KYRKNYTT
Sommaren 2018

Utges av Svenska kyrkan/Kinnarumma pastorat

Maskrosor

Maskrosor är fantastiska blommor som växer
överallt. Ett litet frö kan hitta en spricka i
asfalten på en väg och växa upp där. Det är
otroligt! De är vackert gula och de syns. Ändå
är det ingen som gillar dem och man vill inte
ha dem i sin gräsmatta. Man tycker att de är
ogräs och det är inte fint.
Man kan fundera på varför maskrosor är ogräs.
Jag tror att det beror på att de är så vanliga.
De finns överallt. Hade det funnits en maskros
i Västergötland hade man tänkt annorlunda. Då tror jag många hade
velat ha den maskrosen i sin rabatt. För det är ju fint att vara unik. Det
är fint när det bara finns en eller få av något. Då tänker jag så här. Vi
är många människor som bor i vår värld men alla är vi olika. Alla är
unika. Det är bara att titta sig omkring och se att vi ser olika ut.
Om man skärskådar två maskrosor och håller en i var hand ser de lika
ut. Det är svårt att se skillnad på dem. Ändå är de två som skiljer sig
lite grand. Det finns en Gud som ser alla människor och älskar alla
människor och han ser att vi är unika.
Det som vi alla längtar efter är att bli uppmärksammade. Alla tycker
om att höra; vad du är fin, eller; det var bra gjort. Både barn och vuxna tycker om att höra detta. I kyrkan får vi höra talas om att det finns
en Gud som bryr sig om oss och som älskar oss. Vi påminns ofta om
det i kyrkan därför att vi så lätt glömmer bort det. Jag tror att om det
är något vi inte kan höra tillräckligt många gånger är att vi är älskade
fast vi ibland gör det som är fel och dumt.
Jag tror att vår Gud vill hjälpa oss att växa och slå rot även om det
finns ställen som är svåra att växa i. Men kyrkan finns för oss alla och
evangelium är för alla och det hjälper oss att alltid vara vid gott mod,
även då vi möter svårigheter och motgångar. Välkommen till sommarens gudstjänster och växandet i tro.
Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
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Musik i sommarkväll
Onsdag 30 maj kl 18.30 i Seglora kyrka

”Min Gud är min herde”
Vi sjunger in sommaren med Cantabile. Det blir en blandad kompott
av det som ligger oss varmast om hjärtat.

Söndag 10 juni kl 17.00 i Rydboholms kyrka
”En skrift i snön”. Kör- och allsång med Tonkören.
Jan-Olof Hermansson, klaviatur.

Onsdag 13 juni kl 18.30 i Seglora kyrka

”På en resa till gömda land”
Karins duo bjuder på en musikalisk resa genom Karin Boyes
diktskatt Gömda land.

Onsdag 27 juni kl 18.30 i Rydboholms kyrka

Pianoromantikens yttersta gränser. Johan Möller, piano. Info sid 14.

Onsdag 4 juli kl 18.30 i Seglora kyrka

”En spindelväv genom tid och rum”
En bred musikalisk blandning av musik från olika tidsepokrar och
genrer. Medverkan av Astrid Arvidsson och Åsa Hermansson.

Onsdag 8 augusti kl 18.30 i Kinnarumma kyrka

Folkmusik i jazzton, Charlotte Brosson Trell, sång, Janne Manninen,
kontrabas och Göran Ahlfeldt, klaviatur.

Onsdag 22 augusti kl 18.30 i Rydboholms kyrka

Syskonen Bylund med familjer musicerar. Det blir visor och annat
fint. De har sina rötter i Rydboholm och Viskafors.

Onsdag 29 augusti kl 18.30 i Seglora kyrka

”På återseende” med gruppen Trio Rop som är en vokaltrio som tolkar
nordiska, traditionella låtar på ett stämningsfullt och nyskapande sätt.
Sommaren 2018
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Predikoturerna för Kyrknytts sommarperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
Sommarcafé, Kyrkligt centrum kl 14-16
Kom och drick ditt eftermiddagskaffe med
oss. Vi startar 12 juni och därefter 19 juni
och 26 juni. Kostnad 20 kronor.
Välkommen och hoppas vi ses.
Sara, Åsa och Birgittha

Öppen kyrka i Seglora
28 juni, 26 juli och 30 augusti
kl 17-19
Välkommen in för att se vår
nyrenoverade kyrka och
drick en kopp kaffe med oss.

