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Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Att odla sin trädgård.
I skrivande stund lyser höstsolen in genom
fönstret. Den fantastiska sommar vi haft övergår
sakta i en symfoni av sprakande färger där löven
faller och manar till trädgårdsarbete. För många
år sedan läste jag en bok av en fransk filosof
som funderade över livet – dess möjligheter och
svårigheter. Ett av kapitlen hade överskriften:
”Man måste odla sin trädgård”. Hans tanke var
att alla människor borde ha en trädgård att sköta.
Att få rota i jorden, plantera, ansa, skörda. Den rent fysiska kontakten
med livet är välgörande för kropp, själ och ande. Han menade också
att det ger respekt för allt liv, inte minst det mänskliga. När vi blir
varse livets skönhet och skörhet väcks en önskan att skydda livet.
I samma tankegång, att odla sin trädgård, skrev han om människans
insida. Hur viktigt det är att odla – relationer, känslor, sammanhang.
Människors samspel visar sig ofta vara svårt. Små saker kan orsaka
stora känslostormar, göra folk till ovänner, få arbetslag att haverera.
Hans bok gav mig många tankar när det gällde hur vi människor är
mot varandra. Att försöka se min medmänniska som någon jag måste
vårda relationen till för att ingenting skall gå sönder. Hur vi ser på
varandra och behandlar varandra är nyckeln för det goda livet vi alla
vill leva.
Nu nalkas första söndagen i Advent – kyrkans nyår. Kanske skulle vi
ge ett nyårslöfte – att försöka odla och vårda relationen till varandra
så att alla kan må bra och kärleken kan växa. Måhända kan orden från
Jesus då besannas: ”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar
varandra kärlek” (Joh. 13:35).
Med önskan om ett gott nytt kyrkoår!
Michael Flodhag, komminister
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Gudstjänster jul, nyår och Trettondedag Jul
Julafton		
11.00 i Viskans kapell
24 december		
Julens glada budskap om Jesus födelse med hjälp
			
av ord, sånger och krubbans figurer. Risgröt och
			skinksmörgås i samlingssalen.
			Olsson, C Hermansson
Julafton		
23.00 Midnattsgudstjänst i Kinnarumma kyrka
24 december		
Julsånger med Tonkören från kl 22.30.
			Olsson, C Hermansson
Juldagen		
7.00 Julotta i Seglora kyrka
25 december		
Cantabile medverkar.
			Flodhag, Å Hermansson
Annandag jul		
26 december		

11.00 Gudstjänst på Björkhaga äldreboende
Flodhag, Å Hermansson

Annandag jul		
26 december		

16.00 Musikgudstj. i Kinnarumma kyrka, se sid 5.
Flodhag, C Hermansson

Söndag efter jul
30 december		

17.00 Mässa i Rydboholms kyrka
Olsson, C Hermansson

Nyårsafton		
31 december		

17.00 Nyårsbön i Viskans kapell
Flodhag, C Hermansson

Nyårsdagen		
1 januari 2019

16.00 Mässa i Seglora kyrka
Olsson, O Söderholm

Trettondedag Jul
6 januari		

10.00 Gudstjänst i Seglora kyrka
Flodhag, O Söderholm

Trettondedag Jul
6 januari		

17.00 Mässa i Rydbholms kyrka
Flodhag, C Hermansson
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Predikoturerna för Kyrknytts vinterperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
1 december kl 10-12, julmarknad Seglora bygdegård.

Traditionsenlig julmarknad till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Gåvor mottages tacksamt. Alla intäkter går oavkortat till
kyrkans julinsamling. Kaffeservering, lotterier, auktion. Välkomna.

2 december kl 10.00, Seglora kyrka.
Cantabile medverkar.

4 december kl 17-19 Messy Church,
Svaneholm
Välkommen att äta, pyssla och dela andakt
tillsammans i Svaneholms församlingshem,
bredvid Svaneholmsskolan.

