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Vilka förväntningar har vi på det nya
året?
Det har nu gått två månader på
det nya året när du läser detta,
som jag skrev den 17 januari. Vi
måste ju planera i god tid! Varför ska vi leva livet med ett högt
tempo och hinna med allt som vi
vill och har pengar till?
Vi måste ju tömma våra resurser till oss själva för att få ut så
mycket som möjligt av livet.
Alla ser det inte så utan har ett stort engagemang för andra
människor. Vad menar jag med detta? Jag tror att vi alla har
möjligheter att sätta in på vårt framtidskonto med saker vi tror
på. Ge varandra möjlighet att arbeta och vila, beroende på vilken livssituation man befinner sig i.
Paradoxen ”ju mindre du gör desto mer får du gjort” kan innebära att vi öppnar upp för frågor som berör djupet i vårt liv.
Att vara närvarande är inte lätt då vi hela tiden är på väg till
nästa möte. Ett sätt att fylla på detta behov kan vara att dela
gemenskapen i kyrkan och efteråt på kyrkkaffet (se sista uppslaget i Kyrknytt).
Vår gemenskap kan stärkas genom att vi träffas och försöker
lyssna på varandras önskningar och behov. Att prioritera om i
vårt liv är ibland ett måste för att överleva. Inspirera varandra
till arbete och vila. Ofta säger vi att naturen ger oss kraft att
vara i, då vi ofta beundrar det vackra och fantastiska i Guds
skapelse.
Den 27 februari då kan vi mötas i Seglora kyrka klockan 10.00
för att belysa vårt ansvar för miljön.
”Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och
vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där gå och
komma, att säga ja till Gud och säga nej”. Psalm 289
Med önskan om att vi möts i ”vår” kyrka hälsar
Lars Andréasson
anställd i församlingen sedan snart 10 år och har arbetat med
konfirmander, grupper från 9 år och uppåt, musik och miljögruppen m.m…
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Välkommen Cecilia Hermansson
Hej
Jag heter Cecilia Hermansson och är er nya organist här i Kinnarumma pastorat. Det känns
både roligt och spännande att få börja arbeta hos
er. Den 9 januari, på min 56-årsdag, avtackades
jag i Hässleholmens kyrka efter 23 års tjänstgöring som kantor där.
Jag har vuxit upp tillsammans med föräldrar
och fyra syskon på ett lantbruk i Hunnestad,
sju km öster om Varberg, numera Himledalens
församling. Min kyrkomusikerbana började jag
i Varbergs kyrka för Erik Molin. På Stora Sköndal i Stockholm fick jag min kantorsutbildning
1976-1978. Där träffade jag min blivande man
Jan-Olof, numera församlingsmusiker i Immanuelskyrkan, Borås. Vi bor på Boda Hässleholmen och har fyra (utflugna) barn, Simon, AnnaKarin, Clara och Anton.
Fördelen med Borås är bland annat att det är nära till Viskafors och Göteborg. Mellan åren
2002-2004 gick jag en körpedagogutbildning på musikhögskolan i Göteborg och de senaste
tre åren har jag tagit en kandidatexamen, inriktning kyrkomusik (tidigare organist) på samma
skola. Jag har trivts väldigt bra i Hässleholmens kyrka men efter 23 år kan det vara på sin plats
att verka någon annanstans.
Min önskan är att kyrkan ska få vara ett öppet hem där man får vara sig själv med sina fel,
brister och förtjänster. Jag ser fram emot att få lära känna er och att få spela och sjunga mycket
tillsammans med er.
På återseende!
Cecilia
Segloramässan som uruppfördes i Seglora
kyrka med bl.a. pastoratets körer den 11 oktober
2008 spelades in på en cd-skiva den 19-21
mars 2010 live i Seglora kyrka. Skivan kostar
125:-/styck och finns på Kyrkligt centrum.
Ta del av de vackra melodierna som lotsar dig
genom mässan, fyll sinnena med musiken och
låt tiden stå stilla!
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Barn- och ungdomsverksamheten
Kyrkligt centrum
Måndag:
Måndag:
Tisdag: 		
Onsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Torsdag:
Fredag:		

