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Vi är alla stjärnor
OM MAN GOOGLAR på ordet jul får man över 2,5
miljard träffar. Det kan man jämföra med andra
ord som vi tycker vi hör ofta – som finansmark-
naden (237 000 träffar). Oavsett vilket innehåll
vi ger julen, är den en viktig del av våra liv. 

Stjärnglans är temat för det här numret. Det
ger säkert många associationer beroende på vil-
ket innehåll vi ger julen. Många tänker kanske
på Stjärnorna på slottet, Idol eller något annat
tv-program där det ska koras en stjärna.
Drömmen om att bli en stjärna är för all del inte
ny. Den finns till och med omvittnat i bibeln i
berättelsen om Josef. Hans dröm om att bli en
stor stjärna åstadkom irritation och till med hat
från hans egen familj. Och jag gissar att de som 
i dag kämpar för att bli stjärnor får utstå både
avundsjuka och missunnsamhet.

För oss som fortfarande firar jul till åminnel-
se av Jesus födelse (som det heter i Karl Bertil
Jonssons jul), ger ordet stjärnglans möjligen
association till Betlehemsstjärnan, som strödde
sin glans över ett nyfött barn i ett stall i utkanten
av världen. Den stjärnglans vi möter i julens
budskap talar om just detta: att vi alla är stjär-
nor på Det Stora Helas mäktiga himmel. 

På den del av stjärnhimlen som välver sig
över just mitt liv, ser jag många stjärnor vars
namn aldrig figurerat i någon tidning. Några vet
jag inte ens vad de heter, men genom en enkel
handling eller ett vänligt ord har de spridit
glans i mitt liv för en stund.  Att vara en stjärna
handlar i det perspektivet inte om de stora
rubrikerna, den röda mattan eller guldregnet.
Det handlar om att våga leva i glansen från den
stora stjärnan – och att ibland bli en stjärna på
en annan människas stjärnhimmel. Säkert ofta
utan att vi vet om det.

JENS FRANDSEN

Julkrubba i 
storlek XXL
Hon kysser platsen där hennes julkrubba ska byggas
upp. För Rosalba Arias, kvinnan bakom Örebros största
julkrubba, är krubban något mer än bara en vacker
samling människor, hus och djur. Det är en mötesplats
mellan jorden och himlen.

Rosalba Arias börjar
förbereda julkrubban flera
månader innan den sätts upp
genom att plocka mossa,
kvistar och stenar. Bilden
uppe till höger är från
fjolårets krubba i Olaus
Petrikyrkan. I år kommer
krubban att finnas i S:t Nicolai
kyrka i Örebro.
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ROSALBA ARIAS

Ålder: 50 år.
Familj: Sambo och syster.
Bor: I lägenhet i centrala Örebro.
Gör: Driver Klippateljén där hon
förutom hårklippningar även utför
manikyr, pedikyr och ansiktsbehandlingar.
Bästa egenskaper: Stor vilja. När jag gör något
satsar jag 100 procent. Jag är också en väldigt glad
person som gråter mycket! Jag gråter nämligen av
både glädje och sorg.
Längtar efter: Mer tid för allt jag skulle vilja göra
– måla, dansa, sjunga. 
Kopplar av: Genom att åka till meditationsgården
Berget i Rättvik. Och så försöker jag hålla viloda-
gen fri från aktiviteter.
Favoritjulsång: Sankta Lucia! Mycket därför att
byn där jag bodde som barn i Colombia heter just
Santa Lucia.
Favoritjulmat: Allt som tillhör ett svenskt julbord. 
Ett måste på julen: Att ringa alla vänner och min
familj i Colombia och önska god jul. Det går åt en
himla massa telefonkort och tar lång tid men det
är viktigt.

IN JULKRUBBA ska spegla livet med allt
det vi människor är och gör. Och mitt
i livet finns Jesus, säger Rosalba
Arias. 

I Rosalbas hemland Colombia finns julkrubbor 
i varje hem och stora julkrubbor byggs upp på
offentliga platser. 

– Ett köpcentrum som Marieberg skulle 
absolut ha en stor julkrubba om det låg i
Colombia, säger Rosalba.

