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krönika
LARS B STENSTRÖM

ÖRDOMAR HAR VI VÄL ALLA, på något sätt.
Ibland är de klumpiga och uppenbara,
ibland har de en mer förfinad och elegant
form.

– För mig, som kommer från frikyrkan, är det
fortfarande inte ovanligt med vi-och-dom-tankar
när det gäller Svenska kyrkan, säger Magnus
Lagergren.
Hans föräldrar lämnade Svenska kyrkan för

många år sedan, när Magnus var nyfödd.
– Det finns så mycket jobbigt i frikyrkans 

historia från tiden när Svenska kyrkan var statens
förlängda arm. Man fick till exempel inte hålla
egna stugmöten, för den ende som fick läsa ur
bibeln var prästen.
– Men jag inser ju att allt det där är länge sedan

nu. Man borde kanske släppa det och gå vidare,
säger Magnus Lagergren och fnissar till.
Däremot har han länge tyckt att Svenska kyr-

kan ”är så stor”. Han har tänkt på den som en
”institution”, som en koloss med många anställda
och få frivilliga.
– Det var min bild, men när jag började gå i

Sörbykyrkan insåg jag att så är det i alla fall inte
här. Här finns mycket liv, aktivitet och delaktighet
och jag kände att här hör jag hemma.

GUDSTJÄNSTER OCH KÖRER – absolut. Men också alp-
hakurs, hemgrupper, kvällsmat, ungdomskvällar,
bytardagar och öppen förskola.

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

REDAKTION FÖR DETTA NUMMER
Andreas Axinge, Therese Blixt, ,Jenny Holmberg, 
Lars B Stenström, Pär Westling, Henriette Öberg.

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

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

Nästa nummer utkommer 7 december 2012.
Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och
gemensamma verksamheter i Örebro finns på webben
www.svenskakyrkan.se/orebro och i Eniros katalog.

Börja om från början 
eller gå vidare?
I DATASPELENS BARNDOMhandlade spelen ofta om
att ta sig igenom en bana med olika hinder och
svårigheter. Jag vet inte om det mest irriterande
var att barn klarade det mycket bättre än jag, att
jag inte kom så långt eller om det var tvånget att
börja om från början. Snart hade jag passerat de
enklaste hindren tills jag stupade på ett svårare.
Det var frustrerande. Att inte få fortsätta där
man misslyckades. Utan blev tvingad, som i
Monopolspelet, att Gå tillbaka till gå!
Tanken var lätt att förstå. Genom att nöta de

enkla hindren övade man upp sin skicklighet.
Att klara svårigheter. Så småningom fick man
förmågan att övervinna de mera avancerade
problemen. Ibland fungerar livet så. Förmågan
att klara av svårigheter och kriser övas. Till en
viss gräns. Så att man blir allt bättre på att 
hantera det svåra. Och gå vidare.

ATT STARTA PÅ NYTT är sällan att börja om från
början. Inte heller är det bara att resa sig upp
och fortsätta från den punkt där man var.
Något nytt behöver komma till. Först åter-
hämtning och eftertanke. Sedan nya planer
och omorientering. 
Själv fick jag för många år sedan som 

nybliven präst starta på nytt efter att ha gått 
in i väggen. Utbrändhet kom det att heta så
småningom. Då blev det till att försöka förstå
vad som drivit mig. Ambition, drömmen att få
betyda något, lust att göra nytta, behovet av att
vara behövd? Med ny insikt och en ny självbild
blev det snart nya arbetsuppgifter. Som en
omvändelse. Då upptäckte jag att bibeln är
fylld av människor som går nya vägar, startar
på nytt. Och går med Gud!        

Han hade en egen föreställning om hur det skulle vara.
Men efter några besök i Sörbykyrkan, insåg Magnus att 
den bilden hörde hemma i papperskorgen. För den stämde
inte. Så i februari i år tog han steget – och blev medlem i
Svenska kyrkan.

Därför gick
Magnus med i
Svenska kyrkan

Namn: 
Magnus Lagergren
Ålder: 39
Familj: Ja, två egna
barn, sambo och sam-
bons barn
Gör: Projektledare
inom Örebro 
kommun
Om nystart i höst: För
mig kommer det att bli
någon slags nystart
med jobbet. Jag arbe-
tar med ett projekt som
blir färdigt under hös-
ten – så får vi se vad
som händer efter det.