I vår fortsätter vi med Messy Church
7 februari, 7 mars och 2 april. Tiden är som vanligt 17-19.

8 december kl 17.00, Rydboholms kyrka.

Kören Gaudium under ledning av Charlotte Brorsson Trell framträder. Det blir en blandning av sånger, både traditionella och lucia- och
julsånger.

9 december kl 10.00, Seglora kyrka.

Sammie Hellentorp och Michelle Eriksson medverkar med sång.

13 december kl 18.00, Rydboholms
kyrka. Lucia med tärnor.
15 december kl 16.00, julkonsert
Seglora kyrka.

Pastoratets körer, gitarrorkestern och kompgrupp.
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Predikoturerna för Kyrknytts vinterperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
26 december kl 16.00, musikgudstjänst Kinnarumma
kyrka.

”Sånger som vi älskade”. Du får gärna önska en sång/psalm, det
måste inte ha med julen att göra. Kanske du vill sjunga den själv, eller
att vi sjunger den gemensamt. Meddela Michael Flodhag senast 14
december så gör vi vad vi kan för att få med just din sång/psalm.

24 februari kl 10.00, dopfest Viskans
kapell.
För vuxna och barn med utdelning av
”De yngstas Bibel” till ettåringar. Fika.

Kollekt med Swish

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

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. Vi startar för våren vecka 3.
Vinter 2018
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Aktiviteter för barn, unga och föräldrar
Vårterminen börjar med grupperna under vecka 3 och söndagsskolan
startar 20 januari.
Information om ledare finns på sidan 18. Mer information på hemsidan www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
Kyrkligt centrum, Viskafors vid torget.
Måndag
Draget årskurs 5-6 kl 15.00-16.30.
Tisdag		
Barnkör 9-13 år drop-in-fika kl 15.10.
		
Sång kl 15.30-16.30.
Onsdag
Babyrytmik 0-12 månader kl 9.30-10.00.
		
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen. Sång, fika,
		
lek kl 10-12.
		
Barnkör 7-8 år drop-in-fika kl 14.10. Sång 14.30-15.15.
		
Kyrkdraget årskurs 3-4 kl 14.00-15.0.
		
Ungdomscafé från 13 år och uppåt kl 18.30-21.00.
Torsdag
Minidraget årskurs 0-2 kl 14.00-15.30.
Fredag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen kl 10-12.
Svaneholms församlingshem bredvid skolan.
Måndag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen.
Sång, fika, lek kl 10-12.
Kinnarumma kyrka
Torsdag
Vuxen-barngrupp 0-6 år med vuxen.
Sång, fika, lek kl 9.30-11.30.
Rydboholms kyrka
Söndag
Söndagsskola ojämna veckor under gudstjänsten
		
kl 17.00. Start 20 januari.
		