I Sverige har julkrubban fått en alltmer undan-
skymd plats. Detta har Rosalba gjort sitt för att
råda bot på de senaste åren. Förra året visades
hennes julkrubbelandskap i Olaus Petri kyrka.
Dessförinnan stod Rosalbas krubba i Sjukhus-
kyrkans meditationsrum under ett par jular.
Böcker som legat utlagda vid krubban vittnar 
om att julkrubban rört vid människors hjärtan:

”Jag blir så lycklig av din julkrubba.”
”Tack för att du gjort denna krubba. Den har

gett mig både ro och glädje.”

MEN HUR KOM Rosalba på idén att börja bygga jul-
krubbor i storlek XXL?

– Tron på Gud är det viktigaste i mitt liv. Jesus
är min vägvisare i allt, så har jag haft det sedan jag
var liten. Och julen är den viktigaste festen på hela
året för då föds Jesusbarnet. Julkrubban är mitt
sätt att göra så att människor på min plats på jor-
den, Örebro, inte missar Jesus födelsedagsfest.

– Min första större julkrubba byggde jag i min
egen hall. Jag hade varit i USA och köpt med mig
julkrubbefigurer som var mycket större än dem
jag ägde tidigare. 

– Första julkrubban blev rätt så lyckad och
sporrade mig att bygga en ännu större året därpå.
Även den i mitt hem. NA kom och skrev om den
och sedan fick jag brev från folk som undrade om
jag inte kunde ha julkrubban på ett ställe där alla
kunde se den.

Medan Rosalba gick och grunnade på hur detta
skulle kunna gå till, fortsatte hon sitt dåvarande
jobb som städerska på USÖ. En dag mötte hon en

av sjukhuspastorerna i en korridor. Medan de stod
och pratade kastade pastorn ett öga på Rosalbas
alltid närvarande anteckningsblock där det stod
JULKRUBBA med stora bokstäver. I mars månad.

– Han frågade mig varför och då berättade jag
att jag sökte efter en plats att bygga upp min jul-
krubba. Efter fem månader ringde han och sa att
jag var välkommen att sätta den i meditations-
rummet på USÖ.

FÖR VARJE ÅR har Rosalbas julkrubba vuxit så att
den nu är över tre meter bred och en och en halv
meter hög. 

– Där ska finnas allt. Alla ska känna igen sig,
säger Rosalba som hela tiden köper nya djur och
figurer på loppisar, i leksaksaffärer, varhelst hon
hittar något som passar in.

I landskapet runt krubban finns människor
som brukar jorden, kvinnor som bakar bröd, lejon
som strövar med björnar, brunnar, hus och vatten-
drag.  

Det tar ungefär 15 dagar för Rosalba och hen-
nes syster att bygga upp krubban eftersom de gör
det efter arbetstid på kvällar och nätter.  

– Men det är ingen belastning. Jag njuter av
varje stund. När krubban är klar känner jag varje
år en enorm glädje. 

UNDER RESTEN av året förvarar Rosalba krubban i
ett tiotal banankartonger i ett förråd. Men Jesus-
barnet har hon alltid uppe i sin lägenhet.  Redan
tidigt på året börjar hon planera för nästa krubba
och hon accepterar inte vilken plats som helst 
för den.

– Den får inte vara för liten. Alla figurer måste
få vara med. Och så ska platsen välsignas av en
präst innan jag bygger upp krubban. 

Och den platsen blir i år S:t Nicolai kyrka i 
Örebro, där krubban visas från första advent fram
till trettondagen.

INGALILL BERGENSTEN
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AN HÄNGDE MED i Idoltävlingen fram till
den tredje veckofinalen, i mitten av okto-
ber. Men från början tvivlade faktiskt
George Shaid på om Idol var något för

honom. Han hade funderat på att söka men kommit
fram till att låta bli. Han var osäker på hur program-
met såg ut bakom kulisserna och visste inte hur han
skulle framställas. Men trots att han inte hade
skickat in någon ansökan, ringde Idolredaktionen
upp honom.

– Då kände jag att jag inte kunde tacka nej. Men
jag har faktiskt ingen aning om vem som tipsade
dem. Jag slapp i varje fall den långa jobbiga kön,
säger George.

Vi möts medan George fortfarande är kvar i täv-
lingen, på hotellet i Stockholm där Idolteamet bru-
kar inta alla måltider och öva. Flera deltagare går
förbi. Enligt George finns det ingen konkurrens alls
och alla är som en stor sångälskande familj. George
har inte ångrat sitt deltagande i Idol en endaste
sekund. Han känner att han har utvecklats  tack
vare programmet och hans oro för att framställas på
fel sätt har inte befogats.