Kyrkans barntimmar 3-5 år, kl 10.00-12.00
Kyrkdrag årskurs 5-6, kl 15.00-16.30
Babyrytmik grupp 1, kl 14-15.30
Vuxen/barngrupp kl 9.30-11.30
Kyrkdrag årskurs 3-4, kl 15.00-16.30
Babyrytmik grupp 2, kl 10.00-11.30
Minidraget 6-8 år, kl 14.00-15.30
Vuxen/barngrupp, kl 9.30-11.30

Måndag:
Tisdag:		

Vuxen/barngrupp, kl 14.30-16.00
Kyrkdraget årskurs 3-5, kl 14.00-15.30

Svaneholms församlingshem

För mer information är du välkommen att ringa ledarna, telefonnummer hittar du på
sista sidan.

Ungdomscafé i Kyrkligt centrum

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, pratar, spelar
biljard m.m. Det är öppet för alla från
årskurs 7 och bara stängt när skolan
har sina lov.

Konfirmation i Seglora kyrka 22 maj klockan 11.00

Torsdagsgruppens konfirmander består av 19 ungdomar, sex killar och 13 tjejer som träffas
varje vecka när skolan är öppen. Gruppen var på läger på Åsundsholm 24 och 25 september,
då vi ledare lärde känna konfirmanderna. Det blev inte mycket sömn, men nästan alla kom till
gudstjänsten den 26 september för bibelutdelning klockan 11.00 i Rydboholms kyrka.
I början av maj åker gruppen på läger till Lärjungagården i Torestorp för att förbereda konfirmationen. Lärare för gruppen är Michael Flodhag och Lars Andreasson. Stina Jutemar är med
vid ca 10 tillfällen, då hon lär oss tillverka en frälsarkrans (armband). Anne Bodén är också
med som ledare på lägren, där hon bland annat leder samarbetsövningar och tävlingar på ett
bra sätt.
Christoffer Sjösten och Liza Petersson har varit med som ledare några år och har varit en stor
resurs att ha med.
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Barn- och ungdomsverksamheten
Kyrkdraget åker till Råddehult

Barn som går i kyrkdraget åker på läger till
Råddehult den 29 april. Klockan 17.30 avgår
resan från Kyrkligt centrum. Den 1 maj avslutar
vi lägret med en gudstjänst då alla är inbjudna
att vara med. Vi bjuder på fika efteråt.
Kyrkdraget samlas varje vecka de dagar barnen går i skolan.
På måndagar mellan 15.00 – 16.30 träffas klass 5-6 i Kyrkligt centrum i Viskafors.
På tisdagar mellan 14.00 – 15.30 träffas klass 3 – 5 i Svaneholms församlingshem.
På onsdagar mellan 15.00 – 16.30 träffas klass 3 - 4 i Kyrkligt centrum i Viskafors.

Julen dansas ut den 9 januari i Kyrkligt centrum.

Våren 2011
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Från församling och pastorat
Kyrkskjuts

Gäller till gudstjänsterna i Kinnarumma, Viskafors och Rydboholm.
För Seglora gäller från 1a 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.
Matsedel för sopplunch i
Kyrkigt centrum tisdagar efter
andakten 11.30-13.30

Rydboholms
kyrkliga Arbetskrets

vill framföra ett
Hjärtligt Tack
till alla som bidrog till det fina resultatet på 23 100 kronor vid
försäljningen den 13e november.

1 mars
8 mars
15 mars 	
22 mars 	
29 mars
5 april
12 april
19 april
26 april
3 maj
10 maj 	
17 maj
24 maj
31 maj

Vårstädning på kyrkogårdarna!
Vinterdekorationer och granris kommer att plockas bort
från gravar på kyrkogårdar tidigast vecka 13, beroende på
väderlek.

Sparrissoppa
Grönsakssoppa
Dynamitsoppa
Britts soppa
Kycklingsoppa
Ärtsoppa
Spenatsoppa
Städdagssoppa
Vårsoppa
Pastasoppa
Fisksoppa
Gulaschsoppa
Britts soppa
Ängamat

För beställning av skötsel under året och arbeten på gravar,
var god kontakta vaktmästarna på respektive kyrkogård.
Telefonnummer, se sista sidan.
För beställning av gravskötsel för mer än ett år, ring Malin
på tel 033-20 75 84
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Från församling och pastorat
Gudstjänsttid

Efter nyår har vi ändrat förmiddagstiderna på gudstjänsterna från kl 11.00
till kl 10.00. Samtidigt passar vi på att ha fler gudstjänster på förmiddagarna. Är det gudstjänst kl 10.00 serveras det alltid ett enkelt kyrkkaffe efter
gudstjänsten.

Svenska Kyrkans julkampanj 2010-2011 mellan första
söndagen i Advent och Trettondedag Jul, inbringade
totalt 25 676 kronor i pastoratet.
Varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till det
fina resultatet.

Julen 2010 framfördes ett
julspel i Seglora kyrka.
Här bredvid ser vi
Ann-Christin Rapp som
Maria, Lars Andréasson som
Josef och Jesusbarnet gestaltas av barnet Matilda
Rosenberg.
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Från församling och pastorat
Renovering av Rydboholms kyrka

Tredje april hålls sista gudstjänsten på ett tag i Rydboholms kyrka. Kyrkans skänktes
till församlingen 1970 och nu är det dags för den stora renoveringen av kyrkan. 1974
målades bl a fönster och dörrar och 1999 lades ett nytt tak på kyrkan men nu är tiden
kommen för hantverkare att snygga upp kyrkan.
Det kommer att ske i två etapper och första etappen börjar i vår och omfattar flera
utvändiga saker t ex fasaden skall lagas och målas (kalkas), fönster kittas om och
målas, taket får också ny färg, dräneringen är i stort behov av förbättring, toalett
kommer att byggas i kyrkan och p-platsen utvidgas.
Etapp två blir nästa år och då är fokus på inomhusarbeten. Kyrkan blir en byggarbetsplats och därför äger gudstjänsterna och förrättningarna rum i Kinnarumma
kyrka och Viskans kapell några månader framöver.

Inbjudan från våra vänförsamlingar i Finland
19-21 augusti är vi inbjudna till våra vänförsamlingar i Marttila och Tarvasjoki i
Finland. Mer information kommer i nästa nummer. Kan du inte vänta, ring i så fall
till Evert Josefsson, tel 033-29 11 56.
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Från församling och pastorat
Ny orgel till Kinnarumma kyrka.

Inom kort står den nya orgeln till Kinnarumma kyrka färdig att tas i bruk. Dess historia är något speciell och i den nya orgeln kommer denna historia att fortsätta.
1907 byggde orgelbyggare Eskil Lundén i Göteborg en orgel med 15 stämmor till den
gamla kyrkan som låg bredvid den nuvarande. Då den nya kyrkan byggdes 1940 togs
en hel del av denna orgels pipor i bruk i den nya orgeln, byggd av Olof Hammarberg
i Göteborg. 1962 ändrades orgelns stämmor en del för att tillgodose de önskemål som
då fanns på hur orglar skulle klinga. När den nya orgeln planerades fann vi att flera
av Lundéns gamla stämmor från 1907 var av god kvalitet och klingade väl och de har
därför fått vara med även i den nya orgeln.
Samtidigt som orgeln planerades såldes kyrkan i Viskafors. I den orgeln fanns några
stämmor från kyrkans första orgel. Den var köpt begagnad från Lovö kyrka utanför
Stockholm och byggd på 1880-talet av firma Åkerman & Lund. De bevarade gamla
stämmorna visade sig ha en förträfflig klang och vi beslöt att de skulle få en framträdande plats i Kinnarumma nya orgel.
Instrumentet kommer att få 20 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Genom
sina gamla stämmor från den romantiska epoken kommer den att få en romantisk
klang med många möjligheter till både ackompanjemang och orgelrepertoar. Firman
som bygger heter Bergenblad och Jonsson och finns i Vetlanda. De har en god erfarenhet av den här typen av orglar och äger en stor hantverksskicklighet. Ett gott och
varaktigt instrument utlovas till Kinnarumma kyrka.
Jan H Börjesson, orgelkonsult

