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Krönika
INGEMAR SÖDERSTRÖM

Inte som jag tror
HAR DU TÄNKT på hur spännande det kan vara 
att lära känna en annan människa? Vid första 
intrycket är det lätt att tänka: ”Jaha, ungefär en 
sån…”. Har sett liknande på avstånd. Men när vi 
börjar tala med varann och göra saker ihop ser 
jag sidor jag inte hade anat. Som får mig att vilja 
att vi är tillsammans mer. Något händer i sam-
spelet, också med mig. När vi umgås kan en del 
av mina goda, dolda egenskaper komma fram. 
Spännande att upptäcka någon jag inte hade för-
väntat mig något av, men som blir min vän.

EN SÅN ”ANNAN” är Gud. Jag har hört många 
rykten om någon som kallas Gud, en del goda, 
andra sämre. Inte säker på att jag vill veta mer. 
Eller så vill jag. Jag hör goda ord som sägs vara 
Guds ord – som faktiskt talar till mig. En del i 
någon fin psalm, via musik som går in. Eller blir 
levande för mig i en predikan. När jag går i en 
kyrka och prövar att stämma in i sång och bön, 
kanske tar emot nattvarden, kan jag ana sidor 
hos den där Gud som berör och gör nånting med 
mig, tar fram sånt jag har i mig. Och jag går en 
väg från rykten till vänskap.

SOMMAREN ÄR EN tid att pröva möjligheter. Och 
överraskningar kan visa sig bakom dörrar som 
stått och väntat på att jag skulle öppna försiktigt 
och glänta in. Det är mycket som inte är som jag 
först går omkring och tror.    

Därför har vi öpp e t – hela sommaren

”Örebro – Mitt i livet” är en lokaledition av 
livsåskådningsmagasinet Amos. Tidningen 
delas ut tillsammans med Amos till alla 
hushåll inom Örebro pastorat.

Redaktion för detta nummer:
Cecilia Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, 
Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin, Kristina Lindström, 
Helena Stenbäck, Eva von Walter, Pär Westling.
Svenska kyrkan, Storgatan 27, 703 63 Örebro
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se 
Lokal utgivare: Ingemar Söderström, kyrkoherde  
för  Örebro pastorat, 019-15 46 01 eller 
ingemar.soderstrom@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Ewa Wirén.
Nästa nummer utkommer 4 september 2015.
Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar 
och gemensamma verksamheter i Örebro finns  
på webben www.svenskakyrkan.se/orebro  
och i Eniros katalog.

Sommarstängt? Nej, inte hos de åtta församling-
arna i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

– Många kommer inte iväg under sommaren, 
utan är kvar hemma. Vi strävar efter att ha brett 
utbud även sommartid med till exempel familje-
läger, barnverksamhet, sommarcaféer och ut- 
flykter, säger kyrkoherde Ingemar Söderström.

TEXT: JENNY HOLMBERG  FOTO: ALEXANDER VON SYDOW

TEMA: INTE SOM JAG TROR

ALLT DETTA MÖJLIGGÖRS genom medlemmarna 
i Svenska kyrkan, poängterar han.

– Det är tack vare att så många människor är 
medlemmar som vi kan ha den breda verksamhet 
som vi har i Örebro. Så som medlem kan man gott 
vara lite stolt, tycker jag. Man är med och möjlig-

gör att människor i olika åldrar möts, blir sedda, 
får står stöd, tröst och stimulans även under som-
maren. 

ÄVEN OM EN del av den ordinarie verksamheten, 
som körer och grupper, tar sommarledigt så är 
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Därför har vi öpp e t – hela sommaren
VÅRA UTFLYKTER 
Dagsturer till Solliden och Nostalgibyn 
Häng med Olaus Petri församling på dagsutflykter 
i sommar! Tisdag 9/6 åker vi till Svenska kyrkans 
kursgård Solliden, avresa kl. 12.10. 100 kr för bussresa 
och lunch – anmälan senast 1/6 till tfn 019-15 46 76 
eller 019-15 46 81. Torsdag 20/8 åker vi till Nostalgi-
byn utanför Fellingsbro för guidad tur. Avresa kl. 13. 
80 kr för bussresa och kaffe med smörgås. Anmälan 
senast 14/8 till tfn 019-15 46 81.

Pilgrimsvandring till Riseberga
Lördag 13/6 samåker vi till Viby för fotvandring mot 
Riseberga klosterruin och bönehus (ca 15 km). Frågor 
och anmälan till bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se 
eller tfn 019-15 46 86. 