Vi hör Bibelns berättelser, pysslar
		och sjunger.
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Läger och Musikal
Lördagen den tjugonde oktober så åkte Viskafors ungdomskör till lägret ”Riksfest för unga röster” i Skara. Vi medverkade på två konserter.
Vi åt god mat på Rosers restaurang. Vi dansade och sjöng och hade jätteskoj. Det är roligt att åka iväg med sina körkompisar och lära känna
andra barn och ungdomar med samma intresse.
Lägret avslutades med en festmässa som hölls i Skara domkyrka.
Även biskop Åke Bonnier var där. Sångerna vi sjöng var bla en latinsk
mässa skriven av Rolf Gravé. Det var totalt 300 barn och ungdomar.
Hälsningar från tjejerna som var där.
Söndagen den 28 oktober i Rydboholms kyrka, var det uppvisning
av barn- och ungdomskörernas musikal ”Legenden om de tre träden”.
Barnen/ungdomarna var pirriga! Efter någon timmas repetition fick
de mellanmål och sedan lite fri lek ute på
kyrkbacken.
Kl 17 var det äntligen dags. Efter en
gemensam psalm med församlingen var
det dags för barnen att inta scenen. De
sjöng vackert och gjorde ett mycket bra
framträdande. Det märktes att de tränat
mycket på sina körträffar med Cecilia.
Efter framförandet fick barnen sätta sig
hos sina föräldrar och det fortsatte med
mässa och sång. Efter detta blev det
kvällsfika. En mycket trevlig kväll!
En stor eloge till körledare Cecilia
Hermansson som gör detta möjligt för barnen!
På bilden ser vi Tindra till vänster och Nova till höger i musikalkläder.
Vinter 2018
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Barnens sidor
TIPSFRÅGOR
Vad är det vi firar Första Advent?
1.
Vi får börja köpa julklappar
2.
Man får provsmaka julkakorna
3.
Nya kyrkoåret börjar
Svar på gåtorna förra gången:
1. Vad blir större och större ju mer du
tar bort?
Vilken dag föddes Jesus?
HÅLET
1.
Julafton
2. Vem har alltid hatten på foten?
2.
Juldagen
SVAMPEN
3.
Annandag jul
3. Vad blir blötare och blötare ju mer
du torkar?
HANDDUKEN
Vilket datum firar vi Lucia?
4.Vad går över vatten utan att röra på
1.
13 december
sig?
2.
14 december
BRON
3.
15 december
Vad hette Jesus föräldrar?
1.
Marie och José
2.
Maria och Josef
3.
Marianne och Joán
Var föddes Jesus?
1.
I ett stall
2.
På ett lyxhotell
3.
På ett sjukhus

8

Nya gåtor!
1. Är han till sin syster.
2. Vilka tider tycker den som är hungrig mest om?
3.Vad går utan fötter?
4. Vad kastar man över bord även
inomhus?
5. Vem tar alla i handen?

KYRKNYTT

Barnens sidor
CHOKLADBOLLAR PÅ JULIGT VIS
100 g smör
		
1 dl strösocker
			3 dl havregryn
				1 msk vaniljsocker
					3 msk kakao
						
3 msk starkt kaffe
Till garnering: kokos, röd karamellfärg, krossade polkagrisar och
krossad Daim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dela smöret i mindre bitar. Lägg i en bunke.
Blanda i strösocker, havregryn, vaniljsocker, kakao och
kaffe.
Blanda ihop allting till en något kladdig deg.
Rulla små bollar och lägg på ett fat.
Blanda kokosflingor och karamellfärg i en skål.
Krossa polkagrisar.
Krossa Daim.
Rulla nu några bollar i varje strössel.
Ställ in i kylskåpet minst 15 min.
Ätklara!

TIPS! Om man vill att strösslet ska fästa bättre kan man först
rulla bollarna i smält choklad och sedan rulla dem i strösslet.

Gott

Vinter 2018
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Från församling och pastorat
Intressant fynd i Seglora
I Seglora kyrka förvaras en gnistrande glimmersten genombruten av ett kors. Den påträffades vid gravgrävning på kyrkogården i närheten av den plats där flera kyrkor stått ända
sedan medeltiden.
Fyndet har anmälts till Länstyrelsen, men de
som där sysslar med dylika ting vet sig inte
känna till något liknande. De håller det inte
för osannolikt att fyndet är en hälsning från
den äldsta kyrkan i Seglora, en stavkyrka som
uppfördes i början av 1200-talet. Fyndet vittnar
om en skicklig stenhuggare som här tagit fram
ett grekiskt kors (med fyra lika långa armar). Man kommer att tänka
på de konsekrationskors som brukade målas på kyrkväggarna där de
träffats av biskopens heliga olja vid kyrkoinvigningar.
Stenen vittnar om att långt senare, i början av 1900-talet, skulle arkitekt Adrian Crispin Peterson välja just det grekiska korset som
grundplan för Seglora nya kyrka. Den invigdes 1903 för att ersätta den
träkyrka från 1700-talet, som år 1916 kom att flyttas till Skansen
i Stockholm.
Lennart Nordquist

