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Våre

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Tack för alla barn!
Jag kom i kontakt med pastoratets fantastiska
barnverksamhet för över 11 år sedan som nybliven
mamma, då jag tog med vår dotter till babyrytmiken och öppna förskolan. Där fick jag kontakt med
andra föräldrar och deras barn och ledarna för olika
grupper.
Barnverksamheten har grupper för alla åldrar och
jag kände tidigt att jag gärna ville vara en del av
detta fina och viktiga arbete och frågade om jag
fick vara med som frivilligarbetare. Det var det
bästa jag någonsin gjort. Vi har hittat på så mycket skoj, jag har fått
hjälpa till att arrangera musikaler med vår barnkör, laga mat på läger,
hålla i lekar, pysslat och målat, men det viktigaste är nog att bara vara
där, lyssna och umgås. Tid är nog det finaste vi kan ge våra barn.
Att få lära känna våra fina barn som är med i våra verksamheter och
vara en vuxen förebild för dessa är en stor ynnest.
Vi har nu i några års tid haft söndagsskola för barnen ojämna veckor
kl 17 i Rydboholms kyrka. Vi ledare tar med oss barnen in i sakristian
där vi firar barnens gudstjänst. Jag kan numera titulera mig som söndagsskolefröken och det är jag väldigt stolt över!
Min dröm är att barnfamiljer ska komma och fira gudstjänst hos oss
och att barnen och föräldrarna ska uppleva vår kyrka som en varm, öppen välkomnande gemenskap. Att alla oavsett ålder ska bli sedda och
känna sig inkluderade, trivas och känna sig hemma i kyrkorummet.
Jesus säger ”Låt barnen komma till mig” och dessa ord bär jag alltid
med mig i alla möten med våra minsta.
Maria Zitka, söndagsskolefröken
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Reformationen
2017 är ett viktigt år för de lutherska
kyrkorna eftersom vi firar att det är
500 år sedan Martin Luther spikade
upp sina teser på Wittenbergs kyrkport. Det gjorde han den 31 oktober
1517.
Meningen var att starta en diskussion och reformera katolska kyrkan
inifrån. Men så blev det inte – istället
splittrades kyrkan och den Evangelisk
lutherska kyrkan bildades med Martin
Luther som en av förgrundsgestalterna.
I dag finns lutheraner överallt i världen, de lutherska kyrkorna finns i varje världsdel. Jubileumsåret inleddes i oktober 2016 i Lund då påven Franciscus kom dit och började
firandet.
Vi kommer under året att uppmärksamma
detta jubileum på olika sätt.
Just nu ligger vi i startgroparna med en musikal
som heter ”Luthers ungar”. Någon gång under
hösten ska den framföras. Har du någon tanke
på något trevligt engagemang får du gärna
höra av dig till oss.

Våren 2017

3

Predikoturerna för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
25 februari kl 15.00 i Seglora förs.hem, fasteinsamling

Det blir lotteriförsäljning, brödauktion m.m. till förmån för Svenska
kyrkans internationella arbete. Tema är ”Maträtten - för allas rätt till
mat”. Kom och ge ditt stöd till detta viktiga arbete.Vi avslutar
kl 17.00 med en härlig gudstjänst där Gitarrorkestern medverkar med
sånger av Björn Afzelius.

5 mars kl 17.00 i Rydboholms kyrka, musikal

Barnkören framför ”Legenden om de tre träden” av Karin Bengmark.
Musikalen handlar om att livet inte alltid blir som vi tänkt oss men att
vi alltid finns med i Guds större plan.

18 mars kl 9.00-11.30 i Seglora förs.hem, kvinnofrukost
Hjärtligt välkomna till kvinnofrukost även denna termin. Vi börjar
med en härlig frukost och sedan pysslar vi. Anmälan till Åsa Hermansson
senast tisdagen den 14 mars, tel sid 18.
Fotot är från kvinnofrukosten 12
november där deltagarna gjorde ljusarrangemang.

19 mars kl 11.00 i Viskans
kapell, dopfest

Kinnarumma församling vill uppmärksamma dopet med en familjegudstjänst med efterföljande dopfest i Kyrkligt centrum. Barnen får
De yngstas bibel som gåva.

