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Att välja en God Jul!
IBLAND HAR DU inget val. Andra avgör.
Omständigheterna styr. Det är bara att följa
med så gott man kan. Till slut kan det kännas
övermäktigt. Ska det verkligen vara så här?
Räknas inte din vilja?

Ibland kan du ha svårt att välja. Fler alter-
nativa vägar öppnar sig. Då försöker du för-
modligen räkna ut hur det blir om du väljer
det ena eller det andra. Gör man så blir det si.
Och gör man si blir det så. Kanske. För det kan
tänkas att det finns andra faktorer att ta hän-
syn till. Hur ska du göra då?

Ibland låter du bli att välja. Trots att du
egentligen skulle kunna. Allför många låter bli
att ta del av den gemenskap Svenska kyrkans
församlingar erbjuder. I sina verksamheter
och i sina gudstjänster. Sällan beror det på att
du har valt att låta bli. Det bara blev så. Utan
att du egentligen tänkte närmare på saken.

Ibland öppnar sig en möjlighet. Sådant som
var omöjligt för dig verkar plötsligt rimligt. Så
där kan man faktiskt också göra. Tankarna går
i nya banor. Tänk om man skulle…

En sådan möjlighet är att fira en God Jul i
sin församling. Att delta. Att gå på gudstjäns-
ter och konserter. Flera gånger i rad. Varför
skulle man göra det, undrar du kanske?
Kyrkans tröskel har du kanske inte slitit? Inte
heller nött kyrkbänkarna? Det blev liksom inte
av. Men i år kan det vara annorlunda.

Ibland är ditt val ganska enkelt. Vem vill
inte välja en god jul? I kyrkan finns det tid för
eftertanke, sammanhang, gemenskap. Att höra
julens budskap på plats är något speciellt, med
sången och musiken och evangeliets urgamla
ord som fortfarande är så ofattbart angelägna.
Där äger ett möte med det heliga rum, ett möte
med Gud, så nära, så enkelt och så stort! Väl
värt att välja! En God Jul tillönskas du!

DE VÅGAR VÄLJA 

Johan Linnman väljer julefrid och har startat ett Facebook-upprop om att bojkotta shopping på
juldagen. Hasse Skogh är krögaren som väljer bort julbordet på julafton – och Helen Överby har
gjort olika val olika år, utifrån hur livet har sett ut. Ett år valde hon att fira själv.
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ET VAR FÖRRA JULEN som Johan Linnman fick 
nog. Några stora kedjor gick ut och annonserade
om att hos dem startade mellandagsrean redan 

på juldagen.
– Jag skrev en insändare till NA redan samma dag, 

när jag fortfarande var arg. Den publicerades som huvud-
insändare och fick många reaktioner via nätet. Det var
intressant, jag lärde mig mycket av det. Flera av dem som
svarade verkade ha hängt upp sig på att jag var präst och
skrev om att ”kyrkan inte längre bestämmer över när folk
ska handla”. Jag inser mycket väl att Sverige inte längre är
ett kristet land. Min poäng gick ut på något annat.

Många talar om det hållbara samhället kontra köp-
hysterin, om stress och en längtan efter lugn och ro. Och
ändå ska vi ut och shoppa bara några timmar efter att jul-
ledigheten startat, konstaterar Johan. Ska vi handla
jämnt? Alla dagar, året runt, dygnet runt?

– Jag är själv en person som gillar prylar, därför tycker
jag att jag kan uttala mig och i vår familj ger vi gärna
julklappar. Men jag undrar: Kan man inte ägna juldagen 
åt att sitta ner en stund och vara glad över det man fått?
Och vara ledig?

Johans julval blev ett upprop i form av Facebook-
eventet ”Julefrid är inte puckat”, för dem som vill bojkotta
shopping under juldagen 2012. ”Vi som är med i detta 
evenemang kan ha olika tro och fira jul på olika sätt, men
vi enas i synen om att vi behöver en ledig juldag fri från
köphysteri. Julen står för andra värden, som medmänsk-
lighet, generositet, frid och gemenskap. Låt oss sätta stopp
för stormarknadernas girighet. Låt dem som jobbar inom
handeln få fira en jul med välbehövlig ledighet” skriver
Johan.

