En annorlunda höst
Rekommendationerna kring coronaviruset
fortsätter även under hösten.
FIRA GUDSTJÄNST VIA DATOR,
LÄSPLATTA ELLER MOBIL

På hemsidan hittar du tips om digitala gudstjänster.
Titta dig också gärna omkring, kanske finns det någon
grannförsamling du vill ”besöka” digitalt via deras
hemsidor och sociala medier?
FIRA GUDSTJÄNST VIA RADIO OCH TV

Ta del av gudstjänster från Sveriges
Television och Sveriges Radio.
FIRA EGEN GUDSTJÄNST HEMMA

På hemsidan hittar du en enkel ordning för
gudstjänst som du kan följa hemma.
ÖPPNA KYRKOR I BOLLEBYGD OCH TÖLLSJÖ

Kyrkorna är öppna för egen andakt och ljuständning. Se hemsidan
för eventuella ändringar av öppettider, till exempel vid helgdagar.
Observera även att gudstjänster som konfirmation, dop, begravning eller
vigsel kan förekomma. Bollebygds pastorat följer riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten.
Bollebygds kyrka: mån-fre kl 10-16 och lör-sön kl 10-14,
med en enkel gudstjänst eller brödmässa sön kl 12.
Töllsjö kyrka: sön kl 10-12 med enkel gudstjänst eller brödmässa kl 10.
VECKANS POSTLUDIUM

Varje söndag spelar organist Torbjörn Widfeldt veckans postludium.
Du hittar filmen och en kort reflektion på hemsidan.
TORSDAGSANDAKT

Varje vecka spelas en andakt in som du kan ta del av var du än är!
Du ser den på hemsidan varje torsdag.

MÅNADSBLAD SEPTEMBER
Välkommen till Svenska kyrkan, Bollebygds och Töllsjö
församlingar. Här är ett axplock av vad som händer. Läs
mer på www.svenskakyrkan.se/bollebygd

DIGITALT NYHETSBREV. Anmäl
dig via hemsidan för att få snabba
uppdateringar och nyheter.
BIBELSTUDIUM PÅ ZOOM. Start
8 sept. Frågor: Anders Jernbratt, tel
033-22 26 05.
STICKCAFÉET I TÖLLSJÖ OCH
ARBETSKRETSEN I BOLLEBYGD.
Stickcaféet i Töllsjö är vilande under
hösten. Arbetskretsen i Bollebygd
träffas på Utposten, ojämna tisdagar
kl 14-16, start 8 sept. Frågor: Anders
Jernbratt, tel 033-22 26 05.
MUSIKCAFÉET I TÖLLSJÖ.
Anders planerar träffar utomhus.
Håll utkik efter mer information.
Frågor: Anders Stenberg,
tel 033-22 26 22.

ÖPPNA FÖRSKOLAN

VERNISSAGE– FLOWER OF HOPE

Välkommen med ditt barn till Öppna
förskolan! Vi träffas varje vecka i både
Bollebygd och Töllsjö. Gemenskap, sång,
pyssel och fika står på programmet. För
vuxna med barn 0-6 år. Start vecka 37.

I staden Roman, Rumänien bedrivs ett
projekt som syftar till att hjälpa de allra
fattigaste att bygga en ny framtid genom
odling av lavendel och förädling till olja.
Oljan Flower of Hope finns till försäljning.
Kontakt: Anders Jernbratt, tel 033-22 26 05.

Måndagar och onsdagar kl 10-12 i
Bollebygd – prästgårdens trädgård
Tisdagar och fredagar kl 9.30-12 i
Töllsjö församlingshem och trädgård

Utställningen sätts upp i Bollebygds
kyrka vecka 37 och finns att se hela
oktober månad när kyrkan är öppen.

KYRKANS UNGDOM. I Töllsjö:
torsdagar i församlingshemmet.
Start 24 sept 18:30-20.30.
I Bollebygd: fredagar kl 19-22 på
Utposten. Start 4 sept. Frågor:
Romano Scropeta, tel 033- 22 26 02.
BETA. I höst träffas Beta i Bollebygds kyrka på tisdagar jämna
veckor kl 19-20.30. Start 15 sept.
Frågor: Cecilia Svensson,
tel 033-22 26 04.
KÖRER. Se hemsidan för information om körernas startdatum.
BEHÖVER DU NÅGON ATT
PRATA MED? Hör av dig! Du kan
också ringa 112 och be att få bli
kopplad till Jourhavande präst eller
till 031-800 650 för att tala med
någon på kyrkans SOS. Du kan också
ta kontakt via e-post eller chatt, läs
mer:
• svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
• svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

PROMENAD FRÅN
TÖLLSJÖ KYRKTRAPPA
Under september och oktober möts
Dela tro – dela liv för gemensam
promenad från Töllsjö kyrktrappa.
En möjlighet att mötas och samtala
under en ca 4 km lång promenad. Vi
tar också en stund till andakt, bön och
reflektion. Start 7 september.
Måndagar ojämna veckor kl 18.30
vid Töllsjö kyrka

PILGRIMSVANDRING
En vandring på ca 18 km. Temat för dagen
är ”Ett är nödvändigt”. Vandringen startar
vid Hedareds stavkyrka och går sedan via
Töllsjö till Ödenäs. Vill man gå halva sträckan
kan man ansluta vid Töllsjö församlingshem
kl. 13.30. Ta med matsäck för hela dagen.
Kostnad 100 kr. Anmälan till Catrin Eriksson, tel 0709-57 00 58. Kontakt: Romano
Scropeta, tel 033-22 26 02.
Lördag 19 september, start kl 9

KONTAKTUPPGIFTER
Expeditionen finns i Bollebygds
prästgård, mittemot kyrkan:
telefon: 033-22 26 00, e-post:
bollebygd.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: måndag-fredag
kl 10-12 och 13-15. Vi tar för närvarande helst inte emot fysiska besök.

