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Säg Din mening och möt Gud

sommartider är lästider. Då kan man äntligen få
extra tid att försjunka i någon bok eller tidning.
Sommarnattens ljus lockar till f ler vakna timmar.
Och några får läsningen. Hängmatteläsning gillar
jag. Man dåsar till då och då, hör en f luga surra
och någon annan insekt svirra förbi. Fåglar 
kvittrar och sjunger. Ljus, läsning och vila i skön
förening.

Men här vid skrivbordet nynnar jag på en
melodi. En julsång: Midnatt råder, tyst det är i
huset, tyst i huset. Ja, tyst är det i huset trots att
det inte är julnatt. Tystnaden är kompakt. Alla
tiger. Ingen berättar. Hur är det egentligen att läsa
Örebro – mitt i livet? Ger artiklarna något? Är
ämnena intressanta? Lär man känna Svenska kyr-
kan? Är det viktigt och av värde? Men ingen säger
något.

En ensam röst har reagerat. Och då med 
en fråga om vi inte kunde berätta mer om vad
kristen tro är? Blir vi som alla andra? Man kan
säkert få intrycket att vi f lörtar med kändiskulten,
att vi vill förströ – snarare än att med Guds ord
uppmuntra, lära, varna och förmana. 

Vi gör en tidning med reportage och person-
porträtt, vi speglar Svenska kyrkan i Örebro, den
där kyrkan mitt i livet. Men även den tidning som
omfamnar oss kan man ju ha synpunkter på. Vi
vilar i AMOS stora famn. Nu i sommar har Du tid
att läsa och reagera. Från hängmattan eller favo-
ritfåtöljen. Så hör av Dig!

Jag avslutar med ett påstående: chansen att
oförhappandes möta Gud i naturen är liten! Och
förutsätter egen öppenhet och längtan. Vi vet att
Gud låter sig finnas. En bra plats för det mötet är
kyrkans många gudstjänster i sommar. Kom med
och sjung! Vi ber, tänker över livet och läser Guds
ord. I Nattvarden kommer Jesus själv oss till
mötes! Väl mött!    

– Jag hämtar min arbetsbeskrivning från missionsbefallningen, säger
Helena Sachs. Det gör nog alla som vill arbeta i kyrkan.
Jesu ord om att gå ut i hela världen och berätta om honom tar henne till OP-
skolan, in på MSN-chatten, iväg på somrig cykeltur i grupp, ut på Facebook,
till Tanzania, in i ideliga samtal med tonåringar som funderar över stort och
smått. Helena Sachs är församlingspedagog och arbetar med
konfirmander och andra ungdomar i Olaus Petri församling.

BILD: NINA HELLSTRÖM

Helenas jobb är   
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några veckor före intervjun var Helena Sachs till-
sammans med sin konfirmandgrupp i Polen. De
hälsade på hos Birgittasystrarna i deras kloster,
blev guidade i vad som är kvar av koncentra-
tionslägret Stutthof, besökte ett barnhem och hann
diskutera medmänsklighet, ondska, hopp och vad
som kännetecknar den katolska kyrkan.

– Det är helt otroligt att se vad som hinner
hända under en sådan resa, säger Helena. Det är
bra att åka en bit hemifrån tillsammans, dels för att

se hur andra människor har det och tala med dem,
dels för att det inte går att stänga av eller åka hem
utan vidare. Jag ser hur de börjar ta hand om
varandra i gruppen på ett nytt sätt. Och det blir så
många bra samtal!

Helgen efter intervjun ska det vara uppbyggelse-
helg i Olaus Petri kyrka. Då har tonåringarna läger
med övernattning i församlingshemmet och deltar
i seminarier, måltider och gudstjänster. Helena pla-
nerar en mosaik som alla som vill ska få arbeta

med tillsammans – en symbol för Guds heliga
Ande, en duva.

– Jag har en tavla av färgat glas som förlaga,
säger hon och halar upp ett litet fönster ur väskan
för att visa. Nu måste jag bara lista ut hur vi ska
göra rent tekniskt. Men det blir roligt – vi behöver
något praktiskt att göra tillsammans! Visst är den
vacker?

kanske kan man säga att Helena Sachs har tre
bakgrunder i sitt arbete som församlingspedagog
bland tonåringarna. Dels är hon själv uppväxt i
kyrkan med en pappa som är präst och i försam-
lingar där hon hittat sin plats.