VÅRA SOMMARCAFÉER 
Nikolai Sommarcafé och sommaröppet i Nikolai 
S:t Nicolai kyrka har sommaröppet tis–sön v  24–28 
och v 31–33 med sommarvärdar i kyrkan som gärna 
guidar. Sommarcaféet har öppet mån–fre kl. 12–16,  
v 24–35. Caféet välkomnar barnfamiljer med  
utelekrum och uteleksaker. Teckenspråkig personal 
finns på plats – läs mer på svenskakyrkan.se/orebro.

Våffelmåndagar och pannkaksonsdagar i OP 
Varje måndag i juni  serveras goda våfflor i trädgården 
vid Olaus Petri församlingshem kl. 11–14. Under som-
marmånaderna maj–augusti är det pannkaksonsdag 
utomhus och inne i lilla salen vid församlingshemmet 
på onsdagar kl. 12–14.
 
Sommaröppet i Tångeråsa träkyrka 
Tångeråsa kyrka i Edsbergs församling är en av Sve-
riges få bevarade medeltida träkyrkor. För fjärde året 
i rad har kyrkan sommaröppet under tre veckor och 

drar då över 900 besökare från när och fjärran. I år 
har kyrkan sommaröppet och café v 28–30 kl. 13–17 
med nya aktiviteter varje dag. Onsdagar leder Eva 
Wetter pilgrimsvandringar. Torsdagar är ”Barnens 
dag” med bl.a. gammaldags skola, djuraktiviteter 
och vandring. Läs mer på svenskakyrkan.se/edsberg.

Sommarcafé i Längbro 
Längbros sommarcafé har öppet måndagar och 
onsdagar kl. 14–16 v 25–27, med kaffeservering och 
hembakat bröd. De små kan leka i vår fina lekpark 
och varje cafémåndag har ett program som du hittar 
på svenskakyrkan.se/langbro

Sommarcafé i parken utanför Hjärsta gård 
Sommarcafé för alla åldrar i parken utanför Hjärsta 
gård och S:t Mikaels kyrka, torsdagar kl. 13.30–15.30  
v 24–33. Leksaker och spel finns till barnen och det går 
att spela boccia eller kubb. Fika till självkostnadspris.

EXTRA BARNSKOJ
Utflykter med Olaus Petris öppna förskola 
Torsdagarna 4/6 och 11/6 gör öppna förskolan mini-
utflykter på förmiddagen kl. 10.00–12.30. Samling på 
gården vid Olaus Petri församlingshem. Ta med en 
fikakorg.

Familjeläger på Sollidens kursgård
11–14/8, sista anmälningsdag 5/6. Läs mer i artikeln 
till vänster och på www.svenskakyrkan.se/orebro.

Uteöppnis  i Längbro
Varje måndag kl. 9.30–12 och onsdag kl 13.30–16,  
v 23–27 är det utelek i parken vid Längbro försam-
lingshem. Varje träff är det sångsamling och utom-
husleksaker och 1/7 är det avslutningsfinal med  
tipspromenad, korvgrillning och glass! 

Svenska kyrkan i Örebro allt annat än stängd under 
juni, juli och augusti. Tvärtom. I Nikolai prästgård 
exempelvis, är det sommarcafé från 8 juni till 28 
augusti kl .12–16 varje vardag med uteleksaker 
och lekrum för barnen. Olaus Petri församling 
har våffelmåndagar i juni och pannkaksonsdagar 
hela sommaren, från 6 maj till 26 augusti. Det blir 
utflykter, konserter, pilgrimsvandringar och även 
i år kommer Tångeråsa träkyrka, en av Sveriges få 
bevarade medeltida träkyrkor, att ha sommaröp-
pet under tre veckor med massor av aktiviteter där 
torsdagarna får en extra tydlig barninriktning. Och 
så firas det förstås gudstjänst på söndagarna runt 
om i pastoratets kyrkor hela sommaren. 

DEN 11–14 AUGUSTI arrangerar Svenska kyrkan 
i Örebro dessutom ett familjeläger på Sollidens 
kursgård 13 km norr om Örebro vid sjön Lången.

