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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Med sprakande färger och härliga rytmer....
....vill vi ge vår lovsång till dig, pappa. Det är en
sång som jag plötslig kom att tänka på. Det beror
väl på att hösten är i antågande. En del tycker hösten är vemodig. Sommaren är slut. Värmen är slut.
De ljusa kvällarna är över. Långt kvar till nästa
semester eller lov. Hösten väntar och en del tycker
den är dyster.
Jag hoppas att hösten kommer som vanligt med
sina sprakande färger på löven och man känner att
luften är lite annorlunda när vi går mot vinter. Men vi går inte i ide.
Jag hoppas att vi får många tillfällen att uppleva höstens färgprakt och
njuta av det. Det finns ljuspunkter i tillvaron.
Våra verksamheter och grupper börjar på nytt efter sommaren. Jag
hoppas även att det skall bli härliga rytmer på våra gudstjänster. I psaltaren psalm 42 läser vi: Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full
av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Författaren var i landsflykt och övergiven. Det han
minst av allt upplevde var hopp och kraft. Men när han satte sitt hopp
till Gud och började att prisa honom, så förändrades hans perspektiv
och han kunde se framtiden an i ljusare toner.
Det är ett syfte med kyrkan. Att se framtiden an i sprakande färger och
förstå att Gud finns och är intresserad av oss och våra liv. Faktiskt är
han det! Han vill hjälpa oss att se att livet inte bara är grått och trist.
Jag hoppas att det blir en grupp med musikkonfirmander som detta
läsår kommer att hjälpa oss att upptäcka ett färgsprakande gudsliv.
Många möten och grupper väntar. I detta nummer av Kyrknytt kan du
läsa om våra verksamheter och se vad som hänt och vad som händer i
församlingarna. Välkommen.
Sven-Erik Olsson
kyrkoherde
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Årets konfirmander

Översta raden från vänster:
Anna Sturesson, Sofie Artursson, Liam Lindén, William Källerman,
Ellen Göransson, Hugo Andersson, Wilma Johansson, Liam Sääf och
Fredrik Johansson.
Mittersta raden från vänster:
Michael Flodhag, Andy Hertén, Oliwer Pherson, Axel Einarsson,
Wille Nyberg, Oscar Axelsson, Jesper Hademo, Oskar Gregow, Filip
Bede, Elsa Jolhage och Sara Lindgren.
Främre raden från vänster:
Sofia Bengtsson, Nelly De Groot Boersma, Emmy Bredén, Ida
Andersson, Isabel Mischou, Moa Petersmo, Sandra Rosén och Lina
Källqvist.
Hösten 2019
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Gudstjänster för Kyrknytts höstperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
1 september kl 17.00, konfirmander 2019-2020
Rydboholms kyrka.

Inskrivning för årets konfirmander. För mer information om grupper
kontakta Sara Lindgren eller Michael Flodhag, tel sid 18.

15 september kl 17.00, konfirmandernas bibelutdelning
Rydboholms kyrka.
Konfirmanderna får sin bibel under gudstjänsten.

22 september efter mässa kl 10 i Seglora kyrka.
Församlingsmöte i samlingssalen med fika.

29 september kl 17.00, mässa Rydboholms kyrka.

Draget och Kyrkdraget medverkar med änglasånger i mässan.
Barnens bibel delas ut till alla 5-åringar inom vårt område.

1 november kl 11-17, gravsmyckningskaffe
Seglora kyrka och Kinnarumma kyrka.

I samband med gravsmyckningen serveras kaffe och det
finns möjlighet att tända ljus.
Välkommen in i en varm kyrka en stund.

16 november kl 9-11.30, frukost Kyrkligt centrum.

Denna höst har vi valt att inte bara erbjuda frukost för kvinnor utan
istället bjuda in alla som vill komma till en stunds fin gemenskap vid
frukostbordet, med efterföljande aktivitet som meddelas senare.
Anmälan görs till Anna-Karin Apelqvist, expeditionen, tel sid 18.

