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Bry dig – rösta i kyrkovalet
KYRKOVAL ÄR KANSKE inget ord som du 
använder varje dag, direkt. Så varför ska du
rösta? Varför ska du bry dig?

Då vill jag påminna dig om våra öppna 
förskolor och alla barngrupper som skapar-
klubbar, scouter och Kyrkis. Pappis för pappor
och barn. Alla våra körer – vi har nästan 40
stycken! Våra satsningar på nattöppen kyrka,
konfirmander och Tegelbruket som du kan
läsa om i det här numret. Eller våra diakoner,
som är kyrkans socialarbetare, och deras 
arbete för gamla, sjuka och ensamma. Vårt
stöd till hemlösa, bl.a. via RIA Dorkas som fick
475 000 kr av Svenska kyrkan under 2012. 
Du som är medlem, är med och bidrar till allt
detta – och ändå har jag bara nämnt en liten,
liten bråkdel av allt vi gör.

VI VILL FORTSÄTTA bry oss om Örebro och män-
niskorna i våra åtta församlingar och hoppas
att du vill bry dig också, genom att delta i årets
kyrkoval. Det handlar om vilka som ska få ditt
förtroende att fatta viktiga beslut i Svenska
kyrkan de kommande fyra åren, både i din för-
samling och för hela Svenska kyrkan. Hur ska
din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter
ska finnas i din församling? Vilka ställnings-
taganden ska kyrkan göra och vad ska kyrkan
satsa på?

Ditt och andras val banar väg för Svenska
kyrkans framtid i Örebro, när vi den 1 januari
2014 blir Örebro pastorat. I det här numret 
får du möta vår nya kyrkoherde Ingemar
Söderström och hans tankar om valet och
framtiden. Men också tre personer, i olika 
åldrar och med olika bakgrund, som bestämt
sig för att bry sig genom att gå och rösta. 
Vi hoppas att de får sällskap av dig – för 
att du bryr dig.

– DET KÄNNS ROLIGT och inspirerande. Jag ser klara
fördelar med att vi samlar våra krafter inom
Svenska kyrkan i Örebro.

Det var i oktober förra året som stiftsstyrelsen
beslutade att de åtta församlingarna i Örebro
kyrkliga samfällighet ska utgöra ett enda 
pastorat, istället för sju som det är i dag.
Bakgrunden till beslutet, är att Svenska kyrkans
organisation ska göras om och förenklas. Från
och med 1 januari 2014 ska inga samfälligheter
finnas kvar och därför måste de åtta försam-
lingarna i Örebro organisera sig på annat vis.

Ingemar Söderström hör till dem som tidigt
förespråkade ett gemensamt pastorat i Örebro.

– Ja, jag tror på att förena våra krafter.
Människor av i dag lever inte sina liv exklusivt i
en stadsdel eller ett område, de rör sig över hela
stan. Vi i Svenska kyrkan behöver varandras 
erfarenheter, vi behöver inspirera varandra och
tillsammans tänka ut hur vi kan verka som kyrka,
i och för Örebro. Med en gemensam organisation
kan vi få en annan effektivitet i det administrativa
stödet så att fler av oss kan lägga mindre tid på att
administrera, vilket är bra.

– Samtidigt ska vi vara rädda om den gemen-
skap som byggs runt våra kyrkor med kyrkan i
centrum. Den ska vi slå vakt om.

”NU SKA VI göra det bästa av det här”. Det är den
samsyn som Ingemar Söderström i dag tycker sig
se, i samtliga församlingar.

– Ja, absolut och jag känner mig väl mottagen.
Under våren annonserade vi om sju församlings-
möten i de olika församlingarna och jag har varit
med på fem. Det kom fram många kloka frågor,
tankar och idéer från församlingsborna. En del
har undrat om de olika församlingarna nu kom-
mer att bli mer lika, alltså att det skulle bli någon
slags likriktning i och med att vi blir ett pastorat.
Då är det väldigt skönt att få säga att det är en
rikedom att vi har församlingar med olika kultu-

rer och uttryck. Det finns en stor poäng i att vi
inte är lika.

Församlingarnas vardag ser också olika ut,
konstaterar han – hur skulle man kunna möta
olika stadsdelars skilda behov, om alla arbetade
på exakt samma sätt? I Längbro och Mikael är
integration och mångfald stora frågor, Nikolai är
en tydlig citykyrka, Edsberg är renodlad lands-
bygd. Och så vidare.

– Det här är jätteviktigt och att förstå allt detta
är centralt för den som ska leda. Jag kan inte nöja
mig med en allmän och distanserad uppfattning
om de frågor som en viss församling brottas med.
Jag vill sätta mig in och förstå. Därför tänker jag
lägga mycket tid på att besöka de olika försam-
lingarna i början, för jag vill lära känna dem
ordentligt.

UNDER HELA 2013 pågår arbetet med att forma 
den nya organisationen. Ingemar Söderström
har, från det att det stod klart att han erbjudits
tjänsten och tackat ja, successivt börjat trappa
ner på tiden som Nikolais kyrkoherde och istället
trappat upp som projektledare för organisations-
arbetet. Från och med 1 oktober är han projekt-
ledare på 100 procent och den 1 januari 2014 
tillträder han som kyrkoherde. Under hösten
kommer det också vara klart vilka personer som
blir församlingsherdar och chefer i de olika för-
samlingarna.

– Jag sökte tjänsten för att det vi gör nu är en
spännande utmaning och för att jag blev ombedd.
Vi är många som formar det nya tillsammans 
och det finns så många kloka och duktiga med-
arbetare i Svenska kyrkan, så det kommer att gå
bra. Vi ska inte förkasta allt gammalt, bara för att
det är gammalt. Men vi ska heller inte bevara allt
gammalt, bara för att det tidigare har varit så. Jag
vill att vi ska våga prova nya idéer som dyker upp
och ta vara på det som är bra. 

