Kyrkfönstret
Betraktelsen
Det finns någonting så vackert i tillvaron,
så vackert att jag förundras varje gång jag stillar
mig tillräckligt för att kunna uppfatta det.
Där finns skönheten i den stadiga, lugna rytm
som får hösten att skifta färg till de lugna, bruna
toner som betyder både vilotid och tid för
beskydd mot kylan. Där finns skönheten och
lugnet i att njuta av ett alldeles nystädat hem
och skönheten i en älskad väns lite slitna ansikte.
Den skönhet jag tänker på är inte tillrättalagd och
retuscherad, den finns bara där, runt omkring
oss, fast vi kan behöva stanna upp för att kunna ta emot den.
Vi får också ta emot skönheten i oss själva, för den finns där vare sig vi
tror det eller inte. Den syns starkast när vi inte retuscherar oss själva, när
vi är de som vi är och visar oss mitt i all vår slitenhet och skörhet. Kanske
kan vi inte alltid se den själva men i andras ögon, de som verkligen ser oss
sådana som vi är, kan vi ana vår egen skönhet.
Guds ögon ser på oss, hela oss, med kärlek och omsorg. Gud ser vår
skönhet, mitt i allt det spruckna och brustna.

Allhelgonaveckan i Kristinehamns pastorat
I år tvingar corona-pandemin oss alla till anpassningar i våra liv och situationen
påverkar också Allhelgona helgen. Vi är tacksamma att vi i de mindre församlingar i Rudskoga, Visnum och Visnums-Kil ändå kan fira Alla helgons dag som
vanligt. I Ölme församling justerar vi traditionen lite och firar minnesgudstjänsten
två gånger i rad för att tillgodose att offentliga folksamlingar inte får bli större än
50 personer.
I Kristinehamn kan vi inte anpassa oss till denna begränsning på samma enkla
sätt, normalt besöker flera hundra personer den stora minnesgudstjänsten i
kyrkan där namnen av alla avlidna tillhörande Kristinehamn blir upplästa. I år
sänder vi denna högtidliga gudstjänst för alla på internet.
Den är redan inspelad och sänds från fredagen den 30 oktober (länken hittar
ni bl a på vår hemsida svenskakyrkan.se/kristinehamn). Vi befinner oss i en
situation där vi alla måste öva oss i tålamod och undvika direkta kontakter.
De som mist någon närstående under året har fått en inbjudan till en av våra
mindre minnesgudstjänster.
Vi erbjuder under hela helgen många olika alternativ för dig som vill hedra
och minnas någon saknad anhörig, tända ett ljus eller be en bön. Vi hoppas
att något passar också dig i din livssituation.

Margareta Melin uttryckte det så här i en bön:
Du som ville mitt liv
Och har skapat mig efter din vilja,
Allt känner du och omsluter med ömhet,
Det svaga lika väl som det starka,
Det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
Utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl
Lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda
Så att jag kan vara till välsignelse.
Jag prisar din vishet,
Du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.

Kristinehamns kyrka är öppen med möjlighet till tyst bön och ljuständning
i en stämningsfull atmosfär.
Onsdag 28/10 kl. 17.00-19.00, torsdag 29/10 kl. 17.00-19.00, fredag 30/10
kl 14.00-18.00, lördag 31/10 kl. 14.00-16.00 och söndag 1/11 kl.16-18. Namnen på alla avlidna från det gångna året visas i kyrkan. För dig som vill prata
med någon finns det alltid en präst eller diakon tillgänglig i kyrkan.
Fredag 30/10 är alla kyrkor i pastoratet samt Ljuset kapell öppna och
bemannade kl. 14-18
Lördag 31/10 Alla helgons dag kl. 14.30 spelar Frälsningsarméns musikkår
utanför Ljusets kapell och 15.00 är det andakt i kapellet
Söndag 1/11 kl.11.00
firas gudstjänst i
Kristinehamns kyrka,
Ingemar Elf

Må Guds omsorg och välsignelse följa dig var du än är
och vad som än händer
önskar dig
Jenny Persson,
präst i Kristinehamn

Ställ upp
i kyrkovalet

Hör av dig till oss på
0550 – 879 70
(vardagar kl 13.00-16.00)
om du är orolig eller vill
att vi ska be en bön eller
tända ett ljus just för dig.
Det gör vi gärna!

”Klassiska pärlor”
Jan Persson med familj
Insamlings konsert till förmån för
Cancerfonden.
Miniutställning kring bröstcancer av
Johan Marshall, Linnea Kihlström.

Se människan
En lovsångsgudstjänst om
människors storhet.

SK20025

Rudskoga kyrka 8/11 kl. 16.00

Vill du vara med
och göra skillnad?
Då kan uppdraget
som förtroendevald i
Svenska kyrkan vara
något för dig!

Kyrkovalet söndagen den 19 september 2021 är viktigt eftersom
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är
beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och
andra en möjlighet att påverka.
Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste:
Tillhöra Svenska kyrkan. Vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet
samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan. Fylla
18 år senast på valdagen. Vara kyrkobokförd i det område valet gäller
(för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).
Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet
hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp eller på
www.svenskakyrkan.se/kristinehamn.
Har du frågor kontakta Karlstads stifts valhandläggare Ingrid Kåwe
054-17 24 50, ingrid.kawe@svenskakyrkan.se

Ölme kyrka 15/11 kl. 18.00
Bilder av fotograf Fanny Lundström.
Sång NoSilence, Jenny Persson m. fl.

www.svenskakyrkan.se/kristinehamn

