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39. ÁRG. 2. TBL.

Aðventa og jól 2018

Jólamynd í glugglistaverki Einars Hákonarsonar sem prýðir Seljakirkju

Gleymdu ekki Guði
Kynnið ykkur
fjölbreytta dagskrá
um aðventu og jól í
Seljakirkju

Brátt nálgast sú helgasta hátíð í bæ
með heilögu ljósunum björtum.
Andi Guðs leggst yfir lönd yfir sæ
og leitar að friði í hjörtum. (Hákon Aðalsteinsson)
Það líður að jólum. Við finnum hvernig
samfélagið breytir um takt og hús og heimili eru
klædd í hátíðarbúning. Hvert sem ferðinni er
heitið erum við minnt á hátíðina sem í vændum er
og birtan sem stafar frá skrautinu er sannarlega
kærkomin á þessum dimmasta tíma ársins.

Í kirkjunni ríkir einnig hátíðarstemning, þar sem
boðið er upp á fjölbreytta dagskrá sem miðar öll að
því að koma hug og hjarta í hin sanna jólabúning, til
að minna á boðskap jólanna, barnið í jötunni sem
hefur haft meiri áhrif á þennan heim en nokkur
annar sem hefur stigið fæti á þessa jörð. Það er
mikilvægt, í annríki aðventunnar að gleyma ekki
Guði - heldur staldra við og minna sig á hvers vegna
tilstandið allt er. Megi Guð gefa þér og þínum góða
aðventu og gleðileg jól.
Ólafur Jóhann Borgþórsson
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Fyrsti sunnudagur í aðventu:

Aðventukvöld á
hátíðlegum nótum
Á fyrsta sunnudegi í aðventu,
2. desember, verður
barnaguðsþjónusta kl. 11, þar
sem kveikt verður á
spádómskertinu og sögð verður
biblíusaga tengd jólum.
Að kveldi dags, kl. 20, verður
hefðbundið aðventukvöld með
sínum hátíðlega blæ. Kór
Seljakirkju syngur undir stjórn
Tómasar Guðna Eggertssonar
og barnakórarnir syngja undir

stjórn Rósalindar Gísladóttur.
Fermingrabörn segja jólasögu
og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir,
formaður borgarráðs og
Breiðhyltingur mun flytja
aðventuhugvekju.
Síðan verður kveikt á
aðventuljósunum í myrkvaðri
kirkjunni. Kvöldinu lýkur
síðan með heitu súkkulaði og
smákökum.

Annar sunnudagur í aðventu:

Seljurnar syngja í messu
og tónleikar Fóstbræðra
Annar sunnudagur aðventunnar,
9. desember, hefst með
barnaguðsþjónustu þar sem
kveikt verður á Betlehemskertinu. Að venju verður
guðsþjónusta kl. 14 þar sem
sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson
predikar og Seljurnar, kór
Kvenfélags Seljasóknar mun
leiða safnaðarsönginn undir
stjórn Svövu Ingólfsdóttur.

Hinir árlegu aðventutónleikar
karlakórsins Fóstbræðra verða
kl 17. Kórinn syngur sem fyrr
undir stjórn Árna Harðarsonar
en einsöngvari að þessu sinni er
Þóra Einarsdóttir. Undirleikari
er Tómas Guðni Eggertsson og
sr. Ólafur Jóhann flytur
hugvekju.
Enginn aðgangseyrir er á
tónleikana.

Hvenær hefst starfið á
nýju ári?
Hefðbundið safnaðarstarf fer í
frí yfir hátíðarnar. En fljótlega á
nýju ári fer allt í fastar skorður.
Barnakórinn byrjar sitt starf
7. og 9. janúar og fyrsti
foreldramorguninn verður
þriðjudaginn 8. janúar.
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Barnastarf fyrir 6 - 9 ára og
10 - 12 ára hefur göngu sína á
ný þann 9. janúar og Æskulýðsfélagið Sela heldur sinn fyrsta
fund 10. janúar. Fyrsta
barnaguðsþjónusta nýs árs
verður sunnudaginn 13. janúar.