– Hit är man välkommen för att under några 
dagar umgås med varandra i den egna familjen och 
med andra. Dagarna kommer att fyllas med lek 
och allvar, samtal och aktiviteter, bad och natur-
upplevelser. Och varje dag träffas vi i kapellet för 
bön och andakt, säger Marie Kilhed, föreståndare 
på Solliden.

Totalt finns 35 platser och intresseanmälan görs 
på svenskakyrkan.se/orebro senast den 5 juni. 
Kostnaden är subventionerad för den som bor i 
någon av Örebro pastorats åtta församlingar.

– Det känns jätteviktigt att kunna erbjuda ett 
sådant här läger sommartid och vi vet att behovet 
verkligen finns.
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Därför är konfirmation 
inte som du tror

TEMA: INTE SOM DU TROR

Den 22 maj hölls ”Inte-som-du-tror”-festen för tredje året i rad,  
med Molly Sandén som huvudartist.

– Det är en fest för både våra nuvarande konfirmander och de  
ungdomar i våra åtta församlingar som ska börja åttan i höst, säger 
Therese Blixt, pedagog i Längbro församling.

TEXT: JENNY HOLMBERG FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

KONFIRMAND- OCH UNGDOMSSATSNINGEN 
”Inte som du tror” har gett resultat – fler och fler 
ungdomar vill konfirmera sig hos Svenska kyrkan i 
Örebro. Den stora festen i slutet av maj är en del av 
upplägget, berättar Therese Blixt:

– För våra nuvarande konfirmander är festen en 
final. De har satsat tid på att fundera över de stora 
frågorna i livet tillsammans med andra ungdomar 
i sin egen ålder. Att göra det, är att ta sina liv på all-
var och det är värt ett riktigt firarkalas, tycker vi.

– FÖR DE UNGDOMAR som ska börja åttan i höst, 
är festen en möjlighet att få en bättre bild av vad 
konfa är och kan vara. Är man det minsta nyfiken, 
är den här kvällen en jättebra möjlighet att helt 
enkelt komma förbi och kolla läget.

Under den första ”Inte-som-du-tror”-festen var 
huvudartisterna metalcore-bandet Dead by April, 
i fjol var det Oscar Zia – och 2015 var det Molly 
Sandén som gav en exklusiv VIP-spelning för ung-
domarna inne i S:t Nicolai kyrka.

– Artistvalen är ungdomarnas, säger prästen 
Moni Höglund. Festen utformas och utvecklas till-
sammans med några av våra unga ledare, så att det 
verkligen blir ungdomarnas fest.

Det är jättebra, tycker sångerskan Molly 
Sandén:

– Det känns helt fantastiskt att många ville se 
mig på scenen i kyrkan, det är den finaste kompli-
mangen man kan få! Det är roligt att kyrkan anpas-
sar festen efter ungdomarnas önskemål, jag tycker 
festen andas nytänk.

Molly Sandén är själv inte konfirmerad – för när 
vännerna åkte på konfirmandläger stannade hon 
hemma och övade inför den stora sommarturnén 
med Diggiloo 2007. 

– Om det inte vore för Diggiloo hade jag kon-
firmerat mig, min lillasyster Mimmi och mina 
vänner är helt lyriska över konfirmationen. Att 
konfirmera sig är ju en fantastisk upplevelse i livet 
som handlar om att hitta sig själv. Som jag förstått 
det får man diskutera livet, döden och allt mel-
lan himmel och jord inte bara utifrån bibeln utan 
också från ett bredare perspektiv, typ ”Vad betyder 
det här för mig, i mitt liv?”. Det är viktigt när man 
är ung.

Hösten 2015 startar de åtta församlingarna 
inom Svenska kyrkan Örebro pastorat cirka 15
nya grupper med olika teman och inriktningar 
– som till exempel Klimat- och ekokonfa, LAN-
konfa, Lägerkonfa eller Hockeykonfa, för att bara 
nämna några.

– Tanken är att man lätt ska kunna välja tema, 
veckodag eller församling utifrån vad som passar 
en själv bäst, säger Erik Lindstrand, präst i Nikolai 
församling. Merparten av grupperna är kostnads-
fria, alla grupper åker på läger och några åker även 
på längre resor.

”INTE SOM DU TROR” har inneburit ett genom-
brott – fler och fler ungdomar vill konfirmera sig 
hos Svenska kyrkan i Örebro. Under 2012 kon-
firmerade de åtta församlingarna 146 ungdomar, 
2013 var man uppe i 165 och under 2014 landade 
siffran på 182.