– Min sambo är ansvarig för bytardagen så den
lär jag också bli engagerad i, nu i höst. Det handlar
om en stor social insats i form av massor av begag-
nade kläder och leksaker till bra priser. Många fri-
villiga är med och ser till att det fungerar.
– På onsdagarna kan man komma hit på kvälls-

mat. Det brukar vi göra – det är jätteskönt att slip-
pa tänka på mat en dag i veckan och istället
komma hit och äta tillsammans med andra. Sedan

F
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Så blir du medlem
De senaste åren har Svenska kyrkan i Örebro
tagit emot ungefär 600 nya medlemmar per år. 

Den som går med, kan göra det på flera sätt. 
Det vanligaste är dopet. Under 2011 blev 540
personer döpta i någon av de åtta församlingar
som ingår i Örebro kyrkliga samfällighet. 

Men en del av dem som vill bli medlemmar, 
är redan döpta. Några av dem har varit med-
lemmar tidigare och vill nu tillbaka – och en del
är redan döpta i ett annat kristet trossamfund. 

Eftersom dop bara sker en gång, så tar man då
helt enkelt kontakt med den egna församlingen
och fyller i en blankett (eller kupongen på sid 6). 
Under 2011 valde 64 personer att gå med i
Svenska kyrkan i Örebro på det sättet.

Magnus Lagergren blev medlem i Svenska kyrkan tidigare i år, efter att ha varit engagerad i Sörbykyrkan en tid. ”Är man med,
ska man vara med. Jag tror på att ta ställning”.

är vi med i en hemgrupp också och jag är sön-
dagsskollärare ibland.
Men Magnus går även till Sörbykyrkan på egen

hand, för att samla lugn och kraft. Varje tisdags-
morgon har Sörbykyrkan en stilla morgonmässa
och Magnus försöker vara med så ofta det bara går.
– Tempot är högt i dag och många är stressade.

Jag är själv en superuppkopplad person och ser
flera fördelar med det, inte minst i jobbet. Men det
gäller också att kunna sätta sina egna gränser.
Själv har jag valt att prioritera tisdagsmorgnarna –
jag bokar inte in något annat då. De morgnarna
kommer jag hit som jag är och blir stilla. Jag foku-
serar bara på texten, bönen och nattvarden. Och
efteråt äter vi frukost ihop och pratar lite.

”SOM JAG ÄR” är en viktig del för att Magnus ska tri-
vas.
– Jag uppskattar en tydlig teologi, men vill

också att miljön ska vara öppen och mänsklig och
så är det här. Vi människor är trasiga. Ibland kän-

ner man sig som en rostig plåtburk som ligger
utslängd i naturen – och då är det så. Jag behöver
inte vara perfekt, jag kan komma hit som mig själv,
som den människa jag är.
Inga masker och polerade fasader men mycket

liv, aktivitet och delaktighet. Det fick Magnus att
bestämma sig.
– Jag går till Sörbykyrkan och är man med, ska

man vara med. Jag tror på att ta ställning. Så jag
frågade prästen hur jag skulle göra för att bli med-
lem i Svenska kyrkan, skrev på ett papper och
sedan var det klart.
– Sedan tycker jag det är olyckligt att Svenska

kyrkans medlemsavgift fortfarande dyker upp som
en post på deklarationsblanketten. För där står det
bara vad det kostar – men inte vad kyrkan faktiskt
gör.

JENNY HOLMBERG
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Nu drar snart konfagrupperna igång! 
Du har väl anmält dig?
Svenska kyrkan i Örebro storsatsar på konfirmation. I höst startas näs-
tan 20 olika grupper, på olika veckodagar och med olika inriktningar
och teman som körsång, hockey, sport och scout och äventyr. Utöver
läger, blir det också en stor gemensam konfirmandfest den 25 maj näs-
ta år, som kommer att utvecklas tillsammans med ungdomarna. Anmäl
dig direkt till den grupp som passar dig bäst på www.svenskakyrkanio-
rebro.se/konfirmand.

Emma åkte till ett före detta koncentrationsläger. 
Eija hade konfaläsningen som ”Elevens val” på Adolfsbergsskolan.
Och Ceasar 
valde en grupp 
med sport-
inriktning.
I våras blev de 
konfirmerande 
– och alla tycker 
att konfan 
fått dem 
att växa.

