En annorlunda höst
Rekommendationerna kring coronaviruset fortsätter även
under hösten.
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 dop, begravning eller
vigsel kan förekomma. Bollebygds pastorat följer
riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.
Ordinarie tider för gudstjänst:
Bollebygds kyrka: öppet mån-fre kl 10-16 och
lör-sön kl 10-14, med en enkel gudstjänst eller
kort brödmässa sön kl 12.
Töllsjö kyrka: öppet sön kl 10-12 med enkel
gudstjänst eller kort 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.

FREDAG 30 OKTOBER
Bollebygds kyrka kl 18: AFTONBÖN.
Anders Jernbratt, Torbjörn Widfeldt.
Töllsjö kyrka kl 18: AFTONBÖN.
Annika Pettersson, Anders Stenberg.
LÖRDAG 31 OKTOBER –
ALLA HELGONS DAG
Bollebygds kyrka kl 12: KORT BRÖDMÄSSA.
Anders Jernbratt, Torbjörn Widfeldt.
Bollebygds kyrka kl 18: ORGELAFTON med
stilla meditativ musik. Torbjörn Widfeldt.
SÖNDAG 1 NOVEMBER –
ALLA SJÄLARS DAG
Bollebygds kyrka kl 16 och 18.30: MINNESGUDSTJÄNST med ljuständning och namnuppläsning. Kyrkan är reserverad för närmast anhöriga
genom särskild inbjudan. Anne Liisasdotter,
Madeleine Forsberg, Torbjörn Widfeldt.
Töllsjö kyrka kl 16: ENKEL GUDSTJÄNST.
Annika Pettersson, Anders Stenberg.
Töllsjö kyrka kl 18: MINNESGUDSTJÄNST med
ljuständning och namnuppläsning. Kyrkan är
reserverad för närmast anhöriga genom särskild
inbjudan. Annika Pettersson, Anders Stenberg.
SÖNDAG 29 NOVEMBER – FÖRSTA ADVENT
Enkel adventsgudstjänst firas i Bollebygds
kyrka kl 10, 11, 12 och 13, och i Töllsjö kyrka
kl 16 och 18.
Max 45 personer per gudstjänst. Anmälan till
Anders Jernbratt, tel 033-22 26 05 eller
anders.jernbratt@svenskakyrkan.se

MÅNADSBLAD OKT–NOV
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.
KYRKANS UNGDOM.
I Töllsjö: torsdagar kl 18.30-20.30 i
församlingshemmet. Kontakt: Annika
Pettersson, tel 033-22 26 10.
I Bollebygd: fredagar kl 19-22 på
Utposten. Lov vecka 44. Kontakt:
Romano Scropeta, tel 033- 22 26 02.
PROMENAD FRÅN
TÖLLSJÖ KYRKTRAPPA.
Promenaderna
fortsätter under
oktober månad. Vi
möts på måndagarna
5 och 19 oktober kl 18.30.

TRÄDGÅRDSTRÄFF PÅ
KYRKOGÅRDEN

JAKTGUDSTJÄNST

Måndag 5 okt kl 9-16 på
Töllsjö kyrkogård

Traditionsenlig jaktgudstjänst. Efteråt
serveras soppa utanför kyrkan. Då antalet
gudstjänstfirare är begränsat hålls två
gudstjänster. Ring till pastorsexpeditionen
och anmäl vilken gudstjänst du vill gå på,
tel: 033-22 26 00. Sista dag för anmälan
är torsdag 8 oktober.

Tisdag 6 okt kl 9-16 på
Bollebygds kyrkogård

Söndag 11 oktober kl 10 och kl 12 i
Töllsjö kyrka

Putsa och gör höstfint kring egna gravar,
få tips på bra planteringar eller räfsa
på allmänna ytor. Det finns fika och vid
lunchtid blir det korv och bröd.

ALLHELGONAHELGEN

BIBELSTUDIUM VIA ZOOM

Möjlighet till enskild andakt och ljuständning. På kyrkogården i Bollebygd serveras
korv med bröd och på Töllsjö kyrkogård
serveras kaffe. Det finns möjlighet att
samtala och rådgöra med bland andra
medarbetare från Kyrkogårdsförvaltningen.

I höst har vi bibelstudium via videomöten. Tillsammans reflekterar vi över och
fördjupar oss i trons liv. Allt du behöver är
en dator, surfplatta eller telefon. Vi hjälper
dig med det tekniska. Temat för terminen
är Tio Guds bud. Kontakt och anmälan:
Anders Jernbratt, tel 033-22 26 05.

Bollebygd torsdag 29 och
fredag 30 oktober kl 11-18
Töllsjö fredag 30 oktober kl 15-18

Tisdagar ojämna veckor kl 13-15

BOLLEBYGDS KYRKLIGA
ARBETSKRETS.
Syföreningen träffas på tisdagar
ojämna veckor kl 14-16 på Utposten,
Kungsbackavägen 1 i Bollebygd.
Kontakt: Kerstin Halldin,
tel 0705-31 57 43.
ÖPPNA FÖRSKOLAN UTOMHUS.
Nytt i höst – prästgårdens trädgård
har fått en labyrint och kreativa
platser för lek. Mån
kl 10-12 och 14-16,
ons kl 10-12 vid Bollebygds prästgård. Tis och
fre kl 9.30-11.30 vid
Töllsjö församlingshem.
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
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.