– Jag har insett att det är jag själv som bestäm-
mer hur stämpeln som jag får i programmet ska se
ut. Produktionsteamet har makten att manipulera
sanningen, men de gör verkligen inte det. Allt som
tittarna får se i teverutan är 100 procent äkta.

SÄRSKILT I BÖRJAN av programmet tyckte såväl
Idoljuryn som en del tittare att George var för blyg.

– Det finns tittare som har stört sig på mig och
tyckt att jag måste komma ut ur mitt skal. Men jag
är faktiskt inte så blyg som det kan verka även om
jag inte kan förneka att jag är blyg. Men jag var ännu
mer tillbakadragen när jag var yngre, säger George,
som inte alls ger ett blygt intryck.

Den kanske hittills största höjdpunkten i
Georges karriär ägde rum förra året när han blev
vald till årets lokala artist i ”O, Helga Natt”. Det
innebar att han fick uppträda på Stortorget inför
omkring 25 000 människor. Glädjen var enorm,
särskilt som han kommit på andra plats året innan.

– ”O, Helga Natt” levde verkligen upp till mina
förväntningar, det var precis som jag hade föreställt
mig det, säger han.

George har själv gått på ”O, Helga Natt” sedan
barnsben och han hoppas att han får möjlighet även

i år. Julen är bland det bästa han vet.
– Jag längtar alltid till julen, det är samma känsla

nu som när jag var fem år. Stämningen byggs upp
ända från november och det slutar alltid med att all-
ting blir perfekt. Och det är verkligen en stund då
man samlar familjen, jag är en sann familjemänni-
ska. 

Men för George är julens religiösa aspekt minst
lika viktig. Han är medlem i syrisk-ortodoxa kyr-
kan och ser den kristna tron som en viktig del av
sin identitet.

– Gud är ett stort stöd. Min tro har hjälpt mig i
allt och inte minst i musiken. Men jag är också
fullt medveten om att det krävs mycket av mig. Jag
känner många som bara lutar sig tillbaka och säger
”Om Gud vill…”. 

George förklarar att han ser en mening i allt och
att han inte skulle vara där han är i dag ifall det
inte varit Guds vilja.

– Men det är jag själv som är drivkraften. Det är
jag som ska vara motorn även om Gud är bensinen.

GEORGE ÄLSKAR att diskutera religion och livsåskåd-
ningsfrågor.

– Jag skulle vilja lära mig mer om alla religio-
ner, men också om ateism och agnosticism.

George berättar att han gärna skulle läsa teologi
på universitet. Men han
funderar också på att
utbilda sig till tandläkare.
Planerna är många, men
musiken ligger honom
givetvis varmast om hjär-
tat. I nuläget studerar han
att treårigt program i
musikproduktion. 

– Visst är min dröm att
ge ut många skivor som
säljer bra och turnera jät-
temycket. Men det är fak-
tiskt inte det som är mitt
mål. Det jag vill mest av
allt är att folk ska vilja
lyssna på min musik. Om
jag får höra om en person som kommer hem från
jobbet och ska laga mat och väljer just min musik –
ja, då har jag lyckats.

MATILDA SHAYN

George – en
blyg stjärna
Örebros lokala stjärna George Shaid är numera rikskänd.
Han hoppas att succén i Idol ger karriären en skjuts. 
Vi har träffat den julälskande artisten som även var förra
årets lokalartist i ”O, Helga Natt”.

H

F OTO:L E N A L A R S S O N

George Shaid som årets
lokalartist under ”O, Helga
Natt” förra året.



5SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

STJÄRNGLANS ÅT ALLA

Därför arrangerar
Svenska kyrkan
gemensamt 
julfirande i Örebro
Ensam i jul – och längtar efter 
sällskap? Varje jul bjuder Svenska 
kyrkan i Örebro in till ett gemensamt
julfirande, för dig som vill fira 
tillsammans med andra. 

Församlingarna inom Svenska kyrkan i Örebro
turas om att arrangera – och i år är det Mikaels
församling som håller i julfirandet.

Julfirandet startar kl 13.30 med glögg… 

…men vad händer sedan,
diakon Kajsa Olofsson?

– Det blir julbord 
kl 14, pyssel för barnen,
Kalle Anka och dans kring
granen. Kanske dyker även
tomten upp, det skulle jag
tro. Kl 17 har vi julbön och
vid 17.45 är det hemfärd.

Vad kostar det att vara med?
– Det kostar 80 kr per person, barn under 15

år är med gratis. Vi har dock begränsat antal
platser och man måste anmäla sig senast ons-
dagen den 11 december till Mikaels expedition,
019-15 47 40.

Varför arrangerar Svenska kyrkan 
ett julfirande varje år?

– Julen är på många sätt en familjernas 
högtid och det gör eventuell ensamhet eller
brustenhet extra tydliga och påtagliga. En del
kommer till vårt firande varje år, andra dyker
upp ett år eller två. Vi vill erbjuda gemenskap
både kring julens traditioner och kring det
glada budskapet om Jesus födelse, i både lek
och allvar.

JENNY HOLMBERG

GEORGE SHAID

Ålder: 20 
Bor: På Norr tillsammans med familjen.
Född och uppvuxen i Örebro. 
Familj: Mamma, pappa, två yngre bröder,
lillasyster.
Sysselsättning: Studerar till musikprodu-
cent på Örebro universitet.
Bakgrund: Har alltid sjungit. Var med i 
sin första musiktävling när han var sex år.
Skrev sin första riktiga låt som tolvåring
med vilken han kom på fjärde plats i Junior
Eurovision Song Contest när han var 13.
Har gjort det senaste året: Jobbat som 
elevassistent på Lundbyskolan, skrivit låtar,
varit med i lokaltävlingen Svensktoppen,
sjungit för kungen och drottningen, varit
med i Idol.
Den bästa spelningen i Georges liv: När
han uppträdde för kungen och drottningen
när de var på besök i Örebro i augusti i år. 
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Vinn boken ”Ängeln på Malmskillnadsgatan”!

I vilket tv-program var Elise Lindqvist gäst i november?

Om du vet det, har du chans att vinna den omtalade
boken om henne – ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” –
och vi har tre böcker i potten. Skicka in svaret märkt
”Tävling nr 4” senast den 7 januari 2014 
samt namn och adress till
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till 
Örebro – Mitt i livet, Svenska kyrkan, 
Storg 27C, 703 63 Örebro. Lycka till!

1. Doobidoo X. Fotbollskväll 2. Skavlan

Vinnare! Grattis till Lisa Almberg, Yngve Axelsson, Håkan Löfstedt,
Anita Nilsson och Jessica Tellander som svarade rätt i förra numrets
tävling. Martin Luther Kings självbiografi har skickats med post.

TRADITIONEN MED att tända ett
ljus i adventsljusstaken varje
söndag kommer ursprungligen
från Tyskland. Där hade man
som sed att varje söndag i advent
tända sju ljus, ett för varje vecko-
dag som gått. Ljusen placerades
sedan i en liten inomhusgran
som stod på ett bord. Sista sönda-
gen i advent var den alltså fylld
med 28 tända ljus. Så småningom
nöjde man sig med att tända ett
ljus varje söndag i advent. De
första beläggen på användandet
av en ljusstake med bara fyra ljus
(ett för varje söndag) hittar man
vid sekelskiftet.

I dag har vi dessutom elljus-
stakar i våra fönster. Det var fak-
tiskt svensken Oscar Andersson

som 1934 tillverkade världens
första elektriska adventsljus-
stake. En toppenidé, som han
tyckte själv. Det är utifrån detta
original som dagens advents-
ljusstakar kommit till, de som nu
finns över stora delar av världen. 

BARA I SVERIGE säljs ca en miljon
ljusstakar om året och finns i över
90 % av alla hushåll i landet.
Oscar hade naturligtvis ingen
aning om denna framtida utveck-
ling när han hemma vid köks-
bordet, i sin lägenhet på Karl
Gustavsgatan i Landala i Göte-
borg, skapade den första elek-
triska adventsljusstaken. 

ANDREAS AXINGE

VARDAGSNÄRA…

Vi bildar Örebro 
pastorat – stor fest på 
trettondagen!