30 november kl 10-12, julmarknad Seglora bygdegård.

Traditionsenlig julmarknad till förmån för Act Svenska kyrkan. Gåvor
mottages tacksamt. Alla intäkter går oavkortat till kyrkans julinsamling. Kaffeservering, lotterier, auktion. Välkomna.
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Gudstjänster för Kyrknytts höstperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
”Messy Church”
Välkomna till våra träffar på tisdagarna:
3 september, 1 oktober, 5 november kl 17-19 i
Svaneholms församlingshem bredvid skolan.
”Messy Church” betyder ”rörig kyrka”. Så där som det kan bli när
barnen är närvarande och man rör sig mellan olika aktiviteter i kyrkan.
Idén kommer från England och tanken är att barn tillsammans med
sina föräldrar eller någon annan vuxen ska få mötas i kyrkan på ett
annorlunda sätt.
Man träffas en vardag. För att barnfamiljer ska kunna komma börjar
det med färdiglagad mat. Det är gott att få slå sig ner vid dukat bord.
Sedan pysslar och fikar vi tillsammans. Allt avslutas med sånger och
en berättelse om dagens tema.

Tisdagssoppan
Vi behöver fler medarbetare (volontärer) till soppverksamheten i Kyrkligt
centrum.
Vi är tre grupper och arbetet är roligt
med fin gemenskap, ibland intensivt
och alltid uppskattat. Kom gärna och
prova!
Upplysningar via Karin Malmgren tel 033-294680 eller expeditionen
på Kyrkligt centrum, Anna-Karin tel 033-207580.
Hösten 2019
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Aktiviteter för barn, unga och vuxna
På höstterminen börjar grupperna under vecka 36 och söndagsskolan
1 september. Information om ledare finns på sidan med kontaktuppgifter. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Kyrkligt centrum, Viskafors
Måndag
Draget. Årskurs 5-6 kl 15-16.30.
Tisdag		
Barnkör från 6 år och uppåt efter skolan ca kl 15.
Onsdag
Kyrkdraget. Årskurs 3-4 kl 14-15.30.
		
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21.
Torsdag
Minidraget. Årskurs 0-2 kl 14-15.30.
Rydboholms kyrka
Söndag
Söndagsskola kl 17 söndagar med ojämnt veckonummer
		
15 september till 15 december.
		
OBS, den 13 oktober är det kl 11.

Aktiviteter för vuxna tillsammans med barnen

Nu är det nya tider och veckodagar för vuxen-barnsamlingarna med
barn som är 0-6 år. Nu även tisdagseftermiddagar. Vi har sångstund,
lek, kaffe, te och kex. Man kan komma de dagar som passar bäst även
till andra platser än där man bor. Det börjar vecka 36. Tänk på att
söndagsskolan i Rydboholm också passar bra för vuxna med barn.
Välkomna!
Kyrkligt centrum, Viskafors
Tisdag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen kl 13.30-15.30.
		
Obs tiden.
Torsdag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen kl 10-12.
Svaneholms församlingshem bredvid skolan
Tisdag		
En gång i månaden är det Messy Church för vuxna och
		
barn. Läs mer i Kyrknytt på sid 5.
Onsdag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen kl 10-12.
Kinnarumma kyrka
Måndag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen kl 10-12.
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Aktiviteter för barn, unga och vuxna
Vill du vara med och sjunga/spela till Lovsång?

Välkommen till Rydboholms kyrka söndagarna 15 september, 27 oktober och 24 november. Vi träffas kl 16 och övar. Därefter medverkar
vi i mässan kl 17. Ta med din sångröst eller instrument. Inga förkunskaper behövs. Lovsångerna kan du lyssna på genom att söka på:
Spotify/Kinnarumma lovsånger.

Vad händer i söndagsskolan?