HELEN ÖVERBY har gjort olika julval olika år, beroende på
hur livet har sett ut. För henne är det odramatiskt att för-
ändra, lägga till eller ta bort. En gång valde hon att fira jul
ensam.

– Det hade tagit slut med min pojkvän och jag kände att
jag ville vara själv. Jag visste att det fanns vänner omkring
mig som tänkte på mig och det var ju skönt. Men den julen
valde jag att vara i fred.

Det går faktiskt att känna efter och variera lite, säger
hon. Hur vill vi ha det i jul? Vad orkar vi med, vad är 
viktigast, vad får det kosta? För är man föräldraledig eller

arbetssökande påverkar det självfallet budgeten.
– Jag har vuxit upp med en ensamstående mamma som

arbetade i vården och ibland jobbade hon på julafton. Så
var det.

Varken bostaden eller budgeten var stor, minns Helen 
– men jul blir det även utan gran.

– Det hände att mamma satte julkulor och glitter i
Benjaminfikusen istället. Mamma är från Norge och där
säger man inte gran utan ”juletre”. Kanske spelade det roll
för hur hon tänkte? Det behöver inte vara en gran, det kan
vara ett annat träd…

En av Helens mest påfrestande jular var inte den när
hon satt ensam, utan när två släkter skulle mysa ihop i ett
hyrt hus. 

– I år firar vi i familjen själva. Jag vill ha min Jansson, så
den ser jag till att fixa. Vi har ett enkelt julbord med grejer
vi tycker om och köttbullarna trillar vi tillsammans. Jag
har en kompis som har typ fyra A4-blad med olika rätter
som ”måste” finnas med på julbordet. Och det är klart, då
blir det ju jobbigt.

HASSE SKOGH, som driver Stadsträdgården Restaurang 
& Café, har i likhet med Helen också gjort ett aktivt val 
när det gäller maten.

– Vi började servera julbord i restaurangen den 22
november och därefter har jag jobbat med julbord varje
dag och kommer att göra det ända fram till jul.

Det var för några år sedan som han bestämde sig – om
julen verkligen ska vara ”god” även för honom, ja då måste
det hända något med maten på julafton.

– Jag gick och laddade ett tag innan och sedan med-
delade jag släkten att i år blir det inget julbord på julafton.
Jag trodde det jag sa skulle slå ner som en bomb, men 
i stället blev reaktionerna jättepositiva.

Sedan dess är det en mumsig trerätters som gäller för
släkten på julafton – men middagen får gärna innehålla
”julsmaker”, säger Hasse:

– Det kan vara något med sill som förrätt, kanske en 
silltårta. Och så någon glöggsås till varmrätten och efter-
rätten – tja, det kan nog bli en cheesecake med saffran i.

Visst låter det gott? God jul på dig! På ditt sätt.

JENNY HOLMBERG

God jul – jo visst. Men hur blir den bra på riktigt, för mig eller
för oss? Kan man välja bland julklappar, julshopping, mat, mys
och måsten?
Johan, Hasse och Helen tycker det. Alla tre har fattat egna,
medvetna julbeslut – Johan har till och med startat ett
Facebook-upprop runt sitt val.

VÅGA VÄLJ EN GOD JUL

BLAND JULENS ”MÅSTEN”
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DANIEL BERGQVIST har ägnat mycket tid åt 
lanseringen av pennybridge under hösten.

– Det är en plattform, ett insamlingsverktyg,
förklarar han. Vi har idrottsorganisationer som
vill använda den och Ge för livet, till exempel.
Jag har arbetat med chefsutbildningar de
senaste åren, men innan dess arbetade jag med
ungdomar inom Hela människan. Det känns
bra att få ge tillbaka nu.

Själv har Daniel ett mycket påtagligt minne
av hur mänsklig generositet kan göra all skill-
nad i världen. Det var en iskall februaridag för
några år sedan.

