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Brev om Ordet av biskop Åke Bonnier sid 11-15

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

En sak i taget
Inget lyckopiller i världen kan bringa en
sådan tillfredställelse, som den jag känner
varje vår då de första solstrålarna värmer
marken och jagar snötäcket på flykt. De
späda blommorna kämpar sig upp ovan
markytan som ännu inte mjuknat helt efter vinterns kyla, eller då trädens knotiga
grenar knoppas och inte längre ser ut som
troll i en barnbok. Man hinner knappt njuta
förrän allt är härligt grönt, mossan doftar
magiskt efter nattens regn eller dagg och
jag kan ta av skorna och låta fötterna njuta
av gräs och sand. Äntligen sommar!
Det är nu, i denna märkliga tid, vi trots allt måste få låta oss se det
viktiga. Att inte låta alla kriser eller snickarprojekt vi länge planerat
strula till det för oss med alla måsten. Att ändå kunna känna glädje
över grönsakslandet man med energi pysslar om. Att känna vila i sin
sommardag fylld av upptåg, saftglas, jordgubbar och ett härligt dopp
i sjön. Mycket händer under sommaren och här, mitt i allt som sker,
står du och jag. Och vi ska försöka hitta ett sätt att ta vara på dagen. Så
många måsten och så mycket vi vill hinna med och hinna se varandra.
Moder Theresa fick frågan: ”Vad kan jag göra för att hjälpa till?”
Hennes svar var alltid detsamma, ett svar som avslöjade klarheten i
hennes version.
”Börja bara med en sak i taget”. ”Börja hemma med de dina, ett vänligt ord, ett handtag, börja med att få allt du gör till något vackert åt
Gud”.
Önskar oss alla en vilsam sommar, med leende, omsorg, mossa och
saftglas, en sak i taget….
Gör något vackert åt Gud !
Susanna Moberg, kyrkomusiker
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Musik i sommarkväll
Onsdag 3 juni kl 18.30 i Kinnarumma kyrka

Mellan himmel och jord
är programmet som bjuder på de mest älskade sångerna ur den svenska kyrkorepetoaren, svenska romanser och visor tillsammans med
klassisk gitarrmusik.
Rasmus Ringborg, sång och Samuel Edvardsson, gitarr.

Onsdag 17 juni kl 18.30 i Seglora kyrka
Sommarpsalmer i jazzton.
Staffan Lenberg med flera medverkar.

Onsdag 24 juni kl 18.30 i Rydboholms kyrka

En resa med Chopin
Konsertpianisten Johan Lekemo spelar kända pianoklassiker av
Chopin. Mellan de kända verken berättar Johan om Chopins
märkliga och intressanta liv.

Onsdag den 1 juli kl 18.30 i Seglora kyrka

Torbjörn Widfeldt, organist i Bollebygds pastorat, framför orgelmusik av bland andra J.S. Bach samt egna koralförspel.

Onsdag 15 juli kl 18.30 i Kinnarumma kyrka

Puccini, Bach och herr Praetorius
Organisten, pianisten och kompositören Ragnhild Pettersson tar oss
med på en orgelresa.

Programmet fortsätter på nästa sida.
Sommaren 2020
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Musik i sommarkväll

fortsättning från föregående sida

Onsdag 5 augusti kl 18.30 i Seglora kyrka

Störst av dem är kärleken
Genom sång och musik kommer Miriam, Matilda och Morgan att
visa oss några av kärlekens oändligt många ansikten.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är
kärleken.. 1 Kor 13:7,13

Onsdag 19 augusti kl 18.30 i Rydboholms kyrka

En kärlek utan namn
”Jag är min väns och han är min”
Från Höga Visan till Lisa Nilsson med Sanna Moberg, sång,
Andreas Nordanstig, gitarrer och sång och
Kristofer Johansson, kontrabas och elbas.
-----------------------------------------------------------------------------------

