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Kyrkoherden har ordet

Och det blev fred på jorden…
Dessa dagar för 107 år sedan blev det frid
på jorden! Precis så som änglarna sjunger i
julevangeliet ”fred på jorden…”
Fast den här freden på jorden var mitt i ett
pågående världskrig. När första världskriget
började augusti 1914 så sade man: ”Vid
jul är vi tillbaka!” Men när julen kom hade
redan en miljon människor blivit dödade
eller skadade vid västfronten.
Befälhavarna började inrätta sig på ett långt
krig och skickade julgranar till fronten –
inklusive ljusen.
Och sedan blev det fred. Det finns många
brev som beskriver denna händelse: ”Man
kan nästan inte tror det – fast det är sant. När
gryningen kom så började engelsmännen
vinka mot oss – och vi vinkade tillbaka. De
började komma ut ur skyttegravarna och gå
mot oss. Vi tände våra julgranar och kom
också ut ur skyttegravarna. Någon hade
klockor som vi ringde i. Alla började vandra
runt mellan våra olika ställningar. Ingen av
oss kom ens på tanken att börja skjuta. Vi
stod där – ärkefiender bredvid varandra och
sjöng julsånger med varandra…”
Man bytte cigaretter med varandra och
önskade varandra en god jul. Det finns
berättelser om levande ljus som lyste
upp slagfält och fotbollsmatcher som
spelades på slagfälten. Det ska ha funnits
hundratals sådana händelser denna jul 1914.
Befälhavarna på bägge sidor var maktlösa
mot detta!
På västfronten mellan Schweiz och norrsjön
– på mer än 800 km hände det som aldrig
händer i ett krig: vapnen tystnade och
soldaterna firade jul med varandra… Ibland
fram till annandag jul och i några exempel
till och med till februari månad.
Julens fredsbudskap skapade fred i ett
våldsamt och meningslöst krig. Den stilla
nattens lugn fick bomber och granater att
tystna! Fiender blev bröder. Bilden av det
lilla barnet i krubban var starkare än bilden
av fienden som de mäktiga ville teckna i
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människornas huvuden. En sådan kraft finns
i julens berättelse.
Och jag önskar mig denna julefrid i en
pågående pandemi. Visst, det har blivit
bättre med vaccin och öppnade gränser.
Men överallt i Europa stiger siffrorna i
dessa dagar. Vad ska det bli? Kommer
begränsningarna tillbaka? Jag vet inte,
samtidigt som jag längtar efter lugn och
ro. Jag längtar efter ljuset som kommer till
oss i det lilla barnet som föddes i stallet i
Bethlehem och som hade kraften att skapa
frid och fred i ett pågående världskrig…
Dock än är det inte över. Än så länge
behöver vi begränsa oss och ta hand om
våra medmänniskor. Vi behöver ta ansvar.
Och jag är glad att regionen använder
Närhetens kyrka sedan november månad
för att vaccinera och utöka skyddet mot
detta virus. Samtidigt passar vi på att sälja
bröd, som vår husmor Catarina har bakat,
till förmån för vår önskegran. För även i
år finns det barn och familjer i Kil som har
det svårt att klara julen. Att få en julklapp
eller att kunna ge sina barn en julklapp –
eller bara julmat. Vill ni bidra till denna
insamling så finns uppgifter i denna Kilskrift
– eller så går ni till biblioteket, hämtar en
önskelapp och köper en julklapp! Och du
som är i behov av hjälp får gärna höra av dig
till pastorsexpeditionen så tar någon av oss
präster och diakoner kontakt med dig!

Att ta ett steg mot varandra – det kan vi
även göra idag.
Och just detta påminner våra julkrubbor
oss om som vi ställer upp i våra kyrkor och
som kommer att hänga på innergården till
Närhetens kyrka.
Vi är många som längtar efter värme och
glädje i våra hjärtan. Jag önskar oss att vi
må hitta denna glädje som vi längtar efter.
Jag önskar att vi bär med oss denna värme
för att sedan sprida den i vår allt för mörka
värld! Så som änglarna i julevangeliet
sjunger:
Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt
dem han har utvalt.
Ha en välsignad advents- och jultid!
Olaf Traulsen, kyrkoherde

Tyvärr är det många som mår dålig dessa
dagar. Om ett sätt att hantera det kan ni
läsa här i mittuppslaget i artikeln om Lisa
Nyberg.
Än idag längtar vi efter fred – den yttre som
soldaterna 1914 och den inre när vi mår
dåligt. Krig, terror, ångest och fattigdom
finns överallt i vår värld. Ja, till och med
i våra hem och familjer finns strider och
konflikter. De svaga hamnar vid utkanten
– liksom det lilla barnet i krubban – fattig,
hemlös och utan plats i världen. Men detta
barn ropar inte efter hämnd eller gottgörelse.
Detta barn vill göra slut på detta. Han ligger
i krubban utan vapen och avväpnande. Han
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trollar fram ett leende i stela ansikten. Han
sträcker fram handen så att vi får hitta fred.
Så att vi får försonas – med oss själva, med
våra fiender och med det som har blivit
främmande.