– Vi väntade vårt andra barn och min fru
blev inlagd på sjukhuset. Vår äldsta dotter var
ungefär två och ett halvt. Hon satt i baksätet på
bilen. Vi var på väg till sjukhuset för att hälsa
på. Då började hon spy. Överallt, hela baksätet.
Jag fick vända och köra hem.

Vid den här tidpunkten hade familjen Berg-
qvist en inneboende, Samuel.

– När jag parkerade bilen kom han ut och 
såg hur det var. ”Vet du vad”, sa han. ”Gå in 
med Klara så tar jag hand om bilen.”

Bilen blev tvättad inuti. Dottern blev tvättad
utanpå och ombytt. Pappas förtvivlan krympte.

Skulle du kunna tänka dig att göra något 
liknande för någon annan?

– Kan man ta emot kan man ge! Jag skulle
inte tveka.

Daniel och hans dotter fick hjälp när det hade rört till sig ordentligt

i februarikylan. Heléne blev en förbluffad vardagsängel på väg från lunchen.

Och Rune har velat hjälpa andra ända sedan han själv fick en ny chans, 

en juldag för mer än 60 år sedan.

Är det saligare att ge än att få? Sanningen är nog att både den som gör en

god gärning och den som tar emot kan vara vinnare. Och som Heléne

säger: alla kan.

TEXTER: ANNA BRAW FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

”Kan man ta
emot kan 
man ge”

VÅGA VÄLJ EN GOD JUL
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RUNE KARLSSON kommer  till RIA Dorkas på
Storgatan 29 A två gånger i veckan. Strax efter 
åtta brukar det bli. Han börjar med att sopa bort
cigarettfimpar och annat skräp på trottoaren vid
entrén. Ibland går han och handlar mat om det
behövs.

Sedan sätter han sig vid något av borden och
pratar med dem som kommer.

– De önskar så innerligt att få tala med någon,
säger han.

Att arbeta när man har fyllt 80 är kanske inte 
det vanliga, men som Rune säger: ”Dit oxen vill, 
dit lunkar benen”. Det man vill, det löser man 
– på något sätt. Till och med på juldagen planerar
han att vara på plats på RIA, för det var en juldag
han själv fick en ny chans.

– Jag drack lite för mycket när jag var ung och
jag blev liggande ute på juldagen 1950. Det var
femton grader kallt. En flicka som var på väg hem
från kapellet plockade upp mig på sin spark och
tog med mig hem.

Birgit hette hon, Runes julängel i Kvistbro.
Det är därför som Rune hjälper till på RIA.
– RIA är en räddningsstation för människor

som är illa medfarna och jag tänkte att här kanske
jag kan göra en insats. Jag ger mig inte, jag vill hålla
på. Det behövs så mycket mänsklig värme.

HELÉNE BERZELIUS var på väg tillbaka till NA-
redaktionen efter en lunch på stan när hon såg 
en flicka, fyra eller kanske fem år, som hoppade
och for runt, in i buskar, fram och tillbaka.
Mamman ropade, hårdare och hårdare i tonen och
mer och mer högljudd.

– Vi var flera som reagerade. Det kändes inte
bra. ”Jag hatar dig!” ropade mamman och vi 
stannade till, det kändes som om vi måste göra
något. Jag stegade fram utan att veta vad jag skulle
säga.

Det var då som hela situationen vände – Heléne
som hade tänkt säga åt mamman på skarpen mötte
hennes blick och frågade istället: ”Kan jag hjälpa
dig?”

– Det var något med ögonen. Jag blev förvånad

själv. Och hon började gråta. Jag tog ett steg fram
och gav henne en stor kram. Flickan kom fram till
oss, två damer stod och tittade, sedan gick alla
utom vi tre. Mamman berättade att hon var ensam-
stående och just hade blivit av med sitt jobb.

De gick vidare tillsammans, flickan mellan dem,
hand i hand med båda.

– De satte sig på bussen och vinkade och jag 
gick tillbaka till NA.

