KYRKNYTT
Vinter 2019-2020

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

En öppen dörr - välkommen !
Jag minns julen i pappas bageri med alla härliga
dofter, lussekatterna, klenäterna, vörtbröd och
stora pepparkakshjärtan.
Jag minns den vackra julskyltningen till första
söndagen i advent med spännande pepparkakshus och gnistrande sockerlandskap.
Men i hela min kropp minns jag också pappas
förvandling från den”glade bagarn” till någon
helt annan. När alkoholen, som skulle dämpa
stressen och ångesten, hade förvandlat min goa
pappa till en person som jag inte kände igen. Rädslan och ensamheten
sitter i kroppen och jag ville att julen skulle gå fort över. Detta var vår
familjehemlighet!
Under fem år firade jag jul på Åsundsholm (Birgit Sparres gård) som
kyrkan i Borås ägde under många år. Dessa jular är som pärlor i mitt
minne. Det var de mest luggslitna och sköra runtom i vår byggd som
bjöds in till julgemenskap. Sedan dess är julen för mig fylld av blandade känslor av både ensamhet och en jul fylld av barnslig förväntan.
Jag vet vad en öppen dörr betyder och skillnaden mellan att leva i
skräck eller fridfull gemenskap.
Idag kan jag glädja mig över julförberedelser och jag vill låta dörren
och hjärtat vara öppet för att Jesus än en gång skall få födas hos mig
och min bön är att jag skall se dem som står utanför och knackar.
Du som längtar efter mening i ditt liv och en fridfull jul, öppna ditt
hjärta för Jesus och knacka gärna på hos någon som behöver dig!
Jag önskar dig en jul på riktigt, med goda möten - en jul att minnas!

Anita Åkesson
diakon
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Gudstjänster jul, nyår och Trettondedag Jul
Julafton		
24 december		
			

11.00 Julens glada budskap om Jesu födelse, i
Viskans kapell. Risgröt och skinksmörgås i
samlingssalen.
Olsson, Zitka

Julafton		
23.00 Midnattsgudstjänst i Rydboholms kyrka
24 december		
Julsånger med Tonkören från kl 22.30.
			Flodhag, C Hermansson
Juldagen		
25 december		

7.00 Julotta i Seglora kyrka
Olsson, M Jonasson

Annandag jul		
26 december		

11.00 på Gudstjänst, Björkhaga äldreboende
Flodhag, O Söderholm

Söndag efter jul
29 december		

17.00 i Kinnarumma kyrka
Julens sånger. Olsson, C Hermansson

Nyårsafton		
17.00 Nyårsbön i Viskans kapell
31 december		
Kjerstin Olofsson, sång
			Flodhag, C Hermansson
Nyårsdagen		
16.00 Mässa i Seglora kyrka
1 januari 2020
Vi välkomnar vår nya kyrkomusiker Susanna
			Moberg.
			
Olsson, S Moberg
Söndag efter nyår
5 januari		

17.00 Mässa i Rydboholms kyrka
Lundin, C Hermansson

Trettondedag Jul
6 januari		
			

10.00 Gudstjänst i Seglora kyrka
Tvärflöjtist Heléne Wikström medverkar
Flodhag, S Moberg

Trettondedag Jul
6 januari		

17.00 Gudstjänst i Kinnarumma kyrka
Flodhag, C Hermansson

Vinter 2019-2020
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Gudstjänsttider finns på sidorna 21-23. Här
presenteras några arrangemang lite extra.
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.

7 december kl 17, Rydboholms kyrka.

Kören Gaudium under ledning av Charlotte Brorsson Trell framträder.
Det blir en blandning av traditionella och lucia/julsånger.

12 december kl 17.30, Rydboholms kyrka.
Lucia med tärnor.

21 december kl 16, Åsneexpressen i Kinnarumma kyrka.
Julmusikal för barnkör av Lotta Bengtsson, framförs av Barnkören
och Minidraget. Jan-Olof Hermansson, piano, Vendela Zitka, bas,
Robert Zitka, cajun samt Carl Hasselberg och Cecilia Hermansson.

