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Barnverksamheten
Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Vi är inte ensamma
Det finns fördelar och nackdelar med att, som jag,
vara en obotlig optimist. När jag sitter vid fönstret
i mitt arbetsrum och ser hur barnen pulsar genom
snön, hur solen lyser från en klarblå himmel – då är
det inte svårt att känna optimismen flöda.
Andra dagar är det inte lika lätt. Snålblåst och
nordanvind som tränger genom kropp och märg kan sänka livsandarna
hos de flesta människor. Vid sådana tillfällen är det gott att ha målet
i sikte; snart kommer jag in i en varm kyrka och där blir det varm
gemenskap och lite kyrkkaffe.
Visst är det skönt att ha ett mål – som människa och som kyrka. Mål
föder längtan och lust!
Tillsammans jobbar vi framåt, det vi gör är satt i ett sammanhang –
att få bygga Guds rike i vår lilla del av världen. Samtidigt kommer
fastans tid och påminner oss om att vi inte är ensamma, bröder och
systrar världen över har inte våra möjligheter. I år är temat för fasteaktionen: Maträtten, rätten att få äta sig mätt. På olika sätt får vi vara
med och se till att rättigheten att få äta sig mätt blir besannad för allt
fler. Vi tror på det goda, Gud är med oss – något som alltid får mig att
känna optimism och framtidstro. Psalm 559 i vår psalmbok talar om
detta: Tron sig sträcker efter frukten när i blomning trädet står, den ser
skörden redan vitna på de fält där man nu sår. Livets Gud vill leda oss
in i nya sammanhang, vill se sin kyrka växa och frodas.
Den obotlige optimisten i mig ser hur Guds plan för oss kommer att
bli allt mer synlig i våra gudstjänster och vårt vardagsarbete. What a
mighty God we serve – vilken mäktig Gud vi har!
All välsignelse önskar jag dig – vi ses i kyrkan!
Michael Flodhag
komminister
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Påsk
Vår påsk infaller första söndagen efter första fullmåne efter vårdagjämningen. Vårdagjämningen infaller den 20 mars och det är fullmåne
onsdagen därefter. Det betyder att Skärtorsdag redan infaller den 24
mars. Skära i detta sammanhang betyder rena och på Skärtorsdagen
möts vi i kyrkan och vid mässan får vi än en gång möta Guds nåd när
den konkret räcks oss i nattvardens bröd och vin. Vi får be att vi kan
närma oss Långfredagens och Påskdagens händelser med öppna sinnen, så att vi på något plan kan förstå och bejaka det stora Gud har
gjort för oss genom sin son Jesus Kristus.
I år infaller Långfredagen den 25 mars vilket samtidigt alltid är Jungfru Marie bebådelsedag. Den dagen som vi påminns om ängelns besök
hos Maria och att hon skulle bli mor till världens frälsare. Det inträffar nio månader innan vi firar Jesu födelse. Långfredag och Marie
bebådelsedag samma dag, en märklig kombination. Livet bebådas och
livets avslutas på en och samma dag skulle man kunna uttrycka det.
Långfredag är en stor nådens dag då Jesus på ett förunderlig sätt
gjorde det som alla förtjänar men inte han själv. Som Guds son dog
han i vårt ställe. Men det som gör vår kristna tro odödlig är att Jesus
uppstod den tredje dagen. Vi läser i evangelierna att kvinnorna den
första veckodagen stod upp i gryningen och gick till graven för att ge
Jesus en sista hedersbevisning. Men de upptäckte det mest fantastiska
som skett. Han är inte död, han lever.
I år blir det ännu mer konkret då sommartiden börjar på Påskdagen
och tidigare än vanlig får vi samlas i kyrkan och sjunga ”Halleluja, se
vad som har hänt. Han är inte här, han lever. Halleluja, ja låt det bli
känt. Uppstånden är Guds son!” (psalm 742)
Välkommen att fira påsk i kyrkan och upptäcka honom som alltid vill
vara med dig och vandrar osedd vid din sida.
Sven-Erik Olsson
kyrkoherde
Påskens gudstjänster finner du på sidan 17.
Våren 2016
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Predikoturerna för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
17-19. Här presenterar vi några arrangemang lite extra.
5 mars kl 15.30 i Seglora församlingshem

Fasteinsamling med lotteriförsäljning, brödauktion m.m. till förmån
för Svenska kyrkans internationella arbete. Temat i år är Maträtten –
för allas rätt till mat. Kom och ge ditt stöd till detta viktiga arbete.
Vi avslutar kl 17.00 med en härlig psalmsångsgudstjänst.