TEXTER: 
JENNY HOLMBERG 

FOTO: 
ALEXANDER VON SYDOW
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FÖR EMMA SVENBERGS DEL var det nyfikenheten som
förde henne till konfagruppen i Olaus Petri.
– Man behöver inte tro för att börja i en konfa-

grupp, det räcker med att man har ställt ett par
frågor till sig själv. Själv kommer jag inte från
någon religiös familj, men jag var nyfiken. Jag var
intresserad av att veta mer, ville fundera och ta
reda på vad jag själv tycker.
Bästisens storasyster hade varit konfirmand i

Olaus Petri, så Emma sökte sig dit. 
– Jag hade hört att de gjorde kul grejer ihop

och att man fick lära sig mycket på ett roligt sätt.
Den grupp som jag valde, träffades en söndag en
gång i månaden.
I våras for gruppen till Polen på en omtumlan-

de resa till ett barnhem och koncentrationslägret
Stutthof. Upplevelserna under resan var starka.
– Vi var en ganska pratig grupp – men efter

besöket på Stutthof var det verkligen helt tyst i
bussen.
De efterföljande gruppdiskussionerna om vad

de såg, tänkte och kände under resan var viktiga –
och om Emma ska nämna det viktigaste hon fått
med sig, så är det just alla samtal.
– Vi har pratat mycket om relationer, om att det

inte alltid är snällt att vara snäll, om att våga ta tag
i sina rädslor – sådana grejer. Det har gett mig
mycket. Tidigare var jag ganska försiktig som per-
son, men jag tycker att jag har mognat.
Tron då? Jo, Emma har kommit fram till att

hon tror.
– Det betyder inte att jag går i kyrkan varenda

söndag med mina föräldrar eller att jag tror på
precis allt som står i bibeln. Men jag har en tro.

SOM ELEV PÅ ADOLFSBERGSSKOLAN, hade Eija Bahoo
möjlighet att vara med i en konfagrupp som
”Elevens val”.
– Så vi sågs varje tisdagseftermiddag klockan två

och blev konfirmerade i maj.
Vad det var som fick henne att anmäla sig?

Egentligen var det nog flera saker. Storasysters
erfarenheter spelade stor roll. 
– Hon konfirmerades två år tidigare och jag

tyckte de verkade ha så kul.
”Elevens val” gjorde att konfagruppen inte

krockade med kvällsaktiviteter – och så spelade
Eijas egen personlighet en viktig roll också. Att
grubbla och diskutera passar henne.
– Under konfatiden tycker jag att jag har lärt

mig tänka på nya sätt. När vi har läst en text ur
bibeln, har vi pratat om vad den kan stå för. Jag sit-
ter där och har mina egna tankar, men får också
lyssna på vad de andra tycker och tänker. Då kan

det komma fram saker som jag inte tänkt på – och
så grubblar jag vidare, för att komma fram till vad
jag tycker och hur jag tror.
– Jag gillar det här med att få nya funderingar

om livet.
Vem är jag, vad är meningen med allt?

Konfirmation brukar betyda viktiga snack om de
stora frågorna – och läger, så klart. För Eijas del har
konfan också inneburit musik, eftersom hon varit
med och sjungit vid en del gudstjänster.
– När vi konfirmerades, spelade vi upp ett

drama om den barmhärtige samariern, först i dåtid
och sedan i nutid. I nutiden hade han som blev
överfallen och nerslagen vanliga kläder på sig och
hade blivit rånad på sin iPhone.
– Jag tycker ju om att fundera och så är det

mysigt och stämningsfullt i kyrkan. Om det bara
funkar med läxor och allt annat, skulle jag gärna bli
hjälpledare för höstens konfirmander.