– Jag bor i Degerfors, och där har jag varit med
som frivilligledare i kyrkan i många år. Allt som vi
gör i kyrkan är riktat fram emot söndagens guds-
tjänst, det är viktigt för mig. 

En annan miljö är idrottens – fram till förra året
spelade Helena handboll i Örebro. När hon tänkte
att hon skulle trappa ner genom att gå över till
Karlskoga gick det laget upp i Örebros gamla divi-
sion, så intensiteten minskade inte precis.

– Men det är mest roligt såklart! En sak som jag
alltid kommer att ha med mig från lagidrotten är
att alla i en grupp ska få vara med, att det är viktigt
att kunna umgås tillsammans och prata också med
dem som man kanske inte tycker att man har så
mycket gemensamt med.

Och den tredje är skolans: Helena är utbildad
gymnasielärare och arbetade på en högstadieskola
när hon såg annonsen om tjänsten i Olaus Petri
församling.

– Jag tycker om att arbeta med ungdomar! Och
lite kontakt med skolvärlden har jag kvar eftersom
jag undervisar i livskunskap på OP-skolan.

man skulle kunna tro att kyrkans tonårsgrupper
tar sommarlov precis som skolan, men för Helena
är sommaren den tid när gemenskapen kan få
betyda extra mycket. I år har Olaus Petri försam-
ling och Almby församling ansvar för en sommar-
konfirmandgrupp på Solliden utanför Örebro.
Dessutom håller Helena kontakten med tidigare
konfirmander och andra via MSN och Facebook.

– De vill att vi ska ses och göra saker tillsam-
mans. Det blir kubb och grillning såklart, men det
är också några tjejer som vill att vi ska ta en hel dag
och göra en cykelutf lykt. Nästa sommar tror jag
att det är dags att ordna ett läger.

Mitt bland alla aktiviteter finns gudstjänsten.
Konfirmanderna provar på olika uppgifter, och
många av dem stannar sedan kvar som till exempel
kors- och ljusbärare och söndagsskollärare. En
från förra årets grupp har gått med i gänget som
ordnar kyrkkaffe.

- Gudstjänsten står alltid i centrum, och jag har
missionsbefallningen som arbetsbeskrivning, säger
Helena. Alla är inte präster och alla ska inte vara
det heller, men vi behövs allihop.

text: anna braw

 att göra som Jesus säger
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Unga på väg: kyrkans
Under våren har femton ungdomar i Örebro
gått Svenska kyrkans ledarutbildning ”På
väg”. Femton tjejer och killar med skilda 
personligheter och erfarenheter som vill vara
ledare i olika grupper i kyrkan efter konfirmat-
tiden. 

Det jag lärt mig är 

se ur en annan 

människas per-

spektiv. Helt klart

har jag utvecklats. 

Ronja Segelberg

Sandberg

Det
mig 

och k
Erik G

Bang 

Nu vet jag hurman hanterarunga bäst. Och
vilka lekar som passar i olika

grupper.Linnéa Svensson

– målet är att det ska stärkas i sitt
församlingsengagemang och få till-
fälle att växa i sin tro, säger Therese
Blixt.

Svenska kyrkan i Örebro ger ung-
domarna en utbildning som rustar
dem väl för vad som väntar. Under
fyra fullmatade lördagar, tillsammans
med pedagogen Therese Blixt och
prästen Ylva Rundberg, har ungdo-
marna jobbat sig igenom stora frågor,
med djupaste allvar och hejdlösa
skratt. 

Nu möts några av dem en extra
gång för att utvärdera sin utbildning
och för att berätta för varandra vad
de tar med sig in i sina kommande
ledaruppgifter. Kvällen börjar i kyr-
kan, där de firar nattvard tillsam-

mans. När mässan är slut klämmer
hela gänget ihop sig i ett par soffor i
församlingshemmet intill. 

Ledarna Ylva och Therese delar ut
brev som ungdomarna skrev till sig
själva när kursen startade för många
månader sedan. Genomläsningen
väcker tankar hos var och en. ”Hej
kära jag! Vill bara påminna dig om att
du är fantastiskt bra för att…” Så skul-
le brevet kunna börja. Vad som sen
står, det får var och en behålla för sig
själv. Att se sitt eget värde är ett vik-
tigt steg att lära känna sig själv – en
förutsättning för att bli en bra ledare.