Vi välkomnar Nils Henriksson som ny musiker i Seglora. Han börjar 15 januari och vi välkomnar Nils vid gudstjänsten i Seglora kyrka
söndagen den 20 januari kl 10. Han spelar även vid mässan i Rydboholm samma dag kl 17. Vi är glada att Nils är hos oss och hoppas på
många härliga upplevelser tillsammans.
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Från församling och pastorat
Seglora församlingshem
Nu har kyrkan i Seglora använts i drygt ett halvår och alla som varit
i kyrkan är glada över att det blivit så fint. Samlingslokalen fyller sin
funktion vid kyrkkaffen och studiegruppen träffas också där. Församlingshemmet kommer därför att rivas nästa år. Beslutet fattades i
våras av kyrkorådet och klubbades sedan av kyrkofullmäktige.
Redan när man planerade för ombyggnaden av kyrkan fanns tanken
med att församlingshemmet kommer att tas ur bruk. Det är i dåligt
skick och skulle kosta åtskilligt att renovera. Tråkigt tycker en del
men pastoratet har inte råd med fler byggnader än vad man redan har.
Tack till vaktmästare Bo och musiker Åsa
Vår vaktmästare Bo Gunnarsson slutar efter drygt
28 år i pastoratet som vaktmästare. Det blir många
år och ett stort tack till Bo för allt nedlagt arbete
och goda idéer som kommit från honom.
Bo avtackades vid gudstjänsten i Rydboholms
kyrka i söndags.
Vår musiker Åsa Hermansson slutar efter exakt
tre år. Också till Åsa vill vi framföra ett stort
tack för hennes inspirerande arbete med körmedlemmarna och härliga spelande.
Åsa avtackas i samband med konserten i
Seglora kyrka den 15 december.
Till alla nyfikna så slutar Bo lite före allmän
pensionsålder och Åsa har fått nytt arbete i
Kinna.
Vinter 2018
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Att vara gravrättsinnehavare
Att vara gravrättsinnehavare innebär att man har rätt att nyttja en viss gravplats inom en offentlig begravningsplats.
En gravplats kan ha en eller flera gravrättsinnehavare. Finns det flera gravrättsinnehavare så skall de fatta alla beslut gemensamt och inte var för sig.
Som gravrättsinnehavare har man vissa rättigheter och skyldigheter som man
bör vara medveten om:

Rättigheter:

- Gravrättsinnehavaren bestämmer vem som får gravsättas inom gravplatsen.
Ensamma gravrättsinnehavare har vid sin död rätt att gravsättas inom den
gravplats där man innehaft gravrätten, finns flera gravrättsinnehavare skall
dessa tillfrågas.
- Gravrättsinnehavaren har rätt att förse gravplatsen med gravanordning
(vanligast är gravsten) och bestämma om övrig smyckning. Dock kan kyrkogårdsförvaltingen besluta om begränsningar i hur gravanordningen får se ut
för att tillgodose en god gravkultur.
- Gravrättsinnehavaren har rätt att förnya, överlåta, återlämna gravrätten.

Skyldigheter:

- Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt
skick. Detta kan man göra själv eller köpa tjänsten av exempelvis kyrkogårdsförvaltningen.
- Gravrättsinnehavaren är skyldig att meddela till vem eller vilka gravrätten
övergått.
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Att vara gravrättsinnehavare
När en gravrättsinnehavare avlidit eller vid upplåtande av en ny grav är det
viktigt att en ny gravrättsinnehavare utses så snart som möjligt. Detta för att
så snabbt och enkelt som möjligt kunna ordna med en del praktiska frågor,
inte minst gravanordningens uppsättande. I normalfallet kan inga inkomna
ansökningar om uppsättning av gravanordning behandlas innan ny gravrättsinnehavare är
utsedd.
Det är dödsboet
efter den avlidne som utser
ny gravrättsinnehavare och
det är viktigt
att samtliga
dödsbodelägare
är delaktiga i
beslutet.