25 mars kl 14-16 i Viskans kapell, ”vårfrufest”

Vi upprepar succén från förra året. Vi bjuder in till lotterier, kaffeservering, våfflor och mycket annat roligt för hela familjen. Vi informerar
om insamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete.
Vill du skänka något eller baka bröd, hör gärna av dig till Michael, tel
sid 18. Vi behöver också fler som kan servera kaffe och baka våfflor.
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Predikoturerna för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
6 april kl 18.00 i Kyrkligt centrum, musikcafé

Underhållning av den kända revyartisten Charles Oskarsson till ackompanjemang av Jan Reinholdsson. Kvällsmat på påsktema.
Kostnad 50 kronor.

8 april kl 17.00 i Kinnarumma kyrka, Faures Requiem

Requiet intar en särställning i musikhistorien. Fauré fick motta hård
kritik för den lätta, ljusa och förtröstansfulla karaktären i denna mässa.
Tonkören m.fl. Morgan Blåberg, orgel.

21 maj kl 10.00 i Seglora förs.hem, säsongsavslutning

Avslutning av Segloras verksamheter under våren. Medverkan av Cantabile, Segloras barnkörer och bibelstudiegruppen. Efter gudstjänsten
blir det grillfest.

25 maj kl 11.00 i Eskilsered, friluftsgudstjänst

Anita Rossa hälsar välkommen till Eskilsered. Följ vägen från Seglora
kyrkby mot Hyssna cirka fem kilometer. Skylt visar vid avtagsvägen.
Anita bjuder även på kyrkkaffe efter gudstjänsten.

27 maj kl 18.00 i Rydboholms kyrka, dansbandsgudstj.
”Människan och skapelsen” är en dansbandsgudstjänst av Bert Månsson och Jan-Arvid
Hellström. Medverkande är kören WomenMen
och saxofonkvartett ur Hemvärnets musikkår.

28 maj kl 10.00 vandra tillsammans

Efter en andakt i Rydboholms kyrka kl 10.00
går vi på en långpromenad. Kläder efter väder.
Tag gärna med fikakorg. Välkommen att dela
gemenskap och samtal under vandringen som
brukar ta två-tre timmar.
Våren 2017
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Varmt välkommen Linnea Kos
Då församlingspedagog
Sara Lindgren är mammaledig har Linnea Kos
anställts som vikarierande
församlingspedagog.
Linnea är utbildad florist
och har arbetat som det efter utbildningen. I pastoratet har vi lärt känna Linnea
genom hennes konfirmationsläsning.
Efter konfirmationen fortsatte hon att bl.a. arbeta
ideellt i konfirmandundervisningen. Hon kommer nu att även arbeta med BUS, Draget, Kyrkdraget samt öppna förskolan tillsammans med Ann-Christin Rapp,
Anna-Karin Apelqvist och Åsa Hermansson. Linneas vikariat gäller
hela året.

Disco

Den 16:e december 2016 anordnades ett disco i
Kyrkligt centrum, för barn i åldrarna 9-12 boendes i
Viskafors och Svaneholm.
Ungdomar från ungdomscaféet höll i musik, kiosk
och underhållning under kvällen. Bra musik, fuldans, lekar och godis var det gott om under kvällen.
Pengarna som samlades in blev totalt 1 236kr och
allt gick till ”Barns trevnad” på Borås lasarett.
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Barnverksamheten
Kyrkligt centrum
Måndag		
Draget årskurs 5-6 kl 15.00-16.30
Tisdag 		
Öppna förskolan 0-6 år kl 13.30-15.30
			
Barnkör årskurs 2-6 kl 15.30–16.40
Onsdag		
Öppna förskolan 0-6 år kl 10.00-12.00
			
Barnkör 6-7 år kl 13.30-14.15
		
Kyrkdraget årskurs 3-4 kl 14.30-16.00
			
Ungdomscafé från åk 7 och uppåt kl 18.30-21.00
Torsdag		
Babyrytmik 0-1 år kl 10.00-11.30
			
Minidrag årskurs 0-2 kl 14.00-15.30
Svaneholms församlingshem
Måndag		
Öppna förskolan 0-6 år kl 10.00-12.00
Tisdag			
BUS årskurs 3-6 kl 14.00-15.30
Seglora församlingshem
Torsdag		
Barnkör 5-7 år kl 17.00-17.30
			
Barnkör 8-12 år kl 17.30-18.00
Mer information om ledare, se kontaktuppgifter sid 18.

Ta med barnen och gå på gudstjänst!

