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Attvara människa är att öppna skåp

forskare har genom experimentvisat att redan
små barn har både lust och vilja att samarbeta. När
någon behöver hjälp rycker de ut. Ett sådant filmat
experiment gick ut på att en vuxen person med
famnen full av böcker och papper försöker lägga in
sin börda i ett stängt skåp. Gång på gång stöter han
emot skåpdörren som om han inte förstod att den
måste öppnas.
Rent rörande är det att se en liten parvel som

med stort intresse granskar den vuxnes oförmåga.
Helt resolut knallar barnet sedan fram och öppnar
skåpet. Så tittar barnet uppfordrande på den vuxne.
Blicken talar tydligt. Nu ska det väl i alla fall gå
bra…Och visst, nu kan den vuxne lasta in i skåpet
och bli fri från sin börda. Redan som små hjälpervi
ofta varandra närvi ser att det behövs.
Jordbävningen som drabbade Haiti fick genero-

siteten att flöda. Omedelbart ordnades insamlingar
och stödkonserter. Människors medkänsla nådde
långt in i plånböckerna. Så har det också varit med
insamlingen tillVärldens barn. Och till Svenska
kyrkans internationella arbete (fd Lutherhjälpen
och Svenska kyrkans mission). Ibland blir det vi ger
kännbart. Särskilt närvi ger det vi reserverat för oss
själva. Ett antal veckor före påsk, Fastan, är en tid då
världens kyrkor uppmuntrar oss att avstå, för att vi
ska kunna dela med oss. Särskilt till dem som lider
stor nöd.
Att vara människa är att öppna skåp, att bana

väg för andra, att vilja hjälpa till. Vår stora förebild
är Jesus som hjälpte andra, han rörde vid dem och
botade dem. Han gick den svåra vägen genom eget
lidande och död för att befria oss till nytt liv.
Människor som genomlevt svår sjukdom eller

olycka har en slags uppståndelseerfarenhet. De
harvandrat genom död till liv. Påsken handlar om
hurKristus banarväg genom döden till ett nytt
liv.Något starkare än att följa dramat på plats
finns knappast! Omtumlande, omskakande och
engagerande!
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villan i örebro ska säljas. Den här torsdagen är Emma
Engdahl hemma och väntar på mäklaren. I Malmö
finns andra hus till salu, och hennes man ska gå och
titta på några av dem i helgen.
–Vi har bestämt att vi ska ha vår bas i Malmö framö-

ver eftersom min man arbetarmycket i Danmark. Och
vi gör det nu, innan vår dotter har rotat sig förmycket
här i Örebro. Jag kan inte släppa mitt jobb, det är allde-
les för bra, så jag ska ha en lägenhet här. Det blir nog bra
…men hur ska vi kunna hitta ett hus som är lika fint
som det vi har haft här?
Stora förändringar på gång, alltså. Och ändå är de

odramatiska jämfört med det som hände Emma precis
när hennes yrkesliv skulle börja på riktigt.

– du vet, ett sådant där smyckeskrin med en ballerina
som snurrar? Det var det som fickmig att bestämma
mig. Prima ballerina var det finaste och mest upphöjda
man kunde vara, tänkte jag. Mina föräldrar var helt
ointresserade av balett, men jag hade
en önskan, en väldigt klar bild.
Emma övade i vardagsrummet och

började som nioåring i en privat
balettskola. Det var egentligen lite
sent, men lärarna satsade mycket på
henne, och snart förberedde hon sig
för antagningsproven till Malmö
Stadsteaters balettelevskola.
Föräldrarnas signatur på blanketten
skrev hon själv. När hon väl hade
kommit in accepterade de faktum.
–Vi hade träning varje dag efter

skolan, och närvi varmed i föreställ-
ningar fick vi ta ledigt från skolan för
repetitionerna. Jag pluggade på egen
hand och klarade proven, så det gick
bra. Jag visste precis hurmitt liv skulle
bli.

emma var på väg genomMalmö på
cykel när bilen kom.
– På fem sekunder raserades hela min person, mitt liv,

allt jag hade och var, säger hon. Underbenet slets loss
från överbenet.
Det första Emma sa till läkaren var att hon måste

dansa. Läkaren svarade att hon aldrig skulle kunna
dansa mer, att hon skulle vara glad om hon överhuvud-
taget kunde gå.