– Det gjordes ett jättebra konfirmandarbete i 
våra åtta församlingar även tidigare, säger Anette 
Hållgärde, konfirmandledare i Almby församling. 
Med satsningen ”Inte som du tror” har vi lyckats 
förklara det – vi har lyft konfirmationen och visar 
hur den ser ut idag.

Namn: Oliver 
Ålder: 15 
Därför anmälde jag mig: Jag hade ingenting att 
göra på söndagar plus att några vänner i 9:an sa att 
det var roligt, så jag gick med. 
Trodde innan: Att det skulle vara mest snack om 
Gud och Jesus. 
Så blev det: Men det var det inte, det var aktivite-
ter och lustigheter.  
Det bästa med konfan: Är att man träffar en 
massa lustiga människor och får lära känna nya 
människor.  
Som konfatyp är jag: En ganska klumpig person 
som lyssnar på det folk har att berätta.
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Namn: Adam 
Ålder: 14 
Därför anmälde jag mig: Fick tips från min mam-
ma. Absolut inget jag ångrar idag. 
Trodde innan: Visste inte riktigt vad det var, trodde 
mest att man fick veta mer om Gud. 
Så blev det: Bland det roligaste jag gjort. 
Det bästa med konfan: Lära känna alla nya vänner. 
Som konfatyp är jag: Cool, rolig,  
glädjespridare, pajas, snygg, och pratglad.

Vilken konfatyp 
är du?

Namn: Lova 
Ålder: 15 
Därför anmälde jag mig: Familjen ville. 
Trodde innan: Stelt och överkristet. 
Så blev det: Superkul, träffade vänner! 
Det bästa med konfan: Aktiviteterna och vännerna. 
Som konfatyp är jag: Mig själv, väldigt glad och musikalisk (cool). 

Namn: Simone
Ålder: 14 
Därför anmälde jag mig: Var på ”Inte som du tror”-festen 2014 och 
det verkade kul att konfirmera sig, och jag ville veta mer om Gud. 
Trodde innan: Att man skulle gå mycket i kyrkan och att det skulle 
vara kul. 
Så blev det: Det blev jättekul och jättebra, man fick lära sig massa 
saker, träffa nya kompisar. 
Det bästa med konfan: Är alla läger, alla filmer och all mat och fika. 
Som konfatyp är jag: Glad och rolig.

Namn: Alma 
Ålder: 15 
Därför anmälde jag mig: För att 
mamma sa att jag skulle gå och för 
att jag ville lära känna nya människor. 
Trodde innan: Jag trodde att det 
skulle vara stelt.  
Så blev det: Det blev roligt och 
betydelsefullt. 
Det bästa med konfan: Allt och alla 
är som en stor ”familj”. 
Som konfatyp är jag: Glad, sprallig 
och högljudd.

Nyfiken på festen?  

Du hittar bilder från 

årets ”Inte-som-du-

tror”-fest på instagram 

@konfirmandorebro 

och på facebook.com/

konfirmandorebro

Hösten 2015 startar  Svenska kyrkan Örebro  pastorat 15 grupper med  olika teman och inriktningar.  Kolla in grupperna och anmäl dig direkt på www.svenskakyrkaniorebro.se/konfirmand
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VARDAGSNÄRA…

SJÄLVA ORDET PICKNICK kommer 
från franskans pique-nique. Pique 
betyder ungefär ”plocka” och nique 
”något litet, av mindre betydelse”. 
Med tiden utvecklades picknick-
korgen för det perfekta förflyttan-
det av mat och dryck från civilisa-
tionen till den sköna naturen. 

Tillbehör till en picknick är 
både något gott att äta, något gott 
att dricka samt – inte minst – gott 
om tid, för en picknick ligger lik-
som längst bort på skalan från den 
friterade snabbmatens lysrörsge-
menskap! Istället söker man upp en 

lämplig och lätt skuggig plats, kan-
ske med utsikt över något intressant. 

När allt är framdukat infaller 
nästa givna punkt på picknickens 
agenda: Matlagning eller i varje fall 
matanordning. Maten framdukas 
och presenteras på ett estetiskt sätt 
och lämplig dryck dukas fram. Efter 
ett par timmars samvaro, i både 
samspråk och kanske med en liten 
lur på maten, avslutas picknicken 
och styrkta i kropp och själ sker 
återtåget till civilisationen, med 
korg på arm.

