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Klukkurnar til kirkjunnar kalla

Vegna okkar sjálfra
Fastir liðir
safnaðarstarfsins
í Seljakirkju á
baksíðu

Á þessu ári eru 25 ár síðan Seljakirkja var vígð á
aðventu. Strax á fyrstu dögum eftir vígslu voru
guðsþjónustur skólanna, hver hátíðin eftir aðra,
sem haldist hafa allt síðan ásamt öðrum
viðburðum allan ársins hring fyrir íbúa hverfisins.
Það voru stórar stundir með þeirri umbyltingu að
eignast kirkju. Síðan hefur kirkjan okkar,
Seljakirkja, verið sá miðpunktur þar sem komið er
saman til þeirra athafna sem mestu skipta. Oft
hafa þær athafnir verið að tilefni þeirra stunda sem

mesta gleði vekja, - stundum til að leita þeirrar
uppörvunar og huggunar, sem ekki var annars staðar
að fá. Það er dýrmætt að eiga kirkjuna sína. Þótt
árin hafi liðið, skyldum við koma auga á það og
hlúa að því dýrmæti, það skiptir máli í lífi okkar og
fjölskyldna okkar. Safnaðartíðindin eru send inn á
heimilin til að minna á það. Rækjum kirkjuna
okkar, gerum það vegna okkar sjálfra og þeirra sem
skipta okkur mestu máli.
Valgeir Ástráðsson

,,Kristur til mín kallar:
kom þú hingað inn”
Það er farið að hausta og gangverk
samfélagsins er að komast í eðlilegt
horf eftir sumarleyfin. Þó margir
sakni blíðu og birtu sumarsins, er
um leið gott að minna sig á allt það
góða sem vetrinum fylgir.
Þegar haustar fer safnaðarstarf
Seljakirkju á fullt skrið. Áhersla og
einkenni þess er að boða
fagnaðaerindi Jesú Krists bæði í orði
og verki. Á baksíðu safnaðartíðindanna er að finna hina föstu liði
starfsins. Eins og þar má sjá er lögð
á það áhersla að allir geti fundið sig í
starfi safnaðarins. Starfsemin er
fjölbreytt og hentar mismunandi
aldri, en það sem sameinar er trúin á
Jesú Krist.
Yfirskrift þessa greinastúfs er fengin
að láni úr sálmi Gylfa Gröndal. Hún
er góð áminning um að kirkjan er
þér opin og þangað er gott að koma.
Það er nefnilega hverri sál mikilvægt
að eiga sínar helgu stundir, ekki síst
á okkar tímum. Okkur er
nauðsynlegt að eiga samfélag við
Guð, rækta trúna, nærast af orðinu
og biðja fyrir sér og náunganum.
Staðreyndin er sú að það er svo
margt í þessu lífi sem við stöndum
máttvana gegn og þegar á hólminn
kemur gagnvart sorg, erfiðum
sjúkdómum eða hverju svo sem
veldur okkur áhyggjum, þá á hinn

kristni trúmaður styrk sem ekki er
hægt að eignast án trúar. Öll rök
falla fyrir þeirri staðreynd, að margir
eru þeir sem reynt hafa
bænheyrsluna og fundið fyrir nálægð
Guðs síns. Jafnvel þó gengið sé í
gegnum dimmu dali lífsins, að þá er
ekkert sem jafnast á við þá lífsbjörg
sem hin kristna von veitir. Séra
Þorsteinn Briem orðaði þessa
hugsun býsna vel í einni prédikun
sinni þar sem hann segir: “þeir sem
eitt sinn hafa séð sólina brjótast
gegnum skýin og eyða þeim, þeir
vita, að sólin er alltaf að skýjabaki,
þótt allur himinn sé hulinn. Eins veit
sá, sem eitt sinn hefur fundið birtu
Guðs inni í sál sinni, að Guð er
nærri, jafnvel þótt hulinn sé á bak
við öll ský. Hann veit, að sól kemur
aftur í heiði, þótt hún skíni ekki í
dag og þótt hún skíni ekki á
morgun”. Þannig óttast hinn trúaði
ekki að kærleikur Guðs slokkni,
fremur en að sólin á himninum
slokkni. Hann bíður rólegur, því að
hann veit að aftur birtir.
Því er gott að koma til kirkjunnar,
þess húss sem er sérstaklega frátekið
fyrir helgar stundir til samfélags við
Guð. Notum okkur það athvarf og
tökum þátt í starfinu, Guði til dýrðar,
okkur sjálfum til blessunar.
Ólafur Jóhann Borgþórsson