Ansvarig utgivare: Dan Olsson, kanslichef, 0554-68 80 92
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping 2020
Upplaga: 5 400 ex

Nya dopklänningar att låna
Dopklänningen är ofta vit och mycket längre än barnet. Det är en symbol
för att barnet får växa in i tron och att Guds kärlek och nåd är större än
vad vi kan förstå. Det finns inga regler för vad man ska ha på sig, men det
är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop.
I vissa familjer har en dopklänning funnits
i många generationer. Ibland har man också
broderat barnens namn och dopdatum på
klänningen. För dessa familjer blir detta
ett tydligt tecken på samhörighet över
generationerna.
På grund av pandemin har många dop
skjutits upp och kanske har barnet hunit
växa ur familjens dopklänning under tiden.
I våra församlingar finns det dopklänningar
att låna. De flesta klänningarna passar barn

Önskegranen

ca 3-12 månader. Några av klänningarna har
funnits till utlåning i många år och kanske
har det blivit en tradtion i några familjer att
använda dom. Märit Arpi, diakonassistent,
har virkat och sytt två nya klänningar
som också finns att låna ut. En av de nya
klänningarna passar till en 2-4 åring med
spring i benen!

Alla barn har rätt till en fin jul!
Julklappar och julmat är för
många en självklarhet. Men inte
för alla.
Önskegranen finns för dig som
bor i Kils kommun och är i
behov av stöd.

Vill ni låna dopklänning så bokar ni
den samtidigt som ni bokar dopet via
pastorsexpeditionen.

Läs mer på hemsidan

svenskakyrkan.se/kil

Uppfyll en önskan!
I Önskegranen hänger önskningar från
barn 0-18 år.
Vill du bidra med en julklapp
gör du så här:
1. Ta en önskning från Önskegranen på
Biblioteket i Kil.
2. Handla julklappen som önskas.
3. Lämna in julklappen tillsammans med
BETALA ENKELT
önskningen på pastorsexpeditionen,
Närhetens kyrka MED
i Kil, senast
13 dec kl. 12.
SWISH
Frykeruds
församling
Kils pastorat

Vill du bidra med pengar till julmat så kan
123 202 9742
du göra på tre olika sätt:
•
Lovisa Larsson, 1 år, har en virkad
dopklänning på sig.

Loke Wedin, 3 år, fick testa den nysydda
dopklänningen som Märit Arpi sytt utav
en damskjorta.

DOPET ÄR EN GÅVA!
Ett litet barn har kommit till världen.
Det vill vi gärna fira tillsammans med er.
Välkommen till dop!

•
•

Swisha din gåva till
Öppna Swish-appen och
123 202 9742.
skanna QR-koden.
Lämna in din gåva kontant
på pastorsexp., Närhetens kyrka i Kil.
Sätt in din gåva på plusgirokonto
12 15 73-0. Märk din insättning
”Önskegranen”.

Alla insamlade medel omvandlas till presentkort som delas ut till de som önskat sig julmat.
Samarbete mellan:

Kontakta pastorsexpeditionen så
hjälper vi dig med din bokning.
0554-68 80 80
svenskakyrkan.se/kil/dop
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Sång, rörelse, glädje och nya vänner!
Måndagar kan för många kännas
tunga, men för Anki Johansson
är det en av veckans mysigaste
dagar! Tillsammans med barn i
åldrarna 0-10 månader och deras
föräldrar startar hon varje vecka
med Babyrytmik.
Anki Johansson är kantor i Kils pastorat
sedan 2013. Förutom Babyrytmiken på
måndagar leder Anki kyrkokören i Boda,
TonNära och Miniorkörerna samt spelar vid
gudstjänster och förrättningar. Vårterminen
2014 startade hon sin första grupp med
Babyrytmik i Kil. Babyrytmik går ut på att
barnen får höra föräldrarnas röster och att
skapa en närmare kontakt mellan dem.
- Med hjälp av sånger, ramsor och rörelser