”Jag ville både kunna träna och konfirmera mig”

”Efter besöket på koncentrationslägret var det helt tyst i bussen”

”Jag gillar att man får fundera över livet”

HAN GÅR PÅ ENGELBREKTSSKOLANmed fotbollsprofil
och spelar fotboll i ÖSK, i ett lag som spelar mat-
cher mot lag med spelare som är två år äldre.
– Jag har ofta träning eller match. Men i och

med att jag valde gruppen ÖSK-konfa, så funkade
det att både träna och konfirmera sig, säger Ceasar
Jonsson.
För konfirmera sig ville han, bara det gick att få

in konfagruppen i det övriga schemat.
– Min storebror konfirmerade sig och från vad

han berättat, så lät det väldigt bra.
Svenska kyrkan i Örebro har fler grupper med

sportinriktning: en hockeygrupp, en bredare spor-
tgrupp i Sörbykyrkan och en med tema scout och
äventyr.
Ceasars grupp arrangerades i Nikolai i samar-

bete med ÖSK Ungdom och träffarna anpassades

så att de inte skulle krocka med matcher och trä-
ningar.
– Vi åt, pratade och lärde oss en massa. Ledarna

var bra och avslappnade. Jag lärde mig mycket
utan att det var långtråkigt, ledarna hade ett sätt
som gjorde att jag verkligen ville lära mig.
Två läger hann Ceasar med också och så här

efteråt är sammanfattningen ”absolut positiv”.
– Det viktigaste är nog att jag fått en ny inblick i

många saker. Jag har börjat tänka och fundera
mer.
På något vis känns konfatiden som ett steg på

vägen mot en vuxentillvaro, funderar han.
– Jo men lite så känns det. Det handlar ju om

nya lärdomar, att se saker på andra sätt och om liv-
serfarenhet.



VAR HAR JAG LAGT DEN? Boken där allt står skrivet 
som jag behöver komma ihåg, men inte kan minnas 
av mig själv? En borttappad kalender ställer till en
gränslös oreda. Men en väl använd kalender jämnar 
ut skillnaden mellan människor. Somliga kan räkna
upp allt de ska göra, vilka de ska träffa de närmaste
veckorna med platser och klockslag. Andra av oss kan
inte ens svara på frågan vad gör du i morgon. Tur att
det finns en förteckning över dagar, veckor och år!

ALMANACKAN ÄRmestadels också kulturhistoria.
Helgdagarna bär namn från den kristna kyrkans 
liturgiska år. Därmed följer även det sekulära sam-

hället med i vandringen från jul till påsk, och från
Kristi himmelsfärd till pingstdagen. Men det
är länge sedan affärernas öppettider
också speglade veckorytmen med sön-
dagen som vilodag. Och för många
är kalendern inte längre en
bok utan en telefon. En
sak är säker. Den
som förlorar sin
telefon blir inte
glad, den heller…
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Frankera ej.
Mottagaren
betalar
portot

Örebro Kyrkliga
Samfällighet

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Vad har 
Danny Saucedo 
och vår 
landshövding 
gemensamt?

Svara rätt, så har du chansen att vinna den nya boken
”På tal om tro – 15 röster” av Ann Thörnblad. 
Skicka in svaret märkt ”Tävling nr 3” senast 28 september 2012 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. Båda medverkar i en ny bok om tro

X. Båda har vunnit en Grammis

2. Båda har suttit i riksdagen
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vardagsnära…
NUMRETS PRYL: KALENDERN

”Om jag
inte varit
kristen
hade 
jag nog
famlat
mycket
mer”

DANNY SAUCEDO

Tävling
BOKTIPSET
På tal om tro – 15 röster  
Ann Thörnblad

SVERIGE ANSES av många var ett av världens
mest sekulariserade länder, men samtidigt
är andlighet något som ofta väcker intres-
se. Hur kan en kristen tro se ut i Sverige
idag? 
I slutet av juni utkom Ann Thörnblads

”På tal om tro – 15 röster” (Libris förlag),
där femton kvinnor och män beskriver hur
deras kristna tro har färgat dem. Dit hör
bland andra pop-
artisten Danny
Saucedo, styrelse-
proffset Ebba
Lindsö, jour-
nalisten Lars
Adaktusson, 
artisten Glady
del Pilar och
landshövding
Rose-Marie
Frebran.

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 för lämpliga alternativ

n Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning.

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

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

Svenska kyrkan.

n Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning. 

n 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 Håkan Sellerfors, 
Marianne Wernryd och Bell Wall
som svarade rätt i förra numrets
tävling. Anna Braws ”Pilgrimslivet”
har skickats med post.
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VISSTE DU ATT…

FRÅGA FRITT!
Hej,
Varför gör en del korstecken
i kyrkan?