Fréttir
Kirkjukórinn
Það starf sem þar er unnið gegnir
mikilvægu hlutverki í söfnuðinum.
Sunnudagsguðsþjónustur og
hátíðarguðsþjónustur skipta miklu.
Við þær stundir vinnur kirkjukórinn
mikið og verðugt starf við að leiða
söfnuðinn í söng. Kórstarfið er góður
félagsskapur. Þar unnið að
skemmtilegum og fjölbreyttum
verkefnum í söng. Stjórnandi kórsins
er Tómas Guðni Eggertsson. Nú í
byrjun vetrarstarfsins getur kórinn
bætt við sig félögum. Þar gefst kostur
á skemmtilegu og gefandi starfi,
raddþjálfun og annarri kennslu. Hafið
samband við Tómas Guðna í kirkjunni
eða í síma 866 1823.

Barnakórinn
Sá kór hefur oft á liðnum árum verið
góður vaxtarbroddur í starfi
safnaðarins. Söngstarf er gott til
þroska fyrir börn, þar sem mörg eiga
ljúfar minningar. Nú í ár mun
Rósalind Gísladóttir, óperusöngkona,
stjórna kórnum. Hún hefur getið sér
víða orð sem söngkona, bæði hér
heima og erlendis. Auk þess hefur
hún unnið mikið með barnakórum.
Það er því dýrmætt tækifæri að taka
þátt í barnakórsstarfinu við kirkjuna
okkar undir öruggri leiðsögn. Kórinn
syngur í tveimur deildum, annars
vegar 1.- 3. bekkur og hins vegar
4. bekkur og eldri. Kórinn mun
væntanlega syngja með á hátíðarstundum í kirkjunni, ásamt ýmsum
áformum sem söngstjórinn hefur á
prjónum. Allar nánari upplýsingar eru
veittar í kirkjunni.

Heimasíða kirkjunnar

Sumarstemning við Seljakirkju
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Það má fylgjast með fréttum af starfi
kirkjunnar á heimasíðu safnaðarins.
Þar er reynt að hafa allar fréttir nýjar
þannig að þær gefi góðar upplýsingar
um það sem framundan er. Slóðin er:
http://www.seljakirkja.is

Sóknarprestur í leyfi
Sr. Valgeir verður frá störfum vegna
námsferðar frá 20. september til
15. desember. Hann mun þann tíma
vera við störf í Bandaríkjunum við
Luther Seminary í St. Paul í
Minnesota. Á þeim tíma verður sr.
Ólafur Jóhann settur í hans stað og
gegnir þá störfum sóknarprests. Sr.
Eiríkur Jóhannsson verður settur í stað
sr. Ólafs, en sr. Eiríkur, hefur verið
sóknarprestur í Hrunaprestakalli í
Árnessýslu. Honum er fagnað og hann
er boðinn velkominn til starfa við
söfnuðinn þann tíma.

Aðalfundur
Seljasóknar
var haldinn að lokinni guðsþjónustu
6. maí síðastliðinn.
Í sóknarnefnd eru nú:
Guðmundur Hjálmarsson, Ystaseli 7,
formaður
Guðmundur Gíslason, Stapaseli 12,
varaformaður
Baldvin Bjarnason, Ystaseli 23,
gjaldkeri
Kristín Edda Guðmundsdóttir,
Engjaseli 84, ritari .
Aðalheiður Jónsdóttir, Hjallaseli 20
Hermann H. Þorfinnsson, Flúðaseli 70
Jenetta Bárðardóttir, Akraseli 20
Matthildur Sverrisdóttir, Lindarseli 2
Ólafur Karlsson, Akraseli 14
Varamenn:
Davíð S. Guðmundsson, Lambaseli 3
Eymundur Runólfsson, Stuðlaseli 42
Ingibjörg Hallgrímsdóttir, Stuðlaseli 4
Jónína Bjartmarz, Klyfjaseli 18
Kristín Ísfeld, Melseli 1
Lárus Loftsson, Þverárseli 12
Sveinbjörn Valg. Egilsson, Fljótaseli 4
Valdimar Pétursson, Ljárskógum 7
Valgerður Jóhannesd., Ljárskógum 6
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Skerðing á starfi
Það hefur verið kynnt og verið í
umræðu, hversu fjárhagsstaða
safnaða hefur verið skert. Allir
söfnuðir landsins, bæði
þjóðkirkjusöfnuðir og söfnuðir
allra annarra trúfélaga, hafa
innheimt framlög í samvinnu við
hið opinbera, sem tók það
verkefni að sér. Þar ber að gera
viðkomandi söfnuðum skil þess
gjalds eftir reglum sem bundin
eru í lögum. Á undanförnum árum
hefur ríkisvaldið leyft sér að skerða
þann stofn svo verulega að söfnuðir,
þjóðkirkjunnar sem annarra
trúfélaga, hafa fengið sem nemur
40% lægri tölu en vera ætti. Svo
gríðarlegt tekjutap hlýtur
óhjákvæmilega að hamla mikilvægu
þjónustustarfi safnaðanna og er það
alvarlegt mál um allt land.
Það snertir sannarlega söfnuðinn
okkar. Mikillar aðgæslu hefur verið
gætt í öllu starfi og nauðsynlegum
viðhaldsframkvæmdum við
kirkjumiðstöðina hefur þurft að
skjóta á frest.
Nefnd ráðuneytis hefur skoðað
þessi mál með þeirri ákveðnu
niðurstöðu að slíku framferði við
söfnuðina verði að breyta. En á