Öppen kyrka i Rydboholm
30 juli - 12 augusti

Kyrkan kommer att vara öppen varje dag
under denna period, 13.30 - 16.30.
Välkommen in för visning, en kopp kaffe
eller tända ett ljus.
5 augusti kl 17.00 är det mässa.
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Predikoturerna för Kyrknytts sommarperiod finns på sidorna
21-23. Här presenteras några arrangemang lite extra.
7 juni kl 18.30, Seglora kyrka
Bilder och berättelse om kyrkans renovering med
Jan Vinkvist och Sven-Erik Olsson.

Midsommardagen 25 juni
kl 11.00 friluftsgudstjänst,
Seglora gamla kyrkplats
Efter gudstjänsten bjuder
Centerkvinnorna på kyrkkaffe i
Seglora gamla prästgård.

4 juli kl 14.00 friluftsgudstjänst, Näs Övergården 7,
Borås (för GPS)

Vägbeskrivning: Kör från Seglora kyrkby mot Viared, skylt
visar efter Holmen. Kaffe efter gudstjänsten.

19 augusti kl 14.00 friluftsgudstjänst, Seglora gamla
prästgård
Kaffeservering efter gudstjänsten.

26 augusti kl 15.00 friluftsgudstjänst, Flenstorp

Vägbeskrivning: Från Viskafors centrum, kör till R 41. Tag höger mot
Kinna och passera två avfarter till Kinnarumma. Tag vänster mot Skephult.
Efter cirka 200 meter ligger hembygdsgården som andra huset på vänster sida.
Kaffeservering.

Sommaren 2018
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Från församling och pastorat
Fasteinsamlingen har
i år inbringat:
Kinnarumma församling
10 627 kronor och
Seglora församling
12 721 kronor
Varmt tack till alla som på olika
sätt bidragit till det fina resultatet.

Kollekt med Swish

Det ges nu möjlighet att ge kollekt vid gudstjänsterna genom Swish.
Är man på gudstjänst i Kinnarumma, Rydboholm
eller Viskans kapell kan man swisha sin gåva till
Kinnarumma församling, nummer 123 554 4341.
Är man på gudstjänst i Seglora gäller Seglora församling, nummer 123 608 4396.
Självklart kan man även fortsättningsvis ge en
kontant gåva.
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Från församling och pastorat
Semesterstängt och semestervikarie

Sommartider på expeditionen i Kyrkligt centrum.
Öppettider som vanligt, dvs måndag-torsdag kl 13-15
och fredag 10-12 tom 21 juni.
Vecka 26, 26 juni och 28 juni är det öppet kl 10-12.
Vecka 27, 2-6 juli är det stängt.
Vecka 28, 10 juli öppet kl 10-12 och 12 juli kl 13-15.
Vecka 29 och 30 är det stängt.
Vecka 31, fr.o.m 30 juli öppet som vanligt.
Kyrkoherde Sven-Erik Olsson har semester 18 juni-8 juli och
16 juli-5 augusti
Komminister Michael Flodhag har semester 18 juni-29 juli.
Krister I:son Lundin är vikarierande präst under kyrkoherdens
semesterperiod. Kristers telefonnummer är 0706-48 17 11.

Vi önkar er alla en

Sommaren 2018
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Lust att var med och sjunga och/eller
spela lovsånger?
I höst blir det tillfälle den 30 september, 14 oktober och 25 november
i Rydboholms kyrka.
Alla är välkomna! Inga som helst förkunskaper
behövs, bara en glädje att sjunga, spela och prisa
Gud. Spelar du något instrument så ta gärna med
det.
Vi samlas 15.30 och övar tillsammans cirka en timme några sånger
som vi sedan sjunger i gudstjänsten som startar kl 17.
Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp. Vi kommer att
lägga upp en Spotify-lista med sånger som vi kommer sjunga, sök på:
Kinnarumma lovsånger.
Vid frågor, kontakta Robert Zitka, tel 0722-44 57 00

Körverksamheten gör uppehåll under
sommaren men i höstnumret av Kyrknytt
presenterar vi tider för övning för våra
körer Cantabile, Seglora församling och
Tonkören, Kinnarumma församling.
Då önskar vi nya och tidigare körmedlemmar välkomna.
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Ungdomsverksamheten
Taizé 2018
Just nu ligger vi i startgroparna inför årets resa 4-13 augusti till
klostret i Taizé. Om du är intresserad så kontakta snarast Sara eller
Michael, tel sid 18. Platserna har gått åt snabbt, men vi
kanske kan få med någon mer.
Konfirmation 2018-2019
Många som i år fyller 14 har fått en inbjudan till konfirmationsundervisning. Tanken är att kunna erbjuda två grupper.
Den första är en resegrupp som kommer att träffas ett
antal lördagar i Seglora kyrka höst/vår.
Under våren blir det sedan en veckas resa till Polen och
koncentrationslägren i Auschwitz och Birkenau.
Pusselbitarna för den gruppen håller på att läggas och
inbjudan kommer att innehålla all nödvändig information.
Den andra gruppen blir en grupp som träffas varannan torsdag
i Kyrkligt centrum. De åker också på läger och konfirmation blir
under våren.
Om du har frågor kring konfirmation - kontakta Sara eller Michael, tel
sid 18.

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.
Sommaren 2018
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Seglora kyrkas återinvigning
Den 4 februari återinvigdes Seglora kyrka efter en stor renovering invändigt. Ceremonin startade med en procession från församlingshemmet. Biskop Åke Bonnier bankade därefter tre gånger på kyrkans port,
se bild på framsidan och besökarna fick gå in och ta plats.

Procession från församlingshemmet.

Biskop Åke Bonnier och
biskopsadjunkt Martin Wikman
utanför kyrkan.

Procession i kyrkan där
konfirmander går först
bärande på korset.
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Seglora kyrkas återinvigning
Pastoratskören deltog och
våra musiker Cecilia och
Åsa samt Hanna Höglind
på nyckelharpa och Helene
Eriksson på flöjt.

Deltagande präster från
vänster:
Komminister Michael
Flodhag
Kyrkoherde Sven-Erik
Olsson
Biskop Åke Bonnier och
biskopsadjunkt Martin
Wikman

Nattvardsutdelandet.
Efter gudstjänsten följde
mingel i kyrkan och i den
nya samlingssalen.
Gitarrorkestern medverkade med sång och
musik.
Sommaren 2018
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Hej alla barn.
Här är två sidor för er.
Här kommer vi från i höst att skriva om saker som bara är för er.
Vi kommer kanske ha bilder som ni får färglägga eller något annat
skoj som vi ska komma på under sommaren. Denna gång har vi några
bilder som du kan färglägga och när vi startar verkamheten igen vecka
36 så kommer det att finnas mer roligt att läsa här.
Här är några gåtor du kan lösa till nästa Kyrknytt kommer. Då får du
några nya gåtor och svaren på dessa gåtorna. Lycka till.
1.
2.
3.
4.

Vad gör du alltid innan du reser dig från en stol?
Vad har många blad, men är varken träd eller blomma, har rygg
men är inte djur eller människa?
Vad är det som kan sitta i ett hörn och ändå åka jorden runt?
Vad har tänder men inte händer?

Vilka förnamn är dessa gåtor.
1.
Går man på i skogen.
2.
Finner man fågelägg i.
3.
Kan du slå på ett snöre.
4.
Finns i skogen och på Skansen.
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Barnverksamheten
På bilden ser du ett
barn som har knäppt
sina händer för att be
till Gud.
Det kan du också göra.
Gud finns överallt och
hör dina böner.
Du kan färglägga
denna bild om
du vill och spara som
en påminnelse
att Gud hör dina böner.
En fin liten bön är
denna:
Gud som haver barnen
kär
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen
vänder
står min lycka i Guds
händer.
Lyckan kommer, lyckan går
Du förbliver Fader
vår.

I Rydboholms kyrka har vi söndagsskola ojämna veckor. Vi startar 16 september och slutar 9 december. Då är alla välkomna till
gudstjänsten kl 17. Barnen har en egen stund under predikan med
ledare då de gör olika saker i sakristian.
Sommaren 2018
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Musik i sommarkväll 27 juni
Konsertpianisten Johan Möller Lekemo gästar Rydboholms kyrka
27 juni 18.30.
Johan spelar kända pianoklassiker av
Schubert, Debussy, Liszt och Chopin.
Mellan de kända verken berättar Johan
om kompositörernas märkliga och intressanta liv.
Johan Möller Lekemo har blivit tilldelad många stora kulturpriser
och är en av de främsta romantiska konsertpianister på Sveriges stora
scener.
Johan Möller Lekemo född 1986, började de första två åren på Sundsgårdens
folkhögskola i Helsingborg och sedan vidare till Musikhögskolan i Göteborg.
Johan har avklarat en musikerutbildning och en lärarutbildning med inriktning klassisk piano.
Han har studerat sju år för konsertpianisten Bernt Wilhelmsson och Staffan Scheja men har även fått undervisning av bland annat Hans Pålsson, Per
Tengstrand, Roland Pöntinen, Cladius Tanski, Chrisitan Zacharias och många
fler.
2011 deltog Johan i en av Sveriges största Franz Liszt konserter och spelade
bland Sveriges absolut bästa konsertpianister.
Vid ett flertal tillfällen har han samarbetat med musiker från Göteborgs symfoniker och Göteborgsoperan. Johan blev även utvald till att göra ett raffinerat pianoprogram för kungen och drottningen på Sinnenas hus. Idag gör han
cirka 50 solokonserter per år.
Välkommen att lyssna till Johan Möller Lekemo i Rydboholms kyrka.
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Kyrknyttskommittén
Kommittén väljs av församlingsråden i Seglora
och Kinnarumma.

I Kyrknyttskommittén ingår:
Stående från vänster:
Eva Kindvall Vinkvist Seglora,
Sven-Erik Olsson kyrkoherde,
Gunilla Lennström Seglora.
Sittande från vänster:
Sussie Necander Kinnarumma,
Anna-Karin Apelqvist Kinnarumma.

Kyrknytt delas ut till alla hushåll i Kinnarumma och Seglora
församlingar.
Vår strävan är att kunna ge dig som läser intressant information om vår
verksamhet i pastoratet.
Kyrkan har fler verksamheter förutom gudstjänsterna i våra tre kyrkor
och kapellet i Viskafors. Vi har även en stor barnverksamhet, konfirmationsundervisning, körverksamhet, soppkok och en hel del annat.
Välkommen till kyrkan och våra olika verksamheter.
Sommaren 2018
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt
Döpta
Kinnarumma församling
Emil Olsson, Rydboholm
Filippa Mårtensson, Viskafors
Havanna Svahn, Viskafors
Leona Mossberg, Viskafors
Mila Pecanac, Rydboholm
Oscar Hedlund, Viskafors
Seglora församling
Hedvig Eriksson, Svaneholm
Saga Bäckman, Svaneholm

Avlidna
Kinnarumma församling
Bengt-Arne Lennartsson, Kinnarumma
Viola Mattiasson, Viskafors
Göte Rydberg, Rydboholm
Alf Tage Henry Sandberg, Kinnarumma
Gustaf Einar Bengtsson, Viskafors
Kent Åke Hellström, Viskafors
Gun Inger Lönnblom, Viskafors
Greta Johansson, Viskafors
Ingeborg Johansson, Kinnarumma
Johannes Nilsson, Viskafors
Erik Yngve Eklöv, Viskafors
Gery Iversen Birch, Rydboholm
Lennart Jan-Erik Palm, Kinnarumma
Seglora församling
Britt Gustavsson, Seglora
Raimo Saarela, Svaneholm

Vigda
Kinnarumma församling
Thomas Lindén och Sarah Wåxberg, Kinnarumma
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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.
Startar igen efter sommaren den
28 augusti med grönsakssoppa
Sopplunchen är ett arrangemang
tillsammans med Röda Korset i
Viskafors.

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.

Bibelstudiegruppen
i Seglora träffas tisdagar
ojämna veckor i Seglora
församlingshem.
Tiden är 13.30-15.
Upptakt i höst 11 september.
Välkommen att dela och
samtala kring Guds ord.

Sommaren 2018

Torsdagscafé
i Rydboholms kyrka torsdagar 10-12. Välkommen
att träffas, trivas, fika och
samtala.
Avslutning för sommaren
den 14 juni och välkomna
tillbaka igen den 16 augusti.
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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
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
Kyrkovaktmästare Johan Heed, johan.heed@svenskakyrkan.se
033-20 75 97
Kyrkovaktmästare Bo Gunnarsson, bo.gunnarsson@svenskakyrkan.se
033-20 75 95
Förman vaktmästeri Hans Westerberg, hans.westerberg@svenskakyrkan.se
033- 20 75 96

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 Sussi Necander, Kinanrumma 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.
3 juni		
DHB Västra (Seglora)
		
Internationell Människohjälp (Kinnarumma)
10 juni
Norea
17 juni
Svenska kyrkans internationella arbete
23 juni
Flickorna i Garissa
24 juni
Flickorna i Garissa
1 juli		
Svenska kyrkans internationella arbete
8 juli		
För. för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i
		Västsverige
15 juli		
Internationella arbetet i Skara stift
22 juli		
Svenska kyrkan i utlandet
29 juli		
Göteborgs kyrkliga stadsmission
5 augusti
Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog
12 augusti Svenska kyrkans internationella arbete
19 augusti Stiftelsen Seglora gamla prästgård (Seglora)
		
Drottning Silvias barnhem i Rio (Kinnarumma)
26 augusti Diakoniinstitutionerna
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
KIL		
Krister I:s Lundin, vik. präst
BL		
Birgitta Lundin, vik. kyrkomusiker
Det är i regel 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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17.00 Mässa
KIL, ÅH

17.00 Mässa
MF, CH
Tema sommar

Kinnarumma

11.00 Mässa
KIL, BL
18.30 Musik sid 3
KIL

17.00 Musik sid 3
SEO, CH

Rydboholm

18.30 Mässa
KIL, CH

18.30 Mässa
MF, CH

Viskans
kapell

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

Onsdag 27 juni

Johannes Döparens dag
24 juni

Midsommardagen
Lördag 23 juni

Onsdag 20 juni

3e sönd e Trefaldighet
17 juni

Onsdag 13 juni

2a sönd e Trefaldighet
10 juni

1a sönd e Trefaldighet
3 juni

Onsdag 30 maj

Juni

sid 3

11.00 Friluftsgtj
Gamla kyrkplatsen
KIL, CH
sid 5

10.00 Gudstjänst
SEO, CH
18.30 Musik
sid 3
SEO, ÅH
10.00 Mässa
KIL, ÅH

18.30 Musik
SEO, ÅH
10.00 Mässa
MF, ÅH

Seglora
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11.00 Mässa
KIL, BL

11.00 Mässa
SEO, ÅH

11.00 Mässa
KIL, ÅH

Kinnarumma

9.30 Gudstjänst
KIL, BL

9.30 Gudstjänst
KIL, ÅH

Rydboholm

18.30 Mässa
KIL, BL

18.30 Mässa
KIL, BL

18.30 Mässa
SEO, ÅH

Viskans
kapell

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

9e sönd e Trefaldighet
29 juli

Onsdag 25 juli

8e sönd e Trefaldighet.
22 juli

Onsdag 18 juli

Kristi Förklarings dag
15 juli

Onsdag 11 juli

6e sönd e Trefaldighet.
8 juli

Onsdag 4 juli

Apostladagen
1 juli

Juli

9.30 Gustjänst
KIL, BL

11.00 Mässa
KIL, BL

14.00 Friluftsgtj
Näs, Södergården
SEO, ÅH
sid 5

9.30 Gudstjänst
KIL, ÅH
18.30 Musik
sid 3
KIL, ÅH
11.00 Mässa
KIL, ÅH

Seglora
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15.00 Friluftsgtj
Flenstorp
MF, CH
sid 5

18.30 Musik sid 3
SEO, CH
11.00 Mässa
SEO, CH

Kinnarumma

18.30 Musik sid 3
MF, CH

17.00 Mässa
SEO, ÅH

17.00 Mässa
KIL, BL

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
KIL, BL

Viskans
kapell

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

Onsdag 29 augusti

13e sönd e Trefaldighet.
26 augusti

Onsdag 22 augusti

12e sönd e Trefaldighet
19 augusti

Onsdag 15 augusti

11e sönd e Trefaldighet.
12 augusti

Onsdag 8 augusti

10e sönd e Trefaldighet.
5 augusti

Onsdag 1 augusti

Augusti

18.30 Musik
MF, ÅH

10.00 Mässa
MF, CH
sid 3

14.00 Friluftsgtj
Gamla prästgården
SEO, ÅH
sid 5

9.30 Gudstjänst
SEO, CH

11.00 Mässa
KIL, BL

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 0320-778000,
Borås 033-6161011.
Jourhavande präst: Tel 112
Bilden på framsidan: Biskop Åke Bonnier bankar på kyrkporten vid
återinvigning Seglora kyrka.
Nästa manusstopp är: Fredag den 26 oktober med utgivning vecka 48.

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