Alla idéer och synpunkter är viktiga, poäng-

Ingemar laddar 
för sin nya roll
Den 1 januari 2014 blir åtta församlingar
i Örebro ett pastorat, med en gemensam kyrkoherde –
Ingemar Söderström. Som är både laddad och lugn 
inför förändringen.
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terar han – det är bara att höra av sig, antingen
direkt till Ingemar Söderström eller till den egna
församlingen. Ett annat, givet sätt att göra sin röst
hörd är i kyrkovalet den 15 september. Då väljs de
förtroendevalda som kommer att fatta beslut i det
nya pastoratet.

– Här önskar jag att så många röstberättigade
som möjligt kollar in dem som kandiderar till 
kyrkovalet och röstar på dem som de hoppas 
mest på. Nästa viktiga steg är att gå på det för-
samlingsmöte som ordnas under hösten i de 
olika församlingarna, för att där nominera kloka
människor till det nya församlingsrådet. Ta till-
fället – var med och påverka Svenska kyrkans
framtida arbete för människorna i Örebro!

JENNY HOLMBERG

Ingemar Söderström blir 
kyrkoherde för Örebro pastorat 
och kommer att ha sällskap i
ledningsgruppen av sju försam-
lingsherdar, som representerar de
åtta församlingarna.

Örebro pastorat.
Den 1 januari 2014 bildas Örebro
pastorat, som består av åtta
församlingar.
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Kyrkan måste synas mer i människors
vardag. Det säger Hans Eklind som är
präst i Längbro församling i Örebro. 
– Att vi levererar fina predikningar
betyder inte särskilt mycket!

SJÄLV BRINNER HANS EKLIND för det sociala arbetet.
Alltså kyrkans stöd till ensamma och utsatta
– diakonal verksamhet på kyrkans språk.
– Vi gör redan idag mycket och det måste vi

berätta mer om. Jag tror inte människor har grepp
om vad vi faktiskt uträttar. 

Hans Eklind berättar att han flera gånger fått
människor, som funderat på att lämna kyrkan, att
stanna kvar när de väl får reda på vad som görs. 
Som till exempel stödet till RIA Dorkas och allt
arbete diakonerna gör för gamla, sjuka, ensamma
och utsatta. Eller när Svenska kyrkan var ute och
nattvandrade i Vivalla under oroligheterna i maj
tidigare i år.

– Men vi kan också bli bättre på att hjälpa än fler,
fortsätter han självkritiskt. Välfärdsstaten fungerar
inte på det sätt som den en gång gjorde – kyrkan har
en stor uppgift att fylla.

I Västra Skrävlinge i Malmö är 
Ann Aldén präst. I hennes församling
ligger det Sverigebekanta bostads-
området Rosengård. Där är få med-
lemmar i Svenska kyrkan, så Ann
Aldén har haft anledning att fundera
mycket över kyrkans framtid.  

– Kyrkan har levt med en självbild,
som om vi har kontroll. Den måste vi
släppa. Det viktiga ordet är tillit.

– Vi behöver öva oss i att arbeta,
inte för andra, utan med andra!  Med
andra religiösa grupper och andra
organisationer. Och vi skall göra det
tillsammans med både frivilliga inom
kyrkan och med andra utanför. 

– ”Det vi kan göra tillsammans med
andra bör vi inte göra var och en för
sig”, brukar jag säga. Så kan vi kraft-
samla och få stort genomslag.  

Hans Eklind i Örebro instämmer.
Tiden då kyrkans anställda skötte det
mesta är över. 

– Fler frivilliga måste till och de
måste få stöd och utbildning från 
kyrkan.

En annan avgörande fråga är att få

fler föräldrar att döpa sina
barn och sedan få dessa barn
att konfirmera sig när de kom-
mer upp i tonåren, menar
Hans Eklind. Här får han stöd
av forskaren Jonas Bromander
som arbetar med statistik om
Svenska kyrkan.

– Känner man ingen nära
koppling till kyrkan är risken
stor att man går ur när man
flyttar för att studera och 
börjar tjäna egna pengar,
menar Bromander.

– Det handlar om de som
föddes under 1990-talet. Hur
blir kyrkan relevant för dem?

De kyrkopolitiker som väljs
i kyrkovalet i september får i
uppgift att staka ut vägen
framåt. Hur skall pengarna
användas bäst? Vad skall man
satsa på? Och vad måste väljas
bort?

ERIK LINDFELDT

”Kyrkan tar stort socialt ansvar”
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Svenska kyrkan i 
Örebro har en omfattande
barnverksamhet.

– Vi gör redan idag mycket och det måste vi berätta mer om. Jag tror inte människor har grepp om vad vi faktiskt uträttar, säger Hans Eklind 
och nämner stödet till RIA Dorkas som ett exempel.
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Svenska kyrkan vill vara med i
utvecklingen av Tegelbruket.
Därför satsar våra åtta
församlingar gemensamt på
en projekttjänst, så att Svenska
kyrkan ska finnas på plats i
allaktivitetshuset – genom 
Ola Frideblad.

DET HANDLAR OM en helt ny, tvåårig
projekttjänst. Ola Frideblad var en
av dem som sökte jobbet och i
april i år smög han igång för att
starta mer på allvar nu i höst.

– Tegelbruket är en stor mötes-
plats med klättervägg, BMX-
banor, dans, musikstudios, skapar-
rum, bollhallar, boxning och gym

och en massa annat. Här finns
flera föreningar, det kommer
många olika ungdomar hit och
min roll är att finnas till för dem,
på olika sätt, säger Ola Frideblad.

