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krönika
LARS B STENSTRÖM

DÖD OCH LIV, dramatik, uppbrott och lycka. Präster
och pastorer möter ofta människor när livet ställs
på sin yttersta spets, både i kyrkan och i samtal.

– Så är det och det fyller mig med stor ödmjukhet
och respekt inför andra människor och livet, säger
Moni Höglund. Livet är inte svart eller vitt. Och det
är verkligen allt annat än självklart.

Om man frågar runt bland dem som känner
Moni, får man snabbt bilden av att det är just i
möten med människor som hon har sin absoluta
styrka. ”Vi satt och pratade och plötsligt insåg jag
att jag hade suttit och talat om mig själv i en halv-
timme. Jag vet inte vad som hände” säger någon.

Ledarskribenten Håkan Arenius, som också var
Monis mentor i Immanuelskyrkan, känner igen den
bilden.

– Det står alltid minst en människa mellan Moni
och skrivbordet, så dit hinner hon aldrig fram.

Moni Höglund skrattar när hon hör det och 
ger sin mentor rätt. Det är inte administration och
chefande hon brinner för – det är människorna och
allt som kan hända under livets gång. Just därför har
hon arbetat för barn i missbrukarfamiljer genom
Sputnik och som projektledare för ”De glömda bar-
nen”. Det var även därför hon var med och startade
äktenskapskursen ”Friskvård för relationer”.

Det är också relationer och mänskliga möten
som Moni ser fram mot i sin roll som präst i Svenska
kyrkan.

– Jag har alltid arbetat brett, ända sedan mitt
första jobb som 23-årig pastor i Regna Frikyrko-
församling i Igelfors. Jag såg mig inte bara som för-
samlingens pastor, utan som hela Igelfors pastor.
Jag tycker det är viktigt att vi finns med ute i sam-
hället och jag vill finnas till för människor. Min
Gudskallelse handlar mycket om sociala och 
diakonala frågor.

DEN GLÖDEN HOS henne är ärlig och intensiv. ”Hon
missar aldrig en människa i marginalen”, som
Håkan Arenius uttrycker det.

– Jag har vuxit upp i ett öppet hem dit alla var
välkomna, det var luffare och alla möjliga som bjöds
in. Synen i mitt barndomshem var verkligen att alla
människor är lika mycket värda. Jag tränades tidigt i
att kunna prata med alla slags människor och i att
man kan se saker och ting på olika sätt. Det har jag
haft stor nytta av.

I juni 2012 prästvigdes Moni Höglund i
Strängnäs domkyrka, efter att ha verkat som pastor
i samfundet Evangeliska frikyrkan i 30 års tid.
Självklart har ett och annat ”varför?” ställts både
före och efter, från båda håll.

– Ett litet, litet korn har funnits under lång tid
och dykt upp vid ett par tillfällen. Men jag hade nog

inte gjort något av det, om det inte var för något som
hände under 100-årsfirandet av Örebro teologiska
högskola, i samband med en högtidsgudstjänst i
Filadelfiakyrkan.

– Teologen och läraren Lennart Thörn hade 
predikat och sa från scenen att ’något kommit till
honom’ när han satt och förberedde sig. Han talade
direkt till någon i publiken utan att veta till vem: ’Du
unga människa som under en lång tid har tänkt att
du ska läsa till präst – nu är det dags. Du kommer att
bli en Herrens tjänarinna’. Så sa han och detta i
Filadelfiakyrkan, i högborgen för Evangeliska fri-
kyrkan i Örebro! Jag kände bara att jag blev alldeles
lugn. Jag gick hem och talade med min man, han
lyssnade och sa ’kör’.

Men lätt var det inte för det. Det kostade på att
bryta upp från en fast tjänst på EFK:s kontor, den
trygga, inarbetade plattformen i Immanuelskyrkan
och det sociala nätverket där för att istället gå 
mot en tillvaro med osäker ekonomi, extrajobb,
pluggande och en hel del krångel. Det som Moni
Höglund redan hade i form av studier och poäng
från pastorsutbildningen, skulle ställas mot kraven
från Svenska kyrkans pastoralinstitut. Ett tag höll
hon på att ge upp, men då trädde vännerna in.

