och
Elin Andersson.
Nästa manusstopp är: 19 juli 2019 med utgivning vecka 34.
Tryckt hos etcetra Offset AB, Borås

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