Svenska kyrkans fasteinsamling 7 februari - 20 mars.

12 mars kl 15-17 ”Vårfrufest” i Viskans kapell

Det ska egentligen stå ”Våffelfest” men våffla påminner om det kärleksfulla
namnet på jungfru Maria ;”Vår fru”.

Vi tänker ha en fest för att samla in pengar till årets fasteaktion. Det
blir våfflor, lotterier och annat roligt för hela familjen. Bland annat blir
det ansiktsmålning och en liten skaparverkstad där vi tillverkar änglar.

17 mars kl 18.00 i Kyrkligt centrum

Bas, cittra, durspel och sång blir det med Brämhultsgänget bestående
av Karl-Erik och Gun-Britt Andersson samt Roland Persgården. Soppdamerna hoppar över soppan och bjuder på något annat gott denna cafékväll. Kostnad 30:-. Vet du med dig att du kommer, anmäl dig gärna
i så fall till Anna-Karin, tel 20 75 80 senast 11 mars.
Glömmer du bort det, känn dig lika välkommen.

24 april kl 17.00 i Kinnarumma kyrka

Musikalen ”Ogräs i rabatten” av Karin Runov. Medverkar gör
Minidraget och barnkören med musiker. Efteråt är det korvgrillning på
kyrkbacken. fortsättning nästa sida.
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Predikoturerna för Kyrknytts vårperiod finns på sidorna
17-19. Här presenterar vi några arrangemang lite extra.
forts. Solen går upp över trädgården, fåglarna kvittrar och trädgårdsmästaren hälsar alla sina älskade blommor med ett glatt ”god
morgon”. Här växer allt i en salig röra. I trädgården bredvid bor fru
Strängström och där är allt perfekt. För att få ordning på trädgårdsmästarens trädgård händer det saker. Välkommen att lyssna och se
vad som händer!

8 maj kl 10.00 vandra tillsammans

Efter en andakt i Viskans kapell kl 10.00 går vi på en
långpromenad. Kläder efter väder. Fika är gott att ta med
sig. Mellan två-tre timmar brukar vi vara ute. Välkommen att dela gemenskap och samtal under vandringen.

15 maj kl 17.00 i Rydboholms kyrka

Mässa i irländsk folkton ”Guds andedräkt” av Liam Lawton.
Medverkar gör Tonkören med musiker. Liam Lawton är katolsk präst
på Irland. Han har fått i uppdrag av den katolska kyrkan att utveckla
musik och gudstjänstliv med rötter i irländsk folktradition. Texterna
har sitt ursprung i den keltiska kristendomens böner, texter och bildspråk.

28 maj kl 17.00 musik vid helgsmål i Kinnarumma k:a

Då bjuds det på klassisk gitarrmusik med Sebastian Caldas och sång
av Cecilia Hermansson.
Sebastian föddes i Montevideo, Uruguay 1977. Han började sin
gitarrbana vid nio års ålder för musikpedagog Inger
Aldebo. Studier i Spanien och ett antal master classes
i olika länder har han deltagit i och avslutade med en
magisterexamen för professor Jan-Olof Eriksson vid
musikhögskolan i Piteå. Till vardags arbetar Sebastian
vid Kulturskolan i Borås och undervisar elever bl.a. i
Kinnarumma skola. Cecilia är anställd organist och körpedagog i Kinnarumma pastorat.
Våren 2016
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Barnverksamheten
I Kyrkligt centrum och i Svaneholm har pastoratet barnverksamhet. Dessutom finns en ungdomskör i Kinnarumma kyrka som övar på onsdagar samt
söndagsskola varannan söndag i Rydboholms kyrka. För information om
tider hänvisar vi till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma-