DEN 1 JANUARI 2014 bildas Örebro
pastorat, som består av åtta för-
samlingar. Det firar vi i samband
med trettondagsgudstjänsten den
6 januari kl 10 i Olaus Petri kyrka.
Biskop Hans-Erik Nordin medver-
kar och Örebro pastorats kyrko-
herde Ingemar Söderström väl-
komnas. Efteråt blir det fest och
överraskningar. Och festligheterna
fortsätter – under januari och
februari ska de nya församlings-
herdarna i Almby, Adolfsberg,
Mosjö-Täby, Edsberg, Längbro,
Mikael, Nikolai och Olaus Petri
välkomnas i sina respektive för-
samlingar. Läs gärna mer på
www.svenskakyrkan.se/orebro.

BOKTIPSET
Ängeln på Malmskillnadsgatan
Elise Lindqvist i samarbete med Antima
Linjer, Libris förlag

Såg du avsnittet av Skavlan i november,
när Elise Lindqvist var gäst? Hon kallas
för Ängeln på Malmskillnadsgatan, men
bland de unga prostituerade i Stockholm
går hon under namnet Morsan. Hon och
hennes team från St:a Clara kyrka stöttar
dem med fika, kramar och en hjälpande
hand varje fredagskväll. För många av tje-
jerna är hon den enda mamma de har.
Men så kan Elise Lindqvist bättre än de
flesta förstå hur det är att vara ensam och
utsatt. Redan som barn blev hon utnytt-
jad av människor som stod henne nära.
En dag för drygt sjutton år sedan tog hen-
nes liv en dramatisk vändning. Hon mötte
helt oväntat Gud. Det blev starten på ett
nytt och annorlunda liv. När Elise delade
med sig av sin berättelse i P1 Sommar
väckte det enorm uppmärksamhet. I den
här boken berättar Elise Lindqvist, med
hjälp av Antima Linjer, om de mörka åren
och om vad som hände efter den dag då
hon blev överraskad av både Gud och
livet.

Du behöver

150 gr smör eller margarin
2 ägg
3 dl socker
3 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
1 kuvert saffran
1 ½ dl mjölk
4 ½ dl vetemjöl

Gör så här

Smält smöret/margarinet och låt svalna,
tillsätt saffranet och rör ut det väl.

Vispa ägg och socker pösigt med elvisp.
Blanda bakpulver, vaniljsocker och
vetemjöl. Vispa snabbt ihop äggblandning-
en och mjölblandningen med elvisp.

Tillsätt margarinet och det upplösta saff-

ranet. Tillsätt mjölken. Vispa försiktigt ihop
till en jämn smet med elvisp på lägsta varv.

Bred ut smeten i en långpanna ca 40x30
cm som du antingen smort med matfett och
bröat med ströbröd eller kokosflingor eller
klätt med bakplåtspapper.

Grädda nederst i ugnen (första falsen) i
225 grader i 10-15 minuter.

Låt svalna tills den stelnat. Skär kakan i
fyrkantiga bitar.

Pudra kakan med florsocker före server-
ing.

Tips! När redaktionen testbakade kakan,
täckte inte smeten hela långpannan. Det
funkade ändå, men vill du ha en jämnhög
kaka över hela pannan kan det vara bra att
göra större sats (eller välja mindre form).

SAFFRANSKAKA I BIT
Ett trevligt recept från en av våra läsare! Saffranskakan görs 
i långpanna och räcker till många. Tack Maj för receptet!

NUMRETS 
PRYL:
ADVENTS-
LJUSSTAKEN

Tävling

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

HÄNT PÅ FACEBOOK 
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VISSTE DU ATT…

Årets Luciafirande 
i SVT från Olaus Petri
kyrka i Örebro
SVT:S STORA LUCIAFIRANDE står
Ungdomskören OPQ för, i Olaus
Petri kyrka i Örebro. Dessutom
medverkar artisterna Gladys del
Pilar, Sofia Karlsson och musi-
kern Martin Hederos. Skåde-
spelerskan Ingela Olsson läser
texterna i Luciatid.

– Jag är både stolt och glad
över att SVT fått upp ögonen för
vår vackra kyrka och dess rika
musikliv, säger kyrkomusiker
Mats Bertilsson. Jag unnar verkli-
gen Ungdomskören OPQ att få
synas i det här sammanhanget.
Förutom att ungdomarna i kören
är väldigt duktiga sångare, så är
de också en fantastisk samling
människor. Det är ett härligt gäng,
helt enkelt.

