Tillsammans hjälps vi åt att
fira gudstjänst på nya sätt
Vi följer även under sommarmånaderna
rekommendationerna 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. Se hemsidan
för eventuella ändringar av öppettider, till exempel vid helgdagar.
Observera även att gudstjänster som konfirmation, dop, begravning eller
vigsel kan förekomma. Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.
Bollebygds kyrka: mån-fre kl 10-16 och lör-sön kl 10-14,
med en enkel gudstjänst sön kl 12.
Töllsjö kyrka: sön kl 10-12 med enkel gudstjänst kl 10.
På söndag 30 augusti firas enkel gudstjänst endast i Töllsjö kyrka kl 10.
Bollebygds kyrka är reserverad för lägerkonfirmandernas konfirmation med
personlig inbjudan till ett begränsat antal anhöriga. Ta med din gästbiljett.

MÅNADSBLAD JUNI-AUGUSTI
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.
TORSDAGSANDAKTER. Varje
vecka spelar vi in en andakt som du
kan ta del av var du än är! Du ser den
på vår hemsida varje torsdag, till och
med vecka 35.

PROMENAD FRÅN
TÖLLSJÖ KYRKTRAPPA

SOMMARCAFÉ

Följ med på promenad varannan måndag.
Under vandringen samtalar vi och stannar
upp för bön och andakt. Vi går ca 4 km
och håller ordentligt avstånd till varandra.

Självservering i Cafépaviljongen under
juni till och med augusti. Hängmatta,
och smultronplockning. Mysigt sommarhäng i trädgården för stora och
små. Håll avstånd.

Ojämna måndagar under juni kl 18.30
samling på Töllsjö kyrktrappa

Måndag-fredag kl 11-14
vid Bollebygds prästgård

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
VECKANS POSTLUDIUM. Varje
söndag t om vecka 35 spelar organist
Torbjörn Widfeldt veckans postludium. Du hittar filmen och en kort
reflektino på vår hemsida.
NYTT FRÅN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN. Den 12 juni
påbörjas plantering av sommarblommor. För närvarande genomför
vi provtryckning av gravstenar på
kyrkogårdarna.

MEDITATIV VANDRING
Under sommaren finns möjlighet
att gå en enkel meditativ vandring
längst grusgången runt både Bollebygds och Töllsjö kyrka. Vandringen
har stationer som utgår från gudstjänstens olika delar och startar till
vänster om kyrkporten. Kontakt:
Annika Pettersson.

HÄNDER SOM BÄR
VÅRA MINNEN
En utställning av konstverk och vardagsting som funnits i Bollebygds församlings
hem från då till nu. Välkommen att se
denna utställning under hela sommaren
2020 när kyrkan är öppen.
Från midsommarafton 19 juni
Bollebygds kyrka

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.

