Kyrkorna i Kristinehamns pastorat
Kristinehamns kyrka
är centralt belägen i staden. Kyrkan invigdes 1858 och representerar nygotikens genombrott i Sverige,
både som byggnadsstil och i fråga om material och byggnadsteknik. Karaktären för nygotiken är de
röda tegelfasader med skarpt profilerade muröppningar, tegelblinderingar och geometrisk ornamentik.
Det tog elva år att bygga kyrkan. Arkitekt var professor C.G. Brunius från Lund. Flera föremål från
Kristinehamns gamla kyrka har lyfts in i den nygotiska kyrkan, bl.a. altaruppsatsen från 1717 och den
ståtliga predikstolen från 1750. Kyrkans äldsta föremål är dopfunten från 1200-talet och triumfkrucifixet
från 1300-talet. Tre mässingsljuskronor från 1600-talet finns i kyrkorummet samt ett flertal epitafier från
1600- och 1700-talet. I de två tornen hänger tre klockor, de äldsta är från 1665 och den största, som är
från 1724, väger två ton.

Visnums kyrka
invigdes 1733. Den är byggd i trä och klädd med spån. Av virket från den gamla medeltidskyrkan som
revs 1734 byggde man klockstapeln. Predikstolen kommer från den gamla medeltida kyrkan och är
tillverkad av bildhuggaren Bengt Svensson från Kristinehamn.
Altaruppsatsen från 1745 visar nederst Kristus på korset, däröver den triumferande Kristus och överst
strålglorian tillsammans med andra symboler. Från den gamla kyrkan kommer flera medeltida föremål,
t.ex. triumfkrucifixet, en Sankt Olofsbild och ett altarskåp.
Visnums kyrka är vägkyrka 6-10 juli kl. 14-18. Det blir visning av kyrkan och vi bjuder på fika.

Björneborgs kyrka
uppfördes i tegel och invigdes 27 maj 1956. Arkitekt var Cyrillus Johansson. Koret avskiljs från övriga
kyrkan med en valvöppning. I koret finns en stor väggmålning av Sven Rapp. På södra takfallet finns ett
fönster, vars vinkel är noga avpassad för att ge solljus över altarbordet och väggmålningen under gudstjänsttid.
Altaret är murat i tegel och altarkorset och altarljusstakarna är tillverkade av Lars Holmström, Arvika.
Väster om korvalvet finns predikstolen i trä och söder om korvalvet finns en dopfunt i tegel. Kyrkans
orgeln är byggd av E.A. Setterquist & Son, Örebro.

Rudskoga kyrka
invigdes 1777 och ersatte då en medeltida kyrka. Kyrkan har ett brett och rymligt kyrkorum i gustaviansk
stil med tornet placerat på den norra långsidan, vilket är ovanligt. Flera medeltida inventarier finns bevarade, bl.a. Värmlands äldsta madonnaskulptur från slutet av 1100-talet och ett medeltida helgonskåp.
Kyrkans altaruppsats är av en typ som är vanlig i värmländska kyrkor. Den tillkom redan 1707 och hörde
alltså till den gamla kyrkan. Två brudbänkar härstammar också från 1700-talet medan altaruppsatsen
gjordes till den gamla kyrkan redan 1690.

Ölme kyrka
Den första kristna kyrkan här byggdes på 1100-talet och var en kyrka av trä. Den ersattes på 1300-talet
av en stenkyrka. Den blev så småningom för liten och en ny kyrka byggdes 1787 av byggmästare Gustaf
Westman från Skövde. Den invigdes 1788.
Dopfunten kan dateras till 1200-talet liksom en gravhäll som finns att se i vapenhuset. Altartavlan är en
målning av Pehr Hörberg från 1798 och skildrar Jesus undervisande i templet. Predikstolen skänktes till
kyrkan 1788 av fru Johanna Schröderhielm, hustru till biskop Herman Schröderheim. Den järnbeslagna
dörren som leder in till sakristian sägs komma från Saxholmens borg.

Visnums-Kil kyrka
uppfördes i sten och stod klar 1756. Bland inventarierna finns flera medeltida föremål bevarade. Altarskåpet är ett svenskt arbete från slutet av 1400-talet. En madonnaskulptur dateras till 1200-talet och
triumfkrucifixet härrör från 1300-talet.
Visnums-Kils kyrka har även en skulpturgrupp föreställande Sankt Göran och draken vilken är den enda i
sitt slag i Karlstads stift. I kyrkan finns flera äldre textilier, bl.a. en turkisk brudpäll från 1667.

Information om våra gudstjänster, musikarrangemang med mera hittar du i kommande annonsering, på våra Facebooksidor eller på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/kristinehamn. Du kan också ringa pastorsexpeditionen som är öppen måndag-fredag kl. 10–12.
Kristinehamns Lokal-TV har hjälpt oss att spelade in ”mini-gudstjänster” från pastoratets kyrkor som sänds på det analoga Comhem nätet.
Du kan också gå in på vår hemsida och klicka på länk för att se gudstjänsterna.