Luciafirandet spelades in i 
Olaus Petri kyrka den 2 december
och sänds i SVT den 13 decem-
ber, kl 07.00 och kl 18.00. 

FÖR DIG SOM VILL kolla in
Ungdomskören OPQ ”live” i
Luciatid, så har kören sin tradi-
tionella Luciakonsert torsdagen
den 12 december kl 18 tillsam-
mans med Olaus Petri Barnkör,
Ceciliakören och Olaus Petri
Gosskör. Fredagen den 13 decem-
ber kl 19 framför Ungdomskören
OPQ en Luciakröning – en
gestaltning av Lucias liv, som av-
slutas med kröning och omges 
av vackra körsånger. 

… SÖNDAGSÖPPEN

Detta är bara en liten, liten del av allt som händer 
hos oss i jul. Du hittar mer på svenskakyrkan.se/orebro

FRÅGA FRITT!
Vad gör egentligen en diakon?

Leif
Hej! Ordet diakoni kommer ur 
det grekiska ordet diakonia som
betyder tjänande. Det innebär 
omsorg om medmänniskan.
Mycket diakonalt arbete sker i det
fördolda. Det förtroliga samtalet,
förbönen eller mötet kan för en
enskild människa betyda mycket i
en tid då många frågar efter yttre
resultat som pengar, prestation
och arbete.

Diakonen arbetar mitt bland
människorna i församlingen, möter
människor i alla skeenden i livet
och ganska ofta rör det sig om män-
niskor i kris på olika sätt. Men det
kan också handla om stödjande
samtal med ungdomar och hem-
besök hos äldre och sjuka.
Sammanfattningsvis kan man säga
att diakonen arbetar med Svenska
kyrkans sociala verksamhet.

Diakonen deltar också förstås i
församlingens gudstjänstliv.
Diakonen bygger nätverk med
andra institutioner som t. ex polisen
och socialtjänsten. Utöver att arbe-
ta i en församling kan en diakon
även arbeta inom exempelvis
Sjukhuskyrkan eller Universitets-
kyrkan. Då är diakonen en brobyg-
gare mellan samhälle och kyrka. 
Att vara diakon är en fantastisk för-
mån. Att få möta män-
niskor i deras olika
skeenden i livet och
vandra med ett litet
stycke på någon med-
människas livsväg är
stort!

MARIA CONSALES, 
diakon i Almby församling

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

… Örebro får sju församlingsherdar
den 1 januari 2014? Nämligen
Patrik Bergman, Hans Eklind,
Graham Jarvis, Anders Lennarts-
son, Kristina Lindström, Johan
Svedberg och Monica Wallsten!

TVÅ FÖRSAMLINGSHERDAR har varit
klara sedan tidigare. Graham Jarvis, i
dag kyrkoherde i Mikaels församling
och Kristina Lindström, kyrkoherde
i Edsbergs församling, blir automa-
tiskt nya församlingsherdar fr.o.m. 1

januari 2014. Då bildas Örebro pasto-
rat, som kommer att bestå av åtta för-
samlingar med en gemensam kyrko-
herde: Ingemar Söderström.

– I de övriga församlingarna har
kyrkoherdetjänsterna varit vakanta
p.g.a. pensioneringar och annat. Vi
har medvetet avvaktat med dessa
tillsättningar och haft tillförordnade
chefer under en tid, för att istället
göra en samordnad rekrytering med
siktet inställt på organisationsför-
ändringen, säger Ingemar
Söderström, blivande kyrkoherde för
Örebro pastorat.

– Tjänsterna utlystes före somma-
ren. Förutom att varje församling
sammanställt en egen kravprofil har
vi också sagt att vi söker drivna leda-
re som brinner för att både leda och
utveckla församlingen och vara med
och forma vår nya organisation i pas-
toratets ledningsgrupp. 

REKRYTERINGSGRUPPENS förslag antogs
vid kyrkonämndens sammanträde
den 1 oktober. Processen har inte
varit helt enkel, tillstår Ingemar
Söderström:

– Vi har haft många spännande

kandidater, duktiga präster, utöver
dem som nu har utvalts. Till sist har
vi i den stora rekryteringsgruppen
gjort våra val och kommit till enig-
het. Vi tror att de här nya försam-
lingsherdarna blir goda ledare för
sina församlingar, samtidigt som 
de är med och öppnar gemenskapen
och förnyar livet i Svenska kyrkan 
i Örebro i sin helhet. Jag ser fram
emot det nya året med stor för-
väntan.