Taizé 2011

I år vill vi öppna upp också för vuxna som vill
följa med och ha en egen vecka tillsammans
med bröderna i klostret och andra vuxna från
hela världen. Datum för resan är 6-14 augusti
2011. Priset rör sig runt 2 800 – 3 000 kronor
och då ingår resa, mat och vistelse.
Tag gärna kontakt med Michael Flodhag för
mer information. Ju snabbare han vet desto
tidigare kan vi boka buss och få bra priser.
E-postadresser hittar du på sidan 2 och telefonnummer hittar du på sista sidan.

Våren 2011
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Fastekampanjen 2011
Fastekampanjen är en av Svenska kyrkans största årliga insamlingskampanjer och återkommer varje år vid samma tidpunkt, fastlagssöndagen-palmsöndagen. 2011 börjar kampanjen
den 6 mars och avslutas den 17 april. Det övergripande temat för kampanjen har under de
senaste tre kampanjerna varit klimatet med fokus på vatten och överlevnad.
Fastekampanjen 2011 är det första året med ett nytt tema för de kommande tre åren. Temat
kommer att vara – Rätten till mat. Det är alltså den frågan som kommer att styra fastekampanjens inriktning åren 2011-2013. En koppling till klimatförändringarna är också aktuell i
samband med temat, då de påverkar fattiga människors möjlighet att få tillgång till mat.
Rätten till mat är ett naturligt och aktuellt tema då en betydande del av verksamheten är fokuserad på frågan och den skapar ett stort engagemang bland givarna. Under 2011 kommer
det underliggande temat att vara klimat och jordbruk.
Fastekampanjen syftar till att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.
Dessutom ska kampanjen bidra till att förankra och stärka varumärket för Svenska kyrkans
internationella arbete samt att lyfta fram Svenska kyrkans arbete för alla människors rätt till
mat.
Välkommen till våra kyrkor i Kinnarumma pastorat och lämna ditt bidrag till årets
fastekampanj.

SJÄLAVÅRD, ANDLIG VÄGLEDNING, FÖRBÖN, BIKT

Präst och diakon står till tjänst för varje person som av olika anledningar behöver samtala. Man behöver inte vara i en stor livskris, utan det kan handla om hjälp att hitta rätt i
livet. Vår tystnadsplikt ger dig skydd, du kan tala helt fritt.
Personlig förbön
Själavård
Om du behöver hjälp med att be för nåDet är ett samlande begrepp för samtalsgot särskilt. Tag kontakt så ber vi för dig
terapi med en kristen ingång, den kan ofta
och för det som oroar eller som du söker
pågå regelbundet under längre tid.
ledning för.
Andlig vägledning
Om du vill upptäcka nya djup i tron och
i dig själv. Det handlar om att i samtal,
läsning, meditation och bön ta ett steg till.
Bikt
Att lasta av sig synden på Gud.

Enskild nattvard
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
Diakon: Stina Jutemar (telefon, se sista sidan och e-post, se sidan 2)
Sjukhuskyrkan: (patient eller anhörig) Skene 0320-778000, Borås 033-6161000
Jourhavande präst: Telefon 112
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Aktuellt under våren
Den 24 oktober 2010 medverkade Viskadalens gitarrorkester i Seglora kyrka
och efter önskemål blir det ett besök i
Kinnarumma kyrka den 27 mars kl 16.00. Välkommen då!
Påskens händelser kan man uppleva i kyrkan. Man kan läsa om dem i Bibeln.
Men man kan också uppleva dem på Palmsöndagen den 17 april kl 16.00
eller kl 17.00. Påskens händelser gestaltas av ett antal personer på ett personligt och engagerande sätt. Man får vara med om Jesus besök hos vännerna i
Betania, nattvardssalen, korsfästelsen och uppståndelsen. Möt Petrus, Judas
och Jesus med flera på en halvtimmeslång vandring genom Kyrkligt centrum.

Söndag den 8 maj kl 16.00 i Kinnarumma kyrka.

Välkommen till invigning av den nya orgeln. Läs mer om orgeln på sid 9.

Söndag den 22 maj kl 10.00

startar pilgrimsvandringen i Viskans kapell. Mer
information kommer i tidningen.
(Bilden till höger är vår kyrkoherde Sven-Erik
Olsson med fru vid en tidigare pilgrimsvandring)

Svenska kyrkans lekmannaförbund

Kontaktperson är Evert Josefsson, 033-29 11 56.

Vårens program

Måndag den 14 mars kl 18.30 i Kyrkligt centrum
Månadsmöte med bibelstudier kring Messiasfrågan och Kristushemligheten
Måndag den 4 april kl 18.30 i Seglora församingshem
Månadsmöte med bibelstudier kring Kristushemligheten.
Lördag den 16 april
Stiftskonvent i Göteborg.
Tisdagen den 3 maj kl 18.30, eller den dag Stefan kan, i Kyrkligt centrum
Ett möte med Abrigo Rainha Siliva och Stefan Martinsson.

Våren 2011
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Från kyrkoböckerna
Fr.o.m. senaste Kyrknytt

Döpta
Kinnarumma församling
Selma Wåkerås
Sofie Bellhem
Caisa Jensen Häggström
William Berg
Saga Bohlin
Julia Sjöberg
Alfred Holmer Eriksson
Seglora församling
Amy Gunnarsson

Vigda

Seglora församling
Lida Sjödin och Johny Karlsson
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Avlidna

Kinnarumma församling
Kjell Gösta Thomas Tengskog
Stina Ingeborg Johansson
Bengt Göran Tommy Andersson
Alva Franzèn
Anna Ingeborg Hedlund
Elsa Ingeborg Holmén
Kerstin Helena Flodin
Aita Viktor
Hugo Andersson
Jenny Evelina Gustavsson
Filip Ingemar Eriksson
Seglora församling
Elsa Valborg Ström
Rosa Ljungström
Erkki Grönman
Lennart Andersson
Rut Anna Gudrun Nilsson
Gösta Karlsson

KYRKNYTT

KOLLEKTER
27 febr Bräcke diakonigård
6 mars Svenska kyrkans internationella 		
arbete
13 mars Bräcke 50% + Göteborgs stifts
arbetsgrupp för asylsökande och
flyktingar 50%
20 mars Sveriges kristna råd, mot rasism
27 mars Svenska kyrkans unga
3 april Svenska kyrkans internationella 		
arbete
10 april Stiftelsen kyrkans familjerådgivning
i Göteborg
17 april Svenska kyrkans internationella 		
arbete
22 april Ingen kollekt långfredag
24 april Svenska kyrkan i utlandet
25 april Helsjöns folkhögskola
(Kinnarumma)
Svenska kyrkan i utlandet (Seglora)
1 maj Församlingens ungdomsverksamhet
(Kinnarumma)
Åh stiftsgård (Seglora)
8 maj Svenska kyrkans internationella 		
arbete
15 maj Svenska kyrkans unga 50% +
Credo 50%
22 maj St Lukas i Göteborg 50% + Sankta
Klaras stiftelse 50%
29 maj Svenska kyrkans internationella 		
arbete

ÅTERKOMMANDE
AKTIVITETER
Bibelsamtal tisdagar ojämna

veckor i Seglora församlingshem
kl 13.30-15.00.
Alla välkomna!