– Jag har lärt mig att hitta rätt väg,
säger en av killarna och håller upp
bilden på en tunnel. Det var den bil-
den han valde, när de skulle välja en

Jag har fått många

bra idéer på att

göra andakter.

Och lärt mig att

bemöta olika slags

människor.

Andreas Holmqvist

Jag har fått 

mycket kunskap

och en massa 

bra idéer.

Blenda Nyman

Vad tar du med dig från På väg-utbildningen? 
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s nya ansikten

foto:  botanicum

BOTANICUM – 
ÖREBROS 
TANKETRÄDGÅRD
med ryggen åt Hjälmarvägens industriområde
och blicken vänd mot gula åkrar ligger en grön
liten herrgård. Anders Hellgren är gårdens
greve och filosof. Men Botanicum är ingen 
vanlig herrgård utan en tanketrädgård för gäster
att vila sina tankar och få ny inspiration i.
Företaget Trädgårdstjänst har gett plats åt en
annorlunda trädgård på sina marker. 475 olika
växtarter skapar en lummig och oväntad oas i
utkanten av Örebro. 

– Kan vi hjälpa varandra till eftertanke istället
för att slå varandra på käften har vi kommit en
bit på väg. Jesus sa att man ska vara vänlig mot
varandra. Vad vi behöver lära oss är att agera
istället för att reagera, säger Anders som driver
Trädgårdstjänst och designat trädgården. Det är
inte hans enda talesätt; på 32 platser bland träd
och blommor finns installationer, av Anders kal-
lade ”inspirationer”, utplacerade med tänkvärda
funderingar kring livet. 

anders hämtar sin inspiration från alla jordens
kulturer och värjer sig mot att placeras i ett fack.
Man får ta det som är bra, säger han. Anders har
kallats för en ”politisk vilde med gröna fingrar”
och Botanicum har haft tusentals besökare
under åren. Att odla en trädgård och att odla
mänskligt liv har stora likheter och så här i bör-
jan av sommaren får vi med oss ett par odling-
stips från Anders:

Var dig själv. Alla har gröna fingrar om man
släpper fram det. När du hittar din egen finger-
toppskänsla är allt förunderligt enkelt.

Sköt om dig själv och dina växter. Man måste
luckra jorden: att bara lägga på bark är ingen
lösning vare sig för rabatter eller mänskligt liv.

Den som vill ha ett mål för en cykeltur i Örebro
kan sikta på Botanicum. Trädgården är öppen
dygnet runt. Har man tur kan man få sig en
pratstund med herrgårdens egen greve.

text: björn helgesson

t jag tar medg är nya vännerkunskap.Gejhammar

Nya kunskaper,

sätt att tänka och

erfarenheter om

olika människor,

är vad jag bär med

mig.

Shannie Stenström

Nu kan jag göra 

värderings-

övningar och

genomföra dem.

Fanny Pettersson

av de svartvita bilderna som var
framdukade, som kunde beskriva
vad det lärt sig under kursen.

Sedan fortsätter ungdomarna,
en efter en att berätta om de bil-
der de valt och efter en stunds
funderande är det en av tjejerna
som plockar upp bilden som
föreställer en knuten hand. Hon
säger:

– Jag har lärt mig att säga vad
jag tycker och känner. 

En av killarna väljer bilden på
ett stort öga: 

– Jag tog den här för jag har
bättre lärt mig att se varje männi-
ska.

– Att ge ungdomar utbildning
är något som Svenska kyrkan i

Örebro tycker är särskilt viktigt,
förklarar Therese Blixt, som är
församlingspedagog i Längbro
församling. Det är därför vi satsar
på ungdomar. 

– Att gå en utbildning är ett
växande, fyller Ylva Rundberg i,
präst i Olaus Petri församling.
När jag ser ungdomarna, så tän-
ker jag: Så här ser Svenska kyr-
kan i Örebro också ut idag, här
och nu. De här ungdomarna ger
kyrkan ett ansikte. 