28 januari kl 18, Afternoon Tea i Rydboholms kyrka.

Ro för själen, en kväll med gott tilltugg, inspirerande föreläsning och
goda samtal! Kvällens gäst: poeten och kreatören Ulf Truffe, som
läser egna texter och prosa. Kostnad 50:-.
Anmälan till 033-20 75 80 innan den 24 januari. Välkommen.

2 februari kl 17, Rydboholms kyrka.

Elisabeth Krantz, vår nya diakon välkomnar vi i början av denna
mässa. Vi hoppas att hon kommer att trivas hos oss och bidra med
mycket. I slutet av gudstjänsten säger vi tack till vår organist Cecilia
som slutar efter nio år. Hon blir pensionär och en annan del i livet
inträder. Ett stort tack vill vi ge till Cecilia för hennes engagemang
under åren.
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En annorlunda julkonsert kl 15 och 18
den 14 december i Seglora kyrka.
I tider där vi blir mer och mer ängsliga för det vi upplever främmande
och annorlunda, tenderar vi att allt oftare slå vakt om det vi upplever
som ”vårt”.
Då tänker jag på två saker:
När började och varifrån kommer denna ängslan?
Man säger att det är svåra tider. Det skulle kunna vara en förklaring.
Men den här oron och denna misstänksamhet började långt innan när
det fortfarande var så kallade ”goda tider”. Det håller alltså inte som
förklaringsmodell.
Det andra som slår mig är att ingen väljer den plats man föds på. Det
kunde lika gärna varit du eller jag som varit födda i t.ex Jemen eller
Syrien.
Klimatproblematiken gör det än svårare för människor som redan är
utsatta till liv och lem.
Så jag tänker:
Alla människor på jorden har rätt till samma livsvillkor och lika
värde. Detta är på intet sätt någon ny revolutionerande tanke men för
mig för dagens samhällsdebatt tankarna på ett kusligt sätt tillbaka till
30-talet.
När allt kommer omkring: Vi delar alla denna jord och har samma rätt
till den. Låt oss därför så här dagarna innan Kristi födelse sträcka ut
en hand till de som behöver den som mest!
Viskafors i oktober 2019 Frederik Nilsson
Medverkande:
Tonkören och Cantabile, Frederik Nilsson, Maria Havrell, Alice Nilsson Havrell, Stråkkvartett, Oskar Eriksson, gitarr, Anton Hermansson,
bas, Michael Pettersson, batterist, Cecilia Hermansson, körledare,
Rolf Hedberg, kapellmästare och arr, Sven-Erik Olsson, präst. Ljud
och ljus, Kim Gunneriusson och Roger Malmer.
Vinter 2019-2020
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Aktiviteter för vuxna tillsammans med barn
På vårterminen börjar grupperna under vecka 3 och söndagsskolan
börjar19 januari. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
I vuxen-barnsamlingarna är det först sångstund, sedan lek, kaffe, te
och kex. Man kan komma de dagar som passar bäst även till andra
platser än där man bor, och man kan titta in bara en halvtimme om
samlingen krockar med barnets sovtid. Sprid informationen.
Alla är välkomna!
Kinnarumma kyrka
Måndag
Vuxen-barnsamling 0-6 år med vuxen kl 10-12.
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87 Viskafors
Tisdag
Vuxen-barnsamling 0-6 år med vuxen kl 13.30-15.30.
Torsdag
Vuxen-barnsamling 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 0-12 år kl 17-19. Läs mer i Kyrknytt eller på 		
		hemsidan.
Onsdag
Vuxen-barnsamling 0-6 år med vuxen kl 10-12.
Rydboholms kyrka
Söndag
Söndagsskolan börjar kl 17 söndagar med ojämnt
		
veckonummer 19 januari till 10 maj.