Anki är mån om att det ska bli en bra
mix av både nya och traditionella sånger
och ramsor.
4

stimuleras och utvecklas många av barnens
sinnen. Vi använder färgglada tyger som
fångar ögat, rytmikinstrument som barnet
får lyssna och titta efter och händerna bakar
en kaka på barnets mage, berättar Anki.
Det finns två grupper, en för barn i ålder
0-5 månader och en för 6-10 månader. När
gruppen är slut finns det tid för fika och för
föräldrarna att umgås. Något som pappa
Henrik Sunesson och sonen Vilgot tycker
om.
- Det är skönt att få komma ut efter
Corona och träffa jämnåriga barn och deras
föräldrar. Det bästa med Babyrytmiken är att
man får en journal av musik och ramsor som
man kan sjunga tillsammans, säger Henrik.
Eftersom barnen växer snabbt så hinner de
bara gå en till två terminer. Sara Persson har
tidigare gått med storebror men nu är det
Märtas tur att vara med.
- Det är en mysig stund tillsammans för
bara oss två, utan syskon, säger Sara.
Som alltid med små barn så är det de som
styr tillvaron. Sömn, blöjbyte och hunger
går inte att undvika, men Anki är tydlig med
att det är helt okej att gå ifrån, komma sent
eller göra det som krävs för att barnen ska
vara nöjda.
- Det bästa med att ha Babyrytmik är att
få se vad musik och rytmljud gör med dom
små. Glädjen i barnens ögon och barnens
uttryck är underbart att se!

Henrik Sunesson och sonen Vilgot tycker
det är härligt att få träffa jämnåriga barn
igen efter pandemin.

BABYRYTMIK VT2022
Kyrkans gård. Terminstart 31/1.
6–10 månader måndag 10–10.30
0–5 månader måndag 11.15–11.45
Anmälan öppnar 1/12, anmäl er direkt
till Anki 0554-688096

Nya julkrubbor i kyrkorna
Nya julkrubbor har införskaffats till
Stora Kils kyrka och Frykeruds kyrka då
de gamla var trasiga och saknade delar.
Förutom att det är fina julkrubbor att
beskåda så var även syftet med inköpet att
få julkrubbor i våra kyrkor där figurerna
inte kan förknippas med exempelvis
någon speciell hudfärg eller etnicitet,
utan julkrubban ska vara till för alla som
kommer till våra kyrkor i juletid. En
julkrubba är ju faktiskt en påminnelse om
varför vi firar jul.
Julkrubban som är inköpt till Stora Kils
kyrka är träsniderier från hjärtat av
Dolomiterna, det berömda Val Gardena.
Många framgångsrika skulptörer från
Val Gardena har bidragit till att deras
träsniderikonst har blivit så känt och nu
beundras det över hela världen.

Frykeruds krubba har formgets
av Björn Köhler som är en väländ
konstnär från Erzgebirge, Tyskland.
Förutom julkrubborna i pastoratets
fyra kyrkor kommer vi även i år att
sätta upp julkrubban på innergården
vid Kyrkans gård. En julkrubba som
lyser upp i decembermörkret!
Besök gärna kyrkorna i juletid
och ta en titt på julkrubborna!

En julkrubba är ett arrangemang
av figuriner, som tillsammans gestaltar
Jesu födelse. Under 1900-talet spreds
traditionen i både kyrkor och hem.

Mötesplatser för vuxna

Gemensam glädje
TRIVSELTRÄFFAR. Underhållning,

musik och gemenskap för församlingsbor i
Boda och Frykerud.

Frukostdags!
HERR- & DAMFRUKOST. Frukost i
gemenskap är en bra start på dagen!

Herrfrukost:
Måndag 6/12 kl. 10.30 i Equmeniakyrkan i
Kil - Torsdagar, jämna veckor, kl. 9, start 13/1
Fagerås, TonNära sjunger advents och julsånger. Boda - Fredagar, ojämna veckor, kl. 9, start 21/1
Måndag 14/2 kl. 10.30 i Boda
Damfrukost:
Måndag 14/3 kl. 10.30 i Fagerås
Kil - Torsdagar, ojämna veckor, kl. 9, start 20/1

Handarbeta tillsammans

Fikasugen?

Träff för daglediga
ELVATRÄFFEN. Underhållning och fika

i Närhetens kyrka. Begränsat antal platser,
biljett krävs och kan hämtas fr.o.m.
måndagen samma vecka på pastorsexp.
Program meddelas senare.
Onsdagar i Närhetens kyrka.
Håll utkik på hemsidan för terminsstart.

Kvällsunderhållning

SYFÖRENING. För dig som vill handar- FÖRMIDDAG- & AFTASKAFFE.