Pastoratet saknar uppgifter om gravrättsinnehavare till ett antal gravar på våra två
kyrkogårdar. Tag gärna kontakt med förvaltningen, se sid 18, om du har frågor om
någon grav med dina anhöriga.
Vi påminner åter igen om att gravstenar
behöver åtgärdas på våra kyrkogårdar.

Vinter 2018
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Våra körer
TONKÖREN välkomnar dig som vill sjunga och dela
en god gemenskap i Kyrkligt centrum på onsdagskvällarna
mellan 19.10-21.00.
Vill du delta i veckomässan är du välkommen 18.30.
Körledare är Cecilia Hermansson, tel sid 18.

CANTABILE träffas i Seglora kyrka på torsdagar
18.15-20.00. Välkommen att sjunga tillsammans
med körledare Åsa Hermansson, tel sid 18. t.o.m. 31/12 2018.
Se hemsidan för vidare information.

Våra ungdomar/konfirmander

Taizé
Det har blivit ganska många år nu när församlingarnas ungdomar har
åkt till Taizé i Frankrike. Detta kloster som varje vecka får flera tusen
ungdomar från hela världen på besök. I år var det en härlig samling
som åkte iväg. Gudstjänster, bibelstudier, arbete och många samtal.
Det är skönt att bara kunna fokusera på insidan, att ge det andliga god
näring!
2018 var min 25:e gång i Taizé, nästan som silverbröllop.
Troligen blir det ingen resa dit 2019 eftersom församlingen åker till
Polen och Auschwitz, så vi får ladda för 2020.
Michael Flodhag
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Resa till Polen och Auschwitz
I pastoratet har vi nu en konfirmandgrupp som kommer att göra en
resa till Polen och bland annat besöka koncentrationslägren Auschwitz
och Birkenau som ligger strax utanför Krakow. Vi som gör resan vill
gärna ha fler resenärer och därför får nu alla i vårt pastorat en inbjudan
att följa med.
Lite fakta: resedatum är 25-31
maj 2019 (Kristi Himmelsfärdshelgen).
Priset är cirka 6 500 kronor.
I det ingår resa med buss och
båt, inträden, guidning, hotell
med halvpension. Det blir alltså
en måltid per dag som man får
betala själv.
Alla vuxna som åker med kommer att ha några träffar för att förbereda
resan. De kommer dessutom få träffa konfirmanderna vid något tillfälle.
Detta är ett fantastiskt tillfälle att få lära sig mer om Polen och mer
om det fruktansvärda som utspelade sig i koncentrationslägren, något
som är viktigt för framtiden. Det som hände då får aldrig hända igen!
Därför måste vi informera varje ny generation.
Alla frågor kring resa och upplägg kan besvaras av Michael Flodhag,
se sid 18.
Vi behöver ha din anmälan senast 11 januari 2019.
Välkommen
Michael Flodhag

Vinter 2018
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Sixten Söderberg, Rydboholm
Edvard Isegran, Viskafors
Melvin Badh, Rydboholm
Milou Drottholm, Viskafors
Idun Linderos, Viskafors
Ronja Linder, Rydboholm
Sigrid Jacobson, Viskafors
Nova Cavrak, Viskafors
Seglora församling
Mathilda Bake Schell, Seglora
Daniel Kilpeläinen, Svaneholm
Alfred Björell Engbåge,
Seglora
Anton Bjelkenstav Wellsten,
Svaneholm
Liam Larsen, Svaneholm

Avlidna
Kinnarumma församling
Anders Gunnar Börjesson, Viskafors
Leif Ingemar Källqvist, Kinnarumma
Mona Mary Gabrielsson, Viskafors
Margit Ingegerd Karlsson, Viskafors
Erland Olausson, Viskafors
Dan Pettersson, Viskafors
Jan-Peder Thuresson, Rydboholm
Per-Åke Pettersson, Kinnarumma
Lisa Vernblom, Viskafors
Seglora församling
Jonas Jildensved, Svaneholm
Gunnar Törner, Svaneholm

