Kyrkfönstret
Jul är ljus och glädje, tomte och julklappar.
Men julen ger också en inblick i tillvarons innersta
mysterium, och om vem Gud egentligen är.
Barnet i krubban är Gud mitt ibland oss. Sedan
Jesu födelse är bilden av Gud förändrad. Genom
historien har bilden av Gud växlat och ofta är det
maktens tema som varit den bild som människan
haft av Gud. Julbudskapet talar om något annat,
om ett barn som utmanade gudsbilderna om makt
och allt som har med styrka och överlägsenhet att göra. Barnet Jesus
utmanar där makt och människor ställt sig själva i centrum.

Eftersom förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än åtta deltagare är kvar så innebär detta för Kristinehamns pastorat att
vi inte kan fira fysiska gudstjänster under julhelgen heller.
Vi fortsätter istället att erbjuda digitala gudstjänster för julhelgen enligt följande:
• Fjärde söndagen i advent 20/12 från Rudskoga kyrka
• Julafton 24/12 från Österviks kapell • Juldagen 25/12 från Visnums kyrka
• Söndag 27/12 från S:t Olavs kapellet, Kristinehamn
Länken till den digitala gudstjänsten hittar du på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kristinehamn
och på församlingarnas Facebooksidor
Vi kommer att ha öppen kyrka med möjlighet till ljuständning och stillhet.

Vi lever med bilden av Gud som ett mysterium, som är osynlig och oåtkomlig för oss människor och bilden av det lilla Jesusbarnet, den enkla
människan, den korsfäste befriaren. När vi talar om Gud på det ena sättet
så finns den andra bilden med och är en förutsättning för den andra och
tvärtom.

Öppettider Kristinehamns kyrka:
Vardagar
13.00-16.00
Julafton 24/12
10.00-14.00
		
19.00-21.00
Juldagen 25/12
10.00-12.00
Annandag jul 26/12 10.00-12.00
Söndagen den 27/12 10.00-12.00

Jesus är Gud själv på jorden. Utan honom hade vi varit utlämnade åt våra
egna funderingar om vem Gud är. Nu ser vi att Gud kommer underifrån
med kärlek och ödmjukhet. I mötet med Kristus utmanas allt det som är
uppblåst och själviskt också hos oss själva. Det är barnets och kärlekens
utmaning som kommer underifrån – utan hotfullhet som utmanar oss. Inför
barnet faller alla mina masker och jag befrias till att vara mig själv. Till att
vara människa.

Öppettider i våra landsbygdskyrkor:
Julafton 24/12
Rudskoga kyrka
10.00-12.00
Björneborgs kyrka
19.00-21.00
Juldagen 25/12
Visnums kyrka
10.00-12.00
Ölme kyrka
10.00-12.00
Visnums-Kils kyrka
14.00-16.00

I dessa tider av pandemi så är julen en verklighet även här och nu trots att
förutsättningarna ser annorlunda ut. Det blir inga stora julgudstjänster i år,
det blir inga stora släktkalas eller julfester. Vi kommer inte att kunna fira jul
som vi brukar. Det blir annorlunda men ändå så förmedlas bilden av Jesus
som föds i ett stall i år med. Budskapet är detsamma och Gud är den samme och hälsningen till oss är att det är jul även i år, men förutsättningarna
för firandet är annorlunda.

Information om Nyårshelgen kommer i Nya Kristinehamns-Posten
onsdagen den 30/12 och på sociala medier.

Vi vill önska er alla en God jul och ett Gott nytt år!

God jul och frid!
I år blir det ett annorlunda julspel

Stefan Dalevi
Kyrkoherde

I 24 år har församlingens barnkörer spelat upp ett
Julspel i Kristinehamns kyrka på julaftons morgon.
I år blir det tyvärr inte så.
Istället erbjuds möjligheten att på egen hand gå
någon av våra två olika slags vandringar.
Vandringarna kommer att finnas tillgängliga från
och med idag fredag och finns kvar till och med
söndagen den 10 januari.

Ställ upp
i kyrkovalet

Den ena är utomhus runt kyrkan och man börjar
vid ”Herdarnas äng”, som är i fönstret över kyrkporten. Sedan kan man antingen följa ”Herdarnas
väg” mot stallet i ”Betlehem” eller så kan följa de
”Vise männens väg” mot stallet.
Utevandringen kan man gå mellan kl 16 och 22.
Det finns också en vandring inne i kyrkan, där man
får följa Josef och Marias väg till stallet i Betlehem.
Den kan man gå när kyrkan är öppen.

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.

På båda vandringarna kommer det finnas skyltar med text på. Om man har en
telefon som kan läsa av QR kod kan det vara bra att ha med hörlurar till telefonen så får man lite julmusik till.
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Välkommen till ett spännande äventyr!

BRYT EN
TRADITION

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

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act
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Julhelg i Kristinehamns pastorat
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