Under flera år har det varit söndagsskola i Rydboholms kyrka varannan söndag. I höst börjar vi med ett nytt material och försöker få fler
föräldrar och barn att komma. Aktiviteterna i samhället idag är ofta
väldigt uppdelade för olika åldrar.
Kyrkan vill skapa miljöer där alla kan vara med. Hela familjen, morföräldrar, farföräldrar och andra. Därför har vi söndagsskolan och
”Messy Church”-samlingarna. De börjar
klockan fem. Först är barnen med tio minuter
i gudstjänsten som alltid innehåller medryckande sånger som passar alla. Sedan går barnen
till sin egen samling i ett eget rum. Under
hösten kommer många personer ur Bibeln berätta sin historia, bland annat Marta och Maria,
Jairos, Sackaios, den fattiga änkan, Gabriel,
Maria och en herde.
Den sista stunden av gudstjänsten kommer barnen tillbaka in i kyrksalen. Då får de gå fram och ta emot nattvarden tillsammans med någon
vuxen.
Om man har möjlighet, kan man stanna
och ta en smörgås och något att dricka
när gudstjänsten är slut. Ta gärna med en
kompis till söndagsskolan.
Hösten 2019
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Något för barn, ungdomar och vuxna
Korsord

1
2
3

4
5

6
7

8

9

10
11
12

Vågrätt
3. Guds Ord
5. Vattendrag i Seglora
8. Jesu födelsestad
12. På onsdagkvällar för ungdomar
Lodrätt
1. Den Helige Andes högtid
2. Abrahams fru
4. Är med vid dop
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Lodrätt
5. Högtidsfärg
6. Sista måltiden
7. Skarabiskop
9. Jesus mamma
10. Uppståndelshelg
11. Jesus födelse
KYRKNYTT

Barnfyndmarknad och ungdomscafé
Barnfyndmarknad

Lördagen den 9 november kl 10-12 på Kyrkligt centrum i Viskafors.
Begagnade barnartiklar, kläder, skor, leksaker m.m.
Välkommen att fynda!

Vill du sälja kläder, skor, leksaker m.m. ringer du
måndagen den 14 oktober
och bokar ett bord.
Kostnad 50:-/bord, begränsat antal platser! Så först till
kvarn…
Sara Lindgren 033-20 75 81

Ungdomscafé
För dig i årskurs 7 och uppåt. Varje onsdag har vi öppet vårt ungdomscafé i
Kyrkligt centrum. Vi börjar kl 18.30 med en veckomässa, därefter går vi ner
i källaren och fikar, samtalar, spelar pingis och biljard eller någon annan rolig
aktivitet. Vi slutar kl 21.
Hösten 2019
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Resan till Polen 25-31 maj 2019
Lördagen den 25 maj samlades konfirmanderna, ungdomsledare, några
föräldrar och anställda på Kyrkligt
centrum för att börja resan till Polen.
En resa som blev ett minne för livet.
Vi besökte Auschwitz och Birkenau
som var målet för vår resa.
Några ord som många av oss delade
när vi blev guidade runt på koncentrationslägren var: Sorgligt, förfärligt,
hemskt, orättvist och tomhet.
Det var så svårt att ta in! Så många
människor i alla åldrar som ovetandes
fått vara med om allt detta hemska.
Vi kom överens om att vi är tacksamma för det vi har hemma!

För att bryta av och få lite annat
att tänka på besökte vi också den
fina saltgruvan i Wieliczka, mäktigt
och vackert.
Vi fick även guidade turer i
Warszawa och Krakow.
Sara Lindgren
församlingspedagog
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Våra körer
TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god

gemenskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna mellan
19.10-21.
Vill du delta i veckomässan är du välkommen
18.30.
Körledare är Cecilia Hermansson, tel sid 18.

CANTABILE träffas i Seglora kyrka på torsdagar 18.30-20.