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.
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Aktiviteter för barn, unga och vuxna
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87 Viskafors
Måndag
Draget. Årskurs 5-6 kl 14.30-16.00.
Tisdag		
Barnkör från 6 år och uppåt efter skolan ca kl 15.
Onsdag
Kyrkdraget. Årskurs 3-4 kl 14.30-16.00.
		
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21.
Torsdag
Minidraget. Årskurs 0-2 kl 14-15.30.

Tänk att ”Messy Church” nu går in på sitt
femte år! Alla är välkomna till församlingshemmet i Svaneholm (bredvid skolan).
Vårens träffar är tisdagar kl 17-19 den 4 februari, 3 mars,
7 april och 5 maj.
Mat, fika, sång, pyssel och andakt varje gång.
Välkommen!

Vill du vara med och sjunga/spela lovsånger?
Välkommen till Rydboholms kyrka söndagarna
19 januari, 1 mars samt 26 april.
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.
Vinter 2019-2020
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Korsord för barn och ungdomar

Korsord
Vågrätt
3. Dömde Jesus
6. Offrade Jesus för
förlåtelsen
8. Byggde ark
10. Prins i Egypten
12. Inleder Nya
Testamentet
16. Abrahams fru
17. Missionerade i
Romarriket

Lodrätt
1. Guds son
2. Ger medlemskap i Kristus
Kyrka
4. Antal av Jesu lärjungar
5. Helig stad
7. Betalar du för förlåtelse
9. Drottning med egen bibelbok
11. Jakobs mamma
13. Kyrka på Skansen
14. Guds Ord
15. Inleder Gamla Testamentet
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Kyrkans julkampanj

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

Mer än…
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor
och kvinnor. 30 000 flickor, under arton år blir bortgifta.
10 000 flickor könsstympas
…varje dag.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld
och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att
fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt
liv.
Act Svenska
kyrkan stödjer
humanitära
FÖR ALLA FLICKORS RÄTT
insatser och
TILL ETT VÄRDIGT LIV
projekt över
Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts
hela världen
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.
för att stärka
flickor och
kvinnors rätt
till god hälsa,
värdighet och
makt över sitt
eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår
till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att
kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem
de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
/ IKON

svenskakyrkan.se/act

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.
Swisha din julgåva till 900 1223
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 90 01 22-3
SMS till 72905 skriv LIV och ge 100 kr, skriv HOPP och ge 50 kr.

							Tack!
Vinter 2019-2020

9

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, t.o.m. januari
2020, tel sid 18.

Tack Cecilia

Cecilia började sin anställning här 1februari
2011 och slutar 2 februari 2020.
Under sin tid hos oss har hon som organist,
förutom spelningar vid dop, vigslar och begravningar, haft barnkörer och vuxenkören
Tonkören. Hon har även haft orgelelever.
Cecilia har bidragit med mycket och tillfört
arbetslaget och många andra kunskap och
entusiasm.
Vi önskar dig en underbar tid som pensionär
och varmt tack för allt vad du bidragit med.

CANTABILE träffas i Seglora kyrka på torsdagar 18.30-20.
Då vi just nu saknar en ordinarie kantor gör kören ett uppehåll under
hösten.
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Drop-in vigsel i Viskans kapell 14 februari
Drop in betyder inte att man gör något ogenomtänkt, snarare något
som man bara inte fått gjort tidigare. Kanske tycker man att gifta sig
blir en stor sak som drar med sig en massa och det har man inte tid eller lust till.
Denna dag ges det en möjlighet att vigas, enkelt och högtidligt på
samma gång.
Alla som vill vigas i vårt kapell i Viskafors på Alla Hjärtans dag får en
möjlighet till det mellan kl 15-18.
Ett intyg om giltig hindersprövning måste man ha med sig. Det får
man från Skattemyndigheten och det brukar ta cirka en vecka att få det
och är giltigt i fyra månader.
Vi förutsätter att någon av de två är medlem i Svenska kyrkan.
Något enkelt att fira det hela med bjuds det på efteråt. Funderingar,
ring prästerna, kontaktuppgifter, sid 18.