Friluftsgudstjänster under sommaren

Midsommardagen 20 juni kl 11.00, friluftsgudstjänst Seglora gamla
kyrkplats. Efter gudstjänsten bjuder Centerkvinnorna på kyrkkaffe.
16 augusti kl 14.00 friluftsgudstjänst, Seglora gamla prästgård.
23 augusti kl 15.00 friluftsgudstjänst, Flenstorp. På R 41 från Viskfors, tag vänster mot Skephult, hembygdsgården efter ca 200 meter.
30 augusti kl 14.00 friluftsgudstjänst med mässa i Upptröst. Följ
vägbeskrivning på vägen mellan Seglora-Bollebygd.
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Extra arrangemang under sommaren
Samkväm i juli månad, Kyrkligt centrum, Viskafors
onsdag 22/7
Sång, musik, allsång och historier – allt i en 		
			
blandning framfört av Ruben Karlsson, musiker/
			
trubadur.
onsdag 29/7
Teater och sångprogram kring Lina Sandell. Tea			
terpedagogen Emy Stahl kommer med sin före-		
			
ställning, där vi får dela Lina Sandells liv 		
			
och musik tillsammans.
Tid: 17.00 – avslutas med mässa, ca 18.30 (för den som vill)
Det blir kvällsfika båda gångerna. Anmälan, för den som vill, är inte
nödvändig men det underlättar att veta på ett ungefär hur många som
kommer, för att köpa och göra rätt mängd fika. Anmäl också ev. allergier. Om du vill delta och inte har tillgång till bil så kan vi försöka
hjälpa till med skjuts. Ring till diakon Elisabeth för anmälan och eventuell skjuts, tel sid 18.
Varmt välkommen!
Obs! P.g.a coronavirus kan det bli inställt men vi kan också sitta ute i
trädgården vid fint väder. Se på hemsidan eller Borås Tidning för aktuell information.

Öppen kyrka i Seglora
25 juni, 30 juli och 27 augusti
kl 17.00-19.00

Välkommen in för visning och/eller att
ta en kopp kaffe.

Sommaren 2020
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Barn, ungdomar och vuxna
Nu närmar sig slutet på denna, något annorlunda vårtermin. Det har
varit många nya rekommendationer att förhålla sig till, men skam den
som ger sig. Det gäller att tänka om, vilket vi har försökt att göra och
resultatet har varit lyckat. Nedan finner ni några foton från våra olika
grupper.
Draget
I början av februari hade Draget baktävling. Två lag gjorde upp om
terminens finaste och godaste cupcake. Vår ledare Sara fick agera domare tillsammans med hjälpredan Nova. Se bild nedan.
Bilden nedan: Minidraget. Picknick
i trädgården på Kyrkligt centrum.

All barn- och ungdomsverksamhet startar vecka 36.
Grupperna för skolbarnen förändras till hösten gällande
åldersindelning och tider.
Måndag: Tjejgrupp åk 7-9, tider kommer i nästa Kyrknytt.
Onsdag: Kyrkdraget åk 4-6 14.30-16.00.
Torsdag: Minidraget åk 1-3 14.30-16.00.
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Barn, ungdomar och vuxna
Torsdag 4 juni kl 17.00-18.00, blir det avslutning, för vuxen/barngruppen i trädgården på Kyrkligt centrum.
Det blir fika och prisutdelning för vårens tipspromenad.
Med anledning av coronavirus så inbjuder vi endast en vårdnadshavare
från varje hushåll.
Anmälan till Susanne tel sid 18.
Håll er gärna uppdaterade via vår hemsida och Facebook:
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma/
Facebook: Vuxen-barnsamlingar i Viskafors Svaneholm Kinnarumma
Bilden till höger:
Vuxen/barngruppen. Alla
var glada över att komma
ut i vårsolen.

Bilden till vänster:
Vuxen/barngruppen
skötte sig väl och spred
ut sig när de kom tillbaka
efter tipspromenaden.

Sommaren 2020
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Våra konfirmander
Konfirmation 2020
Den situation som hela vår värld befinner sig i under rådande coronapandemi får konsekvenser på många olika sätt. Bland annat i vårt land
där det inte är möjligt att samlas mer än 50 personer. I nuläget ser vi
inte att den restriktionen ska upphöra inom en nära framtid. Därför har
vi beslutat följande när det gäller konfirmation i Kinnarumma pastorat.
1) Konfirmanderna blir konfirmerade 6 juni kl 10.00. Det sker utan
närvaro av familj, släkt och vänner. Vi kommer att livestreama och
spela in konfirmationen, inspelningen läggs sedan ut på Facebook och
Youtube.
2) 30 augusti firar vi (om det då är tillåtet) en festhögmässa kl 11.00
i Seglora kyrka dit alla är välkomna! Konfirmanderna kommer att ha
kåpor, det blir sång, kanske drama, bön för konfirmanderna m.m.
En härlig festdag!