Utbildningen har kombinerat
föreläsningar med övningar och
många tillfällen där ungdomarna
själva fått prova på det som de
senare ska leda. Med
sig utöver kunskapen

har de också fått material att
använda i framtiden, material
som de själva skapat under kur-
sens gång. I mappen med mate-
rial som fyllts på under kursen
finns en andakt om orättvisa,
värderingsövningar om utseende
och mycket, mycket annat.

På väg-utbildningen avsluta-
des med en sändningsmässa i
Längbro kyrka. Det kändes i
hjärtat när Ylva och Therese bad
för ungdomarna och det var med
raka ryggar alla tog emot sina
diplom. 

text: therese blixt och ylva rundberg

Hur man lägger
upp en bra andakt

och hur man leder en grupp kan
jag nu.Lisa Axelsson
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NUMRETS PRYL
idag finns det ljusbärare i nästan
alla kyrkor i Örebro. Traditionen är
inte gammal. Den första ljusbära-
ren i landet sattes upp i Uppsala
domkyrka 1968. Vilken kyrka som
var först i vår stad kanske du vet?
En av de nyare finns utanför Läng-
bro kyrka där ett ljusträd i smide
”planterades” 2003. Smeden Lina
Sundin smidde och prästen Malin
Andersson stod för designen. 

Träd finns det gott om i den
kristna traditionen: Äppelträdet
vars frukt Adam och Eva åt av och
det mer okända Livets träd som
också stod i lustgården. Malin
inspirerades både av äppelträd och
fjällbjörkar. Starka träd som ändå
har en mjukhet i sig. Fjällbjörkarna
bär ett trosigt hopp där de klänger
sig fast på fjällsluttningar. 

På ljusträdet utanför Längbro
kyrka kan man tända en lykta och
be till den Gud som hör dygnet
runt. Jesus sa: Jag är världens ljus,

den som följer mig ska inte vandra i
mörker.

Björn Helgesson

alla behöver vi ett rum där 
vi kan stilla oss en stund, 
dit vi kan dra oss tillbaka 
för att hämta ny kraft. På
Universitetssjukhuset Örebro
finns två meditationsrum och
de används f litigt. Det vittnar
den lilla blå skrivboken om.
Där finns ärliga och upp-
riktiga samtal
med Gud. 
På onsdag-
kvällarna
möbleras ett
konferensrum
på sjukhuset om
för gudstjänst, för
till en stunds still-

het, uppbyggelse och 
lovsång för vem som vill. 

Ibland säger någon ur vård-
personalen om dem som 
arbetar i Sjukhuskyrkan: ”Nu
kommer kyrkan.” 

– På många sätt stämmer
den bilden, säger Annelie

Inghamn Pettersson. Den
vissheten 
hämtar jag
från Jesus ord:
”Där två eller

tre är samlade i
mitt namn är jag

mitt ibland er.”  

Använd din rösträtt
medlemskap i Svenska kyrkan ger alla rösträtt
redan från 16 års ålder. Söndag 20 september är
det kyrkoval. Senast två veckor tidigare har alla fått
röstkort med posten och kan förhandsrösta. Den
som röstar i kyrkovalet påverkar mycket – en posi-

tiv följd av ett för lågt valdeltagande. 
Valet handlar om val av församlingens kyrkoråd

eller fullmäktige, val till Örebro kyrkliga samfällig-
het och val till Strängnäs stiftsfullmäktige och
Kyrkomötet.

Se till att du är med och bestämmer om vad din
församling och hela Svenska kyrkan ska lägga

kraften på de kommande fyra åren. Uppmuntra
människor omkring dig att använda sina demokra-
tiska rättigheter.
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

vardagsnära…
Kyrkan finns nästan överallt

Prins Annorlunda 
Sören Olsson & Yvonne Brynggård-Olsson,
Prisma Bokförlag 

boken är en naken skildring om hur det är
att ta emot ett barn med Downs syndrom.
Glädjen över att vänta barn, föda barn och
sedan oron över att barnet inte är som det
”ska”. Sorgen över att det inte blev som för
alla andra lyckliga föräldrar. Hoppet om att
läkarna kan ha fel, att diagnosen
är fel ställd. Vänner som
försöker trösta på olika
sätt. Vänner som undviker
kontakt på grund av barnet.
Jag grät när jag läste boken,
men jag skrattade också.
Det handlar om en vanlig
familj, Ludvig som pojken
heter, fick syskon som alla älskade varand-
ra. Familjen äter tillsammans, tittar på TV
tillsammans, byter blöjor, badar, sover och
åker på semester tillsammans, som alla
andra gör. Ett normalt familjeliv i stort sett.
Det som skiljer från andra familjer är de täta
sjukhusbesöken och träningsprogrammen
för Ludvig. Visst finns oron för framtiden
där i stort sett hela tiden. Stark och mycket
personlig bok, läs den, gråt och skratta.

