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Kristensamfundet är en kyrka som vill verka för en förnyelse av det kristna och religiösa
livet.
Kristensamfundets församlingar erbjuder en mötesplats för de människor, som på ett
tidsenligt sätt, önskar leva ett kristet liv.
Kristensamfundets centrum är den nya gudstjänsten, Människovigningens handling.
Kristensamfundet har, förutom Människovigningens handling, ytterligare sex sakrament
som ledsagar människans biografi: dopet, konfirmationen, bikten, vigseln, prästvigningen
och sista smörjelsen. För skolbarn fram till konfirmationen finns dessutom en
barngudstjänst, Söndagshandlingen.
Kristensamfundet företräder en världsåskådning som ser Kristus liv och gärning som det
mest betydelsefulla som skett i jordens och mänsklighetens utveckling.
Kristensamfundet grundades med stöd av Rudolf Steiner. Den av honom utvecklade
antroposofin bidrar till en utvidgad förståelse av evangelierna och kristen teologi. Den
möjliggör även en beskrivning av kristna värderingar som är anpassade till vårt moderna
medvetande.
Kristensamfundet grundades i Schweiz 1922 av en grupp evangeliska teologer under
ledning av Friedrich Rittelmeyer med stöd av Rudolf Steiner och började sin verksamhet i
Sverige 1937. Genom att Steiner är grundaren av den antroposofiska rörelsen kom
samfundet att få en nära koppling till antroposofin. I Sverige började verksamheten 1937.

Församlingen i Järna är den största i Sverige med 300 medlemmar och en stor vänkrets.
I början fanns här det gamla kapellet som byggdes år 1957, men 1996 påbörjades byggnationen
av Kristofferuskyrkan där det gamla kapellet är vidbyggt och används som mötesrum.
Kyrkan är ritad av Walter Druml från Prisma arkitektkontor i Järna. Kyrkan är byggd i trä, men
också av block som bakats ihop av lera, halm och kogödsel. Ett material som blir både starkt och
isolerande. Själva kyrkorummet bärs upp av stående träbjälkar och väggarna är klädda med
stående bräder som är laverade i en mjukt lila färgton. Rummet är byggt i cirkelform och indirekt
ljus sipprar in genom två ljusinsläpp från fönster högt upp i taket.

Bygget gjordes med stort stöd av församlingens medlemmar och därmed kunde kostnaderna
hållas nere. Byggnaden är uppförd med miljöperspektiv med lokal anslutning. Virket kommer från
Kåge Sällbergs skog i Hölö och det sågades vid sågen vid Nibble av Anders Karlsson.
Både byggnad och inredning är gjord med milda färger. Färgsättningen är gjord av Fritz Fuchs.
Dock är fondens lila färg gemensam för Kristensamfundets kyrkor.
Altaret är byggt av Werner Hausmann. Det innehåller element av att vara en upphöjd plats, kista
och bord.
Altartavlorna är målade av Mölnbokonstären Marius Wahl Gran, en blå tryptikon (Fadern), i mitten
en vit/guld (Sonen - den uppståndne) och en röd (Den heliga Anden).
Ljushållarna är designade av Walter Druml och tillverkade vid Smedjan i Järna.