Konfirmand

Hej konfirmand! Många gör
korstecknet när de ber, när de
går in i en kyrka eller när de
firat nattvarden. Korstecknet
kan vara en bön för sig själv,
ett uttryck för den tro som
man har eller ett sätt att visa
att man tar emot det som Gud
ger. Korstecknet visar också
på hur Jesus, Guds Son, steg
ned från himmelen och blev
människa (handen går från
pannan till strax nedanför
bröstet), hur han besegrade
döden och uppstod (handen
går i en uppåtgående rörelse
till vänster axel) och hur Gud
nu, genom den
helige Ande, är
verksam och
närvarande
här på jorden
(handen går
från vänster
till höger
axel).

HÄLSNINGAR HANS EKLIND,
präst i Längbro

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

Kom till ”Det goda
livet” på Club 700 
Lotta Bromé, biskop Hans-Erik
Nordin, Pekka Mellergård, Lena
Beime, Anna Örenius och komi-
kern Soran Ismail har en sak
gemensam. Alla vill diskutera
”Det goda livet” i Örebro. Kom du
också – dagen är öppen för alla.

HUR SER DINA drömmar om det
goda livet i Örebro ut? Hur mår
våra barn och hur kan vi skapa 
en bättre stad tillsammans? 
Det har alla öre-
broare och en rad
intressanta gäster
möjlighet att 
diskutera under
mötesplatsen
”Det goda livet”
på Club 700 
lördagen den
17/11. För arrangemanget svarar
Svenska kyrkan i Örebro och
Strängnäs stift – och det är fri entré
hela dagen.
Räkna med en mässdel,

”Speakers’ corner” och att barnfrå-
gor står i fokus under förmiddagen.
Det blir också fyra spännande och
angelägna seminarier om alltifrån
religionsdialog till barnfattigdom –
samt ett större panelsamtal om
”Det goda livet”, med Lotta Bromé
som samtalsledare. I slutet av dagen
äntrar den berömda kurdisk-svenske
komikern Soran Ismail scenen för
att ge örebroarna en riktig glädje-
spark in i framtiden. 
Boka in dagen redan nu och läs
mer på www.svenskakyrkan.se/
detgodalivet/orebro.

Längbro blir 
”Kyrka för Fairtrade”
LÄNGBRO FÖRSAMLING är godkänd som
”Kyrka för Fairtrade”. Den högtidli-
ga diplomeringen blir den 23/9 kl
10.00 i samband med en temamässa i
Längbro kyrka, med kyrklunch
efteråt.
– Vi är jättestolta, säger kyrko-

herde Annika Hansson. Kyrka för
Fairtrade är en diplomering som
uppmuntrar församlingar i deras
arbete med etisk konsumtion och
rättvis handel. För att bli diplome-
rad ska en församling besluta sig för
att uppfylla ett antal kriterier som
tagits fram gemensamt av kyrkor,
samfund, Sveriges Kristna Råd och
Fairtrade Sverige.
– Vi tror att vi är den första för-

samlingen i Örebro som blir Kyrka
för Faitrade, men hoppas att fler
hänger på.
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vardagsnära…
Gudstjänster
Regnbågsmässa under 
Örebro Pride 
31/8 kl 16.30–17.45 i S:t Nicolai kyrka.

Ung Mässa
28/9 kl 18.30 i S:t Nicolai kyrka.

Våffelmässamed konfauppfakt 
30/9 kl 18.00 i Längbro kyrka.

Minnesgudstjänst 
med Olaus Petri Cantores
4/11 kl 18.00 i Olaus Petri kyrka.

Festhögmässa
14/10 i ”Den gode herdens kapell” i
Brickebacken med anledning av 
kapellets 40-års jubileum.

Musik & konserter
Musikgudstjänst i Tångeråsa kyrka
2/9 kl 17.00.

Lovsång i Längbro
23/9 18.00 Längbro kyrka.

Jubileumskonsert, 
”Olaus Petri Cantores 100 år”
14/10 kl 18.00. ”Te Deum” av Otto 
Olsson. Olaus Petri Cantores, Örebro
Kammarstråkar, medlemmar ur 
Svenska Kammarorkestern. Fri entré.

Barn & familj
Familjegudstjänst, 
kick off med barnteater
9/9 i Sörbykyrkan.

Gudstjänst för små och stora
16/9 kl 10.00 Längbro kyrka.

Sång- och upplevelsevandring med
Öppna förskolan
17/9 kl 10.15–11.00 i Olaus Petri kyrka.