Vigda
Kinnarumma församling
Rick Stridsberg och Nathalie Brown, Viskafors
Erik Karlsson och Lina Åkesson, Viskafors
Seglora församling
Hannu Sarajärvi och Marika Toivoniemi, Svaneholm
Patrik Czolowski och Maria Rodriquez Henriquez, Svaneholm
Linus Andersson-Upp och Jenny Gustafsson, Seglora
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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.
4/12
11/12
8/1
15/1
22/1
29/1
5/2
12/2
19/2
26/2

Middagssoppa
Risgrynsgröt
Nikkaluoktasoppa
Ärtsoppa
Britts soppa
Kycklingsoppa
Dynamitsoppa
Fisksoppa
Köttfärssoppa
Middagssoppa

Sopplunchen är ett arrangemang tillsammans med Röda
Korset i Viskafors.

Bibelstudiegruppen
träffas i Seglora kyrkas samlingssal
tisdagar ojämna veckor.
Tiden är 13.30-15.00 och vi startar
vårterminen 29 januari då vi
fortsättervår vandring genom
Apostlagärningarna.
Välkommen att dela och samtala kring
Guds ord.

Vinter 2018

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.
Avslutning 6/12 och start igen
17/1 2019.
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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
Organist Cecilia Hermansson, cecilia.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 89, 0730-22 54 92 endast sms
Kantor Åsa Hermansson, asa.hermansson@svenskakyrkan.se
033-20 75 83, 0727-34 75 83 endast sms t.o.m. 31/12 2018
Musiker Nils Henriksson, nils.henriksson@svenskakyrkan.se
033-20 75 83 fr.o,m.15/1 2019
Assistent Anna-Karin Apelqvist, anna-karin.apelqvist@svenskakyrkan.se
033-20 75 80
Ekonom Malin Östlund, malin.ostlund@svenskakyrkan.se
033-20 75 84
Församlingspedagog Carl Hasselberg, carl.hasselberg@svenskakyrkan.se
033-20 75 86, 0727-19 75 86 endast sms
Församlingspedagog Sara Lindgren, sara.lindgren@svenskakyrkan.se
033-20 75 81, 0727-35 75 81 endast sms
Förman kyrkvaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkvaktmästare Hans Westerberg, hans.westerberg@svenskakyrkan.se
033- 20 75 96
Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobsson, gunnar.jacobsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 98
Adress till förvaltningen
Kyrkligt centrum, Varbergsvägen 87, 515 34 Viskafors, tel 033-20 75 80.
Assistent Anna-Karin Apelqvist, expeditionstid måndag-torsdag kl 13-15,
fredag kl 10-12.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
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KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkvärdar

Seglora
			
Rydboholm
Anna-Lena 			
Robert o Maria Zitka
Svensson Forsberg 0722-44 66 49 Gunilla Alriksson
Lars Friberg
033-29 51 45 Annette Assarsson
Yvonne Åkesson
0705-89 10 59 Bo Sjöholm		
Rosemary Hedén
0320-920 92
Anette Zachrisson
0320-910 25
Kinnarumma 			
Viskans kapell
Karin Malmgren
033-29 46 80 Birgittha Hillar
Kjerstin Olofsson
0706-39 46 37		

0705-36 10 12
033-29 35 43
0709-14 90 88
033-29 31 34

033-20 75 85

Kyrknyttskommittén
Ansvarig utgivare kyrkoherde Sven-Erik Olsson.
Övriga är Sussanne Necander, Kinnaumma församling och Gunilla Lennström från Seglora församling och assistent Anna-Karin Apelqvist.
Redaktör Eva Kindvall Vinkvist, 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
0320-920 92
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
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Information om kollekter, kyrkkaffe, kyrkskjuts samt
predikoturer presenterar vi på följande sidor.
2 december		
Svenska kyrkans internationella arbete
9 december		
Församlingarnas diakoni
16 december		
Svenska kyrkans unga
23 december		
Församlingens ungdomsverksamhet (K-rumma)
			