pastorat

Ann-Christin Rapp ansvarar för Minidraget, öppna förskolan, babyrytmiken och
söndagsskolan och medverkar i Kyrkdraget och Draget där Sara Tholander är
ansvarig.
Anna-Karin Apelqvist arbetar tillsammans med Ann-Christin i Minidraget
som är för barn mellan 6-8 år. När barnen
kommer är det smörgås och Oboy.
Sedan är det samling med bibelberättelse och efterföljande uppgift. Det
finns alltid tid för sång och förberedelser för eventuella familjegudstjänster.
Ett barn är ”ljusbarn” vilket innebär att denne tänder ljuset när gruppen samlas med en sång som avslutning. Oftast är det cirka 20 barn i denna grupp.
Öppna förskolan är för barn mellan 0-6
år och där är alltid en förälder eller annan
anhörig med. Det är sångstund, en enkel
andakt, eventuell sagostund och ibland
lite pyssel. I Kyrkligt centrum deltar cirka
15 barn + anhörig och i Svaneholm är det
cirka 10 barn + anhörig. Det finns alltid
smörgås och kaffe eller annan dryck.
Babyrytmik är för de allra minsta barnen 0-1 år och där är naturligtvis också en anhörig med. När pastoratet
får besked om att ett barn fötts så sänds en förfrågan till familjen om dop.
Samtidigt får de en folder om babyrytmiken. Där är det cirka 10-12 barn +
anhörig som deltar.
Bilden ovan är Ann-Christin Rapp och den nedre bilden är från familjegudstjänst med julgransplundring i Viskans kapell 10 januari. Från vänster
Vendela Zitka, Maria Zitka och Alice Hermansson.
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Barnverksamheten
Kyrkdraget är en grupp på 25 barn i årskurs 3-4. Mellanmål som Oboy och
smörgås och en andakt ingår alltid. Även en gemensam aktivitet som t.ex
täljsten och lera ingår. Här är också ideella ledare med som hjälp.
Draget är för årskurs 5-6 och är en grupp på tio barn. De äter också mellanmål, Oboy och smörgås. Varje gång är det andakt och gemensam aktivitet.
BUS är tidigare Tvärdraget. BUS står för Barn och Unga i Svaneholm. Det
är en grupp på tio barn från årskurs 3-6, som äter mellanmål tillsammans
och har en andakt och gemensam aktivitet. Här är Sara Tholander och Åsa
Hermansson ledare.
Läger på Råddehult för barn som går i Kyrkdraget, Draget och BUS.
Fredagen den 17 juni kl 17.30 avgår resan från Kyrkligt centrum. Söndag
avslutas lägret med andakt för föräldrar och syskon. Hemresa cirka 12.30.

Söndagsskola

Den 6 dec. var det terminsavslutning för söndagsskolan i Rydboholm.
Vi har haft en härlig termin med många skratt, sång, pyssel, fått lära
känna nya kompisar och lärt oss mycket. Ibland använder vi oss av
”tidsmaskinen” som står i sakristian där vi då får besök av personer
från Bibelns tid.
På avslutningen kom självaste jungfru Maria
och berättade för oss hur det gick till när Jesus
kom till världen som ett litet barn. Eftersom det
var sista gången så fick barnen godis. Vi bjöd
även församlingen på fin sång som postludium.
Det är underbart att vi har en söndagsskola i
Rydboholms kyrka där barnen tillsammans med
oss ledare firar sin egen gudstjänst som är anpassad för barn. Vi startar igen söndagen den 24
januari kl 17.00 och sedan är det varannan vecka till Pingstdagen den
15 maj. Barn i alla åldrar är varmt välkomna!
Våren 2016
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Från församling och pastorat
Seglora kyrkas renovering

