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Öppen kyrka med julvandring  

Det närmar sig jul men denna jul blir inte som tidigare jular. Vi gör oss beredda 

att fira jul på ett annorlunda sätt detta år. Det gäller även för kyrkan som 

försöker finna nya sätt att vara kyrka. I Själevads kyrka erbjuds bl a Öppen 

kyrka med julvandring bland miljöer hämtade ur julevangeliet. 

 

För Själevad Mo och Björna pastorat innebär den pågående pandemin att alla verksamhets-

grupper avslutats för året och gudstjänster enbart firas digitalt. Det samma gäller populära 

arrangemang som julmusik som detta år får avnjutas digitalt via sociala kanaler och hemsida. 

Alla kyrkor i pastoratet är dock öppna för enskilda besök, medarbetare finns på plats vardagar 

och söndagar. 

- Det var så vi kom på idén att även erbjuda en upplevelse under besöket. Det finns 

fortfarande möjlighet till ljuständning och enskild bön men nu kan vi även erbjuda en 

vandring mellan olika uppbyggda miljöer hämtade ur julevangeliet, berättar Tova 

Hellström som är diakon och arbetsledare i Själevads församling. 

Det är arbetslaget i Själevad som tillsammans byggt upp de olika miljöerna i kyrkorummet. 

- Det blir lite som ett alternativt julspel och vi använder även delar av den rekvisita som 

annars används vid de populära julspelen på julafton. 

Besökarna får ta del av Kejsare Augustus skattskrivning, Marias möte med ängeln. Herdarna, 

stjärntydarna och självklart Jesusbarnet i stallet.  

Medarbetaren på plats tillser att det maximalt är åtta personer som vistas i kyrkorummet 

samtidigt och att man håller avstånd. Separata in- och utgångar finns. 

- Vi kan dock inte helt överge tanken med julspel på julafton, så vi planerar för ett 

digitalt inslag även på julafton, hämtat från de miljöer som vi nu byggt upp, avslutar 

Tova Hellström. 

Själevad Mo och Björna pastorat satsar mycket på att synas i digitala kanaler denna jul. 

Förutom webbgudstjänster och julmusik sänds även en digital julkalender med inslag varje 

dag fram till och med julafton.  

Julvandringen i Själevads kyrka öppnar på Andra advent, söndag 6 december och kyrkan hålls 

öppen vardagar samt söndagar kl 10-14.  

 

Vid frågor, välkommen att kontakta  

Diakon Tova Hellström tel 070-301 21 13 

Kommunikatör Monica Backerholm tel 070-693 59 84. 