När tiderna är som de är och vi inte har våra konfirmander som vanligt, bestämde vi oss för att ha en grillkväll med konfirmander och
ledare.Vi träffades en torsdag eftermiddag/kväll och grillade korv och
till efterrätt blev det marshmallows. Givetvis så måste man leka lite
också! På bilderna ser man hur mjölstafett går till!
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Senaste nytt i pastoratet
Sommartider på expeditionen
i Kyrkligt centrum.
Öppettider som vanligt t.o.m fredag 26 juni,
d.v.s måndag-torsdag kl 13-15 och fredag kl 10-12.
Vecka 27-31 öppet tisdag 10-12 och torsdag 13-15.
Vecka 32-35 öppet måndag-fredag kl 10-12.
Fr.o.m 31augusti är det öppet som vanligt,
måndag-torsdag kl 13-15 och fredag kl 10-12.
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson har semester 8 juni -12 juli.
Komminister Michael Flodhag har semester 13 juli -16 augusti.
Under kyrkoherdens semester är komministern
vikarierande kyrkoherde.
Många rosor och mycket tack till Kinnarumma kyrkliga syförening som skänkte 10 000:- för flera år
sedan till belysning på Kinnarumma kyrkogård, som
nu har satts upp.
Laila Öjerhed

Kollekt med Swish

Det finns 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.
Sommaren 2020
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Längtan i coronatider
I dessa tider när vi är drabbade av coronaviruset så möts jag då och
då av budskapet: ställ inte in – ställ om. Vi tvingas nu att tänka annorlunda och det är en utmaning.
Hur gör man? Vissa saker i vår kyrka flyter på som vanligt men är
ändå annorlunda. Det gäller t.ex begravningar. Vi har dem men det är
betydligt färre som deltar. Så måste det vara men det är också tråkigt
när man missar något som inte går i repris.
Många dop och vigslar skjuts på framtiden och det blir förhoppningsvis något roligt som väntar framöver. Något att längta till. Våra andakter på äldreboenden innebär inte bara andakter utan möten och samtal
och de kan inte ersättas.
Men vad jag ändå möter är en längtan efter att träffas och umgås som vanligt. Det kommer vi att göra
framöver, frågan är ju bara den, när då? Ingen vet.
Under tiden får man anpassa sig och göra det bästa
möjliga av situationen men ingen kan påstå att det är
stimulerande.
Om vi tar kyrkans grund så är det gudstjänsterna. Vi
spelar in andakter och de finns på Youtube och de
blir en hälsning från din församling. Samtidigt är det
en påminnelse om att Gud finns och bryr sig om oss
och han har inte glömt bort oss. Även om vårt samhälle är annorlunda just nu.
Men vad man saknar är just möten. För det är ju
liksom ett livselixir för oss alla. Ett liv utan möten
kan man inte tänka sig. För det är härligt att träffas
ansikte mot ansikte och dela livet tillsammans.
Det väntar, håll ut. Vi ses. Vi hörs.
Vi lever med denna längtan och detta hopp.
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
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Brev om Ordet av biskop Åke Bonnier
Kära församlingsbor
Att läsa i Bibeln var urtråkigt!
Bibeln var svart och sliten och
jag uppmanades tillsammans
med mina kamrater att stryka
under. Dessutom skulle vi läsa
högt och jag hatade högläsning.
Jag gick i sjunde klass i skolan
och läraren i religionskunskap
var präst i Metodistförsamlingen. I lågstadiet hade fröken läst
högt om Jesus och vi fick rita teckningar om Jesu liv. Det var mycket
roligare och jag har fortfarande kvar några teckningar.
När jag var på konfirmandläger fick jag en egen Bibel. Jag lärde mig
inte särskilt mycket under konfirmandtiden. Men en sak lärde jag mig,
och det var att det där med att läsa i Bibeln inte var så dumt. Jag fortsatte på egen hand och smygläste hemma i lite obefogad oro över att
mina icketroende föräldrar skulle komma på mig.
Jag tog med ett Nya testamentet på vår tids språk till skolan och läste
på rasterna. Och jag greps mer och mer av detta med Bibelläsning.
Bibeln är ju en så spännande bok. Den rymmer så mycket och den
betyder också mycket för exempelvis internationell politik och kultur
av olika slag. Så många anknytningar finns till Bibeln i skönlitteratur, i
film, teater och konst. Ja, Bibeln är en källa ur vilken vi kan ösa livgivande vatten och som kan hjälpa oss att se ur nya perspektiv.
Ordet och Bibeln
Men hur började det då? För oss kristna känns det naturligt att anknyta
till Jesus, han som var innan allt, därför att han är Gud. Evangelisten
Johannes skriver: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos
Gud, och Ordet var Gud. (Joh 1:1) Ordet som evangelisten Johannes
skriver om är Kristus själv.
Sommaren 2020
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Det finns en nära koppling mellan Ordet och Bibeln. Som kristna tror
vi att Bibeln är en förmedlare av Ordet som är Kristus. Därför vill jag
uppmuntra dig till ett fördjupat studium och en ökad läsning av Bibeln.
Eftersom Kristus själv är Ordet, är vår första uppgift att lyssna. Det är
honom vi får lyssna till i vår bön och i vår läsning av Bibeln. En förutsättning för att vi ska kunna göra det är att Bibeln finns tillgänglig på
ett språk som vi kan förstå. Att ha tillgång till Bibeln på sitt eget språk
har inte alltid varit och är inte alltid en självklarhet.
En av Martin Luthers mer inflytelserika gärningar var hans översättning av Bibeln. Han var inte den första att översätta Bibeln till tyska
och den var inte heller den första tryckta översättningen, men den
var den första översättning som nådde en bred läsgrupp, som blev en
”bestseller”.
I januari 1521 bannlyste påven Luther och han fick ta sin tillflykt till
borgen Wartburg för att få skydd. I en klosterliknande cell i borgen
översatte han, enligt traditionen, under elva intensiva veckor hela Nya
testamentet till tyska. Översättningen publicerades året efter.
Därefter översatte Luther tillsammans med vänner och kolleger hela
Bibeln, som publiceras år 1534.
Öppen för alla
Det var inte bara det faktum att Luther översatte Bibeln utan framförallt hur han gjorde det som hade stor betydelse. Tidigare hade man
ofta arbetat ord för ord men han försökte översätta betydelse för betydelse.
En av hans viktiga reformatoriska teser var ”sola scriptura”, skriften
endast. I det ligger att Bibeln är förståelig för den enskilde läsaren. Det
behövs ingen annan som tolkar Bibeln utan den är i sig öppen för var
och en.
För att Bibeln ska vara tillgänglig var det viktigt för Luther att använda ett vardagligt språk. Det är bibelöversättandet som gjort att Luther
fått en status som ”det tyska språkets fader”.
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Det revolutionära i Luthers gärning ligger i att han ville skriva tyska
för folket, så att en vanlig människa skulle förstå hans texter.
Även i Sverige och för svenska språkets utveckling hade Luthers
bibelöversättning betydelse. 1541 utkom Gustav Vasas bibel och den
bygger till stora delar på Martin Luthers tyska bibelöversättning.
För att Bibeln ska vara tillgänglig var det viktigt för Luther att använda ett vardagligt språk. Det är bibelöversättandet som gjort att Luther
fått en status som ”det tyska språkets fader”. Det revolutionära i Luthers gärning ligger i att
han ville skriva tyska
för folket, så att en
vanlig människa skulle
förstå hans texter.
Även i Sverige och för
svenska språkets utveckling hade Luthers
bibelöversättning betydelse.
1541 utkom Gustav Vasas bibel och den bygger till stora delar på Martin Luthers tyska bibelöversättning.
Den bibelöversättningen blev inte samma ”bestseller”. Däremot ålades
varje församling att köpa in den, och därför kunde hela befolkningen
höra bibelns ord i samma språkform. Med Gustav Vasas bibel togs ett
viktigt steg mot en reglering av det svenska språket, vilket så småningom möjliggjorde bildandet av nationalspråket svenska.
En del av vår kultur
Bibeln är viktig, oavsett tro, för att förstå vår egen kultur och historia.
På liknande sätt har det ett värde att tillgodogöra sig andra av historiens klassiker. Bland dessa klassiker har Bibeln en särställning. Det
finns ingen bok som är lika betydelsefull, översatt, studerad i forskningssammanhang och läst som Bibeln.
Sommaren 2020