JENNY HOLMBERG

Gudstjänster
Lucköppning i gudstjänsten. Varje
söndag kl 10 i adventstid i 
S:t Mikaels kyrka.
Julnattsmässa. 24/12 kl 22 i Den
gode herdens kapell, kl 23 i Almby
samt kl 23.30 i S:t Nicolai kyrka,
Olaus Petri, Längbro, Tångeråsa
och Mosjö kyrka.
Trettondagsgudstjänst. 6/1 kl 10 i
Olaus Petri kyrka, mottagning av
kyrkoherde Ingemar Söderström,
biskop Hans Erik Nordin medver-
kar, efteråt fest och överraskningar.
Nyårsgudstjänst. 1/1 kl 18 i
Tångeråsa kyrka.

Musik & konserter
Luciakonsert. 8/12 kl 15 och 17 i
Almby kyrka. Luciakonsert med
barn- och ungdomskörerna Vox
Florens och Vox Angelica. Fri entré
men gratis platsbiljett krävs.
Christmas Carols. 14/12 kl 15 i S:t
Mikaels kyrka. En gudstjänst på
engelska med de mest älskade eng-
elska julpsalmerna.
Luciakonsert. 15/12 kl 18 i S:t
Nicolai kyrka med Vox Nikolai,
Corona och Voxette.
Julkonsert med Maria Johansson.
17/12 kl 19 i Almby kyrka med
kören Vox Alma och Maria
Johansson.
Vi sjunger in julen. 21/12 kl 18 i
Längbro kyrka. Längbros körer
sjunger under ledning av Henrik
Wing.
Nyårskonsert i Längbro. 1/1 kl 18.

Barn & familj
Högmässa med kyrkospel. 8/12 kl
i OP-kyrkan. ”Vem bor i advent?”
Efteråt Nikolausfest i församlings-
hemmet, fika till de stora, korv till
de små. Sagostund vid granen och
kanske kommer S:t Nikolaus själv
på besök med säcken full…

Mässa med Luciatåg. 15/12 kl 11 i
S:t Nicolai kyrka, barnkörerna,
kyrkkaffe i Prästgården.
Samling vid krubban. 24/12 kl 10 i
Almby, Adolfsberg, Den gode her-
dens kapell, S:t Mikaels och Olaus
Petri kyrka. Kl 11 i Längbro, Ekers
kyrka och S:t Nicolai kyrka.
Julfest för stora och små. 6/1 kl 15 i
Längbro kyrka. Gudstjänst med
stora och små därefter julfest i för-
samlingshemmet.

Sverigefinskt
församlingsarbete 
i Örebro
Suomen itsenäisyyspäivänjuhla
Pyhän Mikaelin kirkossa 6.12. klo
18.00.
Kauneimmat joululaulut Pyhän
Mikaelin kirkossa 15.12. klo 15.00. 
Yksineläjien joulujuhla Hjärsta
gårdenilla 24.12. klo 13.00. Ilm.
viim. 19.12. klo 9-11 puh. 15 47 42.
Joulujumalanpalvelus Pyhän
Mikaelin kirkossa 25.12. klo 11.00. 
Puuro- ja lauluilta Hjärsta gårde-
nilla 3.1. klo 17.00.
Ilm. viim. 2.1. klo 9-11 puh. 15 47 42.

Teckenspråkigt arbete
Teckenspråkig julotta med julfru-
kost. 25/12 kl 9 i S:t Nicolai kyrka.

Annat på gång
Gemensamt julfirande. 24/12 
kl 13.30-17.45. Är du ensam i jul och
önskar gemenskap? Läs mer om
vårt gemensamma julfirande på
sidan 5 i tidningen.
Julfest för församlingens pensio-
närer. 9/1 kl 17 i OP.  Vi börjar med
andakt i kyrkan, efteråt blir det
kaffe med julsmörgås. Gustaf
Svensson, Skyllbergs bruk håller
högtidstalet ”Kammarherre i
tiden”. Musikunderhållning.