Enskilda samtal, själavård, att
fånga upp ungdomar som vill
spela i band och hjälpa dem att
starta en studiecirkel via Sensus 
är några exempel. Men visionen 
är också att Paxrummet i Tegel-
bruket ska bli en självklar del av
ungdomsverksamheten och ett
naturligt rum för frid.

Under våren har Ola använt
rummet till en kurs i djupmedita-
tion.

– Tanken är att fortsätta med
djupmeditation under hösten och
jag planerar också samtalsträffar
om religionsdialog, där vi kan ha

ett samtalstema för varje träff –
exempelvis fred eller paradiset,
som är begrepp som finns i flera
religioner.

– Det är många som är involve-
rade i Tegelbruket. Kommunen
finns med och en rad olika före-
ningar. Men när det händer så
mycket som det gör här, blir det
också en slags tivolism och här
tror jag att Svenska kyrkan har 
en plats att fylla genom att lyfta
livsfrågor och erbjuda något
annat.

JENNY HOLMBERG

Nyfiken? Läs mer om Tegelbruket
på www.tegelbruket.org.

DET HÖR KANSKE inte till vanligheterna att en stor
grupp ungdomar står utanför ett församlings-
hem och bara vrålar i ren entusiasm. Men så var
lördagen den 25 maj också en dag på temat ”Inte
som du tror” för Svenska kyrkan i Örebro – som
avslutades med att metalcore-bandet Dead by
April spelade i S:t Nicolai kyrka. Församlings-
pedagogen Andreas Axinge var jätteglad efteråt:

– Det känns jättebra. Den här dagen är en upp-
muntran till våra konfirmander, men också en
inbjudan till dem som börjar åttan i höst. Många
ungdomar har inte en tydlig bild av vad konfa är.
Mamma och pappa har kanske sina bilder, men de
stämmer ju inte med hur det ser ut i dag när vi
jobbar på ett annat sätt och har massor av olika
grupper som filmkonfa, sportkonfa och bandy-
konfa – för att bara nämna några.

– Syftet med "Inte-som-du-tror"-festen var just
att utmana lite och att visa att konfa och kyrkan
kanske inte är som man tror – och de som var på
festen verkar supernöjda. Jag ser verkligen fram
emot att dra igång med nya konfirmander igen i
höst.

Nyfiken? Kolla in höstens grupper och läs mer
om ”Inte-som-du-tror”-dagen på
www.svenskakyrkaniorebro.se/konfirmand

JENNY HOLMBERG

SVENSKA KYRKAN SATSAR PÅ TEGELBRUKET

VAL OCH FRAMTID

INTE SOM DU TROR 
HÖG TID ATT ANMÄLA SIG TILL KONFA 
Dop, konfirmander och ungdomar är viktiga framtidsfrågor för Svenska kyrkan i
Örebro. Därför genomfördes den stora konfirmandfesten ”Inte som du tror” lördagen
den 25 maj – och nu i höst startar 20 nya grupper, som det är hög tid att anmäla sig till.
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Marcus Wesslén från Dead by 
April träffar konfirmanden Moa.

Konfafesten ”Inte som du tror” den 25 maj i år – snart startar höstens grupper.

Ola Frideblad vill att Pax-
rummet ska bli ett naturligt rum
för frid på Tegelbruket.
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Namn: Frida Gunnarsson
Ålder: 16 år – och har 
därmed rösträtt i kyrkovalet
eftersom alla som fyllt 16 år
på valdagen har rätt att 
rösta i detta val.
Gör: Studerande

Tänker du rösta i kyrkovalet?
– Ja, principiellt tycker jag att

man ska rösta när man får. Det
är inte bara vuxna som ska
bestämma det som ska hända i
samhället. Vi unga påverkas ju
jättemycket av alla beslut som
tas och det är dessutom vi som
ska leva med dem i framtiden.
Därför är det viktigt att vi är
med och påverkar.

Hur ser ditt kyrkliga engage-
mang ut?

– Jag är aktiv i Längbro för-
samling. Det har jag varit ända
sedan jag konfirmerades för två
år sedan. Jag är ungdomsledare
och jobbar med konfirmander.
Vi är ungefär 10-15 ungdomar
som träffas varje onsdagskväll.
Det är en gemenskap som be-
tyder jättemycket för mig. 

– Jag är inte uppvuxen i
någon kyrka och anledningen
till att jag valde att konfirmera
mig var att en kompis skulle
göra det.  Jag hängde med henne
och tyckte att det jag fick höra

verkade intressant. Dessutom
gillade jag människorna i grup-
pen. Vi gjorde också många bra
saker tillsammans – till exempel
åkte till koncentrationslägret
Auschwitz i Polen. Dit har jag
nu varit som ledare med årets
konfirmander. 

Vad tror du om kyrkans roll 
i framtiden i Örebro?

– Jag tycker att beslutet att
slå samman alla till ett enda
storpastorat är så där.  Det 
kändes bra att de olika försam-
lingarna i Örebro var olika. Att
alla inte satsar på samma saker.
Människor lockas ju till olika
saker.

– Jag skulle vilja att kyrkan
syntes mera och på mer ovänta-
de ställen. Jag var nyss med på
ett arrangemang som hette ”Inte
som du tror” och som vände sig
till blivande konfirmander. Vi
hade bland annat tagit hit ett
hårdrockband som fick spela i
kyrkan.  Det blev bra.

– Jag skulle vilja att det fanns
fler sådana arrangemang som
vände sig till allmänheten och
inte bara till dem som redan är
aktiva inom kyrkan. Jag skulle
vilja att alla fick en chans att se
hur det är att vara i kyrkan för
det är en av de bästa sakerna i
mitt liv.

De har olika bakgrund och förhållande till kyrkan. Men alla vill vara med
och påverka kyrkan. Möt tre örebroare som tänker rösta i kyrkovalet.

TEXTER: INGALILL BERGENSTEN FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

KLART VI BRYR OSS 
OCH RÖSTAR 
I KYRKOVALET
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Namn: Gunnel Sjöberg
Ålder: 57 år
Gör: Församlingsmusiker i Betelkyrkan 
i Örebro, sångpedagog på Örebro 
kulturskola, körledare för Swiccokören,
sångerska.

Varför röstar du?
– För mig är det viktigt att Svenska kyrkan
finns kvar, både verksamheten och byggna-
derna. Genom att rösta kan man ju påverka
vilka som ska fördela kyrkans medel och till
vad.

– Svenska kyrkan har en viktig uppgift
inom svensk kristenhet. Jag tycker om att gå
in i de vackra kyrkorna och vara privat.  Bara
sitta ner och tänka och ta del av det andliga.

– Jag är uppvuxen i en frikyrka, men tycker
att det är viktigt att det finns olika kyrkor dit
man kan söka sig. 

Vad tror du om kyrkans framtid i Sverige?
– Jag vill att Sverige ska fortsätta att vara ett
kristet land. Och här har Svenska kyrkan en
stor roll och uppgift. De måste både försöka

hålla kvar sina traditioner och samtidigt vara
öppna för nya vägar och nytt tänkande.
Kyrkans medverkan i musikfestivalen Live at
heart i Örebro är ett sådan positivt nytänkan-
de. 

– Jag hoppas att man kommer att förvalta
alla körer och körsjungandet som finns och ha
kvar både organister och körledare. 

Och Svenska kyrkan i Örebro?
– Det finns en hel del frågetecken efter 
sammanslagningen till ett enda pastorat. 
Nu gäller det att inte tappa den gemenskap
som finns i många kyrkor i Örebro. Trots allt 
handlar kyrkan mer om människor än om
stenpelare. Att människor känner sig hemma
och vill delta. 

– För personalens räkning hoppas jag 
att det inte blir så att de måste cirkulera runt
för mycket utan att de får fortsätta att jobba i
sin kyrka. Det är viktigt att man känner sig
delaktig i sin församling och att man bygger
och skapar relationer på nära håll.

Namn: Lars Ströman
Ålder: 54 år
Gör: Politisk redaktör på 
Nerikes Allehanda
Bor: I Örebro och Stora Mellösa 

Kommer du att rösta i kyrkovalet
och i så fall varför?
– Jag kommer att rösta. Som medlem
i Svenska kyrkan tycker jag att det 
är viktigt att vara med och påverka
kyrkan. 

– Det är ungefär 10-20 procent av
svenskarna som röstar i kyrkovalet.
Jag tycker inte att det är en så låg 
siffra. Inte om man jämför med hur
många som kommer till sin förenings
årsmöte. Jag tror att många fören-
ingar skulle vara nöjda om de fick så
högt deltagande på sina årsmöten.

– Genom att rösta är man med och
påverkar vilken inriktning de olika
lokala församlingarna ska ta. Ska de i
första hand bygga om församlings-
hemmet eller satsa på ungdoms-
verksamhet till exempel. 

Hur tänker du då du väljer vem du
ska rösta på?
– Det är nog en blandning av politik
och person. När jag bodde i Guld-
smedshyttans församling handlade
det mer om personerna på listan. När

man är i ett större sammanhang blir
det mer politiskt tänkande. 

Hur ser du på vad kyrkan gör i dag?
– Väldigt många människor, där-

ibland jag, tycker att kyrkan är myck-
et viktig i vissa situationer i livet. Jag
vände mig själv till en präst då jag
hamnade i en livskris och brottades
med en stor dödsrädsla. Detta hände
i början på 1990-talet, och sedan dess
räknar jag mig som kristen. Kyrkan
är också viktig vid de stora händel-
serna i livet för många människor. 

Och kyrkans framtid?
– Jag tror att Svenska kyrkan kom-
mer att förlora ännu fler medlemmar
än i dag. Fortfarande är många
anslutna sedan födseln. Men i fram-
tiden måste man ju söka sig aktivt till
kyrkan och det kommer att göra att
kyrkan minskar. Det behöver inte
vara något dåligt. De människor som
söker sig gör det för att de vill vara
med. Statskyrkan var en rest från ett
samhälle där människor var tvungna
att vara med i kyrkan. Det är inget
eftersträvansvärt.

– Kyrkan har dock stundtals en
svår balansgång. Den måste ta ställ-
ning i politiska frågor, till exempel
för en human flyktingpolitik. Men
den får samtidigt inte uppfattas som
partipolitisk, inte som höger eller
vänster. Det är ingen lätt position. 
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Vem får rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla
16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara
folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013, då röst-
längden fastställs.

Vilka kan jag rösta på?
Inom Svenska kyrkan i Örebro finns fyra nominer-
ingsgrupper att välja mellan – du hittar mer informa-
tion om dem på nästa sida.

Vad betyder de tre valsedlarna?
I kyrkovalet kan du rösta i tre val – kyrkofullmäktige,
stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar
hur Svenska kyrkan styrs lokalt (Örebro pastorat),
regionalt (Strängnäs stift) och nationellt. I varje för-
samling ska det dessutom finnas ett församlingsråd,
som utses av kyrkofullmäktige efter valet. Dessför-
innan måste det hållas minst ett församlingsmöte, 
dit du kan gå och nominera personer som du gärna
vill ha med i församlingsrådet.

Var röstar jag under 
själva valdagen 15 september?
På röstkortet står det i vilken vallokal du kan rösta
och öppettiderna. Du ska ha med dig ditt röstkort
eller legitimation eller vara känd av valförrättarna.
Det finns även s.k. särskilda röstmottagningsställen.
Tid och plats hittar du på baksidan av ditt röstkort
eller på www.svenskakyrkan.se/orebro.