TRIVSELKVÄLL. En kväll i månaden

Måndagar kl. 10 i Boda, start 7/2
Onsdagar kl. 14 i Fagerås, start 9/2
Ansvarig: Märit Arpi

Tis 22/2 Program medelas senare.
Tis 22/3 Program medelas senare.
Tis 26/4 Program medelas senare.

beta, prata och fika. Vi ses jämna veckor i
respektive församlingshem.

Fika och gemenskap i Fagerås församlingshem. bjuds det på underhållning och fika i Boda
kyrka/församlingshem kl. 18.
Kom en stund eller stanna längre.
Fredagar kl. 10.30-12.00 28/1, 25/2
Tisdagar kl. 16.30-18.00 7/12, 1/2, 1/3
Ansvarig: Märit Arpi
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Lisa sätter ord och toner på psykisk hälsa
Lisa Nyberg levde ett aktivt liv när hon plötsligt fick den reumatiska sjukdomen SLE. Hennes uppväxt hade lärt
henne att tränga undan sorg och smärta, men när sjukdomen blev allvarligare gick det inte längre att tränga
undan känslorna. Lisa hade ingen större erfarenhet av vare sig att sjunga eller skriva, men tack vare sjukdomen
så föll orden och tonerna på plats och idag har hon gett ut en bok och tre skivor. Här är hennes berättelse.
Redan som liten lärde jag mig att mina
behov inte var viktiga och att det var lönlöst
att be om hjälp. Jag blev därför duktig på
att klara mig själv, prestera och förtränga
känslor. När jag blev sjuk i SLE (reumatisk
systemsjukdom) gjorde jag som jag var
van. Jag jobbade på och förringade mina
problem. Jag minns att jag fortsatte spela
volleyboll även när fingrarna och f ötterna
svullnade och jag knappt kunde knyta
skosnörena. Detta gjorde jag för att jag inte
hade verktyg att möta sorgen, oron, rädslan
och skammen över att ha blivit sjuk.
Idag ser jag att det är tack vare mina
sjukdomar som jag har ”tvingats” att på
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nytt lära mig att lyssna på mina behov
ångest och sjukdom. Då många tankar och
och känslor samt att reflektera över mina
känslor är likartade hos oss som mått/mår
beteenden. Idag känner
dåligt kände jag att det
jag att jag duger som jag
kunde vara berikande att inte
”...musiken blev
är. Ibland hamnar jag
bara berätta min h istoria.
fortfarande i mörker och
kontaktade elva personer.
som en direktkanal Jag
gamla mönster, men mer
Ett par kände jag till sedan
till mitt inre.”
sällan och inte lika djupt
tidigare. Ö
 vriga hade jag
som tidigare. Och trots
hört eller läst om och blivit
att jag är svårt sjuk har
berörd av.
jag aldrig känt mig så hel som jag gör idag.
I boken ingår en CD med tolv av mina låtar,
om både mörker och ljus. Musiken kom
Kloka ord och toner blev till
plötsligt och oväntat till mig en majdag
För några år sedan fick jag en stark känsla
2005 i samband med att SLE:n hade satt sig
att jag skulle förmedla hopp om att det går
i hjärnan och det var allvarligt. Min vana
att må bättre trots svår barndom, sorg,

Lisa Nyberg, Anna Sundkvist Kräutner och Jan Gyllström i
Närhetens kyrka. Detta var den första av fyra föreställningar
om psykisk hälsa.

trogen försökte jag att inte känna, men nu
var det fullt i min tränga-undan-kropp. Hur
det gick till eller varför det blev just m
 usik
vet jag inte, men musiken blev som en
direktkanal till mitt inre. Orden och tonerna
var så mycket klokare, mer hjälpsamma och
omhändertagande än mina invanda tankar
och strategier.
Förutom berättelserna och musiken har
några sakkunniga, och jag själv, skrivit om
bl.a. sorg, kropp och själ, acceptans och
försoning. Och så har en konstnär målat
utifrån berättelserna.

Början på en inre förändringsresa
Skrivandet har resulterat i ökad förståelse
för både min egen och andras p sykiska
hälsa, och att det aldrig är för sent att
påbörja en inre förändringsresa. Periodvis
var det kämpigt och jag frågade mig mer
än en gång: vad håller jag på med, hur ska
jag som lever med begränsad ork och liten
marginal få ihop allt. Samtidigt som jag
litade på känslan som pockade på och tillit
till att jag kommer få det stöd och den hjälp
jag behöver.
Jag har fått fin respons från läsare som blivit
hjälpta av boken och min musik. Och så har
boken lett till det här projektet att öppet tala
om psykisk hälsa, vilket vi även kommer
göra i Karlstad, Deje och Sunne under nästa
vår.