Då vi just nu saknar en ordinarie kantor gör kören ett uppehåll under
hösten.

Kollekt med Swish

Det finns nu möjlighet att ge kollekt vid gudstjänsterna genom Swish.
Vid gudstjänst i Kinnarumma, Rydboholm eller Viskans kapell
kan man swisha sin gåva till Kinnarumma församling,
nummer 123 554 4341.
Vid gudstjänst i Seglora gäller nummer 123 608 4396 till Seglora
församling.
Självklart kan man även fortsättningsvis ge en kontant gåva.

Hösten 2019
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Från församling och pastorat
Nils Henriksson slutar som musiker hos oss efter
bara ett halvår. Vi tackar Nils för många härliga
rytmer och sånger under denna korta tid.
Nils drar vidare till musikhögskolan i Piteå och
om ett år är han en nybliven diplompianist. Det är
svårt att tacka nej till en utbildning när den ges, i
synnerhet om det bara finns en plats.
Vi tackar honom för tiden här och önskar honom
lycka till i Norrbotten.

Vår diakoniassistent Birgittha Hillar slutade sina dagar den 17 maj.
Efter flera år med sjukdom klarade inte kroppen mer.
Det blev en fin och varm begravningsgudstjänst i
Rydboholms kyrka den 24 maj, som gick i kärlekens
tecken. Den röda kistan vittnade om det och många
goda ord och kramar bidrog till att lindra sorgen och
smärtan över att Birgittha lämnade oss redan vid 61
års ålder.
Birgittha hade diakontjänsten hos oss i 3,5 år. Vi tackar för det som
hon bidrog med. Vi minns henne med glädje och saknar henne.

Utsmyckning på kyrkogårdarna
är klart till Alla Helgons dag.
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Nytt namn - samma viktiga arbete
I maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act
Svenska kyrkan. Namnbytet är en del av en större satsning för att öka
kännedomen om Svenska kyrkans internationella verksamhet.
Nära samarbete över hela världen
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, utvecklingsorganisationer, nätverk och aktörer i civilsamhället över hela världen.
Vi tror på styrkan i att arbeta med lokala krafter och finns alltså på
plats genom våra samarbetspartners, inte med egna kontor. Men vi har
utsända medarbetare som är representanter för Act Svenska kyrkan
i en viss region eller ett land eller placerade hos en lokal kyrka eller
partner.
ACT-alliansen gör oss mer effektiva
ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. Nätverket bildades i januari 2010 och är en av
världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. Genom samarbetet
inom ACT kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom
långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans få en starkare påverkansröst.
Dessutom är det en fördel i arbetet på plats att de lokala kyrkorna och
organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen
och har god kunskap om de faktiska behoven.
Om ACT-alliansen
- Har över 150 trosbaserade organisationer som medlemmar i över 125
länder över hela världen.
- Består av kyrkor och kyrknära organisationer engagerade i utvecklings-, katastrof-, och påverkansarbete.
- Omkring tre fjärdedelar av medlemmarna finns i så kallade utvecklingsländer, en fjärdedel i i-länder.
- Har omkring 25 000 anställda, de flesta lokalanställda.
Många av ACT-medlemmarna arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa bestående förändring för människor i utsatta situationer. Men när en katastrof inträffar finns goda förutsättningar att snabbt
svara upp mot behoven. Efter katastrofens akuta fas stöder ACT-alliansen återuppbyggnad och arbetar också för att förebygga nya katastrofer. Vi finns helt enkelt på plats både före, under och efter katastrofen.
Hösten 2019
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Viskafors kyrka, fortsättning från föregående Kyrknytt
En vinter stals kyrksilver, bl.a. ljusstakar, vid ett inbrott i kyrkan. Eftersom tjuvgodset var svårt att avyttra slängdes det i Viskan vid Knalletorget i Borås. I oktober 1994 utsattes kyrkan för en icke så trevlig
nerkladdning.
Donation av Rydboholms AB
Vid årsskiftet 1969-1970 skänkte Rydboholmsbolaget kyrkorna i
Rydboholm och Viskafors till Kinnarumma församling. Bolaget ansåg
att det blev för dyrt med underhåll och drift för de båda kyrkorna samt
att det var fråga om en verksamhet som inte i vanliga fall åvilar ett
kommersiellt företag. Förutom kyrkorna fick församlingen även en del
mark kring kyrkorna.
Kyrkan stängs för gudstjänster
Med anledning av att besöksantalet till kyrkan minskat under de senaste decennierna stängdes kyrkan för gudstjänster i början av 2000-talet.
och under 2006 beslutades att sälja kyrkan på öppna marknaden och i
mars 2007 infördes försäljningsannonsen.
Den 10 mars 2007 visades kyrkan och intresset var stort. Ett par hundra besökte visningen. Den 12 juni 2007 fattades beslut att för utgångspriset 100 000 kr sälja kyrkan till en privatperson.
Den 1 juli 2007 avsakraliserades kyrkan (togs ur bruk
som kyrkobyggnad)
vid en högtidsgudstjänst, den sista i
kyrkans historia.
Pastoratskören
deltog i den sista
gudstjänsten.
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Viskafors kyrka
På bilden låses porten för sista gången som
kyrkorum av Evert Josefsson men kom att
öppnas igen för andra ändamål.

Efter gudstjänstens slut bars samtliga inventarier som kyrksilver, nattvardskalk, ljusstakar m.m. ut för placering i bl.a. Rydboholms
kyrka och i Kyrkligt centrum.

På bilden ser vi
längst fram vår
kyrkoherde
Sven-Erik
Olsson och bakom
går den dåvarande
kontraktsprosten
Anders Reinholdsson, bärandes kalken från kyrkan.

I slutet av 2007 började de nya ägarna Barbara Brass och Mikael
Engström renovera byggnaden för att våren 2008 driva restaurang- och
konferensverksamhet. Virket i de gamla kyrkbänkarna återanvändes
till nya ändamål.
Rörelsen drevs några år men 2011 fick den på grund av inbrott och
skadegörelse läggas ned. Samma år var byggnaden åter till salu och
2018 såldes den som bostad till en privatperson.
Hösten 2019
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Knut Melvås Hägnestig,
Kinnarumma
Carl-Oscar Sigurdsson,
Rydboholm
Molly Samuelsson Lind,
Viskafors
Hugo Svensson, Borås
Elsa Åkesson, Viskafors

Avlidna
Kinnarumma församling
Anna-Lisa Ekelund, Viskafors
Inga Ann-Kristin Magnusson,
Viskafors
Birgit Brink, Viskafors
Ella Margareta Elmgren, Viskafors
Birgittha Hillar, Viskafors
Kerstin Valborg Pettersson,
Viskafors

Seglora församling
Alda Zachrisson, Seglora
Mino Thunholm, Svaneholm
David Luukkonen Fredriksson,
Svaneholm
Zedd Lindén, Svaneholm

Vigda
Kinnarumma församling
Tobias Nyman och Heléna Malm, Kinnarumma
Fredrik Björnqvist och Renee Linander, Viskafors
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Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 och sopplunch
mellan 11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor.
3/9
10/9
17/9
24/9
2/10
8/10
15/10
22/10
29/10
5/11
12/11
19/11
26/11

Bonnasoppa
Spenatsoppa
Grönsakssoppa
Kålsoppa
Gulaschsoppa
Kycklingsoppa
Ärtsoppa
Fisksoppa
Köttfärssoppa
Middagssoppa
Kycklingsoppa
Fisksoppa
Dynamitsoppa

Andakterna på
våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
Ängsjöparken kl 11
Torsdagar ojämna veckor.
Fagersro kl 10
Björkhaga kl 11
Även om du inte bor på våra
äldreboenden är du välkommen
vid andakterna.

Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset
i Viskafors.

Bibelstudiegruppen
träffas i Seglora kyrkas samlingssal
tisdagar ojämna veckor kl 13.30-15.
Vi fortsätter vår vandring genom
Apostlagärningarna.
Välkommen att dela och samtala kring
Guds ord.

Hösten 2019

Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka
torsdagar 10-12.
Välkommen att träffas,
trivas, fika och samtala.
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson, sven-erik.olsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 88, 0706-31 82 85 endast sms
Komminister Michael Flodhag, michael.flodhag@svenskakyrkan.se
033-20 75 82, 0706-17 10 16 endast sms
Organist Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92 endast sms
Vik. musiker Oscar Söderholm, 0730-65 14 87
Assistent Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Ekonom Malin Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Församlingspedagog Carl Hasselberg, carl.hasselberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 86, 0727-19 75 86 endast sms
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81 endast sms
Förman kyrkvaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkvaktmästare Malin Harisson, malin.harisson@svenskakyrkan.se
033-20 75 96
Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobson, gunnar.jacobson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
Kyrkvaktmästare säsong, Elin Andersson,
elin.m.andersson@svenskakyrkan.se

Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Assistent Anna-Karin Apelqvist, expeditionstid måndag-torsdag kl 13-15,
fredag kl 10-12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar

Seglora
			
Rydboholm
Anna-Lena 			
Robert o Maria Zitka 0705-36 10 12
Svensson Forsberg 0722-44 66 49 Gunilla Alriksson
033-29 35 43
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson
0709-14 90 88
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59
Rosemary Hedén
0709-68 28 40
Anette Zachrisson
0320-910 25
Kinnarumma 			
Karin Malmgren
033-29 46 80
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare kyrkoherde Sven-Erik Olsson.
Övriga är Susanne Necander, Kinnarumma församling och Gunilla
Lennström, Seglora församling och assistent Anna-Karin Apelqvist.
Redaktör Eva Kindvall Vinkvist, Seglora tel. 0706-69 10 24,
eva.vinkvist@seglora.se

Valda ordföranden i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd
fr.o.m.2018-01-01.
Ordförande kyrkofullmäktige Rosemary Hedén
0709-68 28 40
Ordförande kyrkoråd Anna-Lena Svensson Forsberg
0722-44 66 49
Ordf. Kinnarumma församlingsråd Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson Forsberg 0722-44 66 49

Hösten 2019
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor.
1 september		
8 september		
15 september		
22 september		
29 september
6 oktober		
			
13 oktober		
20 oktober		
			
27 oktober		
2 november		
3 november		
10 november		
17 november		
24 november		

Hela människan
Individuell människohjälp IM
Diakoniinstitutionerna
Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen
Svenska kyrkan i utlandet
Jourhavande präst i Skara stift och
Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog
Sveriges kyrkosångsförbund
Församlingens diakoni, Kinnarumma
Pastoratets diakoni, Seglora
Gideoniterna
Svenska kyrkan i utlandet
Svenska soldathemsförbundet
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Act Svenska kyrkan
Norea

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
CH		
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
OS		
Oscar Söderholm, vik kyrkomusiker
AJ		
Annelie Jernberg, vik kyrkomusiker
MB		
Matilda Björlin, vik kyrkomusiker
Oftast serveras enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsterna i Rydboholm
och Seglora.
Kyrkskjuts
Gäller till gudstjänsterna i Kinnarumma, Viskafors och Rydboholm.
För Seglora gäller från 1:a söndagen i Advent t.o.m påsk.
Kostnaden är 20 kronor per enkel resa. Ring Taxi, 033-123 123,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.
20
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Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, CH
sid 4