Frá barnaguðsþjónustu 2. sept sl.

meðan það er ekki, verða söfnuðirnir
jafnvel að breyta og draga úr starfi.
Hjá okkur höfum við orðið að draga
saman í mörgu. Þar má t.d. nefna að
ákveðið hefur verið að fella niður
störf mömmumorgna, sem hefur
verið rekið um áratugaskeið. Einnig
verðum við að fella niður
mánaðarlegar kvöldguðsþjónustur,
sem höfum haft um árabil, mörgum
til uppbyggingar. Lögð hefur samt
verið áhersla á að breyta sem
minnstu í barna og unglingastarfi,
þrátt fyrir samdrátt. Vonandi verða
neyðarráðstafanir tímabundnar. Hið
mikla starf safnaðarins er ákaflega
þörf þjónusta við sóknarfólk og aðra
íbúa hverfisins, eins og hefur sýnt
sig svo oft.

Menningarvaka eldri borgara
Menningarsamverurnar, síðasta
þriðjudag hvers mánaðar, eru orðnar
fastur og traustur liður
safnaðarstarfsins. Þær hefjast hverju
sinni kl. 18 og er lokið fyrir kl. 20. Þá
er fyrst gengið til kirkju, með
helgistund í upphafi. Þá er fræðandi
dagskrá, fyrirlestur eða jafnvel
myndasýning, þar sem við köllum til
þekkt fólk úr samfélaginu sem hefur
miklu að miðla. Að því loknu er
vandaður tónlistaflutningur af ýmsum
toga. Loks er gengið til
safnaðarsalarins, þar sem snæddur er
léttur kvöldverður. Þá er alltaf líflegt
og hressandi spjall yfir borðum.

Þriðjudaginn 25. september verður
fyrsta samvera vetrarins. Þá verður
ræðumaður Jón Pétursson, hástökkvar
og fyrrverandi lögreglumaður og eins
og venja er verður jafnframt boðið upp
á vandaða tónlist.
Samvera verður þann 30. október og
síðasta samveran fyrir jól verður
27. nóvember. Þá mun sr. Karl
Sigurbjörnsson, biskup, flytja okkur
talað mál og tónlist flytur
Lögreglukórinn í Reykjavík. Til
menningarkvöldanna eru allir
velkomnir, en sérstaklega hin eldri.
Hittumst þar.
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Vetrardagskrá
Seljakirkju

2012 - 2013

Almennar guðsþjónustur

Fermingarfræðsla

Frímerkjaklúbbur

sunnudaga kl. 14

Sú fræðsla hefst með skólum að hausti.
Fermingar byrja í lok marsmánaðar.
Fermingarbörn og fjölskyldur þeirra
undirbúa ferminguna til þess tíma.
Fermingartímar eru samkvæmt stundaskrá

Seljasókn og félag Skandinavíusafnara
standa að því starfi fyrir börn og unglinga.
Þar fer fram fræðsla og aðstoð við
frímerkjasöfnun

Í guðsþjónustu sunnudagsins sameinast allir
þættir safnaðarstarfsins. Þar leggur hver og
einn fram bænir sínar og þakklæti til Guðs.
Sambæn safnaðarins er skylda hvers kristins
manns og jafnframt tækifæri hans. Í
guðsþjónustunni er lögð áhersla á almenna
þátttöku. Altarisganga er síðasta sunnudag
hvers mánaðar.