Heléne skrev en krönika om mötet. Det är flera
år sedan nu, men gensvaret blev stort. Att det kan
vända så när någon griper in!

– Det var en så enkel grej, så liten, något som alla
kan göra.

”Kan jag 
hjälpa dig?”

”Jag ger mig inte, 
jag vill hålla på”

DU KAN OCKSÅ GÖRA SKILLNAD
• Köp presentkort på ICA/Coop/Hemköp

och lämna till RIA Dorkas, Storgatan 29 A,
019-13 90 03. En fantastisk julklapp!

• Anslut dig till Nattvandrarna i Örebro, 
www.nattvandrarnaiorebro.se

• Lämna blod, se www.geblod.nu
• Gå med i Bullkyrkan som delar ut bullar

och pratar med folk sena helgkvällar,
www.bullkyrkan.se

• Sticka mössa eller annat i herrstorlek
och ge till Hjälpstickans filial Märtas Café,
Skolgatan 10. De förmedlas till Frälsnings-
arméns härbärge Gnistan och RIA. 
Tfn Ingalill Helgesson på 019-23 07 11.

• Hitta ett ideellt uppdrag inom Svenska 
kyrkan – se www.svenskakyrkan.se/orebro
under ”Jobb och ideella uppdrag”. 
Eller ring direkt till din församling.
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Frankera ej.
Mottagaren

betalar
portot

Örebro Kyrkliga
Samfällighet

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Vad heter Selma Lagerlöfs debutroman?

Svara rätt, så har du chans att vinna den nya och
vackra boken ”Kristuslegender” av Selma Lagerlöf. 
Skicka in svaret märkt ”Tävling nr 4” senast 7 januari 2013 samt namn 
och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller Örebro – Mitt i livet,
Svenska kyrkan, Storg 27C, 703 63 Örebro. Vi har tre böcker i potten. Lycka till!

1. Gösta Berlings saga

X. Hemsöborna

2. Raskens

GÅR DET ATT BYGGA ett eget paradis? Kan man
inreda himlen i sitt vardagsrum? Är det inte 
just det vi försöker göra, när vi sätter upp
adventsstjärnan i fönstret och tänder ljus i
vintermörkret? Den lysande julgranen är starkt
förknippad med julen men varifrån bruket
kommer, är dunkelt. Den första beskrivning-
en är från 1419. Bagare i Freiburg i Tyskland,
hade under adventstiden ställt fram en
gran med bakverk som stadens barn fick
plundra vid nyår. Seden att ta in gröna
grenar eller ställa ett träd vid ytterdörren
för att hejda ondskans intåg i hemmen,
är dock äldre än så. 

INOM DEN KRISTNA traditionen är livets
träd en återkommande symbol och, om

tittar man närmare på en del kors och krucifix, ser
man att Kristus-korset blivit omtolkat. Det som

var avrättningsredskap blev genom konstens 
teologiska tolkning till livets träd från Edens lust-

gård, det träd som Adam och Eva inte fick äta av
efter att ha ätit av kunskapens träd. 

I TYSKLAND kallas julgranen Weihnachtsbaum
(Helga natträdet) eller Christbaum (Kristus-

trädet). Och eftersom Adam och Eva sedan
medeltiden har namnsdagar den 23 och 24
december, kan man kanske göra en försiktig

gissning att julgranen har tolkats som livets
träd – som de små och fattiga hade före-
trädet att plundra! 

HENRIETTE ÖBERG

vardagsnära…
NUMRETS PRYL: JULGRANEN

”Längtan efter
hemmet och 
paradiset går 
hand i hand genom
julen. Är det 
därför så många
känner att det inte
blir någon riktig
jul utan ett eller
flera besök i 
kyrkan?”