Det är 50 år sedan Seglora kyrka renoverades invändigt. Till hösten är det dags igen.
Det som bl.a. behöver göras är ombyggnad
av toaletterna och bygga en som är anpassad för funktionsnedsatta samt göra ett litet
kök och förråd. Detta kommer att bli under
orgelläktaren. Under sidoläktaren till höger i kyrkan blir det en samlingssal och till
vänster blir det ombyggnad av sakristian
och förråd. Altarringen kommer att flyttas
närmare altaret och man skall kunna gå upp
till altaret utan trappsteg. Elkablar behöver
bytas och högtalaranläggning förnyas.
Det finns ett förslag på att återta den ljusbeige färgen i det nuvarande
turkosa taket. Väggarna behöver få ett nytt lager färg och en hel del
annat skall göras. Pastoratet har fått ett stort bidrag för att kunna göra
renoveringen. Om man är nyfiken och vill veta mer kommer ett
informationsmöte att hållas efter gudstjänsten kl 10.00 på
Palmsöndagen den 20 mars.
Det blir fika efter gudstjänsten innan informationen ges av bl.a.
arkitekt Tomas Carlin.
När kyrkan ska renoveras kommer bänkarna att flyttas ut från kyrkan.
Finns det någon som har en uppvärmd lokal som kan hysa 28 kyrkbänkar, får ni gärna höra av er till kyrkoherden.

Vårstädning på kyrkogårdarna
påbörjas vecka 12.
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Från församling och pastorat
Diakoniassistent Birgittha Hillar
Birgittha är från den första januari
vikarieanställd som diakoniassistent i
pastoratet. Till höger på bilden ser vi
Birgittha som är ett känt ansikte för
många då hon varit förtroendevald i
Kinnarumma församling över 25 år.
Dessutom sjunger hon i Tonkören
och är kyrkvärd i Viskans kapell.

Hon är född i Viskafors och har tre
utflugna barn. Birgittha har ett stort
engagemang för människor, speciellt
de som har det lite tuffare än andra. Hon har nu tjänstledigt från Borås
stad där hon arbetat som undersköterska/mentalskötare.
Det ideella arbetet i församlingen upptar en stor del av fritiden men
också att umgås med vänner. Lite handarbete hinner hon också med på
fritiden.
Många av oss kommer att träffa Birgittha i pastoratet då hennes uppgifter nu bl.a. är att besöka äldreboenden, deltaga på tisdagsandakten
och onsdagsträffarna i Kyrkligt centrum och finnas med på många
gudstjänster. Att finnas till hands för de som behöver är naturligtvis en
viktig uppgift och vi önskar Birgittha välkommen till oss och önskar
henne lycka till.
I Seglora kyrka på nyårsdagen hälsades Birgittha tillsammans med vår
nya kantor Åsa Hermansson, till vänster på bilden, välkomna.
Ungdomscafé
För dig som är 13 år och äldre. 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. Låter det intressant är det bara att komma och vara
med. Ingen anmälan behövs.
Välkommen!
Våren 2016
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Ungdomsverksamheten och konfirmanderna
Nu har Jennifer Lundgren och Carl Hedlund avverkat halva konfirmandtiden och det var dags för en återträff.
De är båda mycket positiva till konfirmandtiden.
Känner verkligen att de får lära sig mycket och
de tycker det är intressant. De är flitiga besökare
i våra kyrkor och Jennifer, som har flyttat till
Borås, besöker oftast någon kyrka där på söndagarna. De är nästan med på varje onsdagsandakt i
Viskans kapell.
-Där är lugnare och man kan slappna av lite mer
än i en stor kyrka, säger de.
De är också med på ungdomscafét i Kyrkligt centrum efter andakten.
De har också både gamla och nya kamrater som de, genom läsningen,
blivit ännu tajtare med och de diskuterar gärna kring frågor de haft i
undervisningen.
Konfirmationshögtiden blir den 22 maj i Seglora kyrka kl 11.00
och det är med blandade känslor de tänker på den. Själva högtiden blir
en fin avslutning på läsningen men det blir tråkigt att sluta. De fortsätter som ledare på bl.a kyrkdragslägret i Råddehult. En resa till Taizé
ser de också fram mot.

Även i år anordnar pastoratet en resa till Taizé. Alla som är konfirmerade får åka med. Är man inte konfirmerad så är kravet att man
fyllt 15 när resan börjar. Vi lämnar Viskafors lördagen den 6 augusti
och återkommer den 15 augusti.
Alla som är intresserade inbjuds härmed till en informationsträff
torsdagen den 14 april kl. 19.00 i Viskans kapell.
Michael Flodhag kan besvara eventuella frågor innan dess också.
Välkommen!
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Körverksamheten
TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela en god gemenskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna mellan 19.10-21.00. Vill
du delta i veckomässan är du välkommen 18.30.
Körledare är Cecilia Hermansson
CANTABILE träffas i Seglora församlingshem på torsdagar
18.00-20.00. Välkommen att sjunga tillsammans med vår nya ledare
Åsa Hermansson.