– Jag klarade inte mer just då, jag var verkligen
helt slut och bara grät. Men andra bar mig när jag
inte orkade och jag litade på dem. Det var en väldigt
nyttig erfarenhet.

ATT MÖTA KÄRLEK när man känner sig värdelös, att bli
buren när man inte orkar och att kunna lita på att
andra vill en väl – det är att ”vara rik”, som Moni
säger. En stund senare använder hon samma ut-
tryck igen. Det är när hon berättar om prästvig-
ningen i Strängnäs domkyrka. Trots att alla i
Immanuelskyrkan kanske inte förstod hennes
beslut, kom en hel busslast och flera bilar med för-
samlingsmedlemmar, familj och andra vänner som
ville vara på plats och dela den stund som helt
avgjort var viktig för Moni. Som gåva från några i
församlingen fick hon en stola, alltså det långa band
som präster och diakoner i Svenska kyrkan bär
kring halsen.

– En kvinna i församlingen hade sytt stolan och
hade broderat dit Immanuelskyrkans kors, det vill
säga korset så som det visas i Immanuelskyrkans
logga.

Så blir hon lite blank i ögonen och säger det igen:
– Jag är så rik. Och så är det ju, att jag har inte

lämnat något för att jag inte tyckte om det. Jag har
bara gått vidare i min uppgift. Jag jobbar fortfaran-
de för kyrkan och för Gud.

JENNY HOLMBERG

Örebro – Mitt i livet är en lokaledition av livs-
åskådningsmagasinet Amos. Tidningen delas ut till-
sammans med Amos till alla hushåll inom Örebro
kyrkliga samfällighet.

REDAKTION FÖR DETTA NUMMER
Andreas Axinge, ,Jenny Holmberg,  Lisbet Kjellin, 
Johan Linnman, Lars B Stenström, Karolina Strandell
Rongedal, Pär Westling, Henriette Öberg.

Svenska kyrkan, Storgatan 27, ingång C, 703 63 Örebro
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se 

Lokal utgivare: Kontraktsprost Lars B Stenström, 
019-15 46 62, lars.stenstrom@svenskakyrkan.se 

Nästa nummer utkommer 31 maj 2013.
Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och
gemensamma verksamheter i Örebro finns på webben
www.svenskakyrkan.se/orebro och i Eniros katalog.

Men vänta, hur 
gick det där till?
ENA SÖNDAGEN TÅGAR Jesus in i Jerusalem. 
Inte med pompa och ståt. Inte till häst som en
härskare. Men med klang och jubel. Ridande
på en åsna. De som följer Jesus ser till att det
blir fest och hyllning. Den utvalde, Guds 
smorde, kommer för att befria sitt folk. Det är
minsann inte bara på första söndagen i advent
som det ropas, hosianna! I min församling
tågar vi vid högmässans början runt i en 
procession med palmblad i våra händer. Och
nästa söndag lever Jesus igen...

Vänta, hur gick det där till? Nog måste
det ha hänt något mer? Man känner igen 
personerna, men inser att man gått miste om
något… Hur var det med Getsemane? Eller den
sista måltiden med lärjungarna? Nog var det
en stund med tät gemenskap – men också med
svek och förräderi? Blev inte Jesus arresterad,
förhörd och misshandlad? Visst fick han väl
släpa sitt eget kors för att sedan bli korsfäst,
död och begraven? Vad blev det av allt detta?

HOPPAR MAN ÖVER dramat mellan palmsöndag
och påskdag blir berättelsen om den tomma
graven kryptisk och egendomlig. Utan långfre-
dag ingen påskdag. Utan sorg och död ingen
glädje och uppståndelse. 

Följer vi Jesus hela vägen mellan palm-
söndag och påskdag tar de djupaste och svå-
raste frågorna tag i oss. Sådana känslor och
erfarenheter som ingen av oss är skyddad ifrån
eller vaccinerad mot: svek, lögn, förnekande,
våld, övergrepp, lidande, misshandel, död,
sorg, hopp, vänskap, gemenskap, trofasthet,
lojalitet, seger…  Inte undra på att påskens
drama känns så aktuellt och ger så starka upp-
levelser. Till slut vänds vandringen genom död
till LIV! Just därför kan vi önska varandra en
riktigt Glad Påsk!