Fréttir
Nýr kirkjuvörður
Á haustmánuðum var Guðrún
Þorgrímsdóttir ráðin til starfa í
kirkjuvörslu í Seljakirkju og
tekur við af Rannveigu Þyri
Guðmundsdóttur sem lét af
störfum um síðustu áramót.
Guðrún er guðfræðinemi á
fjórða ári og þekkir vel til
kirkjustarfs. Hún er boðin
velkomin til starfa um leið og
Rannveigu eru þökkuð góð
störf í þágu kirkjunnar.

Bætt hljóðvist í
hátíðarsal
Í haust var ráðist í að bæta
hljóðvistina í stærsta
safnaðarsal kirkjunnar sem oft
er þétt setinn. Settar voru upp
sérstakar plötur í loftið sem
bætt hafa hljóðið til mikilla
muna og gert salinn enn
ákjósanlegri fyrir
safnaðarstarfið, veislur eða
fundi og ættu nú allir að geta
notið þess að eiga þar góðar
stundir.

Menningarvökur
eldri borgara
Fjölbreytt dagskrá í tali og
tónum eru einkunnarorð
menningarvöku eldri borgara
sem haldnar eru í Seljakirkju
síðsta þriðjudag í hverjum
mánuði kl. 18. Þegar er byrjað
að leggja drög að dagskránni
eftir áramót og því rétt að
fylgjast vel með auglýsingum
þegar nær dregur.
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Fréttir
Fyrirbænastund alla
fimmtudaga
Á fimmtudögum kl. 12 er
bænastund í kirkjunni þar sem
lesið er úr Biblíunni, orð
hennar íhuguð og beðið fyrir
bænarefnum dagsins. Þetta eru
dýrmætar stundir þar sem
góður hópur kemur saman.
Eftir stundina er samfélag í
safnaðasalnum þar sem boðið
er upp á léttan hádegisverð.
Tekið er vel á móti nýjum
þátttakendum og einnig má
koma með fyrirbænarefni til
presta kirkjunnar.

Kvöldguðsþjónustur
Kvöldguðsþjónustur eru fyrsta
sunnudag hvers mánaðar
kl. 20. Þar lögð áhersla á
fjölbreytta tónlist - oft með
góðum gestum, sem mælst
hefur vel fyrir. Í október söng
kirkjukórinn ýmis lög undir
stjórn Tómasar Guðna
Eggertssonar og í nóvember
sáu Halli Reynis og Vigdís
Jónsdóttir um kvöldmessuna.
Fyrsta kvöldguðsþjónustan á
nýju ári verður 5. febrúar.

Eitt ,,læk”
Dagskráin er fjölbreytt í
Seljakirkju. Fylgstu með því
sem framundan er í kirkjunni
með því að setja "læk" á
facebook síðu Seljakirkju
www.facebook.com/seljakirkja

Þriðji sunnudagur í aðventu:

Jólaball í barnamessu og
aðventutónar með Siggu
Eyrúnu og Kalla Olgeirs
Dagskráin hefst með
barnaguðsþjónustu kl. 11, þar
sem jólaguðspjallinu verður
gerð góð skil um leið og
söfnunarbaukum
hjálparstarfsins verður skilað.
Að lokinni stundinni í kirkjunni
verður hið árlega jólaball haldið
í safnaðarsalnum, þar sem
dansað verður í kringum
jólatréð og jólasveinar kíkja í
heimsókn með góðar gjafir.
Guðsþjónusta verður með
hefðbundnu sniði kl. 14. Þar

mun sr. Bryndís Malla Elídóttir
predika og Kór kirkjunnar leiða
safnaðarsöng.
Um kvöldið, kl. 20, verður svo
boðið að nýju upp á tónleika
með yfirskriftinni: ,,í nánd
jóla.” Að þessu sinni munu þau
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir og
Karl Olgeirsson flytja
jólatónlist úr ýmsum áttum. Þar
sem tónleikarnir eru hluti af
aðventudagskrá kirkjunnar er
ókeypis aðgangur og allir
velkomnir.