Hur gör jag för att rösta 
före valdagen?
• Rösta på expeditioner i hela landet

2–11 september kan du förtidsrösta på pastors-
eller församlingsexpeditioner i hela landet. För
info, kontakta församlingen där du vill förtidsrösta.

• Brevrösta
För att kunna brevrösta behövs ett brevröst-
ningspaket som du kan få från din pastors- eller
församlingsexpedition. Brevrösten måste vara
framme hos stiftet senast 11 september.

BRY DIG! 
Så här röstar du i kyrkovalet!
Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval. Det handlar om vilka som ska få ditt förtroende
att fatta viktiga beslut i Svenska kyrkan de kommande fyra åren, både i din församling och för hela
Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling?
Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra och
vad ska kyrkan satsa på? 

• Rösta med bud
Du behöver ett brevröstningspaket även för att
budrösta. Kolla med din församling.

• Rösta utomlands
Det går att brevrösta om du är röstberättigad och
befinner dig utomlands när det är dags att rösta. 

• Brevrösta från en utlandsförsamling
Hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar f
inns brevröstningspaket som du behöver för 
att brevrösta. Din brevröst måste vara kyrko-
styrelsen till handa senast den 11 september.

Mer information om valet och olika vallokaler hittar du på www.svenskakyrkan.se/orebro

Bryr du dig? Det gör vi. Vi bor i 
Örebro med omnejd – och kommer att
rösta i kyrkovalet den 15 september.
Lär känna oss närmare på
www.svenskakyrkan.se/orebro
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VILKEN NOMINERINGSGRUPP 
ÄR DITT VAL?

Nomineringsgrupp: 
Socialdemokraterna

Varför ska man rösta 
överhuvudtaget?

Det är en demokratisk rättighet
och skyldighet att gå och rösta.  Det
är viktigt att rösta fram personer
som vill vara med och ta ansvar för
att styra Svenska kyrkan in i framti-
den.

Varför ska man rösta på er?
Vi har ett tydligt valprogram

”För en öppen folkkyrka med fram-
tidstro” – vi är varudeklarerade,
man vet vilka frågor vi kommer att
driva. 

Er viktigaste framtidsfråga?
I vårt lokala valmanifest säger vi

att en stadsmission och en ung-
domsrådgivning ska startas i Öre-
bro.

Var hittar man mer information
om vad ni står för?

På webben www.socialdemokra-
terna.se – klicka på Kyrkoval 2013
längst ned på sidan.

Nomineringsgrupp: 
Frimodig kyrka

Varför ska man rösta 
överhuvudtaget?

Alla döpta har fått del av
samme helige Ande och har fått
uppdraget att med Hans hjälp
verka för kyrkans bästa. Att rösta i
valet är ett väldigt konkret sätt att
göra det.

Varför ska man rösta på er?
Vi är en partipolitiskt obunden

grupp som betonar vikten av att
ha Jesus i centrum i alla beslut.
Konkret innebär det bl.a. en kär-
lek till Bibeln, ett fokus på mission
och en längtan efter en kyrka där
alla gudstjänstfirare är med och
bygger våra församlingar.

Er viktigaste framtidsfråga?
Vi vill att de församlingar som

så önskar ska få fortsätta att styra
över hela sin verksamhet. Beslut
bör tas så nära den gudstjänstfi-
rande församlingen som möjligt.
Att ge kyrkfolket förtroendet att
ha ett stort inflytande tror vi är
viktigt för att få en kyrka där alla,
inte bara anställda och förtroen-
devalda, är med och bygger för-
samling tillsammans.

Var hittar man mer information
om vad ni står för?

På www.frimodigkyrka.se och
facebook.com/fkstrangnas

Nomineringsgrupp: 
Örebro pastorats kyrkliga allians

Varför ska man rösta 
överhuvudtaget? 

Svenska kyrkan är en demokra-
tisk folkkyrka. Det är viktigt att så
många som möjligt går och röstar.
De personer som ställer upp i
valet har en vilja att ta på sig ett
ansvar för att kyrkan ska vara när-
varande i samhället.

Varför ska man rösta på er? 
Att lägga en röst på oss, är en

garant för att kyrkan även i fram-
tiden ska finnas där människor
finns och när människor har
behov. Vi värnar om alla pastorat-
ets kyrkor och vill att Svenska 
kyrkan ska ha en mångfald i sättet
att vara kyrka. Människor har
olika behov och vi vill möta de
behoven i största möjliga mån. 
Vi vill verka för att ha öppna väl-
komnande kyrkor. 

Er viktigaste framtidsfråga? 
Vi vill fortsätta att utveckla

mångfalden i gudstjänstlivet. Det
kan vi bara göra om vi har kvar
våra församlingar i pastoratet. Vi
vill utveckla diakonin, för att möta
människors behov. Vi vill vara en
kyrka nära dig.

Var hittar man mer information
om vad ni står för? 

På www.orebropastoratskyrkli-
gaallians.se eller genom att ringa
Annica Zetterholm, 019-15 45 22.

Nomineringsgrupp: 
POSK, Partipolitiskt Obundna 
i Svenska Kyrkan

Varför ska man rösta 
överhuvudtaget? 

Ett viktigt skäl är att man fakt-
iskt har rösträtt och kan framföra
sin mening om vad man vill att
kyrkan ska uträtta. Det är viktigt
att medlemmarnas olika meningar
kommer till tals i en öppen folk-
kyrka.

Varför ska man rösta på er? 
Posk engagerar kyrkointresse-

rade, utan hänsyn till partipolitik.
Posk finns på alla nivåer inom kyr-
kans organisation och kan därför
vara med och påverka aktivt.  