Under terminerna erbjuder vi söndagsskola ojämna veckor under gudstjänsterna i Rydboholms kyrka kl 17. Det innebär att barnen sitter med
en stund och sedan tar vi ledare med barnen in i sakristian där vi firar
barnens gudstjänst.

Några barn och kyrkoherden arrangerar julkrubban
vid julfesten i Viskans
kapell 8 januari.

Våren 2017
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Ungdomar/konfirmation
Konfirmation

Vi har i pastoratet detta år drygt 20 underbara
konfirmander.Tiden för deras konfirmation närmar
sig och förberedelserna pågår för fullt.
Eftersom Seglora kyrka renoveras kommer vi i år
att ha konfirmationen i Rydboholms kyrka.
Söndagen den 4 juni kl. 11.00 är tiden – tänk
gärna lite extra på dem den dagen.

Taizé

Inför årets resa till Taizé kommer
vi att ha information torsdagen den
27 april kl. 19.00 i Viskans kapell.
Alla intresserade är välkomna.

Läger på Råddehult för barn som går i Kyrkdraget,
Draget och BUS

Fredagen den 16 juni kl 17.30 avgår resan från Kyrkligt centrum.
Söndag 18 juni avslutas lägret med en andakt för föräldrar och syskon. Hemresa cirka 12.30.
Ungdomscafé
För dig i årskurs 7 och uppåt. Varje onsdag har vi öppet vårt ungdomscafé i
Kyrkligt centrum. Vi börjar 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.
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Messy church och lite annat
Förra terminen startade vi Messy
Church i Svaneholm. Varje samling
var cirka 50 personer närvarande.
Naturligtvis fortsätter vi på den inslagna vägen och
bjuder in till nya samlingar under våren. Första samlingen är tisdagen
den 28 februari, samling två är tisdagen den 28 mars och den tredje
för terminen är tisdagen den 25 april. Tiden är densamma varje gång,
17-19. Platsen är också densamma, församlingshemmet i Svaneholm
(bredvid skolan). Mat, pyssel och andakt – hela familjen är välkommen!

Matintresserad man sökes

Du man som är intresserad av matlagning eller helt enkelt tycker det är
roligt i köket. Välkommen att vara en
del i vårt sopplag. Säg gärna till vår
kyrkoherde Sven-Erik om du är intresserad, tel sid 18.

Är Du intresserad av att bli
kyrkvärd i någon av våra
kyrkor eller i kapellet?
Tag gärna kontakt med
Sven-Erik Olsson, tel sid 18.
Våren 2017

Vårstädning på kyrkogårdarna
påbörjas vecka 13.
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Körverksamheten
Basar sökes till
TONKÖREN

Tonkören är vår kyrkokör
i Viskafors. Vi är ett 20tal sångare i åldrarna mellan 35 och 65. Vi behöver
fler basar. En viss körvana
är bra att ha.
Exempel på körprojekt
som vi har framfört är:
Folkmusikmässan ”I
välsignan och fröjd”,
mässan Gloria av Tore V Aas, Oslo Gospel choir, Requiem av Gabriel
Fauré, irländska folkmusikmässan ” Guds andedräkt”, advent- jul- och
påsksånger hör också till en kyrkokörs repertoar.
Är DU intresserad att dela vår goda gemenskap, välkommen
att höra av dig till Cecilia Hermansson, tel sid 18.
På bilden ser vi: Morgan, Bengt-Erik, Krisztian, Mats och Ture.

Viskadalens gitarrorkester

Är du intresserad av att spela och sjunga? Då är du
välkommen att kontakta Åsa Hermansson, tel sid 18
för mer information.

”Instrumentens Drottning”

Orgelintresserade är välkomna att höra av sig till
Cecilia, tel sid 18.
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Körverksamheten, vuxna och barn
CANTABILE träffas i Seglora

församlingshem på torsdagar
18.15-20.00. Välkommen att
sjunga tillsammans med körledare
Åsa Hermansson, tel sid 18.

TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god ge-

menskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna mellan 19.10-21.00.
Vill du delta i veckomässan är du välkommen 18.30.
Körledare är Cecilia Hermansson, tel sid 18.

Seglora barnkörer

Vi övar i Seglora församlingshem.
Torsdagar, 5-7 år kl 17.00-17.30
Torsdagar, 8-12 år kl 17.30-18.00
Frågor, ring Åsa Hermansson, tel sid 18.

