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Ljósin tendruð í kirkjunni okkar

Það verður hringt til helgra tíða í kirkjunni þinni
þessi jól sem aðra helga daga.  Það er margt sem
haft er um hönd við jólahald, ótal siðir og
matarvenjur sem hafa fengið fastan sess, flest
ágætt og gott.  Hin raunverulegu jól eru þó það
sem snertir mannlífið dýpra og skiptir meira máli.
Boðskapurinn um það sem gefur lífinu grundvöll,
leiðbeinir í samskiptum við annað fólk. Það sem
hjálpar manneskjunni þegar verulega  reynir á og

manneskjan ræður ekki við í eigin mætti.  „Yður er í
dag frelsari fæddur“.  Það er inntak jólanna, sem
ekki má vanrækja heldur rækja, hlúa að og muna.
Til að rækja það og efla er hringt til helgra tíða.  Því
skulum við halda heilög jól með fjölskyldunum
okkar í kirkjunni.  Sjáumst við jólaguðsþjónusturnar
í Seljakirkju.

Valgeir Ástráðsson

Guð gefi okkur jól

Upplýsingar um

guðsþjónustur í

Seljakirkju um jól

og áramót eru á

baksíðu
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Hvenær hefst starfið eftir áramót?
Starf hinna ýmsu deilda fellur í
fastan farveg fljótt á nýju ári. 
Barnaguðsþjónustur hefjast
sunnudaginn 13. janúar kl. 11.
Fyrsti mömmumorgun verður
þriðjudaginn 10. janúar kl. 10.
KFUK starfið byrjar mánudaginn
14. janúar kl. 17.30.
KFUM starfið byrjar
fimmtudaginn 17. janúar kl. 17.30.
Barnakórarnir verða með fyrstu
æfingar nýs árs miðvikudaginn 
9. janúar kl. 14.30 og 15.15.

1. sunnudagur í aðventu

2. sunnudagur í aðventu

3. sunnudagur í aðventu

Fyrsti fundur Frímerkjaklúbbsins
verður þriðjudaginn 8. janúar 
kl. 17.
Æskulýðsfélagið Sela byrjar sína
starfsemi mánudagskvöldið 
7. janúar kl. 20. 
Fermingarfræðslan byrjar 8. og
9. janúar samkvæmt stundaskrá.  
Fyrsta samvera eldri borgara á
nýju ári verður þriðjudaginn 29.
janúar kl. 18. 
Biblíulestar hefjast á nýju ári og
verða kynntir á heimasíðunni.

Við þökkum 
stuðninginn

Svipmyndir frá aðventusamkomum í Seljakirkju
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En það bar til um þessar

mundir að boð kom frá

Ágústusi keisara, að skrásetja

skyldi alla heimsbyggðina.  

Þetta var fyrsta skrásetningin

og var gerð þá er Kýreníus

var landstjóri á Sýrlandi.

Fóru þá allir til að láta

skrásetja sig, hver til sinnar

borgar.  Þá fór og Jósef úr

Galíleu frá borginni Nasaret

upp til Júdeu, til borgar

Davíðs, sem heitir Betlehem,

en hann var af ætt og kyni

Davíðs, að láta skrásetja sig

ásamt Maríu heitkonu sinni

sem var þunguð.  En meðan

þau voru þar kom sá tími er

hún skyldi verða léttari.

Fæddi hún þá son sinn

frumgetinn, vafði hann

reifum og lagði hann í jötu af

því að eigi var rúm fyrir þau í

gistihúsi. 

En í sömu byggð voru hirðar

úti í haga og gættu um

nóttina hjarðar sinnar.  Og

engill Drottins stóð hjá þeim

og dýrð Drottins ljómaði

kringum þá. Þeir urðu mjög

hræddir  en engillinn sagði

við þá: "Verið óhræddir, því,

sjá, ég boða yður mikinn

fögnuð sem veitast mun

öllum lýðnum:  Yður er í dag

frelsari fæddur, sem er

Kristur Drottinn, í borg

Davíðs.  Og hafið þetta til

marks:  Þér munuð finna

ungbarn reifað og liggjandi í

jötu."   

Og í sömu svipan var með

englinum fjöldi himneskra

hersveita sem lofuðu Guð og

sögðu:   ,,Dýrð sé Guði í

upphæðum og friður á jörðu

og velþóknun Guðs yfir

mönnum”. 

Þegar englarnir voru farnir

frá þeim til himins sögðu

hirðarnir sín á milli: "Förum

beint til Betlehem að sjá það

sem gerst hefur og Drottinn

hefur kunngjört okkur."   Og

þeir fóru með skyndi og

fundu Maríu og Jósef og

ungbarnið sem lá í jötu.

Þegar þeir sáu það skýrðu

þeir frá því er þeim hafði

verið sagt um barn þetta.  Og

allir sem heyrðu undruðust

það er hirðarnir sögðu þeim.