Er viktigaste framtidsfråga? 
Ett ökat engagemang för med-

människor genom diakoni.

Var hittar man mer information
om vad ni står för? 

På Posks hemsida www.posk.se
och hos Posks ordf i Örebro Johan
Unger, Johanunger37@gmail.com
eller tfn 070-586 76 67.

Örebro pastorats
kyrkliga allians
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Frankera ej.
Mottagaren
betalar
portot

Örebro Kyrkliga
Samfällighet

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Vinn Martin Luther Kings självbiografi

Hur många år sedan är det som Martin Luther King höll sitt
berömda tal ”I have a dream”? 
1. 30 år X. 50 år 2. 100 år

Du har chans att vinna den nyutkomna pocketversionen av
biografin om den berömde pastorn, medborgarättskämpen
och Nobelpristagaren – vi har fem böcker i potten. Skicka in
svaret märkt ”Tävling nr 3” senast den 4 oktober 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!

Vinnare!Grattis till Mikaela Karlsson, Andreas Nyback och Fanny
Sandberg som svarade rätt i förra numrets tävling. Dead by Aprils
cd ”Incomparable” har skickats med post.

GLÖM BANTNINGSKRAVEN! Glöm det du
betraktar som yttre skavanker!
Dopklänningen är ett plagg som vill
påminna dig om vilken gåva du är i
Guds ögon. Har du en gång fått ta emot
dopet, kan du påminna dig om det
skydd som dopet ger genom hela livet
– både mot andras tyckande och mot
de elakheter som du kanske hittar på
om dig själv. Dopklänningen är vit och
alldeles för lång för bebisar som ett
tecken på att vi växer in i tron och på
att dopet gäller hela livet.

Därför återkommer den vid andra
stora tillfällen i livet. Såväl konfirmandkåpan som
brudklänningen och prästens gudstjänst-outfit är
modifierade dopkläder som ska påminna dig om 
att du är värd att skydda och ta risker för, hela livet

igenom – tills den långa vita skjortan
till slut blir knäppt i kistan. Men tro
inte att det är slutet.

När de små liven (eller de lite stör-
re!) döps, får de ta emot Guds löfte som
är större än livet själv: Vad än du möter, 
släppar Gud dig inte. Ditt liv här på jor-
den må ta slut men vi vet ju alla att kär-
leken inte sluter när någon dör – och
detsamma gäller Guds kärlek till oss.
Du är en del av den himmelska gemen-
skapen, där Gud torkar våra tårar. 
Så vad än andra säger eller tycker, på-
minner dopdräkten dig om att du är

speciell och älskad så som du är. Och vet du vad?
Dopklänningar går att låna i din församling, de du 
ser på bilden finns i Längbro.

HENRIETTE ÖBERG

VARDAGSNÄRA…

Örebro Pride och 
regnbågsmässa 
1 september
I år arrangeras Örebro Pride för
andra gången och även i år finns
Svenska kyrkan i Örebro med.
Fredag 30 augusti kl 09.30–12.30
föreläser Hanna Broberg från
Svenska Kyrkans Unga på temat
”Tro och hbtq – så funkar det” i
Repsalen på Örebro Konserthus.
Samma eftermiddag planeras ett
samtal i Wirénsalen på temat ”Kan
jag praktisera tro och ändå vara
gay?” och söndag 1 september blir
det Regnbågsmässa i S:t Nicolai
kyrka kl 11.00. 

Du hittar hela programmet på
www.orebropride.se.

BOKTIPSET

Martin Luther King – en självbiografi
Libris Förlag

”I have a dream”. Så sa han i det be-
römda talet, inför 200 000 människor 
i Washinton DC – för 50 år sedan. Med
anledning av 50-årsjubileet, utkom 
nyligen boken ”Martin Luther King 
– en självbiografi” som pocketutgåva.
Martin Luther King (1929-1968) var en
människa med visioner och tro. Men
hans drömmar om en bättre värld utan
orättvisor och rasåtskillnad ledde 
honom in i frihetskamp och konflikter.
För King kunde drömmen bara för-
verkligas genom metoder som bygger 
på icke-våld. Själv fick han sätta livet till
för sin dröm. Det är Clayborne Carson
som sammanställt material från Kings
brev, tal, predikningar, dagböcker och
manuskript till denna självbiografi.

NUMRETS PRYL: DOPKLÄNNINGEN

Tävling

Bilder, tips, nyheter…  Gilla
facebook.com/svkorebro,
så hänger du med i vad 
som är på gång inom
Svenska kyrkan Örebro! 
Vi ses!

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…

Lars B Stenström
avtackas 1 september
SISTA HELGEN i augusti avtackas Lars
B Stenström efter 14 år som kyrko-
herde i Olaus Petri församling. Han
har också varit kontraktsprost för
Örebro kontrakt. Avtackningen
sker i samband med en högmässa
den 1/9 kl 10 i Olaus Petri kyrka,
där Lars B Stenström avskeds-
predikar och biskop
Hans-Erik Nordin
är celebrant. Efter
avtackningen blir
det lunch i försam-
lingshemmet
(föranmälan krävs).
Lars B Stenström
har tidigare varit
chefredaktör för Kyrkans Tidning
och var dessförinnan kyrkoherde i
Längbro församling. 
För mer information om av-
tackningen och allt som händer 
i OP denna helg, se
www.svenskakyrkan.se/olauspetri.

