GUDSTJÄNSTER APRIL
SÖNDAG 5 APRIL – PALMSÖNDAG
Töllsjö kyrka kl 10: GUDSTJÄNST.
Annika Pettersson, Anders Stenberg.
Bollebygds kyrka kl 11: GUDSTJÄNST.
Anders Jernbratt, Torbjörn Widfeldt.
TORSDAG 9 APRIL – SKÄRTORSDAG
Bollebygds kyrka kl 19: SKÄRTORSDAGSMÄSSA. Romano Scropeta, Torbjörn Widfeldt.
Töllsjö kyrka kl 19: SKÄRTORSDAGSMÄSSA.
Annika Pettersson, Anders Stenberg.
FREDAG 10 APRIL – LÅNGFREDAG
Töllsjö kyrka kl 10: LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST. Romano Scropeta, Anders Stenberg.
Bollebygds kyrka kl 15: GUDSTJÄNST.
”Vid korset”. Anders Jernbratt, Torbjörn Widfeldt.
SÖNDAG 12 APRIL – PÅSKDAGEN
Bollebygds kyrka kl 11: PÅSKDAGSMÄSSA.
Romano Scropeta, Torbjörn Widfeldt och
Maria Särnbratt. Bengt Danielsson och
Ulrika Dahlberg, trumpet. Trumpetmusik
från kyrktornet före mässan.

MÅNDAG 13 APRIL – ANNANDAG PÅSK
Bollebygds kyrka kl 11: GUDSTJÄNST.
Anders Jernbratt, Anders Stenberg.
ONSDAG 15 APRIL
EFS Missionshus, Töllsjö kl 19:
BÖN TILLSAMMANS. Annika Pettersson.
SÖNDAG 19 APRIL – 1:A SÖN E PÅSK
Töllsjö kyrka kl 10: GUDSTJÄNST. Anne Liisasdotter, Maria Särnbratt. Jenny Särnbratt, sång.
Bollebygds kyrka kl 18: TEMAGUDSTJÄNST.
”Längtan, tvivel och tro.” Romano Scropeta,
Annika Pettersson, Maria Särnbratt.
SÖNDAG 26 APRIL – 2:A SÖN E PÅSK
Töllsjö kyrka kl 10: MÄSSA. Romano Scropeta,
Anders Stenberg. Helene Wikström, tvärflöjt.
Bollebygds kyrka kl 18: GUDSTJÄNST I
TAIZÉTON. Anders Jernbratt, Torbjörn Widfeldt.

ALEX&MARTIN / IKON

Töllsjö kyrka kl 11: PÅSKDAGSMÄSSA.
Annika Pettersson, Anders Stenberg.

MÅNADSBLAD APRIL
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!
Läs om gudstjänster och annat
aktuellt i våra församlingar. Hämta
ditt månadsblad i kyrkor, församlingshem eller läs via webben:
svenskakyrkan.se/bollebygd
ÄVEN I OROSTIDER FINNS
KYRKAN FÖR DIG! Vi firar gudstjänst i den mån det är möjligt och
anpassar löpande vår verksamhet
till restriktioner kring coronaviruset.
Uppdateringar och info om inställda
verksamheter hittar du på vår
hemsida.

TIPSA OSS!

PAUSKNAPP I OLSFORS KYRKA

Är du eller någon du känner nedstämd,
isolerad, sjuk eller bara i behov av en
uppmuntran? Hör av dig till oss, se
kontaktuppgifter i högerspalten. Låt oss
tillsammans sätta färg på tillvaron så gott
vi kan! Vi erbjuder: Sångogram, blombud,
bokbud, tidningsbud och chokladogram.
Vi kommer inte in hemma hos dig, utan
vi ringer på telefon eller på dörren.

För att uthålligt kunna räcka till för kyrkans centrala uppgifter under våren och
sommaren kommer vi inte fira gudstjänst
i Olsfors kyrka vecka 13-35. Kyrkliga handlingar som redan är inbokade genomförs.
Välkommen på nyöppning i månadsskiftet
augusti-september! Tills dess samlas vi
istället i Bollebygds kyrka.

AKTUELLT OM ÅRETS
FASTEINSAMLING

NYTT HOS OSS:
DIGITALT NYHETSBREV

Bollebygds kyrkliga arbetskrets uppskattade fasteförsäljning med hembakt ställs
i år in, på grund av risken för smittspridning. Årets fasteinsamling, Act Svenska
kyrkan, är dock i full gång och det finns
många andra sätt att bidra! Läs mer:
svenskakyrkan.se/act/fasteaktionen

Nu är det på gång – pastoratets digitala
nyhetsbrev. Under ett par år har det varit på tal
att starta ett digitalt Nyhetsbrev som kan läsas
i mobiltelefon och dator. Nu gör vi slag i saken!
Vill du snabbt få uppdateringar och information
om vad som händer hos oss, anmäl dig med din
mejladress via vår hemsida.

BEHÖVER DU NÅGON ATT
PRATA MED? Hör av dig!
Kontaktuppgifter hittar du längst
ner i spalten.
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. Vil
du hellre ta kontakt via e-post eller
chatt går det bra, läs mer:
• svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
• svenskakyrkan.se/kyrkans-sos
FÖDELSEDAGSFEST FÖR
JUBILARER. I år påverkas våra
planerade födelsedagsfester för alla
som fyller
jämnt 75 år
eller äldre.
Istället för
att bjuda
in till kalas
väljer vi att
fira på annat
sätt. Alla
jubilarer kommer få ett brev
hem med mer information.

KONTAKTUPPGIFTER
Expeditionen finns i Bollebygds
prästgård, mittemot kyrkan:
telefon: 033-22 26 00, e-post:
bollebygd.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettiderna minskas tills vidare
till måndag-fredag kl 10-12.