Sverigefinskt
församlingsarbete
Sverigefinskt församlingsarbete
Perhemessu ja kauden aloittajaiset
Pyhän Mikaelin kirkossa 9.9. klo 15.00.
Messun yhteydessä kiitämme eläkkeel-
le siirtynyttä Asta Dahlénia.

Annat på gång!
Skapelsens tid i S:t Mikaels kyrka
Den 9/9 startar fem temaveckor: 
Trädets, jordens, ödemarkens, vattnets
och tacksägelsens söndagar, alltid 
kl. 10.00. Vi reflekterar i sång, bön, 
predikan och bild över hur vi kan 
skydda skapelsen.

Cafékvällar söndagar 18.00
Startar 9/9 i Olaus Petri församlings-
hem. Först ut är församlingshems-
värdinna Anna-Lena Söderström och
diakon Annika Bertilsson, som talar om
ideellt medarbetarskap i Olaus Petri
församling.

Loppis med barngrejer
22/9 kl 10.00–13.00 i S:t Mikaels kyrka.

Miniretreat på Solliden
21-22/9, pris 400 kr. Information och
anmälan till
jens.frandsen@svenskakyrkan.se

Filosofiska smulor
Samtalskvällar i Adolfsbergs försam-
lingshem första tisdagen i varje månad
kl 19.00–21.00. Exempel på teman:
”Gud och universums svarta hål”. 
”Prenecansen  – vår nya relation till tid.”

”Att bli kristen vid vuxen ålder 
– är det intellektuellt försvarbart?”
2/10 kl 18.30 på Örebro Universitet
med författaren Maria Küchen och
pastorn/estradören/musikern Svante
Zettergren. Arr: Universitetskyrkan.

…söndagsöppen

Detta är en liten del av allt som händer i Svenska kyrkan Örebro. 
Du hittar mer på svenskakyrkan.se/orebro

Det finns massor av
studiecirklar inom
Svenska kyrkan i Örebro –
och två ord som ofta dyker
upp , är ”katekumenat” 
och ”alphakurs”. 
Känner du till skillnaden?

”KATEKUMENAT” är en bred introduk-
tion till kristen tro och en vuxenväg
till tro för dig som söker en tro eller
vill fördjupa en tro som redan finns.
Odöpt, okonfirmerad eller ovan vid
kyrkans liv? Spelar ingen roll. I en
liten grupp får du dela din livsberät-
telse med andra, ställa frågor och
sedan, i egen takt, växa i tron. Ordet
katekumenat kommer från grekis-
kans ”katechein” och kan översättas
med att vägleda, handleda, undervisa.
Katekumenat kan fungera som en
föreberedelse till både dop och kon-

firmation för den som önskar.

”ALPHAKURS” är en grundkurs i kristen
tro. Den har vissa likheter med kate-
kumenat, men medan katekumenatet
handlar mer om delande av livsberät-
telser, bygger alphakursen på föreläs-
ningar och har, som namnet antyder,
mer drag av ”kurs” över sig – fast
självklart med utrymme för dialog.
Föreläsningarna i alphakursen kan
behandla ämnen som ”Vem är Jesus?”
och ”Vad ska vi ha kyrkan till?”.



SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

I BUSSKURER, PÅ WEBBEN, Facebook och foldrar möter du
just nu män och kvinnor i olika åldrar och med olika 
bakgrunder, som på olika sätt arbetar ideellt för Svenska
kyrkan. Som ideell ingår du i en gemenskap.  I Svenska
kyrkan i Örebro finns för närvarande över 900 ideella
medarbetare.
– Utan ideella finns ingen församling, säger Britt

Norberg som är ansvarig för ideella i Nikolai församling.
Som exempl på ideella uppdrag lyfter hon fram olika

typer av värdskap. Pelle Svedberg i Mikael pratar bland
annat om skjutsgrupp, snickargrupp, gudstjänstvärdar,

medhjälpare i söndagsskola, innebandygruppledare och
hjälpledare i scouter och konfirmandundervisning. 
Du som ställer upp kommer att få en introduktion och

en utbildning om det behövs. Uppdraget är avgränsat i
tid och omfattning. Du kan också själv föreslå vad du
skulle vilja göra. Grundtanken är ”Jag trivs där jag
behövs”. 