En María geymdi allt þetta í

hjarta sér og hugleiddi það.

Og hirðarnir sneru aftur og

vegsömuðu Guð og lofuðu

hann fyrir það sem þeir höfðu

heyrt og séð en allt var það

eins og þeim hafði verið sagt.

Lúkasarguðspjall, 2. kafli.

Jó l a guðsp j a l l i ðJ ó l a guðsp j a l l i ð

Sóknarprestur

kominn til starfa
Eins og greint var frá í haust, fór 
sr. Valgeir Ástráðsson til náms í
Bandaríkjunum nú í september. Dvaldi
hann í St. Paul í Minnesota í um þrjá
mánuði en sneri til baka þann
15. desember sl. 
Sr. Ólafur Jóhann gegndi störfum
sóknarprests á meðan og sr. Eiríkur
Jóhannsson var þar til aðstoðar, en
hann er nú haldinn til annarra verkefna.
Sr. Eiríki eru þökkuð góð störf í þágu
safnaðarins og óskað velfarnaðar á
nýjum vettvangi.

Vegleg gjöf til

kirkjunnar
Félagar Oddfellow-reglunnar á Íslandi
er ötulir í að vinna að þeim
markmiðum að styðja við
mannúðarmál af ýmsu tagi. Þeirra
stærsta verkefni til þessa er
uppbyggingin á Líknardeild
Landspítalans í Kópavogi sem þeir sáu
alfarið um, en þeir leggja líka mörgum
öðrum góðum málefnum lið. Nú á
aðventunni komu félagar úr
Oddfellowstúku nr. 3, Hallveigu,
færandi hendi í Seljakirkju. Gáfu þeir
kirkjunni peningagjöf, að upphæð 
200 þúsund sem mun nýtast vel í starfi
safnaðarins. 
Það er verðugt að styðja við starfsemi
Oddfellow-reglunnar, og má meðal
annars gera það með því að kaupa
minningarkort í hennar nafni á vefnum
http://www.minningarkort.is

Heimasíða
kirkjunnar
Það má fylgjast með fréttum af starfi
kirkjunnar á heimasíðu safnaðarins.

Slóðin er: http://www.seljakirkja.is

Fréttir



24. desember aðfangadagur jóla

kl. 18   Aftansöngur
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar
Blandaður kór syngur 
Tómas Guðni Eggertsson leikur jólatónlist frá kl. 17:30

kl. 23:30 Miðnæturguðsþjónusta
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur
Auður Guðjohnsen syngur einsöng
Pétur Valgarð Pétursson leikur jólatónlist á gítar frá kl. 23.

25. desember jóladagur

kl. 14   Guðsþjónusta
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur

26. desember annar jóladagur

kl. 14   Guðsþjónusta
Sr. Jón Ómar Gunnarsson prédikar 
Kór Seljakirkju syngur

kl. 16   Guðsþjónusta í Skógarbæ
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar 
Félagar úr Kór Seljakirkju leiða söng

31. desember gamlársdagur

kl. 18   Aftansöngur
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur 

1. janúar nýársdagur

kl. 14   Guðsþjónusta - Altarisganga
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur

Kl. 16 Guðsþjónusta í Skógarbæ
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Félagar úr Kór Seljakirkju leiða söng.

6. janúar þrettándinn

kl. 11  Guðsþjónusta 
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Guðsþjónustunni er útvarpað  á Rás 1 
Athugið breyttan tíma

Organisti við guðsþjónusturnar er Tómas Guðni Eggertsson

Safnaðartíðindi Seljasóknar
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Seljakirkja
v/Raufarsel 109 Reykjavík. s: 567 0110

Ritstjórn og ábyrgð: Sr. Valgeir Ástráðsson
Útlitshönnun: Gísli B. Björnsson

Umbrot: Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson
Prentun: Svansprent hf.

Upplag: 3000 eintök.

Í Betlehem er barn oss fætt. 

Því fagni gjörvöll Adams ætt.

Hallelúja.

Það barn oss fæddi fátæk mær.

Hann er þó dýrðar Drottinn skær.

Hallelúja.

Hann var í jötu lagður lágt,

en ríkir þó á himnum hátt.

Hallelúja. 

Hann vegsömuðu vitringar,

hann tigna himins herskarar.

Hallelúja.

Þeir boða frelsi' og frið á jörð

og blessun Drottins barnahjörð.

Hallelúja.

Vér undir tökum englasöng,

og nú finnst oss ei nóttin löng.

Hallelúja.

Vér fögnum komu frelsarans,

vér erum systkin orðin hans.

Hallelúja.

Hvert fátækt hreysi höll nú er,

því Guð er sjálfur gestur hér.

Hallelúja.

Í myrkrum ljómar lífsins sól.

Þér, Guð, sé lof fyrir gleðileg jól.

Hallelúja.

Guðsþjónustur 
um jól og áramót í Seljakirkju