– Det fanns ingen psykolog där, ingen att prata med.
På något märkligt sätt var jag alldeles ensam, och det
enda som jag var rädd för hade hänt, min värsta
mardröm. Men då kände jag: nu är det bara att bli bra
igen. Det var en oförklarlig styrka som dök upp.
Emma beskriver hur en nyvärld öppnade sig. Hon

som hade levt i dansvärlden, ”en fantastisk värld, men
väldigt liten”, träffade nu läkare, sjuksköterskor, sjuk-
gymnaster, en advokat, och alla gjorde sitt jobb för att
ta hand om det som hade hänt. När en läkare ville stel-
operera benet fick Emma kontakt med en känd
knäspecialist som aldrig hade sett en så allvarlig skada i
verkligheten förut och som lovade att göra allt han
kunde.

det jobb som Emma Engdahl inte kan lämna är en lek-
torstjänst i sociologi vid Örebro universitet. Hon har just
gett ut sin första populärvetenskapliga svenska bok efter
f lera vetenskapliga på engelska. Ingen som möter henne

kan se något spår av olyckan – det är
bara ärren kvar. Och hon dansar, fast
inte som prima ballerina.
– Efter olyckan tog det två år innan

jag kunde gå, och jag läste på Komvux
och var helt vilsen. Jag ville hjälpa andra.
Studievägledaren sa att jag var för gam-
mal för att bli läkare. Jag var 22! Präster
hjälper också andra, tänkte jag…
Hon började studera teologi, men

som av en slump blev det sedan sociolo-
gi, och hon beskriver det som en föräls-
kelse; i ämnet, miljön, människorna.
– Socialpsykologin gavmig verktyg

för att förstå vad det var jag hade varit
med om, vem jag är, vad jag vill vara. Jag
hade trott att jag kunde kontrollera allt.
Det var befriande att inse att vi är bero-
ende avvarandra. Återuppståndelse är
ett stort ord, men olyckan har haft så
stor betydelse för allt jag gör, efter den
har jag blivit en annan. Och det som

fanns före finns fortfarande med mig, fast i en annan
version.

text: anna braw

Fotnot: Emma Engdahls första bok på svenska heter
Konsten att vara sig själv och kom ut på Liber i höstas.

Allt var uttänkt precis som i drömmen: Emma Engdahl
skulle bli prima ballerina, och hon var på god väg.
Så kom bilen emot henne.
– På fem sekunder raserades hela min person, mitt liv,
allt jag hade och var, säger hon. Men enmycket större
värld öppnade sig.

jag blivit en annan
DETNYA LIVET
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När vi släpper rädslan, har vi allt
Årets yrkeskvinna om
integration, jobb och
mångfald.
från personalchef i Peru – till jobb på ett tvätteri
i Örebro.
Sedan dess har arbetsplatserna avlöst varandra.

MelyMobergAckebo har jobbat på förskola och
på restaurang, hon harvarit affärsbiträde, servitris,
kassörska och tidningsbud.
I dag driver hon eget företag och hjälper andra

invandrare in i arbetslivet.
Flytten från Peru till Sverige 1989 innebar inte

bara ett nytt land med ett nytt språk och nya vanor.
MelyMobergAckebo lämnade också en kvalifice-
rad yrkeskarriär bakom sig.
–Attvara personalchef på ett bemanningsföretag

i Peru var status. När jag kom till Sverige, hjälpte min
dåvarande svenske make mig till ett jobb på tvätteri.
Förlusten av en hög position kändes,medger

Mely. Ganska snart dock tog nyfikenheten över-
handen.
– Jag kunde jag inte ett ord svenska i början,men

lärde mig språket genom arbetet på tvätteriet. Sedan
såg jag att det fanns så mycket annat nytt som jag
inte kände till.Arbetslivet i Peru ärväldigt hierar-
kiskt. Här jobbade cheferna och vi på golvet tillsam-
mans på ett annat sätt.
I Melys värld ärvarje nydag full avpotentiella

möten och nya kunskaper, oavsett omman levt i 17
eller 71år. Det enda som krävs är nyfikenhet, vilja
och lite mod.
– Själv får jag lätt kontaktmed människor och det

använder jag mig av i mitt arbete som professionell
coach. Det finns så mycket kompetens hos våra
invandrare. Jag önskar att fler företag kunde upp-
täcka det, så vi inte slösar bort våra resurser.

– en invandrare som precis kommit hit är som en
nyfödd.Allt fårman lära sig en gång till, helt från
början och precis som ett litet barn, måste man våga
göra misstag för att kunna lyckas. Jag har gjort
mängder avmisstag och dem berättar jag om när
jag är ute och föreläser. Jag tänker att om andra kan
lära avmina tips, så kommerde framåt fortare.
Mely läggermycket tid på att bygga förtroenden,

både gentemot arbetssökande och gentemot poten-
tiella arbetsgivare.
– När jag öppnarmitt hjärta och ger avmig själv

blir det lättare för den andra människan att göra
samma sak. I de här samtalen lyssnar jag på perso-
nen och får en bild av individen och hans eller hen-
nes situation. Utifrån det, kan jag föreslå kreativa
lösningar.
Fast en del förtroenden är tunga att ta emot.
– Många flyktingar bär på tragiska minnen från

kriget. Deras berättelser har gjortmig ödmjuk. Jag
vet att jag inte har något att klaga på.
– I människan finns krafter som kan försätta

berg. Men ibland blir jag rädd och det är lätt att gå
vilse. När det blir förmycket, går jag in i kyrkan och

”Om alla svenskar hade kontakt
med minst en invandrare skulle
samhället se helt annorlunda
ut” säger Mely Moberg Ackebo.
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att vinna
när jag träffar en människa, som jag blir förälskat
i och inleder en relation med, känner jag mig
älskad, sedd och uppskattat. Jag är den viktigaste i
världen för den människan. Och själv får jag ett
annat fokus. En annan människa betyder plötsligt
allt förmig. Jag blir fäst vid en annan människa.
I början pratar vi med varandra om precis allt. Vi
pratar som vänner, förtroliga och nyfikna. Vi växer
tillsammans och blir allt mer fästa vid varandra.
Ibland ersätts känslan av att vara fäst vid av en

känsla av att vara fast i. Det förtroliga och vän-
skapliga samtalet ersätts av små och stora gräl,
gliringar och missförstånd. Vi når inte varandra
längre. Kommunikationen är inne i en neråtgående
spiral, fylld av negativa kommunikationsmönster.
Hur blev det så här? Finns det ett sätt att bryta våra
negativa mönster och åter hitta tillbaka till det
goda, förtroliga samtalet?

svenska kyrkan i örebro erbjuder tillsammans
med Sensus en kommunikationskurs, som
heter PREP. Den erbjuderverktyg för att
bryta med eventuella negativa kommuni-
kationsmönster. Man får hjälp att bli
medveten om de eventuella negativa
mönster som smugit sig in i relatio-
nen. Genom tala/lyssnametoden får
man verktyg att förbättra kommuni-
kationen. Man lär sig en modell för
att lösa konflikter och problem på ett
konstruktivt sätt. Man får fundera
över hur relationen kan bli ett liv-
slångt projekt, som man inte bara skall
stå ut med, utan få ut det bästa av.

prep är ett friskvårdsprogram som
bygger på många års vetenskaplig forsk-
ning vid University of Denver, USA. PREP
ärvärldens bäst och mest utvärderade rela-

tionsprogram som hjälpt tiotusentals par att hitta
tillbaka till varandra.
Vi lägger ofta nermycket energi och pengar på

att vårda saker i våra liv. Vi renoverar huset och
servar bilen men relationen tror vi fungerar av
sig själv. Men så är det inte.
Alla går vi och bär på en längtan att i vår relation

få uppleva känslan av att vara fäst vid och inte fast i.
En PREP-kurs kan vara en hjälp att hitta det vi
längtar efter i den goda relationen.

jens frandsen

FAKTA | PREP Prevention Relationship Enhance-
ment Program, ett förebyggande och relations-
stärkande program.

Fast i eller fäst vid?

PREP-kurser, friskvård för parrelationen, kontakta
margareta.kennerberg@svenskakyrkan.se

Måndagssamtal, samtal i olika former för unga och
unga vuxna, kontakta
eva-mari.karlsson.kempi@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp för frånskilda, kontakta
margareta.ericsson@svenskakyrkan.se

Familje- och parterapi kontakta Församlingarnas
Rådgivningsbyrå tfn 670 15 45

Pappis, kontakta peter.kempe@svenskakyrkan.se
alt. 019-670 17 80

Samtalsgrupp för anhöriga till personer som tagit
sitt liv, kontakta jens.frandsen@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupper för sörjande kontakta resp försam-
lings diakon, se www.svenskakyrkan.se/orebro

Själavård och enskilda samtal kontakta präst eller
diakon i resp. församling eller DiakoniCentrum på
tel. 019-670 15 50.

Listan över Svenska kyrkans diakonala arbete (sociala)
kan göras längre och innehåller då allt från trivselkväl-
lar till ekonomisk hjälp åt behövande.
Se www.svenskakyrkan.se/orebro

tänder ljus och berGud om hjälp. Kyrkan är en fri-
stad förmig. Jag tycker det är så skönt att komma in
i Nikolaikyrkan och se texten uppe på väggen:Var
inte rädd. Då blir jag påmind och tänker ”Javisst ja”.
Behöver jag prata avmig, bokar jag en tid med en
präst. Jag är också gudstjänstvärd i Olaus Petri
kyrka.

i sin tro hittarMely även kärleken och hoppet.
– Det kan ta lite tid,men Gud glömmer aldrig.

Många får kämpa hårt, de kan ha sökt 100-tals jobb
och praktikplatser och inte ens kallats till en intervju.
Men jag tror alltid att förr eller senare så kommerdet
ett ja, och då blir det ett ja som är riktigt bra.
Det bokstavligen strålar omMely när hon berät-

tar solskenshistorierna, till exempel om han som
fick napp på banken eller hon som jobbatmed
kvinnorättighetsfrågor i Irak och fick plats hos
Lokalföreningen UnifemÖrebro.
– Det största hindret ärvåra egna rädslor. Om

vi bara kan släppa dem, finns det så mycket för oss
att vinna.
Till vinsterna räknar hon nya förebilder, nya

kunskaper och ett bättre samhälle där fler känner
sig delaktiga. Och ibland kan det bli mer än så:
– Närvi ger kärlek, fårvi kärlek. Jag har inte fött

några egna barn, men genom alla möten med nya
människor har jag fått en jättestor familj ändå. Jag
harmassvis med systrar och bröder och barn.
Över hela världen.

text: jenny holmberg

Mely i kortform
Namn:Mely Moberg Ackebo
Ålder: Blir 51 i vår
Familj:Maken Gunnar, 13-årige sonenMagnus plus en
rad ”bröder, systrar och barn” världen över.
Aktuell:Örebro läns yrkeskvinna 2009, författare, pro-
fessionell coach som föreläser, ger råd och underhåller
om integration, arbete och utveckling genom företaget
Melys Entertainment.
Brinner för:Det godamötet – ”Om alla svenskar hade
kontakt medminst en invandrare skulle samhället se
helt annorlunda ut.”

Var inte rädd, så står det på konstverket i S:t Nicolai
kyrka. Mely Moberg Ackebo önskar att fler människor
kunde vila i det budskapet och våga lite mer.

Hur kommer det sig attman ibland känner sigmer fast i än fäst vid
relationenman lever i?

DENYA RELATIONERNA

DELAR AV SVENSKA KYRKANDIAKONALA ARBETE
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Bena ur en lammstek och rulla upp den.
Skär en massa små snitt i den.
Dela många vitlöksklyftor på längden och
stick in dem. Fördela salt, peppar, rosmarin
och timjan över hela ytan och
rulla ihop.

Skär snitt också på utsidan,
peta in halva vitlöksklyftor
och krydda.
Lägg steken i stekpåse
tillsammansmed
morötter, lök, kålrot och kanske andra
rotsaker i bitar.

Sätt i en stektermometer och ställ in i 150–175
graders ugnsvärme.

Skala och koka potatis under tiden.
När termometern visar 60 grader
är ugnsstekningen klar. Använd
skyn i stekpåsen som bas för en

god sås!

sommaren 2009 hade svenska kykan sitt årliga
sommarläger i början av augusti. Tio familjer och
fem ledare träffades, lekte, pratade och åt godmat
tillagad avSollidens duktiga kockar.
Denna sommar hade vi sol och värme vilket

inbjöd till avkoppling, bad och fiske. En turmed
kanot eller kajak tillhörde också de populäraste
aktiviteterna. Tonåringarna gjorde gipsmasker,
pratade självbild och drog dragkamp. De fick
känna att tillsammans kan man vinna även över
den starkaste motståndare. Lägrets präst ledde
morgonsamlingarna med berättelser och bön.
”Vuxensamtal” på kvällarna med temat ”förebilder i
föräldraskapet” inbjöd till livliga diskussioner.
Vi målade också ett collage under arbetsnamnet

”Mitt paradis”. Underbara bilder skapades och
arrangerades. Den stora tavlan sågades sedan isär
så var och en fickmed sin bild. På baksidan avvarje
bild stod det en text med några personliga och
uppmuntrande ord. Kanske blev det ett fint som-
marminne från lägret.

svenska kyrkans församlingar i örebro
björn helgesson och peter kempe

Vill du veta mer om sommarens familjeläger
som äger rum den 3-6 augusti 2010?
Kontakta: margareta.kennerberg@svenskakyrkan.se

I denna ljuva sommartid…
Förmånga av oss är sommaren full av
aktivitetermen vi hinner ändå inte riktigt
umgåsmed varandra i familjen så
mycket som vi skulle vilja. För en del
föräldrar är det också svårt att få till de
där sommarresorna och upplevelserna
man vill delamed sina barn. Därför
ordnar Svenska kyrkan iÖrebro åter-
kommande sommarläger på Solliden,
vid sjön Lången, utanförÖrebro.

Ägg och löklåda
6 ägg
1-2 gula lökar
2 dl grädde,
salt och peppar

Gör så här:

1. Hårdkoka äggen och hacka dom.
2.Hacka löken och bryn den försiktigt i smör, den
ska bara bli glansig.

3. Lägg lök- och ägghacket i en ugnsfast form.
4.Salta och peppra.
5. Häll över grädden.
6.Grädda i ca 20-30 min i 175-200 graders
ugnsvärme. Det ska puttra i formen och ytan ska
få färg.

Familjen Walfridssons lammstek

Påskensmat
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–Det ärmärkligt att hamakt över liv och
död, säger LarsWalfridsson.Och det är
en absurd kontrast till mitt dagliga
arbete.
LarsWalfridsson är fårbonde på fritiden
och ögonkirurg till yrket. Davids
herdepsalmoch andra bibelord om får
har delvis fått en annan innebörd för
honomunder de senaste åren.

det var när lars och hans familj köpte en gård
2003 som drömmen om att ha djur blev konkret.
Året efter kom de första fem tackorna till Ökna
med sex lamm. Nu är det ungefär 20 tackor som
ska hållas efter.
– Jag var på en kurs nyligen och fick veta att

genomsnittsbesättningen bland fårbönder i Sverige
är 30 tackor, och då är både de största och de allra
minsta inräknade. Så 20 är inte så mycket ändå.
Förra året fick vi så jättemycket lamm, och lite för
många tvilling- och trillingkullar. Vi hade nog gett
dem lite förmycket mat, det påverkar. Två tackor

fick fyrlingar! Så fort det ärmer än två lamm så blir
det bekymmer. Så i år har vi inga lamm alls. Det
innebär att våren är betydligt lugnare för Lars och
hans familj.
– Både jag och min fru tycker att fåren är trev-

liga djur. De har personlighet. Särskilt f lasklammen
kan bli väldigt tillgivna, och rent praktiskt är får
ganska lätta att handskas med.
Men samma keliga lamm blir alltså påskmat.

Det är kött från fjolårets kull som hamnar på påsk-
bordet. Det blev en slakt i november och en i
februari.
– Det ärmärkligt att ha makten över liv och död,

och det är en absurd kontrast till mitt dagliga arbe-
te, säger Lars. Jag slaktarmed viss tvekan och med
vördnad. Och innan jag slaktar baggen tackar jag
honom.
Bibelns herdebilder är inte så romantiskt färgade

för den som har fått rädda de minsta nyfödda lam-
men undan tackan som försöker göra sig avmed
dem för att satsa på de starkare.
– Hamnar ett lamm hos fel tacka kan hon vara

riktigt brutal, men hon väljer och har ihjäl bland
sina egna också. Och tankegången om Jesus som
Guds lamm har jag svårt för.
Då är det lättare att identifiera sig med bilden av

herden som går före f locken, för så blir det ibland,
om det ärmat på gång.
– Betingningen är intressant, jag skulle nog

kunna gå med en flock inne på Storgatan i Örebro
utan problem om jag bara hade en havrehink och
en pingla!

björn helgesson

Makten över liv och död
foto: björn helgesson
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KarlMagnus:Det ärväldigt roligt och
tacksamt attvara kyrkomusiker.Vi får
ju musicera i de vackraste rummen
med den bästa akustiken!
Mats: Ja, och akustiken bidrar också

till att sången klingarväl, vilket sporrar
koristerna. Dessutom är ju orgeln som
instrumentmed sitt sätt att alstra ljud
så lämplig att sjunga tillsammans med.
KarlMagnus:Vi har ju också något

att följa närvi planerarvilken musikvi
ska göra i konserter och gudstjänster,
inte minst gäller det för påsktiden när
vi kastas från djupaste sorg och för-
tvivlan till största glädje.
Mats:Kyrkoåret ger stadga åt gud-

stjänsterna ochmusiken som ska
spegla dagens ämne. Det är också
spännande att leta repertoar närman
har en sådan ”bärande bjälke” att utgå
ifrån. Det finns extra mycketmusik
komponerad för Julen och Påsken.
KarlMagnus:Många tonsättare har

gjort odödliga verk överpåsktidens
texter. Flera har skrivitmusik över Jesu
sju ord på korset. I år sjungervi en
modernare tolkning avden texten i
Långfredagens gudstjänst kl. 11, då

Damkören Corona sjunger Jerker
Leijons tonsättning avden.
Mats:Vi satsar på musiken i Stilla

Veckan. Pergolesis ”StabatMater”
brukar sjungas med orgel på ons-
dagen,men eftersom det är 300 år
sedan han föddes harvi orkester i år.
Långfredagens gudstjänst firas kl. 10,
och då framförOlaus PetriVocalis bl.a.
Allegris ”Miserere”. På Långfredag-
ens kväll är det dags förOlaus Petri
Cantores och denmäktiga

Johannespassionen av J. S. Bach!
KarlMagnus: I St. Nicolai harvi ju

orgelkonsert på lördagarna kl. 10.30,
och i Påsk kommer jag bl.a. framföra
Widors 5:e Orgelsymfoni som avslu-
tas med den välkända och praktfulla
Toccatan.
Mats: I Olaus Petri kommerden

ljusa påsktiden bl.a. innehålla en s.k.
carolsgudstjänst på söndagskvällen
den 11april, då Olaus PetriVocalis
sjungerpåskhymnermellan textläs-
ningarna om Jesu död och upp-
ståndelse, och ungdomskören OPQ
kommerha konsert den 25april. Det
finns ju så mycketmusikman vill
hinna framföra!

ÅTERKOPPLING

Svenska kyrkan fanns med bland
utställarna på Fest- & Bröllops-
mässan på Örebro Slott den 27-28
februari. Frågorna var många och
intresset stort.

‘

Schlagertoner fyllde kyrkan ochmäs-
san stod i centrum den 21 februari då
församlingarna arrangerade Schlager-
Mässa i S:t Nicolai kyrka.

Tävlingen i julnumret av tidningen
Örebro –Mitt i livet, resulterade i en
mindre konstutställning i Svenska
kyrkans hus Café under hela januari.
En handfull tog chansen och
skapade sin bild av Jesus.

Musik i de vackraste rummen
med den bästa akustiken!
Under Stilla Veckan och påsktiden finns det flera tillfällen att
höra vackermusik i kyrkorna iÖrebro. KarlMagnus Jansson i
S:t Nicolai ochMats Bertilsson iOlaus Petri gläder sig åt den
musik somska framföras.Här ett samtal ommusiken de valt ut.

Nyfiken på –
konfirmand 2010/2011

Är du detminsta nyfiken av dig och har
funderingar på livet somde flesta?Då borde
du komma till Svenska kyrkan.

Ge dig själv tiden för frågorna om liv och
tro, om vad det är att varamänniska. Kom
med och lär känna tron och kyrkan.

Vi håller sombäst på att uppgradera vår
konfirmandsajt till 2010/2011-års. Snart kan
du läsamer omalla alternativ som finns och
omhur du anmäler dig! Du träffar oss också i
biomörkret under hela april. Och du. Är du
över 16? Det finns alternativ för dig också.

Välkommen!
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ett