Reflekterande samtaslsgrupp
Den 15 november var jag, Anna Sundkvist
Kräutner och Jan Gyllström i N
 ärhetens
kyrka med vår föreställning, där b oken
presenterades och musiken som hör
till boken spelades. Under fem träffar
erbjuds möjlighet för de som vill dela och
reflektera över hur det är att vara människa.
Underlag är boken ”Om du öppnar” och
ett inspirationshäfte med reflektionsfrågor.
Det kostar inget att vara med, förutom
boken. Tillsammans bestämmer deltagarna
vilken text, låt, eller illustration man vill
reflektera kring. Samtalsledarna ser till att
alla k ommer till tals. Vill man vara tyst är

det helt okej att säga ”pass”. Det ges inga
färdiga svar utan det handlar mer om att
lyssna, reflektera och få ökade insikter om
sina egna behov, känslor och beteenden.
Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.
Ledare är Maj Jansson och Björg Karlsson.
Föreställningen och samtalsgruppen
genomförs i samarbete med Sensus och med
ekonomiskt stöd av Region Värmland.
Lisa Nyberg

Maj Jansson och Björg Karlsson kommer att leda samtalgruppen i Kil.
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Har du
förlorat en
närstående?
Kils pastorat bjuder in dig som har
förlorat en närstående till en samtalsgrupp.
Att få sätta ord på sina tankar, dela sina känslor
och kanske känna igen sig i andras berättelser
är för många ett bra sätt att bearbeta sin sorg.
Intresseanmälan till:
Gunilla Sjöö, präst, 0554-688094
Ange gärna om dag- eller kvällstid passar bäst.

Konfirmandtiden avslutades med resa
På höstlovet samlades Toleranskonfirmanderna en sista gång för en
gemensam resa till Göteborg.
Denna grupp var aktiv under förra läsåret
som veckokonfirmander i ett samarbete med
Sannerudsskolan och projektet RESAN.
Gruppen konfirmerades i maj i våras och
planerade för en resa till Polen i f örintelsens
fotspår. På grund av pandemin så blev
mycket annorlunda under förra året. Delar
av konfirmandgruppens tid blev digital och
tyvärr blev Polenresan helt inställd på grund
av läget med pandemin.
På ungdomarnas initiativ kom vi ändå iväg
på en gemensam resa. Det blev en två dagars
tur till Göteborg på höstlovet med besök

Kul för barn, familj & unga!
Gruppstart

Vecka 4 startar Öppen verksamhet,
barn- och ungdomsgrupper och körer.
Anmälan för nya deltagare via hemidan
Vecka 5 startar Babyrytmik
Anmälan görs till Anki, 0554-688096
fr.o.m. 1 december.
svenskakyrkan.se/kil/barnounga
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på Liseberg, boende på hotell, lite fri tid i
centrala Göteborg samt mässa i G
 öteborgs
Domkyrka. I domkyrkan fick vi även
möjligheten att gå upp i kyrktornet och se
ut över Göteborg! Mycket uppskattat av oss
alla! Kyrkvaktmästaren som följde gruppen
upp visade sig även vara bördig från Skåne
i Kil.
En lyckad tur och fin upplevelse för oss alla
att ta med sig som en avslutning på ett år
som inte blev som det var tänkt men bra på
sitt eget vis.
Tack för den tid vi fick tillsammans, säger vi
ledare!

AVLÖVNING AV
DOPTRÄDEN
Familjegudstjänst med avlövning av
dopträden. De som döptes under 2021
får hämta sina doplöv.
Efteråt bjuds det på fika.
Söndag 6 februari
Närhetens kyrka kl. 11
Boda kyrka kl. 11
Frykeruds kyrka kl. 16

Alla är varmt välkomna!

JULGR A NSSK A K NING

Önskegranen
Alla barn har rätt till en fin jul!
Julklappar och julmat är för många
en självklarhet. Men inte för alla.
Tillsammans kan vi uppfylla deras
önskningar i juletid!
Läs mer på sid. 3 eller hemsidan
svenskakyrkan.se/kil

VI
FIRAR
FAMILJEGUDSTJÄNST
I FAGERÅS &
NÄRHETENS KYRKA!

DANSA UT
JULEN!
FIKA FÖR ALLA
& ÖVERRASKNING
TILL BARNEN!