MARTIN MODÉUS

Tävling

BOKTIPSET
Kristruslegender
Selma Lagerlöf, Libris förlag

Selma Lagerlöfs ”Kristuslegender” inne-
håller tio äventyr, sagor och berättelser om
riddaren Rainiero di Raniero och hans
Franceska, om änglanatten, gamla Faustina
och kejsare Tiberius, om fågel Rödbröst,
kejsarinnans 
kassakista och
den argsinte
Hatto eremiten.
Nu finns den i
nytryck på 
svenska, för 
första gången 
på över 30 år 
– tio utvalda
äventyr, sagor
och liknelser
som har fascinerat läsare över stora delar
av världen ända sedan de först gavs ut. 
I denna nya, lätt reviderade utgåva får
legenderna sällskap av skolaffischer från
början av 1900-talet.

Bilder, nyheter, tips och
snack. Häng med 
i allt som händer du 
också – gilla sidan 
facebook.com/svkorebro

HÄNT PÅ
FACEBOOK 

NAMN ____________________________________________________

PERSONNUMMER ____________________________________________

ADRESS ____________________________________________________

TELEFON ___________________________________________________

ORT/DATUM ___________________________________________________

NAMNUNDERSKRIFT _____________________________________________

Kryssa f�r l�mpliga 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

Grattis till Martin Helsing, 
Auli Kukkola och Gunilla Thorell som
svarade rätt i förra numrets tävling.
Ann Thörnblads ”På tal om tro – 
15 röster” har skickats med post.
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VISSTE DU ATT…

FRÅGA FRITT!
Ofta rapporteras om barn som far
illa. Förutom att det är ofattbart att
en människa kan göra så mot ett
barn, så undrar jag vad för värld vi
lever i? Vad menar Gud med att
låta en oskyldig människa födas till
detta elände? Barn vill ju bara äls-
kas och bli omhändertagna. Kan ni
hjälpa mig få grepp om hur jag ska
förhålla mig till allt ont som sker
och ändå finna mening med det
vardagliga livet? 

Nybliven mamma

Hej,
Du är inne på det som brukar kallas
”teodicéproblemet”: Om Gud är
god, varför tillåter Gud det onda
som sker? Den frågan har många
brottats med i alla tider. Ett av sva-
ren handlar om att Gud visserligen
är allsmäktig och god, men Gud
orsakar inte allt som sker. Redan i
tidens begynnelse, och i bibelns
första böcker, fanns det onda vid
sidan av Gud och Gud kämpade
mot det onda. 

Det vi vet är att det onda finns
och att vår uppgift är att kämpa
mot det onda och stå på det godas
sida. Allt ont kan vi inte rå på, ont
och gott är en del av livet, men det
goda som vi kan bidra med gör
skillnad. Martin Luther King sa att
den stora tragedin inte är de onda
människornas brutalitet, utan de
goda människornas tystnad. 

Därför tänker jag att vår uppgift
är att göra så gott vi kan och skapa
mening i det som är nära genom att
älska och ta hand om
barn och varandra.
Samtidigt som vi ska
protestera mot
ondskan när den
visar sig, nära och
långt borta.

ANDERS LENNARTSSON
präst i Nikolai

Fira jul med andra
VARJE ÅR ARRANGERAR Svenska 
kyrkan i Örebro julfirande för dem

som vill fira ihop med
andra.  I år är det
Längbro församling som
håller i firandet, som

startar 13.00 på
julafton med glögg-
mingel. Därefter

vankas julgröt,
skinksmörgås, jul-

godis, Kalle Anka, sång
och musik, tomtebesök

och julbön. Julfirandet 
kostar 50 kr (barn under 15 år 
gratis). Antalet platser är be-
gränsat.  Anmälan till Längbro 
pastorsexp, tfn 019-15 46 30, 
helst före 9/12.

Verdandi arrangerar också 
julfirande. På Sturegatan 18 har
Verdandi öppet 10.00–14.00 på jul-
afton och juldagen, julmat finns för
25 kr. Verdandi på Varbergagatan
72 har öppet juldagen och annan-
dagen 10.00–14.00, julmat finns för
30 kr. Verdandi arrangerar även
nyårsfirande – för mer info, ring
019-611 64 05. 