Alla barn som går i förskoleklass och årskurs 1
i Viskafors och Kinnarumma

VÄLKOMNA att sjunga i barnkör i Kyrkligt centrum
onsdagar kl 13.30-13.45 med drop in fika. Sång mellan 13.45-14.15.
Har du frågor kontakta Cecilia Hermansson, tel sid 18.

Våren 2017
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Från församling och pastorat
I 36 år har vi haft nöjet att ha Tomas Rehn som
kyrkogårdsvaktmästare och kyrkovaktmästare i
pastoratet. Först i Seglora församling och efter
sammanslagningen med Kinnarumma församling 1988, i pastoratet.
Tomas var redan i sjuårsåldern fascinerad av
Seglora kyrka och framförallt de vackra stigluckorna (portarna) till kyrkogården. Hans intresse väcktes då hans mor och far nästan varje
helg färdades med bil från Borås till Örby för
att hälsa på i hans mammas fosterhem.
De passerade genom Seglora och han tyckte att det var så vackert här
och framförallt kyrkan med omnejd. Därför var det nog himmelska
krafter som också såg till att Tomas en dag bosatte sig här och började
sin tjänstgöring som kyrkogårdvaktmästare.
Tidigare kyrkogårdsvaktmästare Allan
Claesson skulle gå i pension 1981 och
tjänstgörande präst Peter Hasselström
frågade Tomas om han var intresserad
av att ta över arbetet efter Allan. MajBritt, Allans fru, skötte kyrkan och
församlingshemmet. Tomas arbetade
i skogen då men kyrkogårdsarbete lät
intressant och det var dessutom nära
bostaden så han tackade ja. Tomas vikarierade också i kyrkan då Maj-Britt
var ledig.
Vaktmästeriet på den tiden fanns i
tillbyggnaden vid nedersta porten på
kyrkogården, intill förrådet. Det är
idag rivet och den nya askgravlunden
är på det området.
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Från församling och pastorat
Arbetet bestod i att bl.a. klippa gräsmattorna en gång per vecka och
det fanns då två cylinderklippare som visserligen var självgående men
man fick gå efter dem Det fanns också en liten traktor och en trimmer.
Personalen handgrävde gravar till 1989. Normal gravstorlek är 180 cm
djup och de skulle också spontas. Det tog cirka tre till fyra timmar för
två personer att gräva och sponta en sådan grav. Det är stor skillnad
mot idag då det finns en mycket bra maskinpark.
Vid sammanslagningen av församlingarna 1988 övergick tjänsten till
heltid och kom att gälla kyrkogården, kyrkan och församlingshemmet i Seglora. Det var också 1988
som Tomas arbetade sin första
julotta, som han sedan har gjort
fram till 2016.
Tomas tycker att hans arbete är ett
av de bästa man kan tänka sig. Att
träffa människor i glädje och sorg, följa årstiderna och att vårda gravar
och miljön är det han trivts med. Vartefter tiden gått så har arbetsuppgifterna förändrats.
Det som Tomas tycker varit svårt i hjärtat, det är att prydnadskrattningen på fredagarna har försvunnit. Tidigare fanns det tid och möjlighet att kratta alla gångar fint till helgen men det har försvunnit.
Den 28 februari slutar Tomas sin tjänst och går i pension. På frågan
om vad han ska göra då svarar han - trädgårdsarbete, vedkapning,
paddla, vara tillsammans med barnbarnen, fortsätta med musiken,
pyssla med huset m.m. Han kommer med andra ord inte ligga på
latsidan.
Tack Tomas för ditt alltid lika glada och trevliga bemötande och vi
önskar dig en härlig tid som pensionär.
Våren 2017
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Från församling och pastorat
Vi byter stift

Kyrkostyrelsen beslutade den 15 december 2016 att Kinnarumma och
Seglora församlingar ska övergå från Göteborgs stift till Skara stift
och att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2018. Eftersom vi
tillhör Borås stad och Borås tillhör Skara stift blir det därigenom en
överensstämmelse mellan stiftsgräns och kommungräns. Vad det får
för konsekvenser kommer vi att informera om framöver.

Seglora kyrkas renovering

Seglora kyrka är stängd för renovering. Söndagen den 29 januari hölls
den sista gudstjänsten i kyrkan.
Efter 50 år är det dags för en inre renovering med ombyggnad av bl.a.
toaletter och förrådsutrymmen. En ny samlingsal kommer att bli till
höger i kyrkan liksom ett pentry. Delar av värmeanläggningen kommer att förnyas och bänkarna på läktaren kommer att höjas, så att man
ser bättre från sidoläktarna. Kyrkan kommer att få ny färg och allt
kablage kommer att bytas. Vi hoppas att kyrkan är klar för återinvigning 1:a söndagen i Advent, 3 december.
Under tiden äger gudstjänsterna rum i församlingshemmet. Förrättningar kan man ha även i församlingshemmet, annars hänvisar vi till
de övriga kyrkolokalerna i pastoratet.

I julinsamlingen ”Låt fler få fylla fem” till Svenska kyrkans
internationella arbete insamlades i:
Kinnarumma församling 7 221 och i
Seglora församling 20 088 kronor
Vid soppavslutningen för höstterminen där pastoratet sedvanligt
tackar sopptanterna för den gångna terminen, beslutade sopptanterna att skänka 10 000 kronor till julkampanjen ”Låt fler få fylla fem”.
Totalsumma: 37 309 kronor.
Stort tack till alla som bidragit på olika sätt.
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Fasteinsamlingen 26 februari - 9 april
Det ryker från spisen. Ma Naing Naing
lagar lunch, wokad vattenkrasse med
chili. Den yngsta i familjen – tvååriga
barnbarnet Khine Wut Hmone Kyaw –
gnyr. Idag räcker maten, men det är ingen självklarhet i Pale, en isolerad by på
den burmesiska landsbygden. ”Vi hankar
oss fram”, säger Ma Naing Naing.
Burma är ett land med underutvecklad
landsbygd. Här lever många isolerat med få möjligheter att försörja
sig. Svenska kyrkan stödjer sedan 2008 projekt i Burma och Ma Naing
Naings familj deltar i ett projekt som Lutherska världsförbundet driver.
Det kan handla om ett lån, om att starta en kvinnogrupp, om att sätta
upp en sparfond i en by. En skjuts för att ta sig ur den mest akuta fattigdomen, säger projektkoordinator Salai Aung Tun Min.
Ma Naing Naing och hennes make har fått utbildning i att tillverka
effektiva vedugnar som gör att såväl matlagning som vedinsamling går
enklare. Ugnarna säljer de.
– Vi vill föda upp ankor. Men vi behöver ett startkapital för att komma
igång. Vi funderar på att ta ett lån från fonden. Problemet är bara att
lånet ska betalas tillbaka inom två månader och att föda upp en anka
tar sex månader. Så vi sparar på annat sätt.

Våren 2017
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Maximilian Adam Hedendahl,
Kinnarumma
Tor Kierdorf, Viskafors
Alice Sundell Lind, Viskafors
Isabella Melvås Hägnestig,
Kinnarumma

Avlidna
Kinnarumma församling
Evert Sandkvist, Viskafors
Sixten Wennberg, Viskafors
Henry Källqvist, Rydboholm
Birgit Sandgren, Rydboholm
Göran Hall, Viskafors
Bengt Svensson, Viskafors

Seglora församling
Arvid Alexanderson, Seglora

Seglora församling
Greta Sonja Elvira Djurberg,
Svaneholm
Mona Birgit Linnea Henningsson, Seglora
Per Olof Eriksson, Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
Tommy Dise, Kinnarumma och Yvonne Midblad, Göteborg
Seglora församling
Jörgen Forsberg och Anna-Lena Svensson, Seglora
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Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 med sopplunch mellan
11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor.
7/3
Middagssoppa
14/3 Fisksoppa
21/3 Köttfärssoppa
28/3 Kålsoppa
4/4
Kycklingsoppa
11/4 Fisksoppa
18/4 Broccolisoppa
25/4 Pastasoppa
2/5
Kycklingsoppa
9/5
Ärtsoppa
16/5 Spenatsoppa
23/5 Ängamatsoppa
30/5 Dynamitsoppa
Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset i
Viskafors.

Bibelstudiegruppen i Seglora
träffas tisdagar ojämna veckor i
församlingshemmet.
Tiden är 13.30-15.00.
Just nu läser vi Psaltaren
och samtalar kring tre olika
översättningar.

Andakterna på
våra äldreboenden
Torsdagar jämna veckor.
Källhaga kl 10.15
Ängsjöparken kl 11.00
Torsdagar ojämna veckor.
Fagersro kl 10.00
Björkhaga kl 11.00
Även om du inte bor på våra
äldreboenden är du välkommen
vid andakterna.
Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka
torsdagar 10-12. Vi
dricker kaffe och samtalar om olika ämnen.

Välkommen att vara med!
Våren 2017
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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
Diakoniassistent Birgittha Hillar, birgittha.hillar@svenskakyrkan.se
033-20 75 85, 0727-19 75 85 endast sms
Kyrkomusiker Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92 endast sms
Kyrkomusiker Åsa Hermansson, asa.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0727-34 75 83 endast sms
Kanslist Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Förvaltningsassistent Malin Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Församlingsass Ann-Christin Rapp, ann-christin.rapp@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, föräldraledig fr.o.m. 2017-01-01
Vikarierande församlingspedagog Linnea Kos, linnea.kos@svenskakyrkan.se
033-20 75 91, 0725-50 75 91 endast sms
Vaktmästare Seglora, Thomas Klasson, thomas.klasson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
Vaktmäst. Kinnarumma, Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
Vaktmäst. Kinnarumma, Jesper Jigbring, jesper.jigbring@svenskakyrkan.se
033-20 75 96
Ordförande kyrkofullmäktige Bengt-Erik Ahlin
033- 29 32 06
Ordförande kyrkorådet Anna-Lena Svensson Forsberg
0320- 930 26
Ordf. Kinnarumma församlingsråd Gunilla Claesson
0702- 08 07 67
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson Forsberg 0320- 930 26
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar

Seglora
			
Rydboholm
Anna-Lena 			
Robert o Maria Zitka 0705-36 10 12
Svensson Forsberg
0320-930 26 Gunilla Alriksson
033-29 35 43
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson 0709-14 90 88
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59 Bengt-Erik Ahlin
033-29 32 06
Rosemary Hedén
0320-920 92 Bo Sjöholm
033-29 31 34
Anette Zachrisson
0320-910 25
Gun-Britt Svensson 0320-931 16
Kinnarumma 			
Viskans kapell
Ulla-Britt Beckman 033-29 15 22 Birgittha Hillar
Kjerstin Olofsson
033-29 42 46
Gunilla Claesson
0702-08 07 67
Karin Malmgren
033-29 46 80

033-20 75 85

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson
Redaktör Eva Kindvall Vinkvist, tel. 0320-910 24, 0706-69 10 24,
eva.vinkvist@seglora.se
Övriga i redaktionen: Annica F Johansson, Robert Zitka och Anna-Karin
Apelqvist.
Seglora kyrka och församlingshem			

0320- 910 70

Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Kanslist Anna-Karin Apelqvist, expeditionstid måndag-fredag, kl. 10–12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Våren 2017
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
predikoturer presenterar vi på följande sidor
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
2 april
9 april
14 april
16 april
17 april
23 april
30 april
7 maj
14 maj
21 maj
25 maj
28 maj

Evangeliska forsterlandsstiftelsen
Göteborgs o Skara stifts flyktingfond 50% / Fredsrörelsen 50%
Svenska kyrkans internationella arbete
Sveriges kyrkosångsförb. 50% / Svenska kyrkans unga 50%
Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift
Svenska kyrkans internationella arbete
Långfredag - kollektfritt
Församlingens diakoni (Kinnarumma)
Svenska kyrkan i utlandet (Seglora)
Svenska kyrkans internationella arbete
Åh stiftsgård
Sveriges kristna råd
Församlingens ungdomsverksamhet (Kinnarumma)
Göteborgs kyrkliga stadsmission (Seglora)
Salt, barn o unga i EFS 50% / Svenska kyrkans unga 50%
Församlingens diakoni (Kinnarumma)
Helsjöns folkhögskola (Seglora)
Församlingens ungdomsverksamhet (Kinnarumma)
Församlingens diakoni (Seglora)
Församlingens ungdomsverksamhet (Kinnarumma)
Internationell Människohjälp IM (Seglora)

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på predikoturerna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
ÅH		
Åsa Hermansson, kyrkomusiker
CH		
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
Kyrkkaffe efter gudstjänsterna kl 10.00 i Seglora.
Kaffe, saft och smörgås efter gudstjänsterna i Rydboholm.
Söndagsskola i Rydboholms kyrka ojämna veckor.
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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17.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

Kinnarumma

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Mässa
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, CH sid 4

Rydboholm

11.00 Dopfest
SEO, ÅH
sid 4
18.30 Mässa MF, CH
14.00 Vårfrufest
MF, CH
sid 4

18.30 Mässa SEO, CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO, CH

Viskans kapell

17.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

10.00 Mässa
MF, CH
18.00 Passionsgudstjänst MF,ÅH

Seglora förs.hem

Jungfru Marie Bebådelse17.00 Mässa
10.00 Gudstjänst
dag 26 mars
MF, CH
kör
MF, ÅH
kör
Onsdag 29 mars
18.30 Mässa SEO, CH
Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 20.

Lördag 25 mars

3e söndagen i Fastan
19 mars
Onsdag 22 mars

Lördag 18 mars

Onsdag 15 mars

Tisdag 14 mars

1a söndagen i Fastan
5 mars
Onsdag 8 mars
2a söndagen i Fastan
12 mars

Lördag 4 mars

Onsdag 1 mars

Mars
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17.00 Musik
MF, CH
sid 5

Kinnarumma

3e söndagen i Påsktiden
30 april

Palmsöndagen
9 april
Skärtorsdag
13 april
Långfredag
14 april
Påskdagen
16 april
Annandag påsk
17.00 Gudstjänst
17 april
MF, CH
Onsdag 19 april
2a söndagen i Påsktiden
23 april
Onsdag 26 april

Lördag 8 april

5e söndagen i Fastan
2 april
Onsdag 5 april

April

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Mässa
MF, CH
19.00 Mässa
MF, CH
10.00 Gudstjänst
MF, CH
kör
10.00 Mässa
MF, CH
kör

17.00 Mässa
SEO, CH

Rydboholm

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa SEO, CH

18.30 Mässa MF, CH

Viskans kapell

10.00 Gudstjänst
SEO, CH

10.00 Mässa
MF, ÅH

10.00 Familjegudstjänst MF, ÅH kör
19.00 Mässa
SEO, ÅH
10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH
kör
10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH
kör

10.00 Mässa
SEO, CH

Seglora förs.hem

Våren 2017

23

9.00 Gudstjänst
SEO, CH kör

11.00 Gudstjänst MF, ÅH

Kinnarumma

18.00 Musik
SEO, ÅH sid 5
10.00 Vandring
SEO, ÅH sid 5

17.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
MF, ÅH

Rydboholm

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.

Söndagen före Pingst
28 maj
Onsdag 31 maj

Lördag 27 maj

Kristi Himmelsfärds
Dag 25 maj

4e söndagen i Påsktiden
7 maj
Onsdag 10 maj
5e söndagen i Påsktiden
14 maj
Onsdag 17 maj
Bönsöndagen
21 maj

Lördag 6 maj

Maj

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH
sid 5
11.00 Friluftsgudstjänst, Eskilsred
SEO, ÅH
sid 5

10.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Gudstjänst
MF, ÅH

Seglora förs.hem

Själavård, andlig vägledning, förbön, bikt.
Prästerna står till tjänst för varje person som av olika anledningar behöver
prata med någon. Man behöver inte vara i en stor livskris, det kan handla om
hjälp att hitta rätt i livet. Vår tystnadsplikt ger dig skydd, du kan tala helt fritt.
Själavård
Det är ett samlande begrepp för
samtalsterapi med en kristen ingång,
den kan ofta pågå regelbundet under
längre tid.
Andlig vägledning
Om du vill upptäcka nya djup i tron
och i dig själv. Det handlar om att i
samtal, läsning, meditation och bön
prata med någon.
Bikt
Att lasta av sig synden på Gud.

Personlig förbön
Om du behöver hjälp med att be
för något särskilt. Tag kontakt
så ber vi för dig och för det som
oroar eller som du söker ledning
för.
Enskild nattvard (sockenbud)
Om du inte orkar eller kan komma till den gemensamma mässan kan vi istället dela måltiden
hemma hos dig.

Präster: Sven-Erik Olsson och Michael Flodhag
Telefon och e-post, se sidan 18.
Sjukhuskyrkan:patient och anhörig Skene 0320-778000,
Borås 033-6161011.
Jourhavande präst: Tel 112
Bilden på framsidan: Nu nalkas våren med bl.a. påskliljor.
Nästa manusstopp är: 21 april 2017 med utgivning vecka 21.
Tryckt hos Handelstryck i Borås.

Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