Närhetens kyrka

lördag 8/1 kl. 10.00

Högboda Folkets hus
lördag 8/1 kl. 15.00

Fagerås församlingshem
söndag 9/1 kl. 16.00

Samarrangemang med
Folkets hus i Högboda.

Foto: True North /Ikon

Legenden om Lucia

- om alla flickors rätt till ett värdigt liv
Legenden om helgonet Lucia bär på
många viktiga budskap. Ett budskap handlar om att en flicka ska få
säga ja till det hon själv vill. En flicka
har rätt till sin egen kropp och sitt
eget liv. Hon ska kunna skriva sin
egen historia.
Berättelsen om Lucia är en berättelse om
förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad
för att gifta sig redan som ung flicka. När
hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och sedan
till ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt
att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle
hennes kyskhet bestå.
Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de
ett svärd genom hennes hals, enligt andra
stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld
hon utsattes för, så är en sak säker: Lucia
straffades hårt för att hon trotsade samhällets
normer.

Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för
samma typ av övergrepp som Lucia utsattes
för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt

våld och våld inom familjen är exempel på
vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag
könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag
gifts över 30 000 flickor bort.

flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar
om att bryta tabun som rör jämställdhet och
sexualitet och stå upp för alla människors
lika värde.

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra
oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att utbilda sig och skaffa sig
en egen försörjning. Flickors och kvinnors
kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen
rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt
att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta. Beroendeställningen leder till stor ohälsa.

Legenden om Lucia ger hopp
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv,
sin kropp och sin värdighet som gjort att
vi idag firar henne med en stor ljushögtid.
Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i
mörkret. Legenden om Lucia kan ses som
en påminnelse om att värna alla flickors rätt
att få bestämma över sina egna kroppar och
kunna göra egna val. Tillsammans genom
Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor
möjlighet att ta makten över sina egna liv.

Act Svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska
kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över männTillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
iskors liv och vardag. Det ger möjlighet att
Tillsammans kan
Tillsammans
vi stoppa tvångsäktenskap,
kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och våld mot flickor.
Tillsammans
kan
vi stoppa
tvångsäktenskap,
könsstympning
könsstympning
och
våld
mot
fl
och
ickor.
våld mot flickor.
påverka kränkande normer och diskrimikönsstympning och våld mot flickor.
Tillsammans
kan
vi
stoppa
tvångsäktenskap,
Tillsammans
kan
vi stoppa
nerande familjelagstiftning.
När
kyrkor
tartvångsäktenskap,
könsstympning och våld mot flickor.könsstympning och våld mot flickor.
ställning emot exempelvis könsstympning
SWISHA
SWISHA DIN
SWISHA
GÅVA TILL
DIN900
GÅVA
1223
TILLDIN
900GÅVA
1223TILL 900 1223
och barnäktenskap, kan en förändring ske i
svenskakyrkan.se/act
svenskakyrkan.se/act
svenskakyrkan.se/act
SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
samhället.
#BRYTENTRADITIO
SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans
SWISHA DIN GÅVA svenskakyrkan.se/act
TILL 900 svenskakyrkan.se/act
1223
#BRYTE
svenskakyrkan.se/act
med lokala krafter för att långsiktigt
föränd#BRYTENTRADITION
ra. Det handlar om utbildning kring farorna med könsstympning, påverkan för att
förbjuda barnäktenskap och projekt för att

BRYT
EN TRADITION
BRYTBRYT
EN TRADITION
EN
TRADITION
BRYT
EN
TRADITION
BRYT EN TRADITION
BRYT EN TRADITION

9

Krypto
SÅDANA SKOTSK FOLKDANS
DRAS
DYRTILL
SÅDAN GRIPEN

1000
500
HC
ANDERSENS
FÖDELSESTAD
HUNDDJUR

ÅRHUNDRADE
SYNAGOGFÖRESTÅNDARE

GER
SKYDD
GJORDE
PAULUS
SÄLLSKAP
SÅSSTAT
STYRS
FRÅN
BELGRAD

SNITS
HÄR
FÖDDES
JESUS

NAMN
SOM
KOMMER
FRÅN
DET
FRANSKA
ORDET
FÖR JUL

FÖRST
I
RADEN

LITE
SLARVIGT
UTTRYCKT
VAR JU
SALOMO
DET

KÄNDE
JUDAS

ÖPPNAR
DRIFTIG

KOMMER
IVRIG
MED

HÄR
STRANDADE
ARKEN

KAN MAN
LÅNGA
INFÖR
HELGEN

"Du barn som låg i krubban
vill aaaa aaaaaaaa aaa .
Vem följer nu din stjärna?
Vem öppnar sina kistor
i ljus av stjärnans glöd?"