Efter 30 år som pastor, satte sig den välkända frikyrkoprofilen Moni Höglund i
skolbänken – för att bli präst i Svenska kyrkan. Många reagerade.
– Men jag är ju kvar, eller hur? Jag jobbar fortfarande i kyrkan.

MONIS STORA
STEG
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LIV OCH DRAMA

Namn: Moni Höglund‘
Ålder: 52

Familj: Maken Willy och
barnen Joel, Jesper, Jacob,
Emma och Julius.

Aktuell: Som ny präst i
Svenska kyrkan, Olaus Petri
församling – och med fyra
sommarandakter i Sveriges
Televison.
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LIV OCH DRAMA

– LÄGRET ERBJUDER något helt unikt, att vi under
flera dagar ostörda får umgås med våra barn, utan
att vi behöver ägna tid åt något annat, inte ens
matlagning, säger Daniel Nordlander. Dessutom
är det givande att träffa andra föräldrar och barn
vi tidigare inte kände.

Nordlanders hittade information om familje-
lägret på internet. Hur skulle några dagars vistelse
på Solliden passa in i familjens schema för som-
maren? Det visade sig att Solliden kunde erbjuda
något familjen saknade – tid att vara med varandra
utan andra måsten!

– Vi hade förväntat oss att vi skulle hjälpas åt
med allt praktiskt, men till och med det är fixat,
maten serveras och leken blandas med allvar, 
vilket är så bra, säger Monica Nordlander. Vi 
kan följa barnen villkorslöst i deras
aktiviteter. Här är en tillåtande atmo-
sfär. 

Barn och vuxna samlas i skattjakt,
runt lägerbålet, i pysselrummet, fem-
kampen och badet, bakom fiskespöet
eller vid paddeln i kanoten. Från kyr-
kan hålls dagarna samman av för-
samlingspedagog, familjepedagog,
diakon och präst.

– Familjelägret har som målsätt-
ning att skapa ett tillfälle för familjer
att göra något tillsammans under
sommaren, säger Margareta
Kennerberg på DiakoniCentrum, som håller i
familjelägret. Vi erbjuder några dagar då man kan
hinna umgås barn och föräldrar, helt och fullt utan
krav att fixa mat eller eget program. Det är föräld-
rarna och barnen tillsammans, vi finns med som
en resurs, sex ledare på 36 lägerdeltagare.

ANN HERMANSSON med dottern Li, 11 år, är på famil-
jelägret för fjärde gången. Så tilltalande och upp-
levelserika har dagarna på Solliden varit att de
redan ser fram emot nästa sommar och Li hoppas
på att återvända.

– Det är mysigt här, jag vill inte åka hem, säger
Li som just landat efter en tur med kanot på

Lången.
Förra årets läger innebar att Ann Hermansson

och Li fick nya vänner i Maria Rudin och dottern
Noralin, 3 år. 

– Vi har fortsatt att umgås och har trevligt till-
sammans, säger Maria Rudin, som särskilt upp-
skattar att delta i en familjeaktivitet med bra vär-
deringsgrund och som också ger något för själen.

För Anna Tillman med dottern Esther, 20
månader, utgör årets läger premiär.

– Jag känner en förälder som varit här och
berättade om hur trevligt det var och att man gör
mycket tillsammans med andra familjer. För mig
som ensamstående förälder är det särskilt värde-
fullt. Man träffar olika människor och Esther kan
leka med barn i olika åldrar. Vi har varit med på de

flesta aktiviteterna och jag är mycket
positivt överraskad!

DET ÄR HÅRT TRYCK om platserna.
Anmälan sker till DiakoniCentrum. På
familjelägret erbjuds olika aktiviteter
där man bara kan hänga på och ha kul
tillsammans, liten som stor. Barnen
träffar nya kompisar och vuxna får
chans att byta föräldraerfarenheter
med varandra. 

– Vi försöker få till en blandad 
sammansättning av deltagande famil-
jer, säger Margareta Kennerberg. Det

ska vara en bra balans för att det ska bli givande
samvaro mellan de vuxna och dessutom lättsamt
och roligt.