RIA Dorkas på Storgatan 29 A
arbetar med hemlösa även under
julen och håller öppet både jul-
afton och juldagen, tfn 019-13 90 03.

O, Helga Natt
VARJE ÅR LJUSSÄTTS vackra S:t
Nicolai kyrka på ett magnifikt sätt
i samband med Sveriges största
julkonsert, ”O,
Helga Natt”.
Konserten som 
filmas och sänds i
TV4 på julafton
äger rum söndag
den 9 december på Stortorget 
kl 17.00 och pågår till ca 18.30.
Svenska kyrkan finns på plats och
bjuder på varm choklad på flera
platser i folkmyllret och bjuder in
till julens mysterium i din kyrka!

Åtta församlingar 
blir ett pastorat
STRÄNGNÄS STIFTSSTYRELSE har vid
sitt sammanträde 30/10 2012
beslutat att församlingarna i 
Örebro från den 1 januari 2014 ska
utgöra ett enda pastorat, istället för
sju pastorat som det är idag.

Beslutet grundas bland annat 
på uppfattningen att det blir den
bästa lösningen för att undvika en
obalans mellan församlingarna vad
gäller ekonomiska och pastorala
förutsättningar. Fem ledamöter
reserverade sig mot beslutet. 

Du hittar hela beslutet på
www.svenskakyrkan.se/orebro

Musik, lucia, midnattsmässor, julspel, julotta… Nu händer
det massor – detta är bara en liten del. Kolla in annonser,
församlingsblad och www.svenskakyrkan.se/orebro.

Gudstjänster

Jubileumshögmässa med biskopen.
23/12 kl 10.00 i Olaus Petri kyrka, som
firar 100 år. Predikant: biskop Hans-Erik
Nordin, celebrant: Lars B Stenström, 
flera körer, Olaus Petri Musikkår.

Trettondagsgudstjänst och 
30-årsfirande. 6/1 kl 10.00 i S:t Mikaels 
kyrka. Kyrkan fyller 30 år under 2013.
Knytkalas, alla är välkomna.

Musik & konserter

”Julefrid och julefröjd”. 9/12 kl 15.00
och 17.00 i Almby kyrka.

Christmas Carols. 15/12 kl 15.00 i 
S:t Mikaels kyrka. Vi sjunger tillsammans!

Julkonsert. 15/12 kl. 17.00 i Sörbykyrkan.
Finns möjlighet att äta julbord till självkost-
nadspris, föranmälan tfn 019-33 55 46.

Luciagudstjänst. 16/12 kl 15.00 
i Kräcklinge kyrka med barn och unga
från församlingen. Efteråt Luciafest med
fika, lotterier m.m.

Luciafirande. 16/12 kl. 16.00 i Den gode
herdens kapell, Brickebacken.

Julsång i S:t Nicolai. 18/12 kl 19.00 i 
S:t Nicolai kyrka.  Kom och sjung och 
lyssna till julens sånger. Körerna Corona,
S:t Nicolai Motettkör, S:t Nicolai vokal-
ensemble,  Stella, Vox Amabilis, Örebro
Sångargille samt Nerikes Mässingssextett.
Entré 50 kr.

Nyårskonsert med musikkåren Lyran.
1/1 kl 18.00 i Längbro kyrka.

”A festival of nine lessons and carols”.
6/1 kl 18.00 i Olaus Petri kyrka. Julsånger
av bl.a. Herbert Howells och Francis 
Poulenc framförs av Olaus Petri Vocalis.

Teckenspråkigt arbete

Julotta på teckenspråk. 25/12 kl 09.00 
i S:t Nicolai kyrka, julkaffe.

Barn & familj

Gudstjänst med små och 
stora – luciatåg, alla barn välkomna att
medverka. 9/12 kl 15.00 i Längbro kyrka.

Familjemässa. 16/12 kl 10.00 i Almby
kyrka, barnkören Minivox.

Samling vid krubban. Vi bygger 
krubban tillsammans med barnen och 
får höra berättelsen om den första julen,
fina julsånger. 23/12 kl 18.00 i Mosjö 
kyrka, 24/12 kl 10.00 i Adolfsbergs kyrka.

Samling vid krubban, julspel
med barn och unga. 24/12 kl 10.00 
i Olaus Petri kyrka.

Familjegudstjänst med julspel. 
6/1 kl 15.00 i Kräcklinge kyrka. Barn 
och unga medverkar, änglakör.

Sverigefinskt
församlingsarbete

Kauneimmat joululaulut Pyhän Mikaelin
kirkossa 14.12. klo 18.00. Lucia-kulkue.
Kaikki lapset tervetuloa mukaan! 
Yksineläjien joulujuhla Hjärsta gårdenilla
24.12. klo 14.00. Ilm. viim. 20.12. klo 9-11
puh. 019-15 47 42. Joulujumalanpalvelus
Pyhän Mikaelin kirkossa 25.12. klo 11.00.
HUOM! AIKA!

Annat på gång!

Vigseldag 121212. S:t Nicolai kyrka 
bjuder in till vigseldag. Sju par kan vigas,
måste förbokas.

Jullovskul. 28/12 kl 14.00 i Edsbergs 
kyrka. Underhållning för barn och fika 
i församlingshemmet.

Julfest för pensionärer. 9/1 kl 17.00,
börjar med gudstjänst i Olaus Petri 
kyrka, därefter fest i Olaus Petri försam-
lingshem, Sofiagatan 2D med kaffe och
julsmörgås. Högtidstal, musik.

…söndagsöppen

… det sedan sju år tillbaka
finns en multireligiös
julkrubba i Örebro? I år
hittar du den på biblioteket
i Varberga.

KRUBBAN ABRAHAMS barn har arbetats
fram av Svenska kyrkan i Örebro i
samarbete med Mariakyrkan och de
muslimska församlingarna. Vi har

bjudit in främst skolklasser men
även andra som vill höra berättelsen
om Jesu födelse ur både ett kristet
och muslimskt perspektiv. Att Jesus
är viktig för kristna vet väl alla, men
att han är viktig för muslimerna är
nog inte lika bekant. Det finns berät-
telser om Jesu födelse även i
Koranen. Vi har utifrån denna berät-
telse försökt ge en bild av det som
förenar, snarare än det som skiljer. 

Abrahams barn är ett pedagogiskt
koncept utarbetat för skolan. Namnet
syftar till att vi är tre religioner som
räknar Abraham som vår stamfader i

tron – judendomen, kristendomen
och islam. I trons värld är vi halvsys-
kon. Och det vet vi ju, att är det några
som kan bråka med varandra så är
det syskon. Men det kan lika gärna
finnas en ömsint och hjärtlig relation
mellan syskon och halvsyskon. Vi
väljer faktiskt själva och var och en
får ta ansvar för sitt val. Vi är många i
Örebro som valt att arbeta för den
goda relationen. Men det är just ett
arbete, ett träget arbete, eftersom det
finns många krafter som hellre ser
splittring än enhet och samförstånd.

JENS FRANDSEN
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sträck ut händerna
och ta emot framtiden 
så stort att man hissnar 
ett barn vilar 
i trygga händer
nyfött och sårbart

de gamla texterna 
vibrerar av änglars sång
det största har skett
i det enklaste stall
ett barn är fött
varje förälder vet: 
det är ett mysterium, ett under

gudomligt är barnet som
bär himmelriket med sig
det sägs att detta barn 
ska kallas Jesus
kan visa vem Gud är
vill väcka kärleken till liv

i julens gudstjänster
läggs ett liv, en framtid
i våra händer
värmen och tyngden 
från barnet vi håller om
rör vid allt som glömts
och gömts i själens djup

se, starka händer bär
så kan varje Guds barn
ung som gammal
veta sig vila tryggt
vara buren 

LARS B STENSTRÖM

När Gud blir människa
Upplev julens mysterium i din kyrka

Vill du veta mer? 
Besök www.svenskakyrkan.se/orebro

… SÅ SKRIVER PSALMISTEN DAVID i sin berömda psalm 23, den
gode Herden. En psalm som handlar om trygghet. Om att bli
omhändertagen på allra bästa sätt genom hela livet. Så som
man önskar att allt skulle vara i den bästa av världar. Nu vet
både du och jag att godhet och nåd inte följer oss genom livet
i alla våra livsdagar. Svåra saker drabbar och det är inte alltid
så lätt att vandra i dödskuggans dal.