HELENA STENBÄCK

FO
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Numrets pryl: Picknickkorg

Bli medlem i Svenska kyrkan du också! 

Tävling

Om du vet det, har du chans att vinna Molly Sandéns 
vackra silverhalsband från smyckeskollektionen
Guldfynd by Molly, till dig själv eller att ge bort till 
en vän. Smycket kommer med ett etui signerat av 
artisten och vi har tre halsband i potten!

Vilket av de tre alternativen är rätt?
1. Precis som du tror
X. För att vi tror
2. Inte som du tror

Skicka in svaret märkt ”Tävling nr 2” senast den 24 juni 2015 samt 
namn och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till Örebro 
– Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storg 27, 703 63 Örebro. Lycka till!

Grattis! 
Karin Gladh, Emelie Örmander och Anders Johnsson som svarade rätt  
i förra numrets tävling. Boken ”De nya dödssynderna”, signerad av  
författaren Stefan Einhorn, har skickats med post.

Svenska kyrkan i Örebro betyder kyrkor, guds-
tjänster, körer och musik – men också ett stort 
socialt arbete. Dit hör till exmpel stöd till hemlösa 
och utsatta, våra hembesök och jourhavande präst. 
Vi har öppna förskolor, Pappis, konfirmand- och 
ungdomsgrupper och erbjuder familjerådgivning via 

vår rådgivningsbyrå. Vi finns på häktet, hos polisen 
och brandkåren, på Örebro universitet, bland ungdo-
marna på Tegelbruket och på Universitetssjukhuset 
där Sjukhuskyrkan ger stöd och tröst. Som medlem 
är du med och gör allt detta möjligt. Tack.

Örebro pastorat
Svenska kyrkan

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Frankeras ej. 
Mottagaren 
betalar  
portot.

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.
Kryssa för lämpligt 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 konfimerad i Svenska kyrkans ordning.

Jag är konfirmerad i annan kristen  
kyrkas ordning.

NAMN:

PERSONNUMMER:

ADRESS:

TELEFON:

ORT/DATUM:

UNDERSKRIFT:

#

Vinsten är ett 
halsband i äkta silver 
med Kubisk Zirkonia 

från Guldfynd  
by Molly.

Ibland kan sommarmånaderna kän-
nas tuffa. Inte minst eftersom det ofta 
finns en allmän förväntan om att som-
maren ska vara glad och lycklig. Men 
så är det verkligen inte alltid – och det 
vet vi. Om du känner att du har behov 

av samtalsstöd finns vi för dig, även i 
sommartid. Kontakta kyrkan i din för-
samling eller ring informationsservice 
på 019-15 45 00, så får du hjälp vidare. 
Eller läs mer på svenskakyrkan.se/ 
orebro/samtal-och-stod.

Vad är namnet på Örebro 
pastorats stora konfirmand- 
och ungdomssatsning?

Behöver du tala med någon?
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Fråga fritt!

FO
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… SÖNDAGSÖPPEN

Jag har hört att man kan 
köpa ”bjudkopp” hos er. 
Var och varför?

Marie

Hej Marie!   
Du hittar bjudkoppen i Café Niko-
lai där den funnits sedan våren 
2014 – samtidigt som vi drog igång 
detta, sänkte vi kaffepriset till 10 
kronor per kopp. Tanken är att göra 
det enkelt att bry sig om andra. 
Det finns många människor som 
har det tufft och en del kommer 
hit och får en kopp kaffe, för att en 
okänd medmänniska har brytt sig.

Café Nikolai är ett café med 
flera öppna verksamheter som till 
exempel sopplunch, Café Kyrk-
råttan då många barn kommer 
hit, teckenspråkigt babycafé och 
tisdagsprogram. När man köper 
fika hos oss, har man samtidigt 
möjlighet att köpa en eller ett par 
extra koppar som går till en med-
människa. Varje extrakopp skrivs 
upp på vår griffeltavla, så att man 
alltid ser hur många som finns ”på 
lager”. Vi brukar få in 30–40 bjud-
koppar i veckan och det har aldrig 
hänt att de tagit helt slut. Jag tyck-
er om att caféet är ett café där det 
blir möten över gränserna – över 
alla slags gränser, egentligen. Jag 
vill att caféet ska vara en plats där 
människor möts och faktiskt ser 
varandra och bjudkoppen är en del 
av det. Kom gärna hit i sommar.  
Vi har öppet då med.

