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

HÄMTA DITT
MÅNADSBLAD!
Varje månad finns en nytt månadsblad där du hittar gudstjänster
och information om annat aktuellt
i våra församlingar.
Du kan hämta ditt månadsblad
i kyrkor och församlingshem
eller ladda ned det från webben:
www.svenskakyrkan.se/bollebygd
EFTERMIDDAGSSAMLING.
”Goa gubbar” underhåller med
sång och musik. Tors 1 nov kl 15 i
Töllsjö församlingshem.

BESÖK KYRKAN UNDER
ALLHELGONAHELGEN

ÅTGÄRDER PÅ TÖLLSJÖ OCH
BOLLEBYGDS KYRKGÅRDAR

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra nära och kära. Vi påminns om
att döden finns bland oss, men även ljuset
som lyser upp i mörkret. Ljuset är en av de
starkaste bilderna för den kristna tron: Gud
är ljus och inget mörker finns i honom.

På grund av en allvarlig incident på Töllsjö
kyrkogård under lördag 6 oktober med en
gravsten som välte och orsakade personskada har pastoratets båda kyrkogårdar
tillfälligt varit avstängda för besök.
Samtliga stenar på
Bollebygds och Töllsjö
Kyrkokyrkogårdar är nu
gårdarna är
besiktade och riskåterigen helt
stenar har lagts ned.
öppna
för besök.
Gravrättsinnehavarna
Alla
stenar
är
kommer att kontakbesiktade.
tats per brev och i

Sitt ner i stillhet, tänd ett ljus.
Ta en kopp kaffe och prata
med någon. Kyrkogårdar
och kyrkor är öppna i
Bollebygd fredag 2 nov
kl 11-18 och Töllsjö kl 15-18.
Avsluta din dag med andakt och
musik kl 18 i någon av kyrkorna.
Alla gudstjänster i allhelgona hittar du
på baksidan av bladet. Välkommen!

”ETT LJUS I MITT MÖRKER”
Musikminnesgudstjänst med ljuständning.
Romano Scropeta. Maria Särnbratt och
Tillfälliga kören med solister framför sånger
om liv, död och vårt eviga hopp.
Sön 11 nov kl 18 i Olsfors kyrka

vissa fall per telefon.
Kyrkogårdarna är åter
igen helt öppna för besök men
skicket är påtagligt förändrat
med liggande stenar
och gravvårdar som inte
ser ut som vanligt. Vi
arbetar nu därför med
att förbättra skicket
bland annat genom att
forsla bort betong och med att städa
kyrkogården. Kyrkogårdens egna vaktmästare arbetar med detta och den som har
frågor är varmt välkommen att istället för
att kontakta vaktmästarna helst kontakta
kyrkoherden.
Plan för återuppbyggandet håller på att
framställas.
Om du har frågor är du
välkommen att ringa
Madeleine Forsberg,
kyrkoherde,
033-22 26 01

ORGELAFTON. Stilla
meditativ orgelmusik
av Torbjörn Widfeldt,
musiker. Annika Pettersson, präst.
Lör 3 nov kl 18 i
Bollebygds kyrka.
HEJDÅ! Underbart är kort, vår
pastorsadjunkt, Linnéa Norberg
slutar nu för att tillträda en fast
tjänst som komminister i Mölndals
pastorat. Vi önskar Linnéa varmt
lycka till och ser fram emot att
ses igen!
SOPPLUNCH. Välkommen
att dela lunchgemenskap!
Mån kl 12 i Töllsjö förs.
hem och tors kl 12
i Olsfors förs.hem.
DU BEHÖVS! Eftersom Svenska
kyrkan har en bred verksamhet
inom många olika områden finns
det något att göra för alla. Vill du
hjälpa till? Hör gärna av dig till
expeditionen eller till kyrkoherde
Madeleine Forsberg.

HEJ!
VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!
Vår expedition finns i Bollebygds prästgård, mittemot kyrkan: 033-22 26 00,
bollebygd.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppet mån-fre kl 10-12 och kl 13-15.

GUDSTJÄNSTER NOVEMBER
TORSDAG 1 NOVEMBER

SÖNDAG 11 NOVEMBER

Bollegården kl 15: GUDSTJÄNST.
Annika Pettersson, Anders Stenberg.

Töllsjö kyrka kl 10: SÖNDAGSMÄSSA.
Romano Scropeta, Maria Särnbratt.

FREDAG 2 NOVEMBER

Bollebygds kyrka kl 11: MÄSSA.
Anders Jernbratt, Torbjörn Widfeldt.

Bollebygds kyrka kl 18: AFTONBÖN.
Anders Jernbratt, Anders Stenberg,
Heléne Wikström, flöjt.
Töllsjö kyrka kl 18: AFTONBÖN
Annika Pettersson, Tomas Pettersson.

LÖRDAG 3 NOVEMBER
– ALLA HELGONS DAG
Bollebygds kyrka kl 11: MÄSSA.
Anders Jernbratt. Våga sjunga-kören
och Torbjörn Widfeldt.

SÖNDAG 4 NOVEMBER
Bollebygds kyrka kl 18: MINNESGUDSTJÄNST.
Ljuständning och namnuppläsning. Madeleine
Forsberg, Torbjörn Widfeldt. Kyrkokören och
solist Sören Graversen.
Töllsjö kyrka kl 18: MINNESGUDSTJÄNST.
Ljuständning och namnuppläsning. Annika Pettersson, Anders Stenberg, Heléne Wikström, flöjt.

Olsfors kyrka kl 18: MINNESGUDSTJÄNST.
”Ett ljus i mitt mörker” med ljuständning.
Romano Scropeta, Maria Särnbratt och
Tillfälliga kören med solister framför
sånger om liv, död och vårt eviga hopp.

TORSDAG 15 NOVEMBER
Bollegården kl 15: MÄSSA.
Romano Scropeta, Anders Stenberg.

SÖNDAG 18 NOVEMBER
Töllsjö kyrka kl 10: MÄSSA.
Annika Pettersson, Maria Särnbratt.
Olsfors kyrka kl 11: MÄSSA.
Bertil Hanberger, Anders Stenberg.
Bollebygds kyrka kl 18: GUDSTJÄNST.
Annika Pettersson, Ungdomskören och
Maria Särnbratt.

SÖNDAG 25 NOVEMBER
Töllsjö kyrka kl 10: GUDSTJÄNST.
Romano Scropeta, Anders Stenberg.
Bollebygds kyrka kl 11: MÄSSA.
Anders Jernbratt, Torbjörn Widfeldt.
Söndagsskola för vuxna.

TORSDAG 29 NOVEMBER
Bollegården kl 15: GUDSTJÄNST.
Romano Scropeta, Anders Stenberg.