GOD OCH HET var glöggen som du serverade mig den dagen 
då jag kom in i ditt hus från en frostbiten promenad. Vi satt i
din soffa och diskuterade livets hemligheter som så många
gånger förut. Du frågade mig: ”Är du lycklig?”. Jag svarade:
”Vad är lycka egentligen? Jag tror inte att lycka är ett kon-
stant tillstånd utan snarare små glimtar av himmelen som 
vi får till oss då och då. Dom ska man spara på i hjärtats
skafferi och när man plockar fram dom så ler man.”

Du sa: ”Jag blir lycklig när jag är sedd och älskad, när jag
känner äkta värme från en annan människa”.  Jag sa: ”Hmm,
du menar från en människa som är både god och het.” Vi
skrattar. Du sa: ”Men, allvarligt talat så är godhet från en
människa till en annan precis vad vi behöver.  Småsaker 
som en kram, ett snällt ord, en hjälpande hand”.

Jag smakar på ordet godhet. Jag funderar. Din godhet

och nåd skall följa mig. Vi, jag och du måste ju hjälpa till att
sprida godhet annars kan den inte följa oss. Jag sa: ”Du, jag
har en idé, tänk om vi i år när vi säger god jul till varandra 
faktiskt menar det, på riktigt”. Du svarade: ”Hur tänker du
nu?”. ”Jo”, sa jag, ”att man gör något oväntat samtidigt, ger 
en kram till någon man aldrig brukar krama eller har för-
berett paket eller bakat en kaka som man ger bort med en 
god jul hälsning”. Du såg fundersam ut: ”Du menar som att
starta en rörelse?”. ”Ja” sa jag. ”En rörelse i godhet i juletid”.

JAG DRICKER AV GLÖGGEN – den är god och het. Det serveras
mycket glögg i juletid. Tänk om vi kunde servera lika mycket
godhet, om det vore lika lätt. Oftast blir det bara snabba 
tankar som virvlar runt i hjärnan. Jag vill, men det blir ändå
inget gjort. Jag tänker på det du sa, om att vara sedd och 
älskad, att känna lycka. Allt hör ihop på något sätt, det blir en
rörelse som går runt i positiva spiraler. Om jag sprider godhet,
kärlek och värme till dig så känner du dig sedd och älskad. 
Då får du lyckliga ögonblick att spara på i ditt hjärta och 
lyckliga hjärtan kan sprida mer godhet. Så kanske ändå, ska 
vi försöka du och jag att starta en rörelse av godhet i juletid? 

ULRIKA SÖVIG

livsviktig… 

Elisabeth Andersson
– Jag väljer en traditionell jul.
Men jag har minskat ned på
maten och det gör att vi äter
upp den. Tidigare gick jag 
på julottan, men nu går jag
hellre på midnattsmässan. 

Annika Bertilsson
– Jag firar inte bara med 
min familj, utan är med och
ordnar ett enkelt julkaffe efter
julspelsgudstjänsten på jul-
afton. Jag vill att människor
ska få lite gemenskap och 
julglädje på ett opretentiöst
sätt.

Kjell Hellman
– Jag väljer att inte köpa jul-
klappar bara för handlandets
egen skull. När det gäller
julklappar så tycker jag att
det viktigaste med dem är 
att det finns en god tanke
bakom att ge.

Margareta Moberg 
– Vi väljer att finnas hemma
för dem som vill komma till
oss under julhelgen. Helgen
före bjuder vi in våra barn för
att åka och äta julmiddag.
Julklappar har vi i stort sett
valt bort.

Din godhet och nåd skall följa mig…

VILKA VAL
GÖR DU I JUL?