17.00 Mässa
MF, CH
sid 4

17.00 Mässa
MF, CH
sid 4

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

Viskans kapell

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Mikaels dag
29 september

Onsdag 25 september

14e sönd e Trefaldighet 17.00 Mässa
22 september
SEO, CH

Onsdag 18 september

13e sönd e Trefaldighet
15 september

Onsdag 11 september

12e sönd e Trefaldighet 17.00 Gudstjänst
8 september
SEO, OS

Onsdag 4 september

11e sönd e Trefaldighet
1 september

September

sid 4

10.00 Gudstjänst
MF, OS

10.00 Mässa
SEO, OS

10.00 Gudstjänst
MF, CH

10.00 Mässa
SEO, OS

10.00 Gudstjänst
MF, OS

Seglora
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17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Gudstjänst
SEO, CH

Kinnarumma
18.30 Mässa
SEO, CH

Viskans kapell

17.00 Mässa
MF, AJ
18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
MF, CH
PROSTVISITATION kl 11.00
Rydboholms kyrka SEO, MF, CH, OS
18.30 Mässa
SEO, CH

Rydboholm

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Onsdag 30 oktober

19e sönd e Trefaldighet
27 oktober

Onsdag 23 oktober

18e sönd e Trefaldighet
20 oktober

Onsdag 16 oktober

Tacksägelsedagen
13 oktober

Onsdag 9 oktober

16e sönd e Trefaldighet
6 oktober

Onsdag 2 oktober

Oktober

10.00 Gudstjänst
MF, AJ

10.00 Gudstjänst
SEO, MB

10.00 Mässa
SEO, CH

Seglora
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17.00 Gudstjänst
SEO, OS

16.00 Minnesgtj
SEO, CH

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

16.00 Temagtj
SEO, CH

Rydboholm Viskans kapell

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Onsdag 27 november

Domssöndagen
24 november

Onsdag 20 november

Sönd f Domssöndag
17 november

Onsdag 13 november

21a sönd e Trefaldighet
10 november

Onsdag 6 november

Alla Helgons dag
lördag 2 november
Sönd e Alla Helgons Dag
3 november

November

10.00 Gudstjänst
MF, CH

10.00 Mässa
SEO, OS

10.00 Gudstjänst
MF, OS

10.00 Mässa
SEO, OS
18.00 Minnesgtj
SEO, OS

Seglora

Hela människan

Hela människan kan man läsa som ett konstaterande, att det handlar
om en hel människa, alltså inte delar av oss. Hela människan kan man
även läsa som en uppmaning, att hela människan skall helas, alltså bli
frisk.
Att vandra tillsammans är något annat än att gå ensam. Det är ofta
gott att kunna samtala med någon man har förtroende för och inte
vara ensam med sina tankar och funderingar. Att vandra är att gå
framåt, med andra ord förändringsarbete. Förändringen handlar om
att det destruktiva, bittra och föraktfulla inte skall få rot och fäste i
oss och att uppgivenheten tar över. Vi har någon, både synlig och
osynlig som går med oss och hjälper oss att klara av livet och skänker
oss en framtidstro.
Präster är inga psykologer men har erfarenhet av mångas öden och
mångas funderingar kring livet, tron, tvivel, Gud med mera. Vill man
ha någon att vandra tillsammans med i sitt inre landskap står präster
till tjänst. Det som sägs i samtalet går aldrig vidare därför att präster
har tystnadsplikt.
Längtar man att ta del av nattvardens mysterium och mötet med Jesus
där, kommer prästen gärna hem till dig/er.
Präster: Sven-Erik Olsson och Michael Flodhag
Telefon och e-post, se sidan 18.
Sjukhuskyrkan: patient och anhörig Skene 0320-77 80 00,
Borås 033-616 10 11.
Jourhavande präst: Tel 112
Bilden på framsidan: Konfirmand Liam Lindén med sin lillebror Zedd som
döptes vid konfirmationsgudstjänsten.
Nästa manusstopp är: 18 oktober 2019 med utgivning vecka 48.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