VÄNLIGA HÄLSNINGAR
GUN-BRITT JOHANSSON,  

HUSVÄRD I NIKOLAI FÖRSAMLING

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

ALLT FLER INTRESSERAR 
sig för pilgrimsvandringar 
– både korta och långa, nära 
och långt borta. Svenska 
kyrkan Örebro pastorat 
arrangerar flera vandringar 
varje år. Nu vill vi göra det 
ännu enklare för dig att pil-
grimsvandra på hemmaplan 
genom en pilgrimssatsning 
som smyger igång i sommar.

Istället för att åka iväg till 
en särskild led eller anmäla 

dig till en grupp kan du pil-
grimsvandra mellan olika 
kyrkor i Örebro pastorat, 
i ditt eget tempo. Din färd 
startar i någon av de kyrkor 
som ingår i satsningen. I 
kyrkan finns en ”hållplats” 
med pilgrimsinformation 
och uppgifter om vilka kyr-
kor som ingår i pilgrimspa-
ketet. Nyfiken? 

Läs mer på  
svenskakyrkan.se/orebro.

KOM OCH FIRA midsommarafton med oss, fredag 
den 19 juni vid S:t Mikaels kyrka!   

Kl. 10 är det avfärd för blomplockning med 
samling på parkeringen vid S:t Mikaels kyrka, vi 
samåker i egna bilar. Kl. 13 hjälps vi åt att klä mid-
sommarstången i björk och blommor, kl. 15 reser 
vi midsommarstången och det blir sång, dans och 
lekar med Rut och Pelle Svedberg. 

Folkdanslaget Nerkia medverkar under efter-
middagen och fika finns till försäljning. Kl. 16.30 
blir det musikgudstjänst i S:t Mikaels kyrka med 
Karin Nordberg, violinpedagog och rikspelman 
– och Ingrid Ekman, flöjtist, pedagog och folkmu-
siker. Under midsommarfirandet håller vi till vid 
gräsmattan mellan S:t Mikaels kyrka och Hjärsta 
gård, vid regn firar vi inomhus.

Fira midsommar  
med Svenska kyrkan!
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Pilgrim i Örebro pastorat 

ÄR DU UNG och behöver snacka? Varje onsdag kl. 13–20 
kan du chatta med ”Samtal för unga”. Att berätta om något 
otäckt du varit med om eller något annat som snurrar i 
huvudet hela tiden kan vara skönt. När du berättar för 
någon annan, formulerar du dig och hittar ord för det som 
hänt, förklaringar och lösningar. 

Du kan prata om relationer, sex, religion, skola, föräldrar, 
missbruk – ja allt. Kontakta ”Samtal för unga” via  
samtalforunga@gmail.com eller Facebook, Kamrat, Emo-
core, Chathour eller på bloggen samtalforunga.blogspot.
se. Vi är flera personer som finns tillgängliga för samtal. En 
diakon och två ideella leder ”Samtal för unga” och vi kan 
vid behov se till att du får prata med präst eller pedagog.

Gudstjänster
Vallfartsmässa vid Riseberga 
klosterruin. 7/6 kl. 11. Gemensamma 
bussar går från Örebro – för tider 
och hållplatser se svenskakyrkan.se/
orebro. 
Familjegudstjänst i Olaus Petri. 
7/6 kl. 15 i Olaus Petri kyrka. Efter 
gudstjänsten fika i det gröna, vid 
regn i församlingshemmet. 
Friluftsgudstjänst i Kräcklinge. 
5/7 kl. 14 vid Maria Magdalena kyr-
koruin. Vid regn i Kräcklinge kyrka. Ta 
med kaffekorg och något att sitta på. 
Gemensam gudstjänst  
i Stadsparken. 23/8 kl. 11. Med olika  
Örebrokyrkor. 
Regnbågsmässa i samband med 
Örebro Pride. 30/8 kl. 11 i S:t Nicolai 
kyrka. 
Mässa i Taizéton. Varje torsdag kl 
18.30 i S:t Mikaels kyrka. En oas  
mitt i vardagen – hela sommaren.

Musik & konserter
Sommarkonsert i Mikael. 31/5 kl. 18 
Mikaels kyrkokör sjunger sommar-
klassiker under ledning av Lars- 
Ove Eriksson.  Musik av bl. a. Olle 
Adolphson och  Evert Taube. 