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

Arbetskretsarna

i Rydboholms församlingshem
tisdagar, jämna veckor kl 16.00.
i Kyrkligt centrum, Viskafors
måndagar ojämna veckor kl 15.30.
Alla är välkomna att deltaga.

Andakt med sopplunch

Kyrkligt centrum på tisdagar kl 11.30-13.30.
Kostnad 25 kronor.

Tonkören välkomnar dig som vill sjunga och
dela en god gemenskap i Kyrkligt centrum,
Viskafors på onsdagskvällarna mellan 19.1521.00. Vill du delta i veckomässan kan du
komma 18.30.
Körledare är Cecilia Hermansson.

Välkommen till kören Cantabile som träffas
i Seglora församlingshem på tisdagar för att
sjunga. Vill du också vara med och sjunga,
kontakta körledare Lena Bjelkenberg.
Telefonnummer, se sista sidan

Våren 2011
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Onsdag
2 mars
Fastlagssöndagen
6 mars
Askonsdagen
Onsdag 9 mars
1a söndagen i Fastan
13 mars
Onsdag
16 mars
2a söndagen i Fastan
20 mars
Onsdag
23 mars
Jungfru Marie Bebådelsdag
27 mars
Tisdag
29 mars
Onsdag
30 mars
Midfastosöndagen
3 april
Onsdag
6 april
5e söndagen i Fastan
10 april
Onsdag
13 april
Palmsöndagen
17 april

Datum

10.00 Familjegudstj
SEO, CH
kk

16.00 Gitarrorkestern
MF, LB
sid 11

10.00 Mässa
LN, CH
kk

Kinnarumma

10.00 Mässa
SEO, CH

kk

14.00 Gudstjänst
MF, LB

10.00 Familjegudstj.
SEO, CH
kk

Rydboholm

18.30 Mässa
SEO, CH
16.00 och 17.00
Påskvandring sid 11

18.30 Mässa
MF, CH, LA

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH, LA

18.30 Mässa
SEO, CH

18.30 Mässa
MF, CH, LA

18.30 Mässa
SEO, CH

Viskans kapell

10.00 Gudstjänst
MF, LB
kk

10.00 Gudstjänst
MF, LB
kk

14.00 Önskepsalmer
SEO, CH

10.00 Mässa
SEO, CH
kk
18.00 Passionsgudstjänst
MF, LB

10.00 Familjegudstjänst
Svaneholm MF, LB kk

10.00 Gudstjänst
MF, LB
kk

14.00 Mässa
SEO, CH

Seglora

SEO
MF
LB
CH
LA

kk

10.00 Mässa
SEO, CH

14.00 Gudstjänst
MF, CH

16.00 Orgelinvigning
SEO, MF, CH, LB, sid 9+11

kk

10.00 Gudstjänst
SEO, CH

Kinnarumma
19.00 Mässa
MF, CH

Sven-Erik Olsson, kyrkoherde
Michael Flodhag, komminister
Lena Bjelkenberg, kyrkkomusiker
Cecilia Hermansson, kyrkomusiker
Lars Andréasson, församlingsassistent

Datum
Skärtorsdag
21 april
Långfredag
22 april
Påskdagen
24 april
Annandag påsk
25 april
Onsdag 27 april
2a sönd. i Påsktiden
1 maj
Onsdag 4 maj
3e sönd. i Påsktiden
8 maj
Onsdag 11 maj
4e sönd. i Påsktiden
15 maj
Onsdag 18 maj
5e sönd. i Påsktiden
22 maj
Onsdag
25 maj
Bönsöndagen
29 maj
kk