Lägret förbereds väl. Förutom aktiviteterna
sätts vikt vid betydelsefulla samtal de vuxna 
emellan. Klockan nio på kvällen samlas föräldrar
som så vill och kan till vuxenprat. Tre teman styr
samtalen den här sommaren: tålamod, trofasthet
och ärlighet. Vilket förhållningssätt är viktigast
för en förälder gentemot barnen?

– Det har varit givande stunder som stämt till
mycket eftertanke där föräldrar med hjälp av
dessa teman fått tillfälle att tala om föräldra-
skapet, säger Margareta Kennerberg.

EN OAS 

Bästa betyg för Svenska kyrkans årliga familjeläger på Solliden: De barn 
och vuxna som tillbringade några sommardagar här i fjol längtar hett 
efter att få återvända!
Så är det för John, 8, Märta, 6, och Nils, 3, liksom för deras föräldrar, 
Monica, 39, och Daniel, 39, med efternamn Nordlander.

Fikadags för Noralin och Maria Rudin.

fylld av liv för hela familjen
TEXT: LISBETH AXELSSON      FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM 

”Lägret erbjuder något helt unikt, att vi
under flera dagar ostörda får umgås med
våra barn, utan att vi behöver ägna tid åt
något annat” säger Daniel Nordlander.
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Dags att anmäla sig 
till vårt familjeläger
Även i sommar arrangerar
Svenska kyrkan i Örebro familje-
läger på Solliden, ca 12 km norr
om Örebro vid sjön Lången. Läg-
ret hålls 6-9/8. Under familjeläg-
ret blandas lek, allvar, samtal, 
aktiviteter, bad och natur-
upplevelser. 

Deltagaravgift är 400 kr för 
vuxen, 150 kr för barn 7-14 år,
100 kr för barn 3-6 år, gratis 
för barn 0-2 år eller max 700 kr
per familj. 

Anmälan senast 4/6 till 
margareta.kennerberg@
svenskakyrkan.se. 

Läs gärna mera på webben:
www.svenskakyrkan.se/
orebro/diakonicentrum

Anna Tillman och dottern Esther stortrivdes.

Nils ”får skjuts” via storebror John, i
bakgrunden prästen Daniel Keber.

John Nordlander.

Nils Nordlander, Andreas Rundh, familjepedagog Peter
Kempe och församlingspedagog Linda Nordin-Johansson.
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Frankera ej.
Mottagaren

betalar
portot

Örebro Kyrkliga
Samfällighet

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Vad hette Göran Skyttes tv-program?

Under 1990-talet var Göran Skytte programledare för ett samtalspro-
gram i SVT. Kan du namnet på den välkända programserien? I så fall har
du chans att vinna Skyttes nya bok ”Förvandlingar – från död till liv”. 

Skicka in svaret märkt ”Tävling nr 1” senast den 22 april 2013 samt namn
och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till Örebro – Mitt i
livet, Svenska kyrkan, Storg 27C, 703 63 Örebro. Lycka till!

1. Skytte
X. Göran
2. Skånenytt

GRATTIS till Britt Allard, Ida Hylander och Christer Rönnerdahl som svarade
rätt i förra numrets tävling. Selma Lagerlöfs bok ”Kristuslegender” har
skickats med post.

HAR DU KLÄTT UT DIG till påskkärring någon gång? 
I så fall är du inte ensam. De flesta
barn har nog ”gått påskkärring” eller
påskgubbe. Men var kommer seden
ifrån? 

Ursprunget till våra dagars gulliga
påskkärringar kan vi finna i gamla
tiders häxtro. Förr trodde man på fullt
allvar att häxor fanns och flera av
dessa människor, främst kvinnor, blev
dömda till döden för häxeri. I Sverige räknar
vi med att ca 400 dödsdomar avkunnades
mellan 1492 och 1704 för detta påstådda brott.

Föreställningen var att somliga personer, ”häxor”,
åkte till Blåkulla på fest för att träffa 
djävulen. Festen ansågs vara av det vildare slaget och
diverse olika orgier sas förekomma.

Blåkullafärden påbörjades antingen på skärtors-
dagen (då det antogs att de onda krafterna

hade större makt än vanligt, eftersom
Jesus dömts till döden) eller på påskaf-
ton (då Jesus var gravlagd och det såg ut
som om det onda vunnit).

LISBET KJELLIN

VARDAGSNÄRA…

”Livet är det enda drama som  saknar generalrepetition.”

NUMRETS PRYL: PÅSKKÄRRING

Nattöppen 
kyrka i city

En fredag i månaden kommer
S:t Nicolai kyrka att ha natt-
öppet mellan kl 20.00 och
24.00. Närmast är det 29/3
som gäller och därefter 19/4.
Nikodemusmässa firas 
kl 23.00, symbolrummet är
öppet hela tiden.

– Eftersom vi är en city-
kyrka, vill vi att kyrkan ska 
vara öppen och tillgänglig
när människor finns i city,
säger Magdalena Sjöholm,
citypräst.

Tävling

BOKTIPSET
Förvandlingar – från död till liv
Göran Skytte, Libris förlag

De första dagarna kunde han knappt höra.
Han förstod inte vad han läste och kunde
knappt tala. När han skulle äta hamnade
maten i håret. Han kunde inte skriva, inte
gå, inte någonting. Men Göran Skytte
kände ingen ångest. I stället kände han ett
stort lugn, en inre frid. Under natten den
25 april 2012 drabbades Göran Skytte av en
stroke. Den följdes av
ytterligare två. Arbetet
med en ny bok, en bok
med människors berät-
telser om hur livet för-
vandlas, fick ta en
paus. När det satte
igång igen hade det
fått ett nytt fokus. För
Göran Skytte blev de
tre anfallen av stroke i hög grad en
andlig erfarenhet. Men boken handlar
mest om förvandlingar som andra männi-
skor har beskrivit för honom: en tidigare
fånge på Kumla som blir pastor, en tidigare
morddömd person som blir djupt troende,
en kvinna som fick ett nytt liv efter tsuna-
min. ”Förvandlingar – från död till liv”
utkom i januari 2013.

Häng med i allt som händer
du också – gilla sidan 
facebook.com/svkorebro

HÄNT PÅ
FACEBOOK 

NAMN ____________________________________________________

PERSONNUMMER ____________________________________________

ADRESS ____________________________________________________

TELEFON ___________________________________________________

ORT/DATUM ___________________________________________________

NAMNUNDERSKRIFT _____________________________________________

Kryssa för lämpliga alternativ

■■ Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning.

■■ Jag är döpt i annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning.

■■ Jag är inte döpt, men vill ha mer information om 

Svenska kyrkan.

■■ Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning. 

■■ Jag är konfirmerad i annan kristen kyrkas ordning. 

✁

Svenska kyrkan i Örebro betyder kyrkor, gudstjänster, körer och
musik – men också ett stort socialt arbete. Dit hör t.ex. öppna
förskolor, Pappis, hembesök, DiakoniCentrum, jourhavande
präst, ungdomsgrupper, scouter, häktespräst, rådgivningsbyrån

och polis- och brandkårspräst. Vi finns på Örebro Universitet 
via Universitetskyrkan, på arbetsplatser såsom Marieberg köp-
centrum – och, inte minst, på Universitetssjukhuset där sjuka,
anhöriga och USÖ:s personal får stöd av Sjukhuskyrkan.

Bli medlem i Svenska kyrkan du också!

JA, JAG VILL BLI MEDLEM I SVENSKA KYRKAN
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VISSTE DU ATT…

FRÅGA FRITT!
Den 1 januari 2014 ska sju 
pastorat bli ett enda: Örebro
pastorat. Vad händer nu och
vem blir kyrkoherde över det
nya pastoratet?

Undrande församlingsbo 

HEJ UNDRANDE! Under början av
året har vi arrangerat möten över
församlings- och verksamhets-
gränserna, där våra medarbetare
pratat om hur de ser på situationen
just nu, vad de är glada över, rädda
inför och vad de tycker att vi behö-
ver för att den nya organisationen
ska landa väl. Vi bjuder också in till
öppna församlingsmöten, där vi
kan informera och lyssna på er för-
samlingsbor. Kyrkonämnden har
utsett en styrgrupp för organisa-
tionsarbetet. Dessutom finns en
samrådsgrupp som består av samt-
liga kyrkoherdar, kyrkogårdschef,
tillförordnad förvaltningschef
samt alla ordföranden från nämn-
der och kyrkoråd. Mest aktuellt nu,
är rekryteringen av ny kyrkoherde.
Samrådsgruppen har formulerat
en rad kriterier som lett fram till en
sökprofil och utifrån den, har vi
gått ut och sökt en kyrkoherde för
Örebro pastorat. Ansökningstiden
gick ut 18/3, så vi vet ännu inte vem
det blir. Men besök gärna vår webb
– där kan du läsa mer
om organisationen
och det som är på
gång.

TIMMY LEIJEN, 
ordförande i 

kyrkonämnden

Har du också en fråga till 
Svenska kyrkan i Örebro – om vad
som helst?! Maila ”Fråga fritt” på 
e-postadress
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se

Drop-in-dop i 
Längbro kyrka 20/4
Vill du att ditt barn ska döpas eller
vill du själv bli döpt? Välkommen
på drop-in-dop den 20/4 kl.10.00–
14.00 i Längbro kyrka. Kyrkvärdar
tar emot, präster och musiker
finns på plats och vi har tid för
dopsamtal innan dopet. Det kostar
ingenting att bli döpt och du behö-
ver inte anmäla i förväg att du
kommer, men vill du ändå göra det
så gör du det på tfn 019-15 46 30.
Det finns flera olika dopklänning-
ar, som lånas ut gratis, att välja
mellan. I församlingshemmet ser-
veras dopkaffe, tårta och saft
under dagen.

Nyfiken på vår 
nya organisation? 
Besök vår webb!
Strängnäs stiftsstyrelse har beslu-
tat att församlingarna i Örebro ska
utgöra ett enda pastorat, istället för
sju pastorat som det är idag. Den 
1 januari 2014 bildas det nya pasto-
ratet och förberedelserna inför
den förändringen, kommer att
genomsyra hela 2013.

Mycket kommer att hända
under året. En ny kyrkoherde ska
rekryteras, det är kyrkoval och
efter valet blir det klart vilka för-
troendevalda som kommer att
fatta beslut i det nya pastoratet.
Nyfiken på allt som är gång? Besök
www.svenskakyrkan.se/orebro.

Följ påskens drama i din kyrka.  Just nu händer det extra mycket hos 
oss – detta är bara en liten del. Kolla in hela utbudet i våra annonser, din
kyrkas församlingsblad eller på www.svenskakyrkan.se/orebro.

Nikolai har tidigare haft drop-
in-dop - nu hänger Längbro på!

… SÖNDAGSÖPPEN

Läs mer på facebook.com/konfirmandorebro

… årets konfatröja i Örebro
ser ut så här? Våra ungdo-
mar har själva utsett den i
en Facebook-omröstning
och nu trycks den. Tröjan,
som är Fairtrade och ekolo-
gisk, delas ut till konfirman-
derna i början av maj– och
den 25 maj blir det stor kon-
firmandfest i  S:t Nicolai
kyrka!

”INTE SOM DU TROR”. Det är
namnet på Svenska kyrkans
storsatsning på konfirmation
i Örebro, som bl.a. innebär en
stor konfirmandfest den 25
maj i S:t Nicolai kyrka med
mingel, fika, information om
konfirmation och artistupp-
trädanden. På scenen står
Wrong Direction, George
Shaid – och superheta Dead
by April!

Men gästlistan är exklusiv.

Den rymmer enbart våra
nuvarande konfirmander
samt ungdomar som bor i
Örebro kyrkliga samfällighet
och är födda 1999 – och som
därmed kanske är lite nyfikna
på de konfagrupper som drar
igång hösten 2013. De nuva-
rande konfirmanderna
använder konfatröjan som
entré, medan ungdomarna
som är födda 1999 får en
särskild VIP-inbjudan via
post.

Varför? För att våra 
konfirmander är jätte-
viktiga för oss. För att det
finns massor av olika 
grupper med olika 
teman och inriktningar 
att välja mellan.

För att konfirmation är
inte som du tror. 

JENNY HOLMBERG

Gudstjänster

Påsknattsmässa. Lördag 30/3 är det
midnattsmässa i Den gode herdens kapell
och Olaus Petri kyrka (kl 22.00 i båda fal-
len) samt i S:t Mikaels kyrka och S:t Nico-
lai kyrka (kl 23.30).

Våffelmässa. 1/4 kl 18.00 i Längbro kyrka.

Schlagermässa. 5/5 kl 18.00 i S:t Nicolai
kyrka.

Musik & konserter

Stabat Mater av Giovanni Battista 
Pergolesi. 27/3 kl 19.30 (i anslutning till
korsvägsandakten kl. 19.00) i Olaus Petri
kyrka. Fri entré.

Bach-motetter. 7/4 kl 18.00 i S:t Nicolai
kyrka. Örebro Kammarkör och Örebro
Barock. Dirigent: Fred Sjöberg. Entré.

Orgelinvigning. 27/4 kl 15.00. Setter-
quist-orgeln på läktaren i Olaus Petri kyr-
ka fyller 100 år och återinvigs efter reno-
vering. Församlingens tre organister
framför musik av bland andra J.S. Bach. Fri
entré. Efter invigningen: festmåltid i för-
samlingshemmet (anmälan krävs).

Festkonsert. 28/4 kl 18.00 i Olaus Petri
kyrka. Fransk musik för körer och två 
orglar.  Dirigent: Mats Bertilsson. Fri entré.

Teckenspråkigt arbete

Teckenspråkig mässa. Den 1/4, 21/4 och
26/5 kl 14.00 i S:t Nicolai kyrka Örebro.  

Barn & familj

Barnens kyrka. 1/4 kl 17.00. Familje-
gudstjänst – Barnens kyrka i S:t Nicolai
kyrka. Pannkakor.

Gudstjänst för små och stora. 1/4 
kl 16.00 i Sörbykyrkan. Mejramkören,
påskfest.

Familjegudstjänst. 14/4 kl 15.00 
i Edsbergs kyrka med smörgåsfika efter
gudstjänsten.

Sverigefinskt
församlingsarbete

Pääsiäisajan tapahtumat Ruotsinsuo-
malaisessa srk-työssä. Hiljaisen viikon
kaksikielinen hartaus Pyhän Mikaelin kir-
kossa 27.3. klo 21.00.
Pitkänperjantain hartaus Kirkon talolla
(Storg. 27) 29.3. klo 18.00.
Pääsiäismessu Pyhän Mikaelin kirkossa
31.3. klo 15.00.

Annat på gång!

Loppis. 23/3 kl 10.00–14.00 i Längbro
församlingshem. Fikaservering, fiske-
damm för barnen.

Earth hour. 23/3 kl 20.30 i S:t Mikaels
kyrka. Vi samlas, ber och tänder massor
av stearinljus.

Sedermåltid. 28/3 kl 17.00–18.30 i 
Sörbykyrkan. En informativ måltid där
den judiska traditionen runt Pesasch
( Judiska påsken) förmedlas, genom att
symboliken runt varje del i måltiden för-
klaras. Anmälan till anette@sorbykyr-
kan.nu, tfn 019-33 55 46, senast 25/3.

Söndagsbio på Roxy – prata film, 
prata liv. Bio Roxy och Universitets-
kyrkan visar starka filmer med möjlighet
att stanna kvar och samtala efteråt. 24/3
”Källan”, 28/4 ”Blondie”, kl 15.00.Entré.

Gökotta. 9/5 kl 7.00 Kristi himmelfärds-
dag blir det gökotta i Snarve hembygds-
gård (mellan Edsberg och Riseberga 
kloster) Ta med kaffekorg. Vid dåligt väder
är vi inne i kaplansgården.

Retreat på Solliden 3/5-5/5. Adolfsberg
och Mosjö-Täby församlingar arrangerar
retreat på Solliden fre 3/5 kl 18.00 till 
sön 5/5 kl 15.00. Tema: Att växa som
människa. Pris: 350 kronor. 
Anmälan senast 12/4 till malin.lind-
strom@svenskakyrkan.se.