Sommarkonsert i Almby. 7/6 kl. 18  
i Almby kyrka. Vox Alma under led-
ning av Unn Jörgensdotter Wing. 
Musikgudstjänst i Sörby. 7/6  
kl. 10 i Sörbykyrkan. Choriander-
kören sjunger. 
Musikgudstjänst i Tångeråsa. 
11/7 kl. 18 i Tångeråsa kyrka. ”Vackra 
sånger och vardagliga tankar”. 
Musikalen Edens barn. 17–26/7  
i S:t Nicolai kyrka. Förköp. 
Flygelkonsert. 9/8 kl. 18 i Adolfs-
bergs kyrka. Klassiskt, jazz och även 
ett par visor – om än i en lite ovan-
lig tappning – med pianisten och 
musikhögskolestudenten Daniel Jarl.

Barn & familj
Utflykter och sommarcaféer.  
Se sidorna 2–3 i tidningen eller
svenskakyrkan.se/orebro. 
Sommaravslutning för öppen för-
skola, babycafé och pappis. Onsdag 
17/6 kl.  16–18 i Olaus Petri försam-
lingshem. Höststart 26/8.

Sverigefinskt församlings-
arbete i Örebro.
Messu Pyhän Mikaelin kirkossa  
14.6., 5.7. ja 9.8. klo 15.00.

Mikaelin seurakunnan juhannusjuhla 
19.6. Paikan päällä Mikaelin seura-
kunnan ruotsinkieliset työntekijät.

Teckenspråkigt arbete
Teckenspråkig mässa. 31/5 kl. 14  
i S:t Nicolai kyrka. 
Teckenspråkigt café. 8/6 och 22/6 
kl. 13–15 i Nikolai prästgård. 

Annat på gång
Massor av sommarcaféer! Se 
sidorna 2-3 i tidningen. 
Trädgårdsfest vid Almby försam-
lingshem. 10/6 kl. 13. Kostnad 50 kr. 
Anmälan till tfn 019–15 46 77.  
Konstutställning: Emmanuel Gari-
bays ”För att världen ska leva”. I S:t 
Nicolai kyrka 7/6–9/8. 
Täbydagen med drop in-dop. 13/6 
kl. 13–17 vid Täbygården. Fest med 
50-talstema! Hoppborg, tipsprome-
nad och fikaservering. Drop in-dop 
kl. 13.45–15.15, ingen föranmälan 
behövs.  
Sommarträffar i juli. Torsdagarna 
2–30/7 kl. 14–15.30 är det servering 
och varierat program ute i trädgården 
vid Olaus Petri församlingshem.

Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss i sommar. Du hittar mer på sidorna 
2–3 i tidningen, på svenskakyrkan.se/orebro och i NA varje fredag. Vi ses i sommar!

Aktuellt

Samtal  för unga i sommar
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Det finns olika änglar  
på Tegelbruket – eller?

Vad hos dig är inte 
som man tror?
ENKÄT: LISBET KJELLIN
OCH HELENA STENBÄCK

Elin Lindh
– Kanske att jag är väldigt 
förtjust i snabba motor- 
fordon! Jag gillar att köra  
snöskoter och fyrhjuling.

Christer Bouij
– Att det jag helst gör på min 
fritid, är att hugga ved.

Margareta Bratt
– Min väninna Maud anför-
trodde mig häromdagen att 
jag var den sista hon trodde 
skulle bli ”religiös”.

Vi fyraTEMA: INTE SOM DU TROR

SOMMARENS STORA MUSIKALUPPLEVELSE

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/OREBRO/EDENSBARN

SVERIGEPREMIÄR 17 JULI 
S:T NICOLAI KYRKA

BOKA DIN MUSIKALBILJETT NU! 

ÖREBROKOMPANIET 019-21 21 21 

OCH TICNET.SE 077-170 70 70
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Rekordmånga inträden  
– och rekordfå utträden
ANTALET AKTIVA inträden i 
Svenska kyrkan Örebro pasto-
rat under 2014 är den högsta 
siffran någonsin.

– Ett tydligt trendbrott, 
säger kyrkoherde Ingemar 
Söderström. Antalet aktiva 
inträden har stigit hos oss under 
de senaste åren, från 55 inträ-
den 2011 till 95 under 2012 och 
100 under 2013. I fjol landade vi 
på 107. Det känns väldigt roligt 
att fler och fler aktivt väljer att 
vara en del av Svenska kyrkan.