Tager du detta land 
Staffan Ekegren och Lasse O Persson,
Libris Förlag/Gullers Förlag 

en bok om syrianer i Örebro och deras
öden åren 1979 – 2009. Människor kom-
mer till Sverige med drömmar om ett dräg-
ligt liv. Allt från att lära sig ett nytt språk till
att krocka med den svenska kulturen. Men
det är inte så lätt att vara i Sverige, det finns
invandrarfientlighet och oförståelse. Inte så
många välbetalda jobb, men däremot 16
timmars arbetsdag i den egna pizzerian.
Barnen får svenska kamrater, hur ska mor-

mor kunna förstå det?
Religionen och kulturen tap-
par greppet och binder inte
syrianerna samman längre, nej
de unga vill ut och göra andra
saker. Nu väntar man med

äktenskapet och bor ihop för att se om det
fungerar. Det är egentligen otänkbart enligt
syrianernas tro. Dessutom väljer syrianska
pojkar att bo ihop med svenska flickor. Det
finns mycket jag ska klara av mentalitet hos
dessa människor. Ingen av de vill ligga sam-
hället till last. En mycket intressant och bra
skriven skildring, av Staffan Ekegren, med
härliga bilder tagna av Lasse O Persson. 

2009-2010

Pröva icke vart varje ditt steg 
för dig: endast den som ser långt
hittar rätt.

dag hammarskjöld

SOMMAR LÄSNING MED MENING
pär westling

www.svenskakyrkaniorebro.se/sjukhuskyrkan 

Stadsparken 23 augusti
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Sommarcafé Längbro församlings-
hem med sång och musik, varannan
onsdag, kl. 14-16. 24 juni Sommar-
sånger med Jeanette Dolk Öhman,
Linda Nordin Johansson och There-
se Blixt. 8 juli Jazz-å-sånt med
Jonas Ahlsson och Mikael Gertmar.
22 juli Överraskning. 5 augusti Linda
Nordin Johansson, solist. 19
augusti om Himlaspelet med Bir-
gitte Thaning.

Sommarutflykter med Olaus Petri
församling. 24 juni till Solliden
och 12 augusti till Glansham-
mars kyrka. Samling vid försam-
lingshemmet, Sofiag. 2B kl. 13. 
Pris: 60 kr för buss och fika. Anmä-
lan senast fredag före 019-6701784.

Söndag 14 juni, kl. 10 frilufts-
gudstjänst på Björkön i Ska-
gershultsmossen. Samling kl. 9 vid
Dalhult för 3 km vandring över mos-
sen. Billots från Tångeråsa kyrka kl.
08.45. Edsbergs församling och
Tångeråsa bygdeförening. Kom i bra
skor och ta med matsäck.

Fira midsommarafton med
Mikaels församling fredag 19
juni. Kl 9 samling vid S:t Mikaels
kyrka, Hjärstav. 33, samåkning i
egna bilar med egen fikakorg för att
plocka blommor till midsommar-
stången. 
Kl 15 resning av midsommarstången
med sång, dans och lekar, folk-
danslaget Nerkia, kaffeförsäljning.
Kl. 16.30 musikgudstjänst i S:t
Mikaels kyrka.

Midsommardagen 20 juni kl. 11
friluftsgudstjänst i Ekåsens natur-
reservat, Hackvad med Edsbergs
församling. 

Grillkvällar varje torsdag hela
sommaren i trädgården vid Olaus
Petri församlingshem efter natt-
vardsmässan i kyrkan kl. 18. Gott att
grilla till självkostnadspris. 

Sommarcafé i Adolfsberg kyrka
från 23 juni till 4 juli, tisdag och 
lördag. Kaffe med hembakat, prat
och sång. Lokala konstnärer ställer
ut bilder och smycken. 
Uteplats med parasoll. Lekplats för
barnen. Andakt kl. 14 och underhåll-
ning kl. 15.