10.00 Gudstjänst
Svaneholm SEO, LB kk

11.00 Konfirmation
MF, LB

10.00 Gudstjänst
MF, CH

14.00 Mässa
SEO, CH

Seglora
19.00 Mässa
SEO, LB
10.00 Gudstjänst
SEO, LB
10.00 Gudstjänst
MF, LB
kk
15.00 Gudstjänst Holmen
SEO, LB
kk

Reservation för ändringar!
Om det inte står ”OBS, Ändrad tid” i Borås Tidning
och Markbladet, så gäller dessa gudstjänsttider.
TB Tomas Berndt, vik.präst
LN Lennart Nordquist, vik. präst

18.30 Mässa MF, CH, LA
10.00 Gudstjänst SEO, CH
Pilgrimsvandring sid 11
18.30 Mässa
SEO, CH
14.00 Familjegudstjänst
SEO, LB

18.30 Mässa SEO, CH

18.30 Mässa TB, LA, CH

18.30 Mässa SEO, CH

17.00 Gudstjänst
MF, CH

Viskans kapell

Telefonlista

		
		

Kyrkoherde Sven-Erik Olsson
mobiltelefon		
Komminister Michael Flodhag
mobiltelefon		
Diakon Stina Jutemar
mobiltelefon		

033-20 75 88
0706-31 82 85
033-20 75 82
0706-17 10 16
033-20 75 85
0702-56 20 83

Kyrkligt centrum
Kanslist Anna-Karin Apelqvist
Ekonomiassistent Malin Östlund
Kyrkomusiker Lena Bjelkenberg
mobiltelefon		
Kyrkomusiker Cecilia Hermansson
mobiltelefon		
Köket		
Barn- och ungdomsverksamheten
Församlingsassistent Lars Andréasson
Församlingsassistent Ann-Christin Rapp
Fritidsledare Anne Bodén

033-20 75 80
033-20 75 84
033-20 75 83
0730-22 54 91
033-20 75 89
0730-22 54 92
033-20 75 92
033-20 75 91
033-20 75 81
033-20 75 86
033-20 75 87

Vaktmästeri
Vaktmästare Tomas Rehn, Seglora		
måndag och torsdag kl 9.45-10.15, mobil
Kinnarumma månd.och torsd. kl 9.45–10.15
Vaktmästare Bo Gunnarsson, mobil		

0702-31 32 42

Ordf. kyrkonämnden, Evert Josefsson
Ordf. kyrkoråd Kinnarumma, Gunilla Claesson
Ordf. kyrkoråd Seglora, Anna-Lena Svensson
Fastighetsansvarig Johnny Ernstson
Kyrkogårdsansvarig Lennart Svensson

033-29 11 56
033-29 20 67
0320-930 26
0705-32 22 49
0320-931 16

Kyrkvärdar/gudstjänstvärdar
Seglora
Anna-Lena Svensson
Majvor och Bo Ernstson
Lars Friberg
Birgit Olausson
Gunnel Johansson
Gun-Britt Svensson
Lars Schönberg
Rydboholm
Anna-Karin Apelqvist
Kinnarumma
Ulla-Britt Beckman
Kjerstin Olofsson
Gunilla Claesson
Karin Malmgren
Viskans kapell Ragnhild och Evert Josefsson
Birgittha Hillar
Iréne Jildensved
Juhani och Ritva Niemelä

0320-930 26
033-25 30 92
033-29 51 45
033-25 30 69
033-25 30 88
0320-931 16
033-29 11 55
033-29 15 44
033-29 15 22
033-29 42 46
033-29 20 67
033-29 46 80
033-29 11 56
033-29 45 05
033-13 01 81
033-29 14 73

Seglora Kyrka och församlingshem
Svaneholms församlingshem
Kinnarumma Kyrka
Rydboholms Kyrka och församlingshem

0320-910 70
033-29 47 28
033-29 23 66
033-29 32 03

0730-22 54 93

E-postadresser finns på sidan 2.     
Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma     