Jólasöfnun Hjálparstarfs
kirkjunnar
Sunnudaginn 2. desember
næstkomandi hefst hin árlega
jólasöfnun fyrir verkefni á
vegum Hjálparstarfs kirkjunnar
í sveitum Úganda og Eþíópíu.
Áhersla er lögð á að aðstoða
fólk sem þar býr við mjög
takmarkað aðgengi að vatni og
hreinlætisaðstöðu, húsaskjól og
gefa þeim tækifæri til betri
heilsu með verkfærum til
akuryrkju og endurbættum
fræjum til framleiðslu,
bólusetningu dýra, þjálfun
dýraliða o.fl.
Jólasöfnunin verður með þeim
hætti að sen er 2500 króna
valgreiðslu í heimabanka
landsmanna á aldrinum 30 – 80

ára. Einnig er bent á
söfnunarsímann 907 2003 en
með því að hringja í númerið
leggur fólk til 2500 krónur sem
bætast við á næsta símreikningi.
Gjafabréfin fást á
gjofsemgefur.is og svo er hægt
að leggja inn framlag að eigin
vali á framlag.is eða leggja inn
á söfnunarreikning okkar 033426-50886, kt. 450670-0499.
Gömlu góðu söfnunarbaukarnir
verða afhentir í
barnaguðsþjónustu á fyrsta
sunnudegi í aðventu og þeim
skilað svo þriðja sunnudag í
aðventu. Söfnunarbaukana má
einnig fá á skrifstofu kirkjunnar.
3
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G uðsþjónustur í Seljakirkju
um jól og áramót
23. desember þorláksmessa
kl. 11

Guðsþjónusta
Sr. ÓlafurJóhann Borgþórsson predikar.
Kór Seljakirkju syngur.

24. desember aðfangadagur jóla
kl. 11

Guðsþjónusta í Seljahlíð
Sr. Bryndís Malla Elídóttir prédikar.
Félagar úr Gerðubergskórnum syngja.

kl. 15

Beðið eftir jólunum
Jólastund fyrir börnin.
Barnakór Seljakirkju syngur undir stjórn Rósalindar
Gísladóttur.

kl. 18

Aftansöngur
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar.
Schola Cantorum syngur.
Leikin verður jólatónlist frá kl. 17.30.

kl. 23:30

Miðnæturguðsþjónusta
Sr. Bryndís Malla Elídóttir prédikar.
Kór Seljakirkju syngur.
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir syngur einsöng.

25. desember jóladagur
kl. 14

kl. 15.30

Hátíðarguðsþjónusta

Sr. Bryndís Malla Elídóttir prédikar.
Kór Seljakirkju syngur.

Guðsþjónusta í Skógarbæ
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar.

31. desember gamlársdagur
kl. 18

Aftansöngur
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar.
Kór Seljakirkju syngur.
Erla Björg Káradóttir syngur einsöng.

1. janúar
kl. 14

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

Kl. 15.30

Guðsþjónusta í Skógarbæ

Sjá, himins opnast hlið,
heilagt englalið,
fylking sú hin fríða
úr fagnaðarins sal,
fer með boðun blíða
og blessun lýsa skal
:,: yfir eymdadal. :,:
Í heimi' er dimmt og hljótt,
hjarðmenn sjá um nótt
ljós í lofti glæðast,
það ljós Guðs dýrðar er,
hjörtu þeirra hræðast,
en Herrans engill tér:
:,: "Óttist ekki þér. :,:
Með fegins fregn ég kem:
Fæðst í Betlehem
blessað barn það hefur,
er birtir Guð á jörð,
frið og frelsi gefur
og fallna reisir hjörð.
:,: Þökk sé Guði gjörð." :,:
Já, þakka, sál mín, þú,
þakka' og lofsyng nú
fæddum friðargjafa,
því frelsari' er hann þinn,
seg þú: "Hann skal hafa
æ hjá mér bústað sinn,
:,: vinur velkominn." :,:
Ó, Guðs hinn sanni son,
sigur, líf og von
rís með þér og rætist,
þú réttlætisins sól,
allt mitt angur bætist,
þú ert mitt ljós og skjól.
:,: Ég held glaður jól. :,:
Á hæstri hátíð nú
hjartafólgin trú
honum fagni' og hneigi,
af himni' er kominn er,
sál og tunga segi
með sælum englaher:
:,: "Dýrð sé, Drottinn, þér." :,:
Björn Halldórsson - sb. 88

Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar.

6. janúar
kl. 11

þrettándi dagur jóla
Guðsþjónusta
Sr. Bryndís Malla Elídóttir prédikar.
Kór Seljakirkju syngur.
Guðsþjónustunni verður útvarpað á Rás 1

Organisti við guðsþjónusturnar er Tómas Guðni Eggertsson
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