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

När Gud blir människa
Upplev julens mysterium i din kyrka

ADAMS JULSÅNG, ”O, Helga Natt”, ljuder genom huset. Barnen
och jag sjunger med samtidigt som vi drar på oss underställ
och raggsockor, byltar på oss termobrallor och dunjackor,
plockar fram varmaste mössorna och de svarta vantarna
som inte blir missfärgade av den varma chokladen. 

”Chokladen?” kanske du undrar.  Ja, den  värmande 
chokladen som vi ännu ett år får glädjen att dela ut till 
frusna människor en magisk decemberkväll i Örebro, då
tusentals människor samlas på Stortorget för att själva
sjunga julsånger, lyssna till vacker sång från scenen, se 
fantastiska dansare och skratta gott åt allas vår Peter Flack.
Scenen är verkligen full av stjärnglans denna kväll – men
där finns också gott om äkta värme. Jag och mina barn till-

hör de frivilliga krafter
från Svenska kyrkan

som brukar dela ut
varm choklad och

samtidigt hälsa
alla fina männi-
skor välkomna in
i den värme som
våra kyrkor
erbjuder under
juletid. För när
strålkastarna

släckts och 
stjärnorna

gått av scenen
på Stortorget, vill
vi att du ska veta
att vi finns här för
dig, hela julen.

Söndagen den 
8 december är
det äntligen

dags igen. På
strategiskt

utvalda platser, runt omkring Stortorget, riggar frivilliga
medarbetare från Svenska kyrkan upp stationer med litervis
av värmande chokladdryck, diverse informationsmaterial
och massor av medmänsklig omsorg. Vi som axlar detta fina
förtroende och roliga uppdrag är ofta både sociala julfantas-
ter och engagerade kristna. Vi får möta tusentals frusna öre-
broare som alla delat den magiska upplevelse som bara ”O,
Helga Natt” kan erbjuda. 

NÄR KVÄLLEN är slut är jag säker på att vi även denna gång
åker tillbaka hem med hjärtan fyllda av fina samtal och en
riktigt genuin julkänsla baserad på mellanmänskliga möten
istället för materialism.

Jag ser framför mig hur vi som vanligt sätter oss i bilen,
kör hemåt och ännu en gång sjunger med i ”O, Helga Natt”
som alltid strömmar ur bilens högtalare under våra bilresor
i juletid. Alla tre vill vi hålla kvar kvällens magi så länge det
går... och varje år säger vi att det här måste vi göra om igen.

INGMARIE RICE EDSBRAND
diakon i Adolfsberg, Mosjö-Täby församlingar 

och hängiven, ideell chokladutdelare

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Enkät: Lisbet Kjellin och 
Jenny Holmberg

Varje år ljussätts S:t Nicolai kyrka på ett 
magnifikt sätt i samband med ”O, Helga
Natt”, Sveriges största julkonsert. Konserten
äger rum söndagen den 8 december på Stor-
torget kl. 17.00 och visas i TV4 på julafton. 

Allsång varvas med scenframträdanden
– i år är artisterna Loa Falkman, Ola Salo,
Jasmine Kara och konferencier Peter
Flack. Svenska kyrkan finns på plats och
bjuder på varm choklad i folkmyllret och
hälsar dig välkommen in i värmen i jul – i din
kyrka.

Visst ses vi på ”O, Helga Natt” 8 december?
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STJÄRNGLANS ÅT ALLA

Birgitta Maltén
– Christina Freudenthal som
arbetat i mer än 30 år i S:t
Mikaels kyrka. Hon är ett
föredöme när det gäller att se
och möta våra minsta.

Marie Kühler
– Alla utsatta barn. Därför är
jag fadder i Barnfonden. Nu
till jul kan man gå in på
www.barnfonden.se/godjul/
och skänka julklappar till fat-
tiga familjer i Afrika, Asien
och Latinamerika.

Elias Makdesi
– Röda korset. Jag har själv
sett, i både Libanon och Syri-
en, hur de jobbar under
pågående krig. Tack.

Ann-Christin Rundh
– Till min styvmor som är
glad och positiv, trots att hon
inte alltid haft ett enkelt liv.

STJÄRNGLANS – OCH VARM 
CHOKLAD – ÅT ALLA!

VEM VILL DU GE
EXTRA STJÄRN-
GLANS I JUL?