Barnaguðsþjónustur
sunnudaga kl. 11
Það eru guðsþjónustur sem eru einkum
ætlaðar börnum og foreldrum þeirra. Þar er
sameinast um söng og gleði. Fræðsla er
miðuð við þarfir barnanna og skilning.

Fyrirbænaguðsþjónstur
fimmtudaga kl. 18
Þar er beðið fyrir einstaklingum og hópum.
Fyrirbænaefnum má koma til skrifstofu
kirkjunnar. Þar eru allir velkomnir til
þátttöku. Það er gott að geta sjálfur borið
fram bænaefni í kirkjunni sinni.

Guðsþjónustur Skógarbæ
Síðasta sunnudag hvers mánaðar eru
guðsþjónustur í Skógarbæ. Þær hefjast
kl. 16. Þær guðsþjónustur eru að sjálfsögðu
öllum opnar.

Guðsþjónustur Seljahlíð
Síðasta föstudag hvers mánaðar eru
guðsþjónustur í Seljahlíð. Þær hefjast kl. 11.
Þær guðsþjónustur eru í samvinnu við
söfnuðina í Breiðholtskirkju og Fella- og
Hóalkirkju.

þriðjudaga kl. 17

Menningarvaka
heldri borgara

Barnakór Seljakirkju

Við kjósum að segja samkomur fyrir eldri
borgara vera fyrir þá heldri. Þær eru síðasta
þriðjudag hvers mánaðar yfir vetrartímann
og hefjast kl. 18. Dagskrá er tengd
skemmtun og spjalli. Við lok hverrar
samveru er léttur málsverður.

Barnakór kirkjunnar starfar í tveimur
deildum, yngri deildin er fyrir 1. - 3. bekk
og hittist kl. 14.30. Eldri deildin er fyrir 4.
bekk og eldri og hittist kl. 15.15. Kórinn
æfir til þátttöku í athöfnum kirkjunnar. Þar
fer fram þjálfun við raddbeitingu og
framkomu. Stjórnandi barnakórsins er
Rósalind Gísladóttir.

Æskulýðsfélagið Sela
mánudaga kl. 20
Starf fyrir unglinga í 8. - 10. bekk og fer
fram á margvíslegan hátt. Reglulegir fundir
eru á mánudögum kl. 20 - 21.30. Dagskrá
fundanna er fjölbreytt.

KFUK í Seljakirkju
mánudaga kl. 17:30
Fundir eru fyrir 9 - 12 ára stelpur. Fundaefni
eru fjölbreytt, fræðsla, leikir, söngvar og
gaman.

KFUM í Seljakirkju
fimmtudaga kl. 16:30
Það eru fundir fyrir 9 - 12 ára stráka. Þar
hittast hressir strákar við margs konar
skemmtileg viðfangsefni.

Kvenfélag Seljasóknar
Fundir kvenfélagsins eru fyrsta þriðjudag
hvers mánaðar. Þar er fengist við fjölbreytt
efni, skemmtun, fræðslu og námskeið.

miðvikud. kl. 14.30 & 15.15

Kór Seljakirkju
þriðjudaga kl. 19:30
Kirkjukórinn leiðir söng við guðsþjónustur
safnaðarins og flytur einnig fjölbreytta
tónlist þar. Kennd er raddbeiting. Stjórnandi
kórsins er Tómas Guðni Eggertsson,
tónlistarstjóri Seljakirkju.

Seljur, kór kvenfélagsins
miðvikudaga kl. 19:30
Seljurnar eru kvennakór, þar sem er
fjölbreytt efnisskrá og hress félagsandi.
Kórinn æfir í viku hverri og heldur tónleika
að vori. Stjórnandi Seljanna er Svava
Ingólfsdóttir.

AA fundir
Í Seljakirkju starfa fjórar deildir. Opnir
fundir eru á sunnudagskvöldum kl. 21.
Sporadeildarfundir eru mánudaga kl. 19.30.
Almennir fundir eru á fimmtudögum kl. 19
og laugardögum kl. 16.

Tö k u m þ á t t í s t a r f i k ir k j u n n a r o k k a r !

