Kyrkfönstret
Betraktelsen

Allhelgonahelgen
Fredagen den 5 november
Öppet hus i pastoratets alla kyrkor kl. 14.00–18.00 och
Ljusets kapell kl. 16.00–18.00

Alla helgons dag lördagen den 6 november
kl. 14.30 Spelar Frälsningsarméns musikkår utanför Ljusets kapell
kl. 15.00 Andakt i Ljusets kapell, Johanna Larsson

Minnesgudstjänster på Alla helgons dag
kl. 15.00 Visnums kyrka, Elias Tranefeldt. Sång av Andrew McQuire
kl. 15.00 Rudskoga kyrka, Ingemar Elf. Sång Annika Bohlin
kl. 18.00 Kristinehamns kyrka, Stefan Dalevi m. fl. Sång av Vivacekören
under ledning av Mats Backlund
kl. 18.00 Björneborgs kyrka, Elias Tranefeldt. Sång av Andrew McQuire
kl. 18.00 Ölme kyrka, Jenny Persson. Sång av körmedlemmar ur No Silence
kl. 18.00 Visnums-Kils kyrka, Ingemar Elf. Sång av Annika Bohlin

Nu är vi inne i den s k mörka årstiden. Min upplevelse är att vi i denna tid pratar mycket om hur
året har varit, särskilt kanske i år med tanke på
pandemin. Många människor tänker då kanske
tillbaka på inställda resor eller annat som inte blev
av. Särskilt går väl tankarna tillbaka hos dem som
under året har förlorat en älskad människa genom
döden. De sörjande minns då det som var och
människor som betydde mycket för dem.
Så blir det också när vi firar minnesgudstjänster i våra kyrkor på alla helgons dag den 6 november. Men att vända blicken tillbaka är bara ett sätt
att bemöta döden. Ett annat sätt som också får plats i våra gudstjänster är
att vända blicken framåt. I detta perspektiv är inte döden så mycket slutet
på något utan början på något nytt. I kyrkan talar vi om ett nytt liv, som
finns för både de som dog men också för dess nära och kära. Hur precis
livet efter döden ser ut beskrivs inte detaljerat i Bibeln men texterna talar
om ett liv nära Gud, utan tårar och smärtor men med insikt om vad som
meningen med allt som hände i våra liv och vem vi egentligen är.
Ett annat nytt liv väntar på människor som under en lång tid och på gott
och ont har funnits där för en döende person. Empatin och insatserna för
en älskad person i livets slutskede kan vara så stora att jag ibland känner
att jag måste påminna efterlevande på ett sorgehusbesök eller i en sorgegrupp: din man, din fru, din sambo är död… Men du lever!” Jag ska ge er
en framtid och ett hopp”, säger Gud i Bibeln (Jer 29:11) Det är vårt kristna
hopp, att framtiden kommer emot oss i Gud, med nya möjligheter. Och
faktiskt är det bara i detta perspektiv, framåtriktat, som livet kan levas.

Prästfest i
Visnums-Kils kyrka
Fredagen den 19 november
kl. 18.00
Underhållning, lotteri m.m.
Varmt välkomna!

Ibland måste man ta sig fram med små steg. Ett steg kan vara att ta sig
ut och att komma till en av våra stämningsfulla minnesgudstjänster på alla
helgons dag. I Kristinehamn tänder medlemmar av Bro och Kristinehamns
Rotary Klubb inför gudstjänsten 300 marschaller på den mörka kyrkogården utanför kyrkan. Ljusen kan då symbolisera vårt hopp att Gud finns med
också i det svåra.
Jag önskar er alla en välsignad höst.
Er präst
Sven Jebsen

”Den yttersta tiden”

Känner du någon eller vill du kanske själv vara
med och engagera dig för kyrkans framtid?
Val till församlingsråd i Kristinehamns pastorat. Nu är det återigen dags att bilda
nya församlingsråd i våra församlingar i Kristinehamns pastorat. Ett församlingsråd fungerar som en styrelse för den lokala församlingen. Den ska inspirera till
utveckling och nytänkande samt ta tillvara på den tradition som finns i kyrkan.
Församlingsrådens olika uppgifter regleras i kyrkoordningen.

Vem får förslå?

Du som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan
och folkbokförd i församlingen, har rätt att föreslå
kandidater. Det är sedan kyrkofullmäktige i
Kristinehamns pastorat som beslutar vilka som
blir valda till församlingsrådet, utifrån den
nomineringslista som församlingen sammanställer.

Vem kan du föreslå?

Den förslås ska vara döpt, medlem i Svenska
kyrkan, fylla 18 år senast på dagen för
nomineringsmötet, vara folkbokförd i Kristinehamns pastorat. Du får föreslå
dig själv. Detta är ett opolitiskt val. Du kan däremot inte föreslå någon som är
anställd i Kristinehamns pastorat.

Följande datum är det nomineringsmöten:
Församling

Dag

Plats

Rudskoga		
Ölme		
Visnum		
Kristinehamn
Visnums-Kil

14 november
16 november
21 november
28 november
28 november

Kyrkan ca kl.17.00
Församlingshemmet kl.18.00
Kyrkan ca kl. 12.00
Församlingshemmet ca kl. 12.00
Kyrkan ca kl.12.00

Digitala bibelstudier med prästerna Jenny Persson och Elias
Tranefeldt. Vi ses via Zoom kl. 19.00–20.15 fyra onsdagar med start
den 17/11 och gräver ner oss i framförallt Uppenbarelseboken.
Härifrån är många av de färgstarka och dramatiska texterna vid
kyrkoårets slut hämtade och vi gör en återblick på dessa så här vid
kyrkoårets början!
17/11 Apokalyptiska texter och bilden av en värld som faller samman.
24/11 Uppenbarelsebokens struktur och innehåll.
1/12 Uppenbarelsebokens tolkningar och tillämpningar I.
8/12 Uppenbarelsebokens tolkningar och tillämpningar II.
Anmälan till elias.tranefeldt@svenskakyrkan.se

Vill du vara med och
sälja på vår julmarknad?
Kristinehamns pastorat anordnar
i år en julmarknad i utomhusmiljön
vid Café Pärlan i Skärgården.

Marknaden är kl. 14.00–18.00
söndag den 5 december
Säljplatsen kostar 150 kr och kommer
oavkortat skänkas vidare till Act Svenska
kyrkans julkampanj. Det kommer finnas
några elplatser, de kostar 250:Vid frågor kontakta anneli.v.magnusson@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kristinehamn