Nyfiken? På www.svenskakyrkan.se/orebro hittar 
du mer information, kontaktuppgifter och ett 
intresseformulär som du kan fylla i direkt. Vi ses!

TRIVS DU OCKSÅ 
DÄR DU BEHÖVS? 
HÄNG MED!
Vill du vara ideell i Svenska kyrkan? 
Anmäl ditt intresse och upptäck möjligheterna 
i en ny gemenskap!

Nio av över 900 ideella –  Christer,
Kristina, Solveig, Oliver, Katarina,
Renate, Gunilla, Anders och Jessica.
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UNDER LIVETS GÅNG byter vi jobb några gånger, för att vi kört
fast i det gamla jobbet och vill vidga vyerna. Allting utveck-
las både positivt och negativt. Tur är väl det, annars hade 
vi fortfarande bott i grottor och kommunicerat med brev-
duvor, om de orkat lyfta stentavlorna. Byter jag inte jobb
eller något annat så förändrar jag åtminstone frisyren eller
köper ett par byxor. Lite vågad frisyr, låter det växa vilt,
eller köper ett par röda byxor, kan verka lite crazy. 
Då och då hör jag människor som säger att allt går för

fort. Hinner inte köpa ett modernt plagg förrän det är dags
för något annat. Datorfronten skrämmer många. Mobil-
telefonerna skrämmer också. Måste det komma nya 
modeller hela tiden? Kanske det var bättre förr när växel-
telefonisten hade koll på vilka som var hemma i byn. Den
första datorn hade väl räckt. Inte ens i mataffären ska vi
träffa människor i kassan längre. Scanna varorna, betala i
kortterminalen och hej då.

DET FINNS PLATSER som inte påverkas av utveckling, föränd-
ring och nystart så ofta. Jo absolut men det går ganska lång-
samt. Gamla kyrkor rivs inte hur som helst. Högmässan
firas som den alltid har gjort, nästan. Nattvardskalken har
använts genom seklerna. Bibelordet är närmare tvåtusen år
gammalt, men aktuellt (nya översättningar och nya tolk-
ningar). Visst förändras kyrkan men långsamt och visst kan
det vara skönt att komma till ett rum man känner igen sig i,
lyssna till ord och sånger man känner igen. Vårt behov av
trygghet, av att veta vad som händer bakom nästa krök, är
stort.

Att du vågar flytta sa han till mig. Vaddå sa jag? Här vet
du vad du har, men där borta vet du ingenting. Nej svarade
jag, men det är spännande. Han skakade på huvudet och
mumlade att flytta det skulle han aldrig göra. Men så berät-
tade han att han skulle ut med familjen på långresa för tred-
je gången. Jag spärrade upp ögonen, men flytta det gör du
inte. Han skakade på huvudet.

NYSTART, FÖRÄNDRING och utveckling är oundvikligt. Det till-
hör mänsklig natur att vilja utforska sin omgivning och vara
nyfiken på tillvaron. Titta på det lilla barnet som tar sina
första stapplande steg, skrattar med hela kroppen när hon
lyckas och vet också att det alltid finns en famn som tröstar
när hon ramlar. Hon vet inte om något annat än att den fam-
nen alltid funnits där och alltid kommer att finnas där.
Småningom kommer hon att börja springa… nystart?
Kan också vara skönt att komma tillbaka från sommarens

förvirring till höstens scheman, ordning och reda. Det kan
vara en nystart att komma tillbaka till det gamla invanda
mönstret och se att det inte var så illa. 

Glad höst önskar Pär Westling
(vars nystart i höst är föräldraledighet) 

livsviktig… 

Jessica Olsén
– Jag ska söka jobb! Just nu
har jag ett sommarjobb, men
jag hoppas få jobb till hösten.

Magnus Johansson
– Jag har säkert massor med
jobb, men i september ska
jag vara föräldraledig med
den yngste, Axel, som ska
skolas in på förskolan senare i
höst.

Ann-Kristin Björk
– Jag hoppas att det kommer
rulla på som vanligt med
jobb och familj och att alla är
friska. Det skulle vara skönt
att få lite extra tid för fritiden
också.

Stefan Andersson
– Jag ska försöka leva kvar lite
i semestervilan, försöka fasa
in i terminen med någon
ledig dag då och då.

Vi behöver både trygghet och nystart

HUR SER 
DIN NYSTART
UT I HÖST?