BLODSTOCKNING
URAN

HURSA?

P SA L MEN

GULLSPIRA

LYX
PÅ
VÄG

TAR
SKROCKFULL I

GÖRS
PR

VILL
VÄNNER

GIBBONAPA

LÄTT
BETT

BLEV
STEFANOS

KRUBB
LIRAREN EDSTRÖM
SPÖDAMEN
ÖNSKAR
MÅNGA
TILL JUL
TVUNGEN

NIMBUS

I HERRENS
ÅR

BOK

NÄTKANT

2104

Krypto Kilskriften nr 4 2021

Vinnare Krypto nr 3 2021

Krysslösningen ska vara oss tillhanda senast 5 februari.
Kilskriften, Kils pastorat, box 157, 665 24 Kil. Märk kuvertet
”Krypto” och glöm inte att uppge namn och adress.

Solveig Enqvist, Kil
Lennart Johansson, Skållerud
Mona Andersson, Kil

Lycka till!

Vinst hämtas på pastorsexpeditionen i Kil.
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Namn & adress:

GALLSKRIKA
SYMBOL
EN
AV TOMTAR
FÖR
KÄRLEK JAKOBS
KÄKAR
SÖNER

MINIMAL
MÄNGD

VINTERNS
GUDSTJÄNSTER
NÄRHETENS KYRKA
12 dec kl. 11Gudstjänst
18 dec kl 18 Julmusikgudstjänst.
Kyrkokören.
19 dec kl. 11Gudstjänst
24 dec kl. 10 Samling vid krubban.
26 dec kl. 17 Musikgudstjänst
9 jan kl. 11 Gudstjänst
16 jan kl. 11 Gudstjänst
23 jan kl. 11 Mässa
30 jan kl. 17 Gudstjänst
6 feb kl. 11 Dopavlövningsgudstjänst
20 feb kl. 11 Mässa
27 feb kl. 17 Gudstjänst
Helgsmål varje lördag kl. 18
4 dec Flöjtensemble.
11 dec Lucia i helgsmål. OBS Stora
Kils kyrka.
18 dec Julmusikgudstjänst. Kyrkokören.
26 dec Ej helgsmål.
1 jan Ej helgsmål.

STORA KILS KYRKA
28 nov kl. 11 Adventsmässa.
Kyrkkaffe, Kils moderata kvinnor.
5 dec kl. 11 Gudstjänst.
25 dec kl. 9 Julotta. Kyrkokör.
Frykeruds spelmanslag.
2 jan kl. 11 Gudstjänst
6 jan kl. 11 Mässa
13 feb kl. 11 Pastoratsgudstjänst

12 dec kl. 16 Mässa
13 dec kl. 19 Scouternas Lucia
24 dec kl. 17 Samling vid granen i Fagerås
24 dec kl. 23.30 Julnattsgudstjänst
1 jan kl. 16 Musikgudstjänst.
9 jan kl. 16 Familjegudstjänst med
Knutsfest i Fagerås församlingshem.
Kyrkkorv.
16 jan kl. 16 Gemensam gudstjänst i
ekumeniska böneveckan. ”Hela kyrkan
sjunger och ber ”, Midsommarorkestern,
Equmeniakyrkan i Fagerås.
23 jan kl. 16 Gudstjänst
30 jan kl. 11 Gudstjänst
6 feb kl. 16 Dopavlövningsgudstjänst
20 feb kl. 16 Gudstjänst
27 feb kl. 11 Gudstjänst

BODA KYRKA
28 nov kl. 11 Familjegudstjänst. Kyrkokör.
David Andersson, trumpet. Syföreningen
bjuder på kyrkkaffe. Paketauktion.
Dragning på lotteri.
12 dec kl. 11 Mässa
19 dec kl. 17 Julstämningsgudstjänst.
Kyrkokör.
25 dec kl. 7 Julotta. Kyrkokör.
Mona Persson-Aronson, solist.
9 jan kl. 11 Gudstjänst
23 jan kl. 11 Gudstjänst
6 feb kl. 11 Dopavlövningsgudstjänst
20 feb kl. 11 Gudstjänst

5 dec kl. 11 Ekumenisk gudstjänst i
Equmeniakyrkan.