544 personer i de åtta för-
samlingar som tillhör Örebro 
pastorat gjorde ett aktivt utträ-
de ur Svenska kyrkan under 
2014 – en av de lägsta siffrorna 
någonsin.

Dopsiffrorna sjönk i Örebro 
pastorat under 2014, från 516 
året innan till 480.

DROP IN-DOP I TÄBY 13 JUNI
– Här finns mer för oss att göra 
och därför har vi olika dopsats-
ningar runt om i pastoratet.  I 
tre års tid har vi regelbundet 
bjudit in till drop in-dop med 
goda erfarenheter – och under 
festdagen Täbydagen den 13 
juni klockan 13.45–15.15 är det 
dags igen. Det går bra att anmä-
la sig i förväg genom att ringa 
Inger Olsson på 15 47 83 men 
man kan också dyka upp utan 
föranmälan.

JENNY HOLMBERG

JAG BÖRJAR KRÖNIKAN i min barndoms söndagsskola 
i församlingshemmet vid Åryds kyrka 1986. Det luktar 
gammal bok och vi fikar med bullar bakade av tant Anna. 
Tant Anna har ett varmt leende, vi sjunger Jesus älskar 
alla barnen alla barnen på vår jord. Sedan har vi med oss 
varsin peng som vi ger till den gemensamma insamlingen.  
Det finns en stillhet och djup trygghet där. Huset är ljust 
och det är högt till tak. På våren blommar äppelträden på 
framsidan av församlingshemmet.  Man kan låta ögonen 
vila på träden när man lyssnar till högläsningen. Tron är 
självklar som bulldoften, ännu inte motsagd, ännu inte 
betvivlad. Som ett djupt välgörande andetag. Tron är 
också tydlig som de broderade tavlorna på väggarna.  När 
söndagsskolans termin är slut får vi alla en tavla som gåva. 
På tavlan finns ett vackert men på samma gång dramatiskt 
motiv. Den föreställer en ängel klädd i ljusblå och vitt. 

Ängeln står upprest med sina händer vakande 
över två barn på en trasig bro. 

Tavlan sätts upp över min 
säng och ängeln tar med sina 
händer emot mina kvälls-
böner. Hon tar emot med 
försiktiga händer och ett 
varsamt leende. Men vem är 
hon?

Tegelbrukets PAX-
rum ligger i källaren 
och har mycket lite av 
ornamentik. Väggarna 

är rustika och man kan se cementens grova linjer.  Det är 
ett gammalt skyddsrum och är således tänkt och byggt 
som en tillflyktsort. Hit går unga muslimer och kristna 
för att be, här sitter skolklasser och vuxna stilla i medita-
tion. Det är kväll och tillsammans med en muslimsk kille 
går jag ner till PAX. Vi samtalar om religiösa urkunder. 
Samtalet blir en aning högljutt så som religiösa samtal 
ofta är på Tegelbruket. Det finns ett dramatiskt sätt att 
uttrycka sig på. Guds namn uttalas rungande. Min sam-
talspartner berättar att Jesus inte uppstod. Jag utbrister: 
Jag tror vi måste försöka lämna rätt och fel här. Det blir 
tyst en stund. Det finns en provokation, det finns en kon-
flikt. Men det är okej att det gör det. Vi får vara överens om 
att vi inte är överens. Jag frågar ifall vi ska be tillsammans. 
Jag börjar med att be Fader vår högt. Sedan följer en kor-
anrecitation. Det är fint och glädjande att lyssna till koranen 
på arabiska. Jag avslutar med att sjunga en psalm, Änglar den 
sjöngo först för markens herdar… 

Det var också en ängel Gabriel eller Gibril som gav 
koranen till Muhammed. Det finns också beskrivet hur 
änglarna kommer till fredagsbönen för att skriva in alla 
besökarnas namn i en bok och när imamen sätter sig i pre-
dikstolen rullar de ihop sina bokrullar för att sätta sig och 
lyssna. Kanske är det just det som religionsdialog handlar 
om: Att rulla ihop sin bokrulle en stund och sätta sig för att 
lyssna. Att vara sann mot sig själv och sin tro – men vara 
öppen för att lyssna till andras.

OLA FRIDEBLAD, SVENSKA KYRKANS PROJEKTLEDARE 
PÅ TEGELBRUKET

Eva Gelang 
– Jag har varit med i Örebro-
laget SFMSC och spelat för 
landslaget i Frisbee Ultimate 
1982–87.


