Tillsammans hjälps vi åt att
fira gudstjänst på nya sätt
Vi följer rekommendationer kring
coronaviruset och uppmanar därför
till gudstjänstfirande hemma.
FIRA GUDSTJÄNST VIA DATOR,
LÄSPLATTA ELLER MOBIL

På vår hemsida 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 vår hemsida 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.
Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.
Bollebygs kyrka: mån-fre kl 10-16 och lör-sön kl 10-14,
med en enkel gudstjänst sön kl 12.
Töllsjö kyrka: sön kl 10-14 med enkel gudstjänst kl 10.

MÅNADSBLAD MAJ
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.
Ladda ned ditt månadsblad eller
läs det direkt via webben:
svenskakyrkan.se/bollebygd
DIGITALT NYHETSBREV.
Vill du snabbt få uppdateringar och
information om vad som händer
hos oss via mobiltelefon och dator?
Anmäl att du vill ha vårt digitala
nyhetsbrev genom att ange din
mejladress via vår hemsida.

TORSDAGSANDAKT

VECKANS POSTLUDIUM

Varje torsdag kan du delta i en digital
andakt med någon av våra medarbetare
via vår hemsida.

På vår hemsida kan du lyssna till veckans postludium. Musiken illustreras
med bilder i en kort film.

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. Vill du hellre
ta kontakt via e-post eller chatt går
det bra, läs mer:
• svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
• svenskakyrkan.se/kyrkans-sos
GUDSTJÄNST I HEMMET. På vår
hemsida kan du ladda hem en enkel
ordning för bön i hemmet i tider då
vi av olika anledningar inte kan eller
bör samlas i kyrkan.

ÖPPET HUS PÅ MORS DAG

GÖKOTTA VID ENEBACKEN

Om du besöker kyrkogården vid Bolle
bygds kyrka på Mors dag, passa på att
ställa frågor om gravskötsel, gravrätts
innehav eller annat. Välkommen till kyrko
gårdsförvaltningens innergård. Vi följer
noggrant myndigheternas riktlinjer och
uppmanar att undvika folksamlingar.

Enkel gudstjänst med Annika Pettersson och Björn Eriksson, musiker. Ta
med egen fikakorg och gärna något
att sitta på. Gökottan firas utomhus
med försiktighet och vi håller minst två
meters avstånd från varandra.

Söndag 31 maj kl 10-14
Kyrkogården vid Bollebygds kyrka

Torsdag 21 maj kl 8
Enebacken, Töllsjö

SLUTLOPPIS! 30-31 maj kl 10-14 församlingshemmet, Bollebygd

TIPSA OSS!
Är du eller någon
du känner nedstämd, isolerad, sjuk eller
bara i behov av
en uppmuntran?
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.
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.
Vi tar för närvarande helst inte
emot fysiska besök.