Två retreater på 
Solliden i oktober
Söker du stillheten och friden?
Behöver du några dagar med 
återhämtning, utan krav eller 
prestation? Svenska kyrkan i 
Örebro arrangerar retreater regel-
bundet och i oktober har vi två.
Den första är OP:s, 18-20/10 på
Sollidens kursgård utanför Örebro. 
Kostnad 700 kr, helpension.
Anmälan senast 13/10 till Björn
Helgesson, 019-15 46 86. 
Retreat nr 2 den 25-27/10 arran-
geras av Adolfsberg, Mosjö-Täby 
på temat ”Vatten och Liv”. Sista
anmälningsdag 8/10, kostnad 350
kr inkl kost och logi. Anmälan till
Inger Olsson på tfn 019-15 47 70 
alt. 019-15 47 83. 
Retreatledare: 
Präst Malin Lindström 019-15 47
91, diakon Ing-Marie Edsbrand
019-15 47 71.

… SÖNDAGSÖPPEN

Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss. 
Du hittar mer på svenskakyrkan.se/orebro FRÅGA FRITT!

Förr har vi som bor i Örebro kyrk-
liga samfällighet röstat fram ett
direktvalt kyrkoråd. I det här valet
väljer vi ett kyrkofullmäktige, men i
varje församling ska det finnas ett
församlingsråd. Hur ska de för-
samlingsråden utses, egentligen?

Andreas

Hej Andreas!
De nya församlingsråden utses 
av fullmäktige i höst efter valet.
Innan detta kan ske, måste det
hållas minst ett församlingsmöte
– så säger kyrkoordningen. Vid
ett sådant församlingsmöte kan
du nominera personer som du
vill ska sitta med i församlings-
rådet. Den du nominerar be-
höver inte vara en person som 
är knuten till en av valets nomi-
neringsgrupper och personen 
du nominerar behöver inte vara
bosatt i församlingen. Men exakt
hur nomineringsmötena ska 
gå till, är inte reglerat i kyrko-
ordningen i detalj. Det är kyrko-
nämnden som har ansvar för 
hur dessa möten ska utformas i
Örebro pastorat och nämnden
kommer att ta mer exakta beslut 
i frågan tidigt under
hösten.

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

…Almby, Mikael, Längbro och
Olaus Petri församlingar erbjuder
kurser i spädbarnsmassage? 

SPÄDBARNSMASSAGE är ingen behandling
utan ger en stunds närhet, avslappning
och välbefinnande, för både barnet
och föräldern.  Det handlar om kon-
takt, kommunikation, glädje och
innerlighet. Det finns också erfaren-
heter av att massagen kan ge positiva
följder i form av bättre sömn och mat-

smältning för barnet.
Men varför erbjuder vi detta i kyr-

kans regi? Vi som leder dessa kurser
är diplomerade Instruktörer via IAIM
– International Association of Infant
Massage. Mycket av de som IAIM står
för, kan likställas med våra kristna
värderingar – såsom exempelvis
respekt för individen och barns värde
och status. Vi tycker att det är viktigt
att försöka leva som vi lär och vara
förebilder på ett sunt sätt. 

Vi människor består av både
kropp och själ och i spädbarnsmassa-

ge blir det tydligt att båda delarna
hänger ihop. Genom spädbarnsmass-
age utvecklas en starkare anknytning
mellan barn och föräldrar. Man lär
sig vara lyhörd för  varandras signa-
ler, vilket är en bra utgångspunkt i

alla rela-
tioner i
ett sam-
hälle. Ett
tryggt
barn kan
själv
vara

generös och nyfiken på livsfrågor.
I livets verktygslåda har vi en

massa bra saker. Detta verktyg –
spädbarnsmassage – är ett bra red-
skap att bygga goda vanor med. Att
redan som ett litet barn få lära sig
hur viktigt det är med lugn och ro,
ger en inre frid som blir till stor 
glädje och nytta genom hela livet.
Välkommen till Almby, Mikael, Olaus
Petri och Längbro om du har frågor
kring spädbarnsmassage.

LINDA NORDIN JOHANSSON

Gudstjänster

Skapelsens tid i Mikaels församling. Är
miljökrisen ytterst ett symtom på ett
mycket större problem? Välkommen
till Skapelsens tid söndagar kl 10.00 i 
S:t Mikaels kyrka. 8/9 Tema: planeten
Jorden, 15/9 Tema: mänskligheten
22/9 Tema: himlen, 6/10 Tema: bergen,
13/10 Tacksägelsedagen.

Radioutsänd gudstjänst i OP. 8/9 kl 10,
predikant: Owe Wickström, professor,
präst och författare.

Lovsångsgudsjänst i Taizéanda. 22/9
kl 18 och 10/11 kl 18 i OP.

Visitationshögmässa i Adolfsbergs 
kyrka. 17/11 kl 10, med biskop Hans-
Erik Nordin.

Musik & konserter

Invigning av den nyrenoverade 
Setterquistorgeln. 31/8 kl 15 i OP, 
konsert med diplomorganist Mikael
Wahlin.

Festkonsert med fransk musik för
körer och två orglar. 1/9 kl 18 i OP. 
Fri entré.

Live at heart i S:t Nikolai kyrka. 6-7/9 i
S:t Nicolai kyrka, musikfestival med
konserter under kvällen. Rockmässa
6/9 kl 23.30.

Messias av G.F. Händel. 16/11 och
17/11 kl 18 i OP. Flera körer, sångsolis-
ter från England, Drottningholms
Barockensemble. Entré.

Lovsång i Längbro. 22/9 kl 18, 
församlingens körer.

Jubileumskonsert i S:t Mikaels 
kyrka. 23/11 kl 18. 
30-årskonsert, flera körer medverkar.

Teckenspråkigt arbete

Teckenspråkig mässa. 15/9 och 1/12 
kl 14 i S:t Nicolai kyrka

Barn & familj

Kyrkis. Barnfamiljer är välkomna till
Kyrkis efter högmässan i OP den 8/9,
22/9, 6/10, 20/10 och 10/11. Vi lagar
mat, leker och umgås fram till kl. 14

Barnens kyrka. Den 16/9, 14/10, 11/11
kl 17 i S:t Nicolai kyrka, familjeguds-
tjänst med kvällsmat i Prästgården.