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.
Vinter 2019-2020
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Ny personal i pastoratet
Jag heter Susanna Moberg och börjar arbeta i
Kinnarumma pastorat som kyrkomusiker den 1
januari 2020.
Jag har mina rötter i Småland och bor sedan 16
år tillbaka i Västra Götaland. Har två tonåringar,
två hundar, två katter och en särbo i Småland.
Jag är utbildad sång- och körpedagog/musiklärare som även med tiden utbildade mig till
kantor. Frilanssångerska när tiden räcker till.
Jobbat som kantor 12 år i Bredareds församling,
numera Sandhults och Bredared församling.
Min passion är körarbete av alla slag. Allt från barnkör till
kammarkör så jag ser fram emot att få vara en del av arbetslaget och körerna i Kinnarumma pastorat.
Jag tror på att få nosa på olika sorters genrer. Är själv bred i
tanken i val av repertoar och musikstilar så det kommer säkert
vankas både folkmusik, jazz, gospel och klassiskt i Kinnarumma pastorats kyrkor.
Spelar nyckelharpa hemma i min vrå och har en förkärlek till
folkligt men även barockmusik.
Jag är en sådan där filur som hämtar kraft på en stubbe i skogen. Vandrar när tillfälle ges och påtar gärna en stund i landet.
Hästar är ett intresse jag ofta njuter av.
Vänliga hälsningar
Susanna Moberg
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Ny personal i pastoratet
Söndagen den 2 februari 2020 har vi nöjet att
välkomna vår nya diakon Elisabeth Krantz.
Elisabeth vigdes till diakon i Göteborgs stift år
2001 och tjänstgjorde de första även i det stiftet.
Sedan 12 år tillbaka har Elisabeth haft tjänsten
som diakon i Toarps pastorat utanför Borås.
Hon ser i sitt uppdrag som diakon att lyssna in
vad vi i församlingarna önskar och utifrån det
göra möten som kan innehålla olika ämnen.
Att möta människor i olika skeenden i deras liv
och kombinera det med att samtala om Gud och samlas i bön, är något
som Elisabeth känner väldigt starkt för. Den ideella verksamheten är
något som ligger henne varmt om hjärtat likaså. Elisabeth ser fram mot
många möten i våra kyrkor och i kapellet.
När Elisabeth är ledig är det promenad i skogen med de två hundarna
som står högt upp på listan. Men också en son, som går i gymnasiet,
och en mor, som behöver lite stöd i hemmet, upptar en stor del av hennes liv.
Välkommen till oss Elisabeth

Susanne Necander vikarierar som
församlingspedagog vårterminen
2020 när Carl är tjänstledig.

Vinter 2019-2020

13

Från församling och pastorat
Nu har rivningen av Seglora församlingshem startat och på undre bilden ser vi hur
eternitplattorna plockas ner.
I mitten/slutet av november beräknas församlingshemmet och tidigare vaktmästeriet var borta.
Till våren görs markerna i
ordning och
plantering vid sopcontainerna kommer att ske
då.

Gideoniterna heter nu Goda Nyheter
I kyrkorna tar vi tidigare tagit upp kollekt till Gideoniterna. Det är
en organisation för bibleutdelning. I Sverige och i ett 30-tal andra
länder har de ändrat namn till Goda Nyheter.
Det är en ideell förening med uppgift att dela ut Guds Ord. Det
sker genom att erbjuda Nya testamenten utan kostnad. Tanken är att
skapa möjlighet till läsning i livssituationer och sammanhang där
Bibeln kan vara till konkret hjälp och stöd.
Goda Nyheters uppgift är inte att förkunna det kristna budskapet
eller tolka Bibeln. Det gör de kristna församlingarna
Du kan läsa mer på deras hemsida: https://www.godanyheter.org/
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Prostvisitation
Under tre dagar i början av oktober var
prosten Fredrik Hägglund hos oss tillsammans med våra två kontaktpersoner på stiftet,
Andreas Fagrell och Josefin Roos. De träffade många, både anställda, förtroendevalda
och gudstjänstbesökare.
En prostvisitation har till syfte att stärka
banden mellan församling och stift. Det gavs
tillfälle att reflektera över Skara stifts vision
som är ”Tillsammans i Skara stift, i ord och
handling, tala tydligt om Jesus”.
Vi fick tillfälle att reflektera över våra verksamheter och framtiden. Det hela avslutades
med en härlig mässa på Tacksägelsedagen i Rydboholms kyrka. Vid
den efterföljande lunchen i Viskafors höll prosten ett tal som utgick
från de viktiga områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och visionen som gäller för oss att tillsammans i Kinnarumma pastorat i ord och
handling tala tydligt om Jesus.
		
