
Äntligen börjar restriktionerna att lättas i vårt samhälle
vilket är väldigt roligt, spännande, efterlängtat,
hoppfullt och lite läskigt. Detta innebär såklart mycket
nya möjligheter för oss som församling och gemenskap
att ses igen. Därför så kommer här lite information om
vad som händer under juni månad i kyrkan. Det finns
även en affisch på vår hemsida med samlad
information om vad som händer i kyrkan under juni!
Äntligen vänner, får vi öppna upp! 

Varje torsdag i juni månad kommer vi att ha Öppen
kyrka kl. 10-12. Välkommen att delta i gemenskap, fika,
samtal och bön!
Söndagarna 13 juni och 27 juni bjuder vi in till Picknick-
kyrkfika utanför kyrkan 11.30 efter att vi har firat webb-
gudstjänst hemifrån. Medtag eget fika och dryck! 
Onsdagen den 16/6 samt tisdagen den 29/6 så bjuder vi
in till en Sommarpromenad i vår härliga natur. Vi ses
klockan 18.30 vid Ymergården och går en sväng
tillsammans och samtalar om tron och livet. 
Tisdagen den 22 juni så bjuder vi in till Grill/picknick
kväll utanför kyrkan. Klockan 18.00 tänder vi elden, ta
med en korv eller vad du vill äta och kom och umgås!
Mer information finns på nästa sida i det här bladet.
Kom igen! Det blir kul! 

Eftersom vi i församlingen har planerat, förberett och
lagt ner mycket arbete för att fortsätta med digitala
gudstjänster och våffelkvällar under sommaren så
beslutade vi i församlingsledningen (Styrelse, V&U,
Äldste) att vi inte kommer att öppna upp våra
gudstjänster under juni och juli månad. Däremot så
siktar vi på att öppna upp vår första gudstjänst i augusti
alltså den 8/8 igen! 

Barn & Ungdom
Dags för att planera sommaren 2021 nu! 
För frågor kontakta Sara

Veckobrevet
Information
Här kommer lite information till alla er som är  75 år eller äldre!
För dig som är 75 år eller äldre så finns det möjlighet att låna en
iPad (surfplatta) från Vård och Äldrenämnden i Borås. I
samband med att du lånar en iPad därifrån så kan man även få
hjälp med att komma igång och lära sig hur man använder den.
Du får låna den i 3 år och kan sen köpa den till restvärde. Vill du
veta mer så kontakta Birgitta Joelsson på mobil: 0709-30 21 32
eller Maria Jonsson Äldre konsulent i Borås stad på mobil 0768-
88 82 90.

De som tagit studenten har fått sms kring hur de anmäler sig.



Vad gillar du att göra på fritiden?
Jag älskar att umgås med min familj och mina vänner, att spela
spel tillsammans. Jag älskar ligga i soffan och kolla på tv, de få
stunder jag får chansen nu när jag har en 1 och ett halvt åring
hemma!
Vad uppskattar du mest med församlingen?
Att det är som en stor extra familj! Gemenskapen man har med
så många människor i olika åldrar.
Ditt bästa tips i pandemitider?
Se till att få någon form av social kontakt, genom tillexempel
videosamtal eller uteträffar.
Bästa kyrkfika?
Jag har ju tyvärr lite allergier vilket begränsar mina val men
Drömrulltårtan blir jag väldigt glad av.. det är väldigt gott!

Vad gillar du att göra på fritiden?
Jag letar efter en rolig hobby, ge mig gärna tips! Jag gillar att
baka, vara ute i naturen, kolla på tv och jag är en typisk
familjemänniska, gillar att vara runt mina släkt och vänner.
Vad uppskattar du mest med församlingen?
Just nu saknar jag kören, att få sjunga tillsammans med andra.
Så gemenskapen och att få samlas kring något att göra
tillsammans. Jag uppskattar också vi är en positiv, öppen och
familjär församling.
Ditt bästa tips i pandemitider?
Försöker följa restriktioner och träffa folk ute, hitta på roliga
saker som ändå går att göra.. tex djurparken. Att lära sig
uppskatta det som man i vanliga fall ofta tar för givet. Att
digitalt spela sällskapspel är superroligt!
Bästa kyrkfika?
Det finns mycket gott, men det finns inget som slår Ragnhilds
nybakta frallor med ost och gurka!!!

Lär känna församlingen
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                      Församlingsmedlem &       
                      Styrelsen i BU

Johanna Melin
Församlingsmedlem & 
Styrelsen i BU

Linn Dalesjö Wramdemark
Församlingsmedlem &
Ordförande i BU

Vad gillar du att göra på fritiden?
Jag är jättemycket med vänner och familj. Jag tycker om att ta
promenader med hunden och sjunga och spela musik.
Vad uppskattar du mest med församlingen?
1.Gemenskap, att jag har fått knyta band med mina gamla och
nya vänner. Många av mina närmsta vänner är också med i
kyrkan.
Ditt bästa tips i pandemitider?
Ta många promenader med vänner och en hund om du har.
Bästa kyrkfika?
Vetekransar och  helst röd saft!!

Intervjuer:


