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Jag har inte tid,
eller också har jag det…
PÅ JÄRNTORGET träffade jag en vän. Återseendets
glädje blev stor. Har du varit bortrest? Jag har
inte sett dig i kyrkan, klämde jag urmig. Han såg
generad ut och sa, nej, jag har inte haft tid. Så
synd, sa jag ochmenade att det var tråkigt.
Men, tänkte jag, tid är väl det enda vi har?

Några dagar senare i ett sammanträde efter-
frågades en rapport som jag skulle ha skrivit.
En ganska enkel uppgift. Inte hade jag någon
rapport. Hade väl förträngt den? Eller glömt
bort den eller struntat i den? Nu var detmin tur
att se generad ut. Det där har jag inte hunnit
göra, sa jag urskuldande. Det har varit så oerhört
mycket. Och så slank det urmig, jag har inte
haft tid. Hoppsan!

SÅ JAG ERKÄNDE att jag inte utfört uppgiften.
Men undan kom jag inte. Nej då. Hur tror du
ditt exempel påverkar andra? Betyder det att
du tycker det är i sin ordning att inte göra det
man lovat eller kommit överens om? Frågorna
kom rappt och precist. Vad svararman? Det är
naturligtvis inte OK att strunta i sina uppgifter!
Där satt jag inmålad i ett hörn av det jag inte
hade gjort, avmin egen underlåtenhet.

Skulle jag försvaramig? Nej. Jag kunde
använt tiden på något annat sätt. Då skulle jag
ha hunnit. Är något tillräckligt viktigt kanman
nog se till att tiden finns. Och harman inte
lyckats tidigare, så fårman ordna till det nästa
gång. Så välkommen till kyrkan. Du har tid!
Kom!Av ren nyfikenhet. För att hämta näring.
Eller för att få en nystart. Det är värt den tid
det tar!

Ung, stolt
och stark

NYFIKEN | NÄRING | NYSTART
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– NÅGOT I MIG TYCKTE att jag skulle
vara kvar här, säger han.

Det var under en resa i Polen några
veckor före konfirmationen somErik
Gejhammar Bang kom underfund
med att han hade hamnat rätt.

– Jag har varit i OP (Olaus Petri
församling, red:s anm) större delen
avmitt liv. Jag sjöng i gosskören här
när jag var sju, åtta, och vi har alltid
åkt hit vid jul och påsk fastän vi inte
bor i församlingen längre. Så när jag
skulle välja var jag skulle konfirmeras
kändes OP rätt och givet.

Men när jag var konfirmand var
jag osäker på om jag skulle fortsätta
med kyrkan efter konfirmationen.
Det var först under Polenresan som
jag bestämdemig. Jag kom in i gäng-
et, jag fick något bekräftat, jag fick
andlig kraft, jag tyckte om ledarna
och de andra i gruppen. Något i mig
tyckte att jag skulle vara kvar. Och
det har jag varit sedan dess. Det har
hjälpt mig jättemycket. I ungdoms-
gruppen kan vi prata om allt, det är
öppet och fint och väldigt skönt. Det
är aldrig svårt att gå iväg till OP. Det
är en njutning.

Eriks grupp var inte så stor, de
senaste åren har konfirmandklasser-
na i Olaus Petri blivit större och
större, men tre tidigare konfirmander
fannsmed som ledare under året. De
varmed på lektionerna, följdemed
på studieresan till Polen i påskveckan
och varmed på konfirmandernas
lägerdagar under församlingens upp-
byggelsehelg lite senare på våren.
Och så var demed vid konfirmatio-
nen, förstås.

En sådan ledare är Erik själv nu.
– Vi var fem frånmin grupp som

blev det, berättar han. Vi fick gå en
utbildning under ett år, och samtidigt
fick vi varamed och hjälpa till i
söndagsskolan. Sedan fick vi ha ett
lärlingsår som konfirmandledare.
Nu har vi mer ansvar.Man lär sig
fruktansvärt mycket hela tiden. Och i
år var det 30 konfirmander!

DEN RESA SOM blev så betydelsefull för
Erik själv finns fortfarandemed i

årsprogrammet:
– Vi ledare har blivit mer ochmer

taggade för varje gång, det var den
fjärde förmig i år. Resan är den stora
grejen som händer, tycker vi. Efter
mässan på Palmsöndagen äter vi
lunch som föräldrarna har lagat, och
sedan åker vi. Det är roligt att visa
konfirmanderna allting, och roligt att
se att en del av dem tar till sig det på
samma sätt som jag.

Ett av stoppen på resan är en plats
där tyskarna byggde ett koncentra-
tionsläger under andra världskriget.
Stutthof kallades det. En äldreman

som själv var fånge tar emot Örebro-
gruppen där.

– Koncentrationslägret berör,
säger Erik.Men vi åker till ett barn-
hem också, och det är det starkaste.

För några år sedan var Erik Gejhammar Bang en av konfirmanderna
i Svenska kyrkanÖrebro, Olaus Petri församling. När det nya skol-
året börjar i år är han en av församlingens konfirmandledare.

NYFIKEN | NÄRING | NYSTART

‹‹

ERIKGEJHAMMARBANG

Ålder: 18 år.
Gör: Börjar sista året påmusik-
estetiskt program på Karolinska
skolan.
Intressen: Bland annat musik –
spelar gitarr, bas och trummor
och är ”roadie ochmaskot” åt ett
Örebroband.
Uppgift i församlingen: Sjunger
i ungdomskören OPQ, är med i
ungdomsgruppen, har varit
söndagsskollärare och är nu
konfirmandledare.
Förväntningar inför det nya
året: Ser fram emot att möta en
ny grupp konfirmander.
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Vi är ju inte så långt hemifrån, och
ändå är det så stora kontraster. En
gång när vi kom dit hade de precis
hittat ett barn på trappan, inlindat i
tidningspapper.

Erik ärmedveten om att han som
ledare blir en förebild för konfirman-
derna, och han vet också att andra
läggermärke till honom:

– Jag tror att jag är en sådan som
kan visa att vem somhelst kan vara
med i kyrkan, säger han. Jag kanske
inte är så som folk förväntar sig att
man ska vara, jag är inte 60+, och sit-
ter inte tyst i bänken. På det viset
behöver kyrkanmig! Och jag känner
att de vuxna tarmig på allvar trots att
jag är den långhåriga, krulliga, knäp-
pa killen. Jag får ofta beröm när jag
har varit textläsare eller när vi har
sjungit med kören. Jag kännermig
alltid bekräftad.

Att befinna sig någonstans
emellan konfirmanderna och deras
präster och församlingspedagogen
kan också vara en poäng:

– Jag tror att jag ser saker lite
annorlunda, mer ur konfirmander-
nas perspektiv. Jag vet hurman pra-
tar, och ibland kan jag hjälpa till att
förklara något på ett sätt som tonår-
ingar förstår, med exempel ur en ton-
årings liv.

I ungdomsgruppen hittar Erik det
han själv behöver.

– Jag har lämnat flera sporter, men
gemenskapen i ungdomsgruppen
betyder ganskamycket förmig.

Det har varit en prövning förmig
att erkänna för andra att jag faktiskt
har en tro, och ungdomsgruppen har
hjälpt mig att bli stolt och stark över
min tro. Jag tror att vi tänker ganska
lika om kyrkan och tron, men annars
är vi väldigt olika. Det är bra!

Efter studentexamen vet Erik
ännu inte riktigt vad han ska göra.

–Men om jag stannar och pluggar
i Örebro så fortsätter jag som konfir-
mandledare.

ANNA BRAW

FRÅNKONFIRMANDTILLUNGDOMSLEDARE
Konfirmanderna i Olaus Petri församling får välja om och hur de vill fort-
sätta engagera sig i församlingslivet, och en avmöjligheterna är att bli en av
de unga ledarna för konfirmanderna.

Under läsåret närmast efter konfirmationen går de en utbildning och
fungerar som ledare i församlingens söndagsskola tillsammansmed en
vuxen ansvarig. Därefter följer ett lärlingsår när de är med i konfirmand-
arbetet. Sedan är de ledare på riktigt och tar ett lite större ansvar för
planering och genomförande tillsammansmed de andra ledarna, prästen
och församlingspedagogen.

De unga ledarna är ocksåmed i församlingens ungdomsgrupp.

‹‹

NYFIKENPÅ–
KONFIRMAND2011/2012

Är du detminsta nyfiken av dig och
har funderingar på livet
somde flesta?Då borde
du komma till Svenska
kyrkan. Ge dig själv tiden
för frågorna om liv och
tro, om vad det är att vara
människa. Kommedoch lär
känna tron och kyrkan.
Anmäldignu!

FÖRMER INFO:
Gå in på konfirmandwebben eller
ring Anna Jones 019-15 47 57.
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GEMENSKAP OCH GUDSTJÄNST
I Svenska kyrkan finns ett levande gudstjänstliv som ger en samhörighet
som överbryggar många gränser. Du är alltid välkommen!

KYRKOBYGGNADER
Kyrkobyggnaderna innehåller mängder av kulturhistoria, arkitektur och
konst. Du som ärmedlem bidrar både till att hålla kyrkorna öppna och till
att bevara dem.

OMSORG OCH ENGAGEMANG
Svenska kyrkan finns påmånga ställen där människor finns. Kyrkan gör t.ex.
hembesök, finns på USÖ, Universitetet och häktet, har student- och äldre-
boenden och kursgård. Svenska kyrkan stödjer och samarbetar ocksåmed
kommun, landsting och andra samfund och föreningar som bedriver social
verksamhet.

KRISHANTERING OCH SJÄLAVÅRD
Vid omskakande händelser och personliga kriser finns kyrkan för dig och
dina nära och kära.

HJÄLP OCH BISTÅND
Svenska kyrkans internationella arbete samlar bl.a. in pengar som kommer
världens fattigaste till del.

BARN OCH UNGDOM
Svenska kyrkans församlingar bedriver en omfattande verksamhet för unga.

SÅNG OCHMUSIK
Svenska kyrkanmed sitt kör- ochmusikliv är landets största kulturarrangör,
vid sidan av de statliga institutionerna.

ANDLIG FÖRDJUPNING
Svenska kyrkan ordnar bibelstudie-
grupper, retreater, kristen djupmedita-
tion, gudstjänster och bön.

RITER OCH TRADITIONER
Svenska kyrkan är för många en själv-
klar plats vid de stora händelserna i livet
som dop, konfirmation, vigsel och
begravning. Kyrka, präst ochmusik
ingår för dig som ärmedlem.

LARS B STENSTRÖM,
MIA BYLANDER

10SKÄL ATT TILLHÖRA
SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan vill vara vardagsnära, söndags-
öppenoch livsviktig. Sommedlemhar dubåde
rättigheter ochmöjligheter. Välkommen!

Ideellt arbete i
Svenska kyrkan

– VI ÄR EN GRUPP som bakar och ord-
nar ett enkelt café på ett äldreboen-
de. För att de som bor där ska få lite
stimulans och sällskap när de har
svårt att komma ut.

Monica Thorsén tycker det är
självklart att ställa upp där det
behövs ett par extra händer. Vad som
behöver göras ger sig ofta av sig själv.
Förutom äldreboendet ställer hon
upp på vid olika arrangemang i
Adolfsbergs kyrka.

– Jag ärmed och driver Träff-
punkt Nyfiket som är en öppen café-
verksamhet varannan tisdag och så
är jag kyrkvärd.

I Örebro, liksom i hela Svenska
kyrkan, växer betydelsen av de ideel-
la insatserna. Ett exempel är de
senaste somrarnas satsning på läng-
re öppettider i S:t Nikolai kyrka.Med
sitt centrala läge vid Stortorget är
detmånga som slinker in en stund
om kyrkan bara är öppen.Men för
att det skulle gå i lås behövdes ett
50-tal ideellamedarbetare som
kunde vara sommarvärdar i kyrkan.

Anders Burman, somdå arbetade
med att samordna de ideella insats-
erna i församlingen, skrev brev och
berättade också om idén för olika
grupper som redan fanns i kyrkan,
som till exempel körerna.

– De som blev nyfikna och ville
vetamer tog jag ett längre samtal
med. De som sedan ställde upp fick
gå en kortare kurs, berättar Anders
Burman.

INOM LOPPET av bara någramånader
hade nästan 50 personer lovat att
vara värdminst fyra timmar i S:t
Nikolai under sommaren.De flesta
satsade betydligtmer tid än så. Och
under den första sommaren komdet
över 15 000 besökare. ”Vi ser att vi
gjort nytta” och ”Vi ställer upp igen
nästa sommar” var några av kommen-
tarerna när de ideellamedarbetarna
utvärderade sina insatser efteråt.

Trenden är densamma i hela
landet.Många ställer gärna upp bara
de får frågan. När Svenska kyrkan i
Linköping gjorde en enkät svarade
nästan hälften av kyrkansmedlem-
mar att de gärna arbetar ideellt.

Monica Thorsén tycker att fler
skulle ta initiativet själva och våga
fråga. Erbjuda sin tid och sitt enga-
gemang.

– Vi är alldeles för väluppfostrade.
Vi väntar snällt på att någon ska
fråga. Kanske är vi rädda för att för få
ett nej, gissar hon och tycker att det
är en onödig rädsla.

Inom Svenska kyrkan i Örebro
arbetarman nu för att det ska bli
lättare att både anmäla sitt intresse
och se vilka ideella uppdrag som
är lediga. Församlingarna ska även
hjälpas åt att slussa ideellamed-
arbetare dit behoven är störst.

DAG TUVELIUS

– Våga ta kontakt och fråga; behövs jag?
Uppmaning kommer frånMonica Thorsén. Hon är en
av de hundratals örebroare som ställer upp och jobbar
ideellt inomSvenska kyrkan i Örebro.

Monica Thorsén.

bistånd

MMUUSSIIKK

samtal

BBÖÖNN

kkrriiss--hhaanntteerriinngg

UUNNGGAA

GGUUDD

gemen-skap

KKÖÖRR

OOMMSSOORRGG

NNÄÄRRVVAARROO
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DET ÄR FREDAGSMORGON och klockan
närmar sig åtta. I Längbro försam-
lingshem iÖrebro håller Janusz
Majcher ochGösta Svensson på att
duka upp ett frukostbordmed färska
frallor, ost, leverpastej, juice och kaffe.
Janusz går vidare för att tända ljus.

– Vimåste ha lite andlig stämning,
säger hanmed ett varmt leende.

Det är dags för Grabbfrukost, en
tradition som kommit att betyda
mycket för den gruppmän som träf-
fas här varje fredagsmorgon.

– Gruppen har växt hela tiden,
berättar Gösta, så vi har fått byta rum
flera gånger. När jag kommed för
drygt tio år sedan var vi fem–sex
personer, nu är vi över tjugo.

Initiativet till de här samlingarna
kom imitten av 1990-talet från några
män somville träffas och äta frukost
ihop.Några präster anslöt sig,men
fortfarande är det så att frukostarna
drivs av deltagarna själva.Nuvarande
prästenHansEklind är nogamed att
påpeka att han bara är en i gruppen.

Hanhar funnitsmed sedan 2006, då
han började arbeta i församlingen.

– Fredag är egentligenmin lediga
dag, men den här gruppen har blivit
så viktig förmig att jag vill varamed
ändå.Men vi håller i det tillsam-
mans, vi har olika uppgifter.

Under tidenHans deltagit har
konceptet ändrats lite, det har vuxit
fram ett tydligare behov av att lära
sig något tillsammans. Under våren
har frukostarna haft kristna helgon
som tema.

– Jag presenterar kort ett helgon
varje gång och de får en sammanfatt-
ning på ett blad. Sedan avslutar vi
med en bön. Idag ska vi ha ett litet
test, en frågesport.

KLOCKAN ÄR HALV NIO och ett gäng
frukosthungriga herrar släntrar in.
Dennamorgon råder en viss förstäm-
ning, då en av de trogna deltagarna
blivit hastigt sjuk och ligger nyopere-
rad på sjukhus. Sven-Arne Björk
delarmed sig av den senaste infor-

mationen om tillståndet innanHans
Eklind ber en bön för den sjuke och
anhöriga. Gruppen kommer sedan
överens om att det bästa sättet att
hedra sin vän är att ha grabbfrukost
precis som vanligt, det var det han
själv skulle ha velat.

Medan bröd och pålägg skickas
runt kommer samtalen igång. Det är
uppdateringar om vad somhänt
sedan sist och en del prat om gamla
tider. Stämningen är vadman brukar
kalla råmen hjärtligt, humorn är ald-
rig långt borta. En historia får kan-
tornMikael Gertmar att hoppa upp
och spela några strofer på pianot, till
allmänmunterhet.

När deltagarna fått i sig sina fral-
lor, ”helst underdelar, de ligger stil-
la”, och druckit sitt kaffe delas de in i
två lag och frågesporten tar vid.

– Inga problem, vi är helgon alli-
hopa, säger Sven-Arne Björk. Vi är
bara inte helgonförklarade än!

Sedan blir det lite prat om hösten,
då de ska studera reformationen och
avslutamed en resa tillWittenberg.
Hans Eklind avslutarmed en kort
bön innan det är dags att bryta upp.

På frågan vad som är det bästa
med grabbfrukostarna, svarar Janusz
Majcher:

–Gemenskapen, nätverket. Vi har
blivit vänner ochhar stöd av varandra.

TROTS ATT GRUPPEN består av personer
från olika samhällsklasser ochmed
vitt skilda bakgrunder återkommer
flera av deltagarna till den starka
gemenskapen och vänskapen.

– Närmin hustru gick bort fick jag

väldigt mycket stöd av de här killar-
na, berättar Kenneth Sundqvist.

Idag deltarmånga i frukostgänget
i en rad av församlingens aktiviteter,
trots att flera av dem knappt hade
varit i kyrkan tidigare.
Grabbfrukostarnamed sin ”låga trös-
kel” har blivit en inkörsport till för-
samlingslivet.

–Men detmest fascinerande är att
det här heterogena gänget på fre-
dagsmorgnar blir en homogen skara
som delar livet tillsammans, säger
Hans Eklind.Man har upptäckt att
man harmycket gemensamt, men
det skulle aldrig hänt sporadiskt att
det här spretiga gänget skulle fått för
sig att umgås.

MAGNUS SUNDELL

NYFIKEN | NÄRING | NYSTART

Grabbfrukost
– näring på mer
än ett sätt
–Det bästa är gemenskapen, nätverket. Vi har blivit vänner och h
ar stöd av varandra, säger JanuszMajcher, trogen deltagare i Grabb-
frukosten i Svenska kyrkanÖrebro, Längbro församlingshem.

HANSEKLIND

Ålder: 44 år.
Familj: HustrunMalin, sönerna Jesper, Hampus och
Linus, hunden Hasseman.
Yrke: Präst i Längbro församling.
Känd som: Kallas för ”Bandyprästen”, är
ordförande i Örebro SK Bandy.
Se www.bandyprasten.wordpress.com.
Intressen: Hinner intemedmer än kyrkan, Örebro
SK Bandy och pojkarnas bandyspelande.
Nyfiken på: Tron, livet ochmötet medmänniskor.

Närmast JanuszMajcher,
Kenneth Sundqvist.
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VÄLKOMMEN
TILL H

www.svenskak
yrkan.se/orebr

o

Adolfsbergs, Mosjö-Täby församlingar, Södra Örebro 019-15 47 70
Almby församling, Sydöstra Örebro 019-15 47 00
Edsbergs församling, Lekebergs kommun 0585-821 90
Längbro församling, Sydvästra Örebro 019-15 46 30
Mikaels församling, Nordvästra Örebro 019-15 47 40
Örebro Nikolai församling, Örebro city 019-15 46 00
Örebro Olaus Petri församling, Örebro Norrcity 019-15 46 60
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HÖSTEN I DIN KYRKA



LJUS BETYDER såmycket. Ett
levande ljus kan lysa upp ett
mörkt rum, liksom ett vänligt
ord kan få ett sorgset ansikte
att skimra av glädje. Ljuset är
en bild för tron på hoppet och
att det aldrig är för sent. Tron
på att ljuset segrar övermörk-
ret. Att tända ljus, stanna upp
och be för sig själv eller någon
annan har förmånga idag
blivit ett sätt att uttrycka
tacksamhet och omsorg eller
för att be omhjälp vid svårig-
heter i livet. Såväl i kyrkorum
som i vardagen i hemmen
tänder vi ofta ljus. Vi smyckar
våra käras gravarmed ljus-
lyktor och på katastrof- och
våldsplatser kanman ofta
se ett ljushav spontant växa
fram.

Imånga kyrkor finns det
ljusbärare där vi kan tända ett
ljus och be en bön.”Gud, låt
ljuset lysa i mörkret.”

VARJE BARN som döps får ett
dopljus. Det tända dopljuset
är en påminnelse både i kyr-
kan och i hemmet om Jesus

10 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

som sa: ”Jag är världens ljus.
Den som följermig skall inte
vandra i mörkret utan ha
livets ljus.” (Joh 8:12).
På dopljuset
finns den
första och
sista boksta-
ven i det
grekiska
alfabetet A –
O, Alfa och
Omega.
Detta säger
att ljuset
skall finnas
med oss
från livets
början till
jordelivets
slut in i evigheten.

Detta Guds ljus tänds
inom barnet vid dopet, och
det brinner sedan där under
resten av livet.Man kan
strunta i det, glömma bort
det, gömma det inom sig,
men aldrig släcka det. Den
dagman behöver dess värme
och trygghet finns det där.

MARIA CONSALES

vardagsnära…
NUMRETS PRYL LJUSET

”Svenska kyrkan inbjuder
alla att tillhöra trons folk och
dela dess liv.”

KYRKOORDNINGEN FÖR SVENSKA KYRKAN

1. Jesus sa: Ni är världens
ljus. En stad uppe på ett
berg kan inte döljas och när
man tänder en lampa...
1. … blåser man inte ut den.
x. … ropar man: elden är lös!
2. … sätter man den inte

under sädesmåttet.

2. Jesus sa: Jag är världens
ljus den som följer mig ska…
1. … inte vandra i mörker.
X. … få höra det som ropas

från taken.
2. … bäras av änglar.

3. I kyrkor ser man ofta ett
stort ljus, Kristusljuset. När
tänds detta ljuset första
gången?
1. Påsk, Jesus uppstod från

de döda.
X. Pingst, lärjungarna fick

den helige Anden som
tungor av eld.

2. Första advent, det är första
söndagen på kyrkoåret.

4. Vad är Lysning?
1. Prästen upplyser för-

samlingen om att ett par
önskar att ingå äktenskap
under 3 gudstjänster.

X. Luciatåg som sjunger.
2. När kyrkvaktmästaren.

tänder ljusen på altaret i
Kyrkan inför gudstjänst.

5. Vem skrev sången ”Tänd
ett ljus och låt det brinna”?
1. den Helige Augustinus.
X. Den svenska teologen

GustafWingren.
2. Niklas Strömstedt och

Lasse Lindbom.

Tävling:

BOKTIPSET
MEDMÄNNISKOR
av Stefan Einhorn

Stefan Einhorn gjorde succémedKonsten
att vara snäll, som har
sålts i över 250000
exemplar och översatts
till 15 språk. Uppföljaren
Medmänniskor består
av tolv fristående berät-
telser som behandlar
tematmedmänsklighet
ur olika aspekter. Flera
av demhandlar om
livsavgörandemötenmänniskor emellan.
Det är i mötet medmedmänniskan vi visar
vilka vi är och vart vi är på väg.

NÅGONATT LITA PÅ
av Ulrika Stigberg

Den första utgåvan avNågon att lita på
kom ut 2001, när Ulrica Stigberg hade
arbetat på Fryshuset i Stockholm i fyra år.
Den blev enormt efterfrågad och fick
tryckas om flera gånger. Ett par år senare
skrev Ulrica ocksåMod att tro.

Till den här utökade utgåvan avNågon
att lita på har Ulricamed hjälp av ungdo-
mar på Fryshuset valt de
bästa texterna urMod att
tro. Här finns också
några helt nya berättel-
ser om att våga, om att
lära sig tycka om sig
själv och andra, om att
kämpa för det som är
rätt, om att leta eftermod att tro - och om
att hitta någon att lita på. Ulrica Stigberg
är sedan 1997 präst på Fryshuset i
Stockholm.

Välj 1, X eller 2 vid varje fråga och e-posta eller skicka in svaren senast den 3 okt., märktmed ”Tävling nr. 3” samt namn
och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller Örebro –Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storg. 27 C, 703 63Örebro.

ÅTERKOPPLING
Pilgrimsvandring
Åtta deltog i den tvåmil långa vandringen
längst Bergslagsleden. En ny vandring
sker nu i september.

Allsång
Nikolai församling upprepar förra årets
succémed sommarjobbande ungdomar
som arbetar medmusik och värdskap.

VÄLKOMMENATTGILLAOCHTIPSAOMWWW.FACEBOOK.COM/SVKOREBRO

GRATTIS!
KlasHenning, LenaK. Johansson och
ElinÖdengården. Ni vann i förra numrets
tävling och vinsterna är skickade.
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…söndagsöppen
EN DEL AV DET SOMHÄNDER I SVENSKA KYRKAN ÖREBRO 2 SEPTEMBER – 8 DECEMBER

Mer information omSvenska kyrkans gudstjänster, möten och aktiviteter hittar du i programinformationen
varje fredag i Nerikes Allehanda, i församlingsbladen och påwww.svenskakyrkan.se/orebro

GUDSTJÄNSTER

11/9 kl 10.00 i Edsbergs
kyrka.Högmässa. Efter-
följande studiecirkel om Jonas
Gardells böcker ”Om Jesus” och
”OmGud”. Lätt lunch serveras.

18/9 kl 10.00 i S:tMikaels kyrka.
Temamässamed körmusik, andra
söndagen i Skapelsens tid,
tema: Djur och växter.

18/9 kl 18.00 i Almby kyrka.Him-
melen inom. Folkmässa framförs av
körer från Almby, Mikael, Mosjö-
Täby och S:t Nicolai kyrkor.

6/11 kl. 18.00 i Olaus Petri kyrka
Minnesgudstjänst: Evensong enligt
anglikansk traditionmedOlaus Petri
Cantores.

MUSIK&KONSERTER
4/9 kl 18.00 i Tångeråsa kyrka.
Musikgudstjänst, avslutning på
Tångeråsadagen.

2/10 kl 18.00 i Olaus Petri kyr-
ka. Kammarkonsert med Eva Nils-
son, blockflöjt, Anna Braw, violin,
Jessica Colliander, violoncell och
Ingeborg Lindqvist Torstenson,
orgel.

16/10 kl.18.00 i Längbro kyrka.
Musikgudstjänst med körerna från
Längbro och Haga kyrkan.

BARN&FAMILJ
4/9 kl 10.00 i Edsbergs kyrka.
Familjegudstjänst, upptakt för barn
och ungdomsverksamheten. Bibelut-
delning till församlingens 5-åringar.

25/9 kl 18.00 i Olaus Petri kyrka.
Barnkörsamlingmed Angels Voice
från Knista församling, Olaus Petri
Gosskör och Ceciliakören. Körledare:
Sara Hansen och IngridMisgeld.

2/10 kl 10.00 i Längbro kyrka.
Familjegudstjänst.

6/10 kl 10.30 Babykonsert i
S:tMikaels kyrka. Enmöjlig-
het för barn, upp till ca 1 år, att
tillsammansmed vuxen få en
mysig stundmed upplevelser
för alla sinnen.

FINSKVERKSAMHET
IMIKAELS FÖRSAMLING
Sverigefinskt församlingsarbete i
Örebro.
Örebron ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö.
4.9. klo 14.00 PyhänMikaelin
kirkossa
Perhemessu ja kauden aloittajaiset.
Huom! Aika.
4/9 kl. 14.00 i S:tMikaels kyrka
Familjemässa och terminsstart. Obs!
Tid.

ANNATPÅGÅNG!
4-5/11 kl 12-18 i Edsberg,
Hackvad, Kräcklinge och
Tångeråsa kyrkor.Öppet hus i våra
kyrkor. Kaffeservering. Personal och
representanter från sockenråden
finns på plats.

13/11 kl. 19.00 Cafékväll i
Olaus Petri kyrka.David
Fischer, doktor i teologi, har
samlat på vykort från sekel-
skiftets Israel sedan 14 års ålder.
Nu visar han upp ett urval av
dem i Olaus Petri kyrka.
Utställningen heter " Vykort
från Det Heliga Landet 1890-
1940" och den handlar och
behandlar Nåås-utvandrarnas
fantastiska foto- och vykorts-
produktion. Utställningen
finnas i kyrkan 13/11-11/12.

14/9 kl 12.00 Sopplunch i Längbro
Längbro församling fortsätter med att
arrangera soppluncher även i höst.
Sopplunchen kostar 25:- och då ingår
soppa, kaffe & kaka. Första tillfället i
höst är den 14 september kl 12.
Då kommer även Seniorkören i
Längbro att sjunga några sånger.
Därefter fortsätter vi följande datum
28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11
samt 7/12. Varmt välkomna!

18/9 kl 18.00 gör Drottningholms
Barockensemble ett gästspel i Olaus
Petri kyrka En jubileumskonsert med
konsertmästare och solist från Italien.

KYRKOÅRET
Trefaldighetstid
fortsätter
Den gröna färgen som vi ser i våra
kyrkor och på prästernas och
diakonernas klädsel är kyrkans
”vardagsfärg” samtidigt somden
symboliserar växande.

TREFALDIGHETSTIDEN infaller
under sommarhalvåret just då
naturen är sommest blommande.
Växandets ochmognadens
process speglas också i kyrkoåret
och i kyrkorummet.

Trefaldighetstiden är den
längsta delen på kyrkoåret och de
olika söndagarnas texter och teman
vill betona vårt inre växande och
mognande sommänniskor och
kristna.

Trefaldighetstiden inleds
medHeliga Trefaldighets dag som
in-faller den 19 juni och avslutas
först i ochmedDomsöndagen,
kyrkoårets sista helgdag, som i år är
den 20 november.

PåHeliga trefaldighets dag firas
Treenigheten. Fram till denna dag
har kyrkan firat tre stora högtider:
jul (Faderns inkarnation), påsk
(Sonens uppståndelse) och pingst
(Anden somgav kraft åt lärjungar-

na). Fadern, Sonen ochAnden ingår i
den heliga, himmelska
Treenigheten.

ANNA APELL KÄLLSTRÖM

5/11
AllaHelgons dag
på kyrkogårdarna

På Alla Helgongs dag finns
personal från Kyrkogårds-
förvaltningen på kyrkogårdarna i
Örebro och Edsberg för att
informera och svara på frågor.

Varmt välkommen till
kyrkor och kyrkogårdar under
helgen för att tända ljus –
sakna, minnas och hoppas!
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JohnQuanrud
– Löv som faller, sommaren
tar slut, vila. Mest positiva
säsongen, början till det som
ska bli, våren.

VADBETYDER
HÖSTEN
FÖRDIG

Linn Schyrman
–Mysigt, julenkommer snart.
Mankurar ihop sig inomhus.

Adamvon Frisendorf
– Jag fyller år. Alla årstider
har sitt fina.

Kevin Reinholdsson
– Inget speciellt. Höstlovet.
Sverige har fyra årstider det
är fint, hösten är en av dem.