Trädgårdscafé mitt i stan vid Präst-
gården, Nikolaigatan 8, onsdag till
fredag kl. 12:30-16 hela sommaren,
24 juni - 21 augusti. Tisdagscafé för
små och stora i samma trädgård,
samma tider under juni-augusti.

Torsdagsträffar kl. 14-15:30 under
hela juli Olaus Petri församlings-
hem, Sofiag 2B. Servering och varie-
rat program, ute i trädgården vid
och inne vid dåligt väder.

Sommarsöndagar med guidade
visningar och kaffeservering i

Tångeråsa kyrka 12, 19 och 26 juli
och 2 augusti, kl. 14-17. Tångeråsa-
dagen 6 september kl. 13.

Konsert med Chalmers
musikveckor 25 juli kl. 16 i 
S:t Nicolai kyrka

Söndag 26 juli, kl. 14, frilufts-
gudstjänst vid Maria Magdalena
kyrkoruin, Skoftesta, Kräcklinge med
Edsbergs församling.

Söndag 2 augusti, kl. 13, frilufts-
gudstjänst vid Sankta Marie källa,
vid Tångeråsa kyrka med Edsbergs
församling. 

Söndag 16 augusti, kl. 14 frilufts-
gudstjänst vid Snarve kaplansgård
på Snarvedagen med Edsbergs för-
samling.

Mer information om Svenska kyrkans 
gudstjänster och möten i predikoturerna
varje fredag i Nerikes Allehanda och på
www.svenskakyrkan.se/orebro

Rotjakt

vi lever inte bara nu, utan har med
oss vår egen historia, men också vår
närmiljös historia. I Örebro med
omnejd finns det gott om kyrkor,
men också spår från andra tider. I
namn och små symboler döljer sig
våra rötter.

Maria Magdalena kyrkoruin lig-
ger vid Skoftesta gård en bit från
Kräcklinge utanför Örebro. Ruinen
grävdes ut på 1960-talet. Idag finns
en kulle kvar och ett kors som mar-
kerar platsen. Kyrkan var 13 meter
lång och byggdes på slutet av 1100-
talet. Maria Magdalena firades i
många kyrkor under hela medelti-
den. Enligt Johannesevangeliet
kapitel 20 är hon den första som
finner Jesu grav tom på påskdagen.
Kanske passerade människor på väg
till det mer berömda Riseberga

kloster via Maria Magdalena kyrka. 
Även Örebro har haft kloster.

Någonstans under Polishuset och
gamla Folkets Hus på Järnvägs-
gatan låg tidigare Vårfruklostret.
Det var Karmeliterorden som drev
det och den tidigaste källan om-
nämner det 1456. Det var inga
mängder av munkar som bodde där,
endast tolv var de 1495. De kända
svenska reformatorerna Olaus och
Laurentius Petri studerade där i sin
barndom. Klostergatan finns kvar
som en påminnelse om svunna
tider och om våra rötter. Rötter hjäl-
per oss med vår identitet.

tittar man på en karta över Örebro
hittar man fornmärkesmarkeringar i
form av kantiga ”R” på några plat-
ser. En sådan markering finns bred-
vid Örebromässan. Den observante
kan se ett stort kors som är rest en
bit från vägen. Här låg fram till
reformationen på 1500-talet Ånsta
kyrka. Kanske byggdes kyrkan på

1100-talet och var knuten till
Längbro församling. Första gången
den omnämns är 1279. Kyrkan var
19 meter lång, mycket lik Ekers
kyrka, utgrävdes senast 1963. Åk av

från leden, gå fram till korset och
känn på det.

Att Längbro kyrka ligger i trak-
ten av Karlslund vet många örebroa-
re, men hur kommer det sig att
Längbrogatan och Längbro torg
ligger i andra änden av Örebro?
Förklaringen är att där låg en äldre
upplaga av Längbro kyrka. Den
gamla kyrkan revs på 1550-talet. En
bit av dopfunten från 1100-talet
finns bevarad. Här ligger nu Olaus
Petri vårdcentral. Namnet Langebro
lär komma från en bro som gick
över Lillån på samma sätt som för
Örebro. Den gamla Längbro kyrka
var den första i Örebro och byggdes
på 1100-talet. Vad skulle Örebro
vara utan sina broar? Broar som för-
enar och för oss samman med
varandra.

björn helgesson

Händer i Svenska kyrkan

…söndagsöppen
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Joakim Larsson
Sitta i Centralparken. Äta
glass och titta på Slottet.

Vilket är ditt 
bästa sommar-
tips som 
stannar i stan?

Inger Gidesand
Picknick och bad i Hästha-
gen i Karlslund. Om projek-
tet blir klart och badförbudet
hävs.

Rikard Zetterlund
En sommarutflykt till Räv-
gången och Rynningeviken.

Roland Gunnarsson
En promenad i Sommarro-
skogen och vid Gustavsviks
golfbana.

Karolina Danielson
Vattenparken med Naturens
Hus vid Hjälmaren är mitt
tips.

livsviktig… 

det var en midsommarafton för många år sedan, jag var
kanske runt 10 år. Vi var tre familjer och två båtar som hade
dragit ut till havs denna underbart f ina dag. Vid Lilla
Brattskär hoppade vi iland, där skulle vi tillbringa helgen.
Det blev en underbar första dag med krabbfiske och många
bad. Dessvärre kom kvällen alltför fort och vi fick alla krypa
ner i våra sovsäckar för lite sömn. Mitt i natten vaknar jag av
att det viner i segelbåtens alla stag och det dunkar konstigt
framme i fören, jag förstår att ankaret har släppt och att vi
dunsar emot berget hela tiden. Jag går upp och tittar ut
genom luckan i fören. Där står mamma på klipporna och
försöker hindra båten att slå emot, hon håller en f lytväst
mellan båten och berget, men vinden och vågorna är starka.
Vi har blivit överraskade av en storm och det blåser rakt in
på oss. Pappa är uppe och hjälper till att riva ner tältet för nu
är det bråttom, dags att ge sig av och hitta en ny skyddande
hamn. Jag kröp tillbaka ner i sovsäcken och somnade om
igen. Konstigt nog var jag aldrig rädd när vi var ute med
båten. Jag litade så blint på att pappa skulle föra mig i hamn.

livet kan liknas vid en seglats på havet. Ibland är det soligt
och det är så enkelt att leva, bara lägga till vid en underbar ö,
inga krav eller bekymmer. Andra dagar är tunga och grå
som att segla rätt in i dimman, var finns utvägen? Stormen,

den drabbar oss alla förr eller senare och på olika sätt. För
att inte tala om regnet, alla dessa tårar som rinner nerför
kinderna genom ett helt liv.

Om livet är som en seglats, vad är då båten och vem är
kapten? Detta har jag funderat på i många år och kanske
finns det inget ordentligt svar. Jag har två varianter som jag
väljer mellan. I den ena så är jag båten, och då är det Gud
som är kaptenen. Han hissar segel och styr mig på livets hav
precis så som han vill. Han låter mig möta människor och
för mig till platser som är förutbestämda utifrån mitt livs
röda tråd. Jag är redskapet och Gud visar vägen.

i den andra varianten är det Gud som är båten. Han bär
mig som en hand och omsluter mig på alla sidor. Då är det
jag som är kaptenen, jag måste själv ta ut kursen med hjälp
av min egen intuition och andras råd. Jag bestämmer åt vil-
ket håll jag styr färden men jag är alltid buren av Gud
genom livets seglats. Jag vet faktiskt inte vem som är kapten
i mitt liv, jag själv eller Gud. Ibland känner jag mig verkligen
styrd som av en osynlig hand, vid andra tillfällen vet jag
bestämt att det är jag som väljer åt vilket håll jag ska gå, eller
är att bara en illusion, vad tror du?” 

ulrika sövig

O Captain! My Captain! ?

KORS
ORDET
Lös korsordet och
skicka det till Örebro
Mitt i livet, 
Svenska kyrkan, 
Storgatan 23, 703 63
Örebro. 
Bland de rätta lösning-
arna lottar redaktionen
ut 3 bokpriser. 
Senast den 30 augusti
vill vi ha ditt svar. 
Rätt svar och pristagare
publiceras på webben
www.svenskakyrkan.se/
orebro 
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helena liimatainen