Göteborgs kyrkliga stadsmission (Seglora)
25 december		
Församlingens ungdomsverksamhet (K-rumma)
			
Drottnings Silvias mödrahem (Seglora)
26 december		
Svenska kyrkans internationella arbete
30 december		
Svenska kyrkans internationella arbete
1 januari		
Göteborgs kyrkliga stadsmission
6 januari		
Svenska kyrkans internationella arbete
13 januari		
Församlingarnas diakoni
20 januari		
Svenska Bibelsällskapet
27 januari		
Internationell Människohjälp IM
3 februari		
Skara stifts kyrkosångsförbund, Sjuhäradsbyg-		
			dens kyrkosångsförbund
10 februari		
Svenska kyrkans unga
17 februari		
Göteborgs och Skara stifts flyktingfond
24 februari		
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS
Tjänstgörande präster och kyrkomusiker på predikoturerna, sid 21-23.
SEO		
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
MF		
Michael Flodhag, komminister
ÅH		
Åsa Hermansson, kyrkomusiker, t.o.m. 31/12 2018.
CH		
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
OS		
Oscar Söderholm, vikarierande musiker
NH		
Nils Henriksson, musiker
Oftast serveras enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsterna i Rydboholm
och Seglora.
Kyrkskjuts
Gäller till gudstjänsterna i Kinnarumma, Viskafors och Rydboholm.
För Seglora gäller från 1:a söndagen i Advent t.o.m. påsk.
Kostnaden är 20 kronor per enkel resa. Ring Taxi, 033-123 123,
senast dagen före och beställ kyrktur Viskafors eller Seglora.
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18.00 Lucia

17.00 Mässa
MF, ÅH

sid 4

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

Viskans kapell

10.00 Mässa
MF, CH

16.00 Musik
SEO, ÅH, CH

10.00 Gudstjänst
MF, ÅH

10.00 Mässa
SEO, ÅH

Seglora

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

Predikoturer för jul, nyår och Trettondedag Jul finns på sidan 3.

4e sönd i Advent
23 december

Onsdag 19 december

3e sönd i Advent
16 december

Lördag 15 december

Torsdag 13 december

Onsdag 12 december

2a sönd i Advent
9 december

17.00 Mässa
SEO, CH

17.00 Mässa
SEO, CH

1a sönd i Advent
2 december

Onsdag 5 december

Kinnarumma

December

sid 4

sid 4

sid 4
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17.00 Gudstjänst
SEO, CH

17.00 Mässa
SEO, CH

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, NH

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

Viskans kapell

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

Seglora

10.00 Mässa
SEO, CH

10.00 Gudstjänst
MF, NH

10.00 Gudstjänst
SEO, OS

Predikoturer för nyår och Trettondedag Jul finns på sidan 3.

Onsdag 30 januari

3e sönd e Trettondedagen
27 januari

Onsdag 23 januari

2a sönd e Trettondedagen
20 januari

Onsdag 16 januari

1a sönd e Trettondedagen
13 januari

Onsdag 9 januari

Januari

Vinter 2018
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17.00 Mässa
SEO, CH

Kinnarumma

17.00 Mässa
MF, NH

17.00 Mässa
MF, CH

Rydboholm

10.00 Dopfest
SEO, CH
18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH

sid 5

Viskans kapell

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

Onsdag 27 februari

Sexagesima
24 februari

Lördag 23 februari

Onsdag 20 februari

Septuagesima
17 februari

Onsdag 13 februari

5e sönd e Trettondedagen
10 februari

Onsdag 6 februari

Kyndelsmässodagen
3 februari

Februari

17.00 Gudstjänst
SEO, CH

10.00 Mässa
MF, NH

10.00 Gudstjänst
SEO, NH

10.00 Gudstjänst
MF, NH

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: Jularrangemang från Wedbergs blommor, Viskafors.
Nästa manusstopp är: 18 januari 2019 med utgivning vecka 7.
Tryckt hos Handelstryck i Borås

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