Folkmusikmässan
I välsignan och fröjd
framfördes av
Tonkören, dansare
från Borås spelmanslag och musiker, i
Rydboholms kyrka
den 22 november
2015.

Luciagudstjänst
med julavslutning för
Minidraget,
Kyrkdraget,
Tvärdraget och
barnkören den
13 december
2015, i Rydboholms kyrka.

Våren 2016
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta

Avlidna

Kinnarumma församling
Julie Lundström, Borås
Isak Mossberg, Viskafors
Oliver Hagberg, Viskafors
Leah Lennartsson, Viskafors
Hailey Gårdfeldt, Rydboholm
Ivar Jacobsson, Viskafors
Noel Salokangas Södergren,
Rydboholm
Novali Greén, Viskafors
Melwin Luukkonen, Viskafors
William Thern, Viskafors
Maddox Engström, Viskafors

Kinnarumma församling
Anna Maria Karola Lind,
Viskafors
John Henning Ljunggren,
Viskafors
Stellan Widemar Axelsson,
Viskafors
Seglora församling
Ebba Gunborg Andrea Persson,
Borås

Seglora församling
Helix Lindén, Svaneholm
Lucas Larsen, Svaneholm
Vigda
Kinnarumma församling
Robin Gårdfeldt och Nathalie Sjödin, Rydboholm

I julinsamlingen ”Låt fler få fylla fem”, till Svenska kyrkans
internationella arbete, insamlades i:
Kinnarumma församling 5 761 kronor och i
Seglora församling 20 586 kronor
Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till det fina resultatet.
12

KYRKNYTT

Välkommen till våra återkommande aktiviteter
Andakt, tisdagar i Viskans kapell
kl 11.30 med sopplunch mellan
11.45-13.30.
Kostnad 30 kronor.
1/3
8/3
15/3
22/3
29/3
5/4
12/4
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
24/5
31/5

Gulaschsoppa
Köttfärssoppa
Kålsoppa
Spenatsoppa
Nikalouktasoppa
Ärtsoppa
Fisksoppa
Grönsakssoppa
Dynamitsoppa
Britts soppa
Köttfärssoppa
”Vårsoppa” Broccolisoppa
Kycklingsoppa
Ängamatsoppa

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.

Bibelstudiegruppen i Seglora
träffas som vanligt tisdagar ojämna
veckor i församlingshemmet.
Tiden är 13.30-15.00. Denna
terminen slutar 10 maj.
Välkommen att vara med!
Våren 2016
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson, sven-erik.olsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 88
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 Tholander, sara.tholander@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81 endast sms
Vaktmästare Seglora, Tomas Rehn, tomas.rehn@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
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
Ordförande kyrkorådet Anna-Lena Svensson
Ordf. Kinnarumma församlingsråd Gunilla Claesson
Ordf. Seglora församlingsråd Anna-Lena Svensson
Fastighetsansvarig, vakant			
Kyrkogårdsansvarig, vakant				
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033- 29 32 06
0320- 930 26
0702- 08 07 67
0320- 930 26
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar

Seglora
			
Rydboholm
Anna-Lena Svensson 0320-930 26 Robert o Maria Zitka 033-10 10 12
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson 033-29 31 33
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 Gunilla Alriksson
033-29 35 43
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
0702-080767
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 Johansson, Robert Zitka, Anna-Karin Apelqvist.
Seglora kyrka och församlingshem			
Kinnarumma kyrka					

0320- 910 70
033- 29 23 66

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/kinnarummapastorat
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
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Information om predikoturer, kollekter, kyrkskjuts samt
kollekter presenterar vi på följande sidor
Kollekter
6 mars Sv. kyrkans internationella arbete
13 mars Kyrkosångsförbundet
+ Sv. kyrkans unga
20 mars Sv. kyrkans internationnella arbete
27 mars Sv. kyrkan i utlandet
28 mars Sv.kyrkans internationnella arbete
3 april Åh stiftsgård
10 april Sveriges kristna råd
17 april Gideoniterna (Seglora)
Förs. diakonala verksamhet (K-rumma)
24 april Helsjöns folkhögskola
1 maj Salt, barn och unga i
EFS + Sv. kyrkans unga
5 maj Bräcke diakoni
8 maj Hela människan