Vilken är din favoritpsalm i juletid?
428 Mitt i vintern var det

Fin melodi och tänkvärd text. Julpynt och
julklappar i all ära, men i slutändan är det
fullt tillräckligt att vi helt enkelt bidrar med
oss själva!
- Ingbritt Karlsson, kyrkoskrivare

116 Nu tändas tusen juleljus

Melodin och texten är enkel och vacker på
samma gång, och är såpass etablerad i samhället att lyssnarna ofta utbrister: ”Va? Är
det en psalm?”. När jag hör den försätts jag
omedelbart i en härlig julstämning.
- Sebastian Junling, kantor

122 Dagen är kommen

Jag tycker om att det är en medryckande
melodi, den är underbar att sjunga tillsammans kören. Men också en melodi som jag
gärna går och gnolar på.
- Kjell Jonsson, kyrkvärd

114 Stilla natt

FRYKERUDS KYRKA
28 nov kl. 11 Adventsmässa.
Frykeruds spelmanslag, Kyrkkaffe,
kyrkliga syföreningen.

Psalmer i juletid

Vi livesänder en
gudstjänst varje
söndag på Facebook.
Följ Svenska kyrkan i Kil

Många julpsalmer har blivit favoriter genom
åren men en som följt mig och som jag tycker andas stillhet och ro är Stilla natt. Den ger
en skön känsla i kroppen med sina harmonier, nästan som en vaggsång. Texten ger
också en känsla av lugn, glädje och hopp.
- Ann-Christine Johansson, kantor
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Här finns vi om du behöver komma i kontakt med oss!
Pastorsexpeditionen
Öppettider: mån–fre 10.00–12.00
Telefon: 0554-68 80 80
Besöksadress: Långgatan 35, Kil
Postadress: Box 157, 665 24 Kil
E-post: kils.pastorat@svenskakyrkan.se
För e-postadresser till enskilda medarbetare se hemsidan.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kil
Facebook: www.facebook.se/SvenskakyrkaniKil
Kyrkoherde: Olaf Traulsen, 0554-68 80 82
Kyrkoskrivare: Ingbritt Karlsson 0554-68 80 80
Informatör: Emma Olausson, 0554-68 80 32

Kansliet
Expedition kyrkogårdsförvaltningen, 0554-68 80 93,
vardagar kl 10.00–12.00
Förvaltningsassistent: Lena Andersson, 0554-68 80 34
Kanslichef: Dan Olsson, 0554-68 80 92
Ekonomiassistent: Anna-Lena Björklund, 0554-68 80 83
Stora Kils församling
Diakon: Kaarina Danskain, 0554-68 80 86
Kyrkomusiker: Jan Sundqvist, 0554-68 80 97
Kyrkvaktmästare: Pierre Lindberg, 0554-68 80 91
Värdinna: Catarina Framner, 0554-68 80 84
Lokalvårdare: Britt-Marie Olsson, 0554-68 80 85,
Ann-Sofie Johansson, 0554-68 80 31
Kyrkogårdsförman: Karl-Henrik Olausson, 0554-68 80 95
Frykeruds församling
Komminister: Gunilla Sjöö, 0554-68 80 94
Diakoniassistent: Märit Arpi, 0554-68 80 90
Kyrkomusiker: Sebastian Junling, 0554-68 80 98,
Kyrkvaktmästare: Louise Sandström, 0554-240 32
Församlingsexpedition: Fagerås församlingshem,
Arvikavägen 9, Fagerås, öppet onsdagar 13.00–15.00

Boda församling
Komminister: Ann-Sofie Hylander, 0554-68 80 36
Diakoniassistent: Märit Arpi, 0554-68 80 90
Kyrkomusiker: Ann-Christine Johansson, 0554-68 80 96
Kyrkvaktmästare: Stellan Gustavsson, 0554-68 80 37
Barn- och ungdomsverksamheten
Församlingspedagog: Anna Kunze, 0554-68 80 87
Pedagog: Kristian Gotting, 0554-68 80 88
Pedagog: Annsofi Gullbrand, 0554-68 80 89
Tillsammans med andra församlingar
samverkar vi med:
Samtalsakuten, 054-18 00 50
Krismottagning för män, 054-540 11 10
Kyrkans Familjerådgivning, 054-14 14 21
Familj & Sorg, Sjukhuskyrkan, Karlstad,
Danne Helmersson, 054-14 15 05, barnisorg@liv.se
Studentkyrkan, 054-700 14 92
Sjukhuskyrkan Centralsjukhuset, 010-831 53 00
Finskspråkigt församlingsarbete, 0586-688 41,
jonatan.edlund@svenskakyrkan.se
Jourhavande präst (kl. 21.00–06.00), tel 112
Svenska kyrkans Sverigefinska telefonjour,
öppen varje kväll kl. 21.00–24.00, 020-26 25 00

Besök oss även på nätet!
www.svenskakyrkan.se/kil

