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Unikt fredsljus till
Kristianstad
KRISTIANSTAD Onsdag 16.06, uppdaterad Onsdag 17.30
2 bilder

Första och tredje advent och sänder SVT från Heliga Trefaldighets
kyrka. Vid första tillfället kommer även ett unikt fredsljus för första
gången till Kristianstad.
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Två gånger kommer Heliga Trefaldighets kyrka dyka upp i teve-rutan den närmsta
tiden. Första gången direktsänds adventsgudstjänsten i SVT2 från klockan 10 den 27
november. Det blir bland annat sång och musik, psalmer och solister. Totalt deltar ett
50-tal korister från körerna Cantores Trinitatis och Trefaldighetskören Christianstad.
Och flera andra.
– Det är ett samprojekt mellan Norra Åsums kyrka, Österängs kyrka och Heliga
Trefaldighets kyrka, säger kyrkoherden Louise Nyman som kommer leda
gudstjänsten.
Hon är även hovpredikant och det var efter att ha hållit gudstjänster på slottet i
Stockholm som SVT ställde frågan till henne om de inte kunde göra mer tillsammans.
 – Det var själva början, men sedan är det ett stort lagarbete som ligger bakom att
det blivit möjligt här i Kristianstad.
Under gudstjänsten kommer även St. Georges scoutgille i Kristianstad lämna över det
så kallade "Fredsljuset". En låga som, enligt legenden, ska ha brunnit i Födelsekyrkan
i Betlehem sedan år 565. Varje år sedan mitten av 80-talet hämtas det på nytt till
Europa. I år är det första gången som ljuset kommer till Kristianstad. Det är St
Georges Scoutgille, på nationell nivå, som har ansvaret för distributionen av ljuset i
Sverige.
– Vi hämtade det i Helsingborg. Det hela känns lite speciellt. Sedan kommer lågan
användas för att tända Lucialjuset, säger Bertil Nilsson, medlem i St Georges
Scoutgille i Kristianstad.
– Kalmar hämtar den sedan av oss. Så småningom lämnas lågan över till Slottskyrkan
vid en ceremoni i anslutning till julafton.
Den andra gången som Heliga Trefaldighets kyrka syns i teve är den 11 december. Då
visas en inspelning från gudstjänsten den 26 november.
– Då blir det ett drama med Johannes döparen som temat. Vi kommer bland annat
bygga floden Jordan i kyrkan, säger Louise Nyman.
Vad hoppas du kvällarna ska ge?
– Gudstjänsterna vill säga att vi ska engagera oss för freden och ljuset i världen. Vi ser
gärna att man sedan går ut och sprider detta vidare.