Kollekter fortsättning

15 maj IM, Individuell människohjälp
22 maj Sv. kyrkans internationella
arbete
29 maj Sv. kyrkans unga i Göteborgs stift

Predikoturerna, sid 17-19, tjänstgörande präster och kyrkomusiker.
SEO		
MF		
ÅH		
CH		

Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
Michael Flodhag, komminister
Åsa Hermansson, kantor
Cecilia Hermansson, organist

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, tel 033-12 70 70,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.
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Onsdag 30 mars

Midfastosöndagen
6 mars
Onsdag 9 mars
Jungfru Marie
Bebådelsed 13 mars
Onsdag 16 mars
Palmsöndagen
20 mars
Skärtorsdag
24 mars
Långfredag
25 mars
Påskdagen
27 mars
Annandag påsk 17.00 Gudstjänst
28 mars
SEO, CH

Lördag 5 mars

Onsdag 2 mars

Tisdag 1 mars

MARS

17.00 Mässa
SEO, CH
19.00 Mässa
SEO, CH
10.00 Gudstjänst
SEO, CH
10.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
MF, ÅH

17.00 Mässa
SEO, CH

Rydboholm

18.30 Mässa SEO,CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa MF, CH

18.30 Mässa MF, CH

Viskans kapell

10.00 Familjegtj.
SEO, ÅH
19.00 Mässa
MF, ÅH
10.00 Gudstjänst
MF, ÅH
kör
10.00 Gudstjänst
MF, ÅH
kör

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH
kör

17.00 Gudstjänst
SEO, CH
sid 4

18.00 Passionsgtj i
församlingsh.MF, ÅH

Seglora
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17.00 Musikal
Ogräs i rabatten
MF, CH
sid 4

Kinnarumma

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Mässa
MF, ÅH

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
MF, ÅH

10.00 Familjegudstjänst
Svaneholm
SEO, ÅH

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH

10.00 Mässa
SEO, CH

Seglora

Lista över tjänstgörande präster och kyrkomusiker hittar du på sidan 16.

Söndagsskola i Rydboholms kyrka ojämna veckor, se sid 7.
Kyrkfika efter veckomässorna i Viskans kapell på onsdagarna.
Kyrkfika efter gudstjänsterna i Rydboholm.
Kyrkkaffe Seglora i regel efter varje gudstjänst.

5e söndagen
i Påsktiden
24 april

Onsdag 20 april

4e söndagen
i Påsktiden
17 april

Onsdag 13 april

3e söndagen
i Påsktiden
10 april

Onsdag 6 april

2a söndagen
i Påsktiden
3 april

APRIL

Våren 2016
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1a söndag efter
Trefaldighet
29 maj

Lördag 28 maj

Onsdag 25 maj

Heliga Trefaldighets
dag 22 maj

Onsdag 18 maj

Pingstdagen
15 maj

Onsdag 11 maj

17.00 Musik
CH
sid 4

Kristi Himmelsfärds 9.00 Gudstjänst
dag 5 maj
SEO, CH
Söndag före Pingst
8 maj

Bönsöndagen
1 maj

MAJ

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa i
irländsk folkton
SEO, CH sid 4

17.00 Mässa
SEO, CH

Rydboholm

18.30 Mässa SEO,CH

18.30 Mässa MF, CH

10.00 Andakt med
vandring ÅH sid 4
18.30 Mässa SEO,CH

Viskans kapell

10.00 Gudstjänst
SEO, CH

11.00 Mässa med
konfirmation
MF, ÅH

10.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

11.00 Gudstjänst
SEO, ÅH

10.00 Mässa
SEO, CH

Seglora

kör

kör

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 14.
Sjukhuskyrkan:patient o anhörig Skene 0320-778000,
Borås 033-6161011.
Jourhavande präst: Telefon 112

Bilden på framsidan: Barn på öppna förskolan i Kyrkligt centrum 2016.
Nästa manusstopp är 15 april 2016 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/kinnarummapastorat