Familjegudstjänst i Kräcklinge. 13/10 
kl 14 Kräcklinge kyrka, tema tacksam-
het. Efteråt stort tårtkalas i församlings-
hemmet. Himmelskt gott! 

Sverigefinskt
församlingsarbete

Perhemessu ja kauden aloittajaiset
Pyhän Mikaelin kirkossa 1.9. klo 15.
Lapsille pomppulinna! Lähetyspiiri
Hjärsta gårdenilla 9.9. klo 9-12.

Annat på gång!

Tångeråsadagen. 1/9, startar kl 11 i
kyrkan. Hantverk, café, visning av 
kyrkan, dansuppvisning m.m.

Pilgrimsvandring i Kilsbergen. 7/9,
samling för samåkning 08.00 vid OP:s
församlingshem. Ingen kostnad. Anmä-
lan: Björn Helgesson, 019-15 46 86.

Middag med berättelser i Mosjö För-
samlingshem. Fredag 13/9 kl 18, mat
och berättelser från Irland. Fredag 8/11
kl 18, Mårtensfirande.

Invigning av Nikolai prästgård 15/9.
Öppet hus på valdagen – rösta och 
kolla runt!

Drop in-dop i Nikolai. 12/10 
i S:t Nicolai kyrka.

”En dag om Jesus – ett möte 
mellan judisk, muslimsk och kristen
tradition”. 7/11, seminariedag på 
Örebro Teologiska Högskola.



DAGLIGEN DRABBAS jag av val, jag måste välja. Vissa saker
väljer jag per automatik, kläder, frukost, musik, cykel, skor,
tidningen, alltså jag tänker inte ens på att det är ett val.
Tänk om jag varje gång jag klär på mig står i garderoben
och provar alla svarta skjortor för att välja den som sitter
bäst, eller vid skafferiet – cornflakes, puffar, kuddar eller
gröt? Mannagryn, havregryn eller bovetegröt? De flesta
morgnar hinner jag både hämta och läsa tidningen, en del
morgnar inte. Då står jag inte i hallen och funderar på vad

jag ska välja, hämta eller inte, jag väl-
jer snabbt när jag ser att det funge-
rar att hämta och läsa annars avstår
jag och funderar inte ett varv till.
Vid andra valsituationer måste
jag tänka till flera varv. 

En fototidsskrift ville ha in
läsarnas synpunkter på tid-
ningen. Jag tänkte: Vad spelar
mina synpunkter för roll?
Men så valde jag att skriva
ner mina synpunkter och
skickade in dem till tidning-
en. Några tidnings-
nummer senare fanns
minst tre av mina 
åsikter med och en, som
jag såg, liten förändring
av tidningen. Bra val jag
gjorde.
Det finns större val. Vad

valde jag till gymnasiet? I

och för sig ganska lätt när det var aktuellt i mitten på 1970-
talet. Först valde jag mellan teoretiska linjer och praktiska.
Jag valde teoretiska och där var det lätt att välja bort de jag
inte ville ha och det blev fyra linjer kvar att välja på och jag
valde den jag tyckte minst illa om. Det var också ett val.

EFTER AVSLUTADE gymnasiestudier var det dags för 
mönstring till det militära. Jag valde att vapenvägra. 
Enda valet jag styrde fritt över i sammanhanget. I den
vapenfria världen var valen få, det mesta var order från
befäl. Det fanns sällan val att säga ja eller nej. Jag var brand-
man på Arlanda flygplats. Sa befälet gå så gick jag, sa han
lägg skummatta så la jag skummatta, sa han tyst var jag tyst.

Sedan har det varit många stora val i livet, arbete, studier,
boende och familj, för att nämna några. De stora valen kan
ju få stora konsekvenser för resten av livet och då måste
man ju göra någon form av konsekvensanalys före valet. Är
det värt detta? Ibland går det inte att överblicka det och 
man får ta konsekvensen, vare sig man vill eller inte. Väljer
jag ett väljer jag bort övriga alternativ just då. 

ETT ÅR MINNS jag att ganska många röstade i kyrkovalet där
jag bodde. Kanske inte för att intresset för kyrkan var
stort, men för att förhindra att ett parti skulle ta sig in i
kyrkopolitiken. Det är också ett val. Gör din röst hörd, gör
ditt val, ditt val påverkar omvärlden. Tänk ett varv till.
Väljer inte jag har jag redan valt att andra tar mitt val ifrån
mig.

PÄR WESTLING

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Enkät: Andreas Axinge och
Lisbet Kjellin

www.svenskakyrkan.se/orebro

På jakt efter liv och rörelse? Kom till oss! Upptäck våra församlingars sommar-
caféer. Passa på att besöka Almby vägkyrka och den sommaröppna, unika träkyrkan 
i Tångeråsa. Kolla in Längbros uteöppnis, lyssna på kvällssång med musikungdomar i 

exempel på vår webb. Kanske behöver du någon att tala med? Hör av dig direkt till 
din församling – och var rädd om dig.

Bry dig!
Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/orebro

VAL OCH FRAMTID

Karin Sahli
– Mänskligheten kommer att
lösa klimathoten, även om
det ser mörkt ut. Gläder mig
också åt att få se fyra barn-
barn växa upp.

Mattias Århammar
– Längtan efter något man
blir glad av.

Laila Bergström
– Att vi börjar vakna upp
när vi ser konsekvenserna av
miljöförstöringen.

Emma Andersson
– Att man inte vet om den.

”Väljer inte jag har jag redan valt 
att andra tar mitt val ifrån mig”

VAD ÄR DET
BÄSTA MED
FRAMTIDEN?

FOTO:  ULLA-CAR IN EKBLOM