Ida Björk
– Fina färger, man kan ha på
sig fina höstkläder. Jag tycker
inte om sommaren.

?

Jourhavandepräst112
Jourhavande präst är öppen för alla sombehöver enmedmänniska att pratamed.
Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt.
www.svenskakyrkan.se

FOTO: PÄRWESTLING
TEXT: ANNA APELL KÄLLSTRÖM

ATT DET SKA VARA så knepigt det härmed tid. Den ärminst sagt
oberäknelig. Ibland sniglar sig dagarna fram. Släpar på föt-
terna somdenmorgontrötte tonåringen. Inget tycks hända.
Andra gånger rusar tiden fram som enmaratonlöpare på
ingångmotmålsnöret. Överträffar sig själv i hastighet.
Dessvärre har sommarmånaderna precis sommaratonlöpa-
ren sprungit iväg i all hast. I alla fall känner jag så. Juni, juli
och augusti. Puts väck. Borta. Finito. P1:s sommarpratare
har slutat för säsongen, de ljusa kvällarna har ersattsmed..,
jamed vad då? Sjövattnet har börjat kallna och de förut så
solbrända benen har börjat flagna.

Så varman här igen. Back in buisness. I kära gamla sep-
tembermånad. På skolplanscher från forntiden samlar hus-
folket in allt sommarken och träden ger. Äpplen, potatis och
kål bärs inmed stor entusiasm.Höstens färgermed eld och
guld brinner i bakgrunden. En dramatisk och vacker tid.
Höst. Skördetid. Sombrukligt nu för tiden, för att hämta
information, så german sig ut på nätet och googlar. På
Wikipedia står det att ”höst” betyder just ”skörd” och är
besläktatmed ”hösta” och ”inhösta”, det vill säga samla eller
hämta in.Hösten är alltså ursprungligen skördetiden.
Wikipedia och skolplanschen är som synes överens i sin
uppfattning.

MEN JAG VILL GÖRA som
flyttfåglarna som till-
sammansmed sina
fågelvänner
formaterar
sig till ett V
och ger sig iväg
mot horisonten.
Sträcker ut sina
vingspann och låter
luften föra dem
ända till den världs-
del där ljuset och
sommaren helt obe-
kymrat slagit sig ner.

Sommartiden som inte
tycks bry sig en gnutta om att i dess
frånvaro så är vimånga som sörjer. Inga
mer bad, inga lärkor, inga sommarlätta
klänningar, inga sandaler.

Men nej, säger en vän av ordning. ”Alla årstider har sitt”.
Ja, visst det håller jagmed ommen sommar är ju ändå alltid
sommar. Varmoch skön. Tidvis i alla fall. Ja, säger vännen
”men tänk på all svampman kan plocka i skogen. Och se
på alla färger. Det är ju underbart”. Ja visst, tänker jag för
mig själv.Men det finns ju tidig sommarkantarell somöver-
raskarmed sitt guld redan i juni. För övrigt växer den i de
mest gröna och lummiga hagar. Grönt är ju också en fin färg.

ALLTING HAR SIN TID.De orden står i Predikaren i Gamla
Testamentet. Och det så sant somdet är sagt. Jag kan inte
göra något för att påverka årstiderna, även om jag vill, utan
allting har just sin tid. Jag är ingen kanadagås eller någon
annan flyttfågel som tillsammansmed sina fågelkompisar
kan breda ut vingarna och flyga iväg. Utan det är somdet är.

Jag får stanna kvar här, i Örebro, och vänta på er. Ja, jag
väntar på dig sommartid, jag väntar på er alla flyttfåglar, jag
väntar på dig sommarvind, jag väntar på er kvällsljus och
blomsterhagar. Och det är ok. Faktiskt. Helt säkert!

Till dess ni kommer tillbaka tar jag påmig denmysigaste
ylletröjan jag har. Jag bonar inmig och tänder ljus. Kryper
upp i soffan och drar en filt över fötterna. Kanske tar jag
fram en bok eller gråter hysteriskt över någon gammal film.
Sedan ska jag ta påmig älsklingsstövlarna och göra somman
gör på hösten. Skörda. Samla in. Från skog ochmark. Jag
ska plocka svamp och lägga imin svampkorg, Karl-Johan

och citronkremla, smörkremla och olivriska,
trattkantarell och gul kantarell. Och till sist

ska jag lägga ner alla fina sommar-
minnen i korgen. Jag ska lägga
ner dem varsamt så att de
räcker hela året ut.

ANNA APELL KÄLLSTRÖM

HÖSTTID

livsviktig…