Pastoratskören
medverkade
under ledning
av Cecilia
Hermansson.

Vinter 2019-2020
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Lucas Gradage, Viskafors
Helmer Lindberg, Rydboholm
Holly Hedendahl, Kinnarumma
Theo Evers, Kinnarumma
Agnes Stridsberg, Kinnarumma
Isa Alriksson, Rydboholm
Seglora församling
Sixten Eriksson, Svaneholm
Elsa Mäyränen, Seglora
Liam Magnusson, Seglora
Vilda Lund Gyllestål, Seglora

Avlidna
Kinnarumma församling
Jan-Åke Gustafsson, Viskafors
Anna Boije, Kinnarumma
Annika Jarnebrink, Viskafors
Udo Mülla, Viskafors
Ulf Thomas Benjaminsson, Kinnarumma
Olof Johannes Jonasson, Viskafors
Göran Jaselius, Viskafors
Anne-Marie Strid, Viskafors
Svante Tureborn, Viskafors
Seglora församling
Evert Ingvar Johansson, Seglora
Esko Matias Ylitalo, Svaneholm
Peter Ebbesson, Svaneholm
Eila Ekelund Pettersson, Svaneholm
Lars-Erik Stenberg, Seglora
Åke Lust, Svaneholm
Margit Gunhild Viola Nilsson, Seglora

Vigda
Kinnarumma församling
Pär Hellblad och Marita Bengtsson, Viskafors
Kenneth Augustsson och Emelie Jarlenäs Muhrén, Rydboholm
Hans Söderberg och Eva Johansson, Kinnarumma
Magnus Andersson och Madeleine Westberg, Viskafors
Johan Lindberg och Rebecca Lennartsson, Rydboholm
Alexander Thorander och Rebecca Sperling, Viskafors
Seglora församling
Jonas Karl Emil Sörensson och Louise Lundin, Seglora
Robin Hammargren och Josefine Ramevik, Svaneholm
Conny Ohlsson och Pia Lennartson, Svaneholm
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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.
3/12
10/12
14/1
21/1
28/1
4/2
11/2
18/2
25/2

Britts soppa
Gröt och skinksmörgås
Broccolisoppa
Pastasoppa
Nikkaluoktasoppa
Ärtsoppa
Britts soppa
Kycklingsoppa
Middagssoppa

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.
Startar åter 25 februari.

Vinter 2019-2020

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.

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
Diakon Elisabeth Krantz, elisabeth.krantz@svenskakyrkan.se
033-20 75 85, 0727-19 75 85 fr.o.m. 1 februari 2020
Vikarierande diakon Anita Åkesson slutar 31 januari 2020
Organist Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92 endast sms t.o.m. 2 februari 2020
Musiker Susanna Moberg, susanna.moberg@svenskakyrkan.se
0703-76 45 99 fr.o.m. 1 januari 2020. Efter 3 februari 0730-22 54 92
Vik. musiker Oscar Söderholm, 0730-65 14 87
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
Församlingspedagog Carl Hasselberg, carl.hasselberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 86, 0727-19 75 86 endast sms
tjänstledig 1 januari-30 juni
Vikarierande församlingspedagog Susanne Necander, 1 januari-30 juni
susanne.necander@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 tjänstledig 1 februari 2020-31 maj 2020
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
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