VARFÖR FASTEBLOGGA? Tja, jag älskar ju att tränga ner på 
djupet i saker och ting. Men blogga? Nej, det är inget för
mig, tänkte jag när jag fick frågan. Facebook tog det lång tid
innan jag anslöt mig till. Det kändes lite för nära. Och på 
vilket sätt skulle jag vara där? Som präst eller som person?
Flera av mina prästkollegor har dubbla Facebooksidor, men
det kändes märkligt. Jag är ju människa och präst. Jag kan
aldrig vara antingen eller, inte nu, efter nästan 25 år.

Så att blogga är en utmaning för mig. I bland tänker
jag att bloggandet går lite på tvärs med själva fastetan-
ken. Meningen är ju att det ska ske i det fördolda. Att
det är en hemlighet mellan Gud och mig. Samtidigt
vet jag att vi är många som inspireras av bloggare.
Att det blivit ett sätt att få 
ta del av nya tankar, få inspiration till våra liv. 

NÄR JAG SJÄLV var konfirmand fick jag inte direkt 
någon koll på det där med fastan. Bara att Jesus 
fastade och han var ju en väldigt uthållig person, 
det förstod vi. Berättelsen om Jesus i öknen, då han
mötte djävulen tre gånger var ju dessutom direkt 
läskig. Dit, till öknen, ville ingen. I dag vet konfir-
mander lite mer om fasta, tack vare att den muslimska
fastemånaden Ramadan nu finns i vårt samhälle.
Ramadan får vi höra om både i skolan och i medierna.
Men nu är det dags att vi lyfter vår kristna fasta också.
För i dag behöver vi kanske fastans tid 
mer än någonsin.

En del säger att det är en mänsklig nödvändighet att
fasta. I den kristna historien har fastan alltid funnits och
haft en naturlig plats. Fastan handlar om att få syn på sig
själv och att välja. Det är ju våra val som formar oss. Det
handlar om träning, en inre träning. Askes, heter det på 
kristet språk. Och det betyder inte att späka sig, utan 
det betyder just träning. 

Vad jag behöver jobba med hos mig själv, är naturligtvis
inte samma saker som du behöver träna dig på. Det där vet

vi ju bäst själva, var och en av oss. Men grejen är
att vi måste ge oss själva tid att upptäcka vad 
det är vi behöver utveckla hos oss själva. Och
var vi behöver sätta gränser. Vi behöver pröva

att avstå från saker för att se vad de egentligen
betyder – och samtidigt få bättre koll på

vad det är som hindrar oss från att
komma närmare oss själva och 

förändras.
Fyrtio dagar är en lång tid. 

Och det måste det få ta tid om det
ska bli en förändring. Förra året hade

Svenska kyrkan i Örebro en fasteblogg
som tipsade om olika yttre handlingar 

som en väg till förändring – exempelvis äta
vegetariskt eller ha en köpfri dag. Den här
gången går vi inifrån och ut istället. Vad har
blivit för viktigt i mitt liv?  Vad är det jag
hemligen längtar efter? Och i så fall – varför
låter jag inte det få utrymme? Jag kan inte 
bli mer än människa, men jag kan bli mer
människa. Det som är viktigt och riktigt kan
få mer utrymme för mig

NU UPPMUNTRAR JAG DIG. Var med och låt 
dig utmanas. Fastan är liv och ett stort drama i

livet. I ditt liv! Häng med i fastebloggen på
svenskakyrkan.se/orebro – jag och min kollega
Björn Helgesson bloggar ända fram till påsk!

ANNIKA HANSSON

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

F OTO:  A L E X A N D E R V O N S Y D O W

Enkät: Andreas Axinge

Följ påskens drama i din kyrka

LIV OCH DRAMA

Urban Ronnemyr
– Många, men speciellt min
lilla vän Anna.

Sofie Hagman
– Det skulle nog vara min
kusin Emma.

Mikael Dahlqvist
– Då önskar jag mina föräld-
rar en glad påsk.

Anne-Marie 
Blohm Ulriksen
– Mina barn, barnbarn och
barnbarnsbarn. De är ju det
käraste man har.

Du har väl inte missat min och Björns fasteblogg?

VEM VILL DU
ÖNSKA EN
GLAD PÅSK?