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För kyrkan och den enskilda kristne är Bibeln mer än bara en viktig
del av vår kultur. Den är inte bara en bok eller en dokumentsamling
utan en värld där tron lever och får liv. Bibeln och dess berättelser ger
ett meningssammanhang där våra liv får sättas in och den får därmed
forma vår tro och vår livshållning. Det handlar om mig och mitt förhållande till Gud, mig själv, mina medmänniskor och skapelsen.
I vår evangelisk lutherska tradition har Bibeln en stor tyngd. Genom
att Bibeln är tillgänglig för alla kan både du och jag läsa, tolka och
förstå Bibelns texter och berättelse och därigenom kan tron födas och
växa. Det gör inte att Bibeln kan tolkas hur som helst, eller att allt i
Bibeln är lika centralt.
Ett dubbelt bud
Luther har själv en stor frihet gentemot de texter som han finner svårförståeliga. Den friheten bygger på att det finns en kärna och stjärna
som är Kristus själv. Det är i sig bibliskt. Jesus håller fram det dubbla
kärleksbudet som det mest centrala:
Jesus håller fram det dubbla kärleksbudet som det mest centrala:
du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av
hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall
älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.”
(Mark 12:30-31) De orden kan vara en riktningsvisare för vår bibeltolkning. Den tolkning som strider mot det dubbla kärleksbudet bör
kraftfullt ifrågasättas.
Bibeln, tron och den kristna gemenskapen har ett nära samband. En
viktig bibelläsning är den som vi får i gudstjänsten. Varje söndag läses
tre texter, en ur Gamla testamentet, en ur breven och en ur evangelierna. I predikan utläggs texterna och under ett kyrkoår får vi därmed del
av de mest centrala delarna i den kristna tron.
Bibeln finns även med i gudstjänstens böner, psalmer och andra delar
av liturgin. Inte minst liturgin är genomsyrad är genomsyrad av Bibelns ord och berättelser.
Det är Ordet som gör att vi kan få del av Kristi kropp och blod i nattvarden. Det är Ordet som gör att den som döps inlemmas i kyrkans
14
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gemenskap. Genom välsiginelsens ord får vi del av samma välsignelse
som Gud gav Aron och hans söner i uppgift att välsigna folket med. (4
Mos 6:22-27)
Spännande läsning
Vi behöver också den enskilda bibelläsningen. Ibland blir bibelläsningen det som hamnar längst ner på listan när allt annat är avklarat
och då är det lätt att den skjuts upp till morgondagen. Jag skulle därför vilja uppmuntra till att läsa en bibelbok som du länge tänkt att du
skulle läsa. Det är med läsandet som med fysisk träning. Det är klokt
att inte gå ut för hårt. Det är bättre att sätta ett mål som man kan lyckas
med. Kanske kan du läsa ett kapitel om dagen? Som inledning kan du
be med Psaltarens ord: ”Gud, låt ditt ord vara en lykta för min fot och
ett ljus på min stig” (Ps 119:105). När du läst bibeltexten bli då stilla
en stund och vandra i tanken igenom det du läst.
Jag vill också uppmuntra till gemensamt bibelstudium. I varje församling önskar jag att det finns bön- och samtalsgrupper, där man samlas
några personer för att be, läsa Bibeln och samtala om det man läst.
Innled gärna med ett bibelstudium när ni har kyrkoråd, församlingsråd,
kyrkvärdsträffar eller samlas av andra anledningar. Samtalet kan gälla
någon av söndagens texter eller en bibelbok som ni valt ut.
Det är spännande att läsa i Bibeln och jag vill varmt rekommendera
dig att göra det. Börja nu! Ta fram den Bibel du har hemma, och har
du ingen hemma är jag övertygad om att du kan skaffa en via din församling.
Ett lästips är att börja med Markusevangeliet. Det är kortast och där får
du hela Jesu liv på ett fint och tillgängligt sätt. Stryk gärna under i din
Bibel. Du kan också sätta ett litet ljus för det som ger dig nya tankar
och nytt ljus över tillvaron. På samma sätt kan du göra en pil för det
som träffar dig och frågetecken för det du inte förstår. Det är ett bra
sätt att börja läsa i världens viktigaste bok – böckernas bok.
Åke Bonnier
biskop i Skara stift
Sommaren 2020
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt

Döpta

Kinnarumma församling
Ellinor Sundell Lind, Viskafors
Melina Murén, Rydboholm
Bonnie Zeybrandt Norrbom,
Viskafors
Liam Kuusela, Rydboholm
Seglora församling
Ebbe Olofsson, Seglora
Adrian Raunio, Svaneholm
Julian Raunio, Svaneholm
Kaspian Raunio, Svaneholm

Vigda

Avlidna

Kinnarumma församling
Vivan Brorsson, Viskafors
Leena Waern, Viskafors
Barbro Peterson, Viskafors
Birgitta Elisabet Johansson, Rydboholm
Christer Wikner, Rydboholm
Nils Simring, Viskafors
Pär Emil Inghammar, Borås
Gunnar Henry Nilsson, Rydboholm
Vera Linnea Johansson, Viskafors
Mona Viola Gabrielsson, Viskafors
Seglora församling
Sirkka Inkeri Lassila, Svaneholm
Bengt Adolfsson, Seglora
Birgit Margareta Gladh, Svaneholm

Kinnarumma församling
Markus Fredriksson Ohliw och Jennie Öien, Viskafors
Seglora församling
Richard Andersson och Hanna Alfredsson, Seglora

Årets fasteinsamling inbringade

Seglora församling, 1 165 kronor.
Kinnarumma församling, 3 214 kronor.
Stort tack till alla, som på olika sätt, bidragit till det fina resultatet i
årets fasteinsamling.
16

KYRKNYTT

Information om återkommande aktiviteter
På denna sida brukar vi skriva om våra återkommande samlingar. Vi
har vår soppa på tisdagar. Om vi kommer att börja servera soppa i
slutet av sommaren vet vi inte nu, så här i början av sommaren. Vi vet
inte heller om bibelstudiegruppen i Seglora börjar i september. Lika
osäkert är det med cafét i Rydboholm. Osäkerheten gäller även våra
andakter på våra tre äldreboenden i pastoratet.
Det är märkligt med denna osäkerhet men så är det i skrivande stund.
Sedan vet vi att sakernas tillstånd ändrar sig och förhoppningsvis går
vi tillbaka till ett mer normalt samhälle igen efter coronasmittan men
vi vet inte när.

Önskar man någon att tala med
så finns prästerna och diakonen. Så önskar man samtal och besök är
det enklaste att slå en signal till diakon Elisabeth, tel sid 18.
Håll dig gärna informerad och uppdaterad med senaste informationen
som du hittar på www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Kyrkorna är öppna på planerad gudstjänsttid och någon präst eller
diakon är på plats samma tid.

Vi önskar er alla en fin sommar
Sommaren 2020
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson, sven-erik.olsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 88, 0706-31 82 85
Komminister Michael Flodhag, michael.flodhag@svenskakyrkan.se
033-20 75 82, 0706-17 10 16
Diakon Elisabeth Krantz, elisabeth.krantz@svenskakyrkan.se
033-20 75 85
Musiker Susanna Moberg, susanna.moberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92
Musiker Oscar Söderholm, oscar.soderholm@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0727-34 75 83
Assistent Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Ekonom Malin Tellvik Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Vikarierande församlingspedagog Susanne Necander, 1 januari-30 juni
susanne.necander@svenskakyrkan.se 033-20 75 86, 0727-19 75 86
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81
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, Elin Andersson, elin.m.andersson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
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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
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59 Annette Assarsson
0709-14 90 88
Rosemary Hedén
0709-68 28 40
Anette Zachrisson
0705-29 10 25
					Viskans kapell
Kinnarumma 			
Anna-Karin Apelvist 0707-22 75 33
Karin Malmgren
0709-35 08 13
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		
Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare kyrkoherde Sven-Erik Olsson.
Övriga är Susanne Necander, Kinnarumma församling, Johan Rosén, 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

Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Assistent Anna-Karin Apelqvist
expeditionstid måndag-torsdag, kl 13.00-15.00 fredag kl 10.00-12.00.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Sommaren 2020
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor
7 juni		
Act Svenska kyrkan
14 juni
Församlingarnas diakoni
20 juni
Monica o Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse, Kenya
21 juni
Monica o Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse, Kenya
28 juni
Act Svenska kyrkan
5 juli		
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT
12 juli		
Act Svenska kyrkan
19 juli		
Föreningen för juridisk rådgivning i asyl/flyktingfrågor
26 juli		
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT
2 augusti
Bräcke diakoni
9 augusti
Skara stiftshistoriska sällskap/Jourhavande präst i Skara
		stift
16 augusti Act Svenska kyrkan
23 augusti Internationella arbetet i Skara stift för dess arbete med
		
utbyte för ungdomar och studerande pastorsadjunkter
30 augusti Konfirmanderna får bestämma

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
SM		
Susanna Moberg, kyrkomusiker
OS		
Oscar Söderholm, kyrkomusiker
MB		
Matilda Björlin, musiker
Oftast serveras 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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10.00 Mässa
MF, OS
18.30 Musik
MF, OS
sid 3

17.00 Mässa
MF, SM

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, SM

Viskans kapell

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

3e sönd e Trefaldighet
28 juni

Onsdag 24 juni

Johannes Döparens dag
21 juni

Midsommardagen
Lördag 20 juni

Onsdag 17 juni

1a sönd e Trefaldighet
14 juni

Onsdag10 juni

17.00 Mässa
MF, SM

18.30 Musik
MF, SM
sid 3

Onsdag 3 juni

Heliga Trefaldighets dag
7 juni

Kinnarumma

Juni

10.00 Mässa
MF, OS

10.00 Mässa
MF, SM
18.30 Musik
MF, OS
sid 3
11.00 Friluftsgudstj.
MF, OS
sid 4

10.00 Gudstjänst
MF, SM

Seglora
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18.30 Musik
SEO, OS sid 3
10.00 Mässa
SEO, OS

Kinnarumma

10.00 Mässa
MF, OS
18.30 Musik
MF, OS

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, SM
sid 5

18.30 Mässa
SEO, SM
sid 5

Viskans kapell

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

Onsdag 29 juli

Kristi Förklarings dag
26 juli

Onsdag 22 juli

6e sönd e Trefaldighet
19 juli

Onsdag 15 juli

Apostladagen
12 juli

Onsdag 8 juli

4e sönd e Trefaldighet
5 juli

Onsdag 1 juli

Juli

10.00 Mässa
SEO, SM

10.00 Mässa
MF, OS

18.30 Musik
MF, OS

Seglora
sid 3
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15.00Friluftsgtj
Flenstorp
MF, SM
sid 4

10.00 Mässa
SEO, OS

Kinnarumma

18.30 Musik
MF, SM sid 4

10.00 Mässa
SEO, SM

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

Viskans kapell

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

12e sönd e Trefaldighet
30 augusti

Onsdag 26 augusti

11e sönd e Trefaldighet
23 augusti

Onsdag 19 augusti

10e sönd e Trefaldighet
16 augusti

Onsdag 12 augusti

9 sönd e Trefaldighet
9 augusti

Onsdag 5 augusti

8e sönd e Trefaldighet
2 augusti

Augusti

sid 4

11.00 Mässa
14.00 Friluftsgtj
Upptröst, MF, OS sid 4

10.00 Mässa
MF, SM

14.00 Friluftgtj
G:a prästgården
SEO, OS
sid 4

18.30 Musik
MB
10.00 Mässa
SEO, SM

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
Foto på framsidan: Johan Rosén, Seglora
Nästa manusstopp är: 24 juli 2020 med utgivning vecka 35.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