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
Vinter 2019-2020
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
gudstjänster presenteras på följande sidor.
1 december
8 december
15 december
22 december
25 december
26 december
29 december
1 januari
5 januari
6 januari
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari

Act Svenska kyrkan
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Svenska kyrkans unga
Act Svenska kyrkan
Drottning Silvias mödrahem i Brasilien
Drottning Silvias mödrahem i Brasilien
Act Svenska kyrkan
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Act Svenska kyrkan
Svenska kyrkan i utlandet
Svenska bibelsällskapet
Församlingarnas diakoni
Skara stifts kyrkosångsförbund
Svenska kyrkans unga
Göteborgs och Skara stifts flyktingfond
Act Svenska kyrkan

Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på gudstjänsterna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
CH		
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker t.o.m. 2 februari 2020.
SM		
Susanna Moberg, kyrkomusiker fr.o.m 1 januari 2020.
OS		
Oscar Söderholm, vik kyrkomusiker
MJ		
Marianne Jonasson, vik kyrkomusiker
AJ		
Annelie Jernberg, vik kyrkomusiker
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.
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Vinter 2019-2020
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17.00 Mässa
SEO, CH
16.00 Åsneexpress
MF, CH
sid 4

17.00 Mässa
SEO, CH

Kinnarumma

17.30 Lucia MF

(17.00 Charlotte
Brorsson) sid 4
17.00 Mässa
MF, MJ

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

Viskans kapell

10.00 Mässa
MF, AJ

15.00 Konsert SEO, CH
18.00 Konsert SEO, CH
sid 5

10.00 Mässa
MF, AJ

10.00 Gudstjänst
SEO, OS

Seglora

Predikoturer för jul, nyår och Trettondedag Jul, 24 december – 6 januari, finns på sidan 3

4e söndag i Advent
22 december

Lördag 21 december

3e söndag i Advent
15 december

Lördag 14 december

Torsdag 12 december

Onsdag 11 december

2a söndag i Advent
8 december

Lördag 7 december

Onsdag 4 december

1a söndag i Advent
1 december

December
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Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

Rydboholm Viskans kapell

10.00 Mässa
SEO, SM

10.00 Mässa
MF, CH

10.00 Gudstjänst
SEO, SM

Seglora

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

Predikoturer för jul, nyår och Trettondedag Jul, 24 december – 6 januari, finns på sidan 3

Onsdag 29 januari

3e sönd e Trettondedagen 17.00 Gudstjänst
26 januari
SEO, CH

Onsdag 22 januari

2a sönd e Trettondedagen
19 januari

Onsdag 15 januari

1a sönd e Trettondedagen 17.00 Mässa
12 januari
SEO, SM

Onsdag 8 januari

Januari 2020

Vinter 2019-2020
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17.00 Mässa
MF, OS

17.00 Mässa
MF, SEO, CH sid 4

Rydboholm

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

18.30 Mässa
MF, SM

18.30 Mässa
SEO, SM

Viskans kapell

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

Askonsdag 26 februari

Fastlagssöndagen
23 februari

Onsdag 19 februari

Sexagesima
16 februari

17.00 Gudstjänst
SEO, SM

17.00 mässa
SEO, SM

Kyndelsmässodagen
2 februari
Onsdag
5 februari
Septuagesima
9 februari

Onsdag 12 februari

Kinnarumma

Februari 2020

10.00 Mässa
SEO, SM

10.00 Gudstjänst
MF, OS

10.00 Gudstjänst
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
Bilden på framsidan: En öppen dörr- Seglora kyrkas dörr målad av Lena
Maijanen Art & Design i Dalsjöfors.
Nästa manusstopp är: 24 januari 2020 med utgivning vecka 9.
Tryckt hos etcetera Offset AB i Borås.
Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar.
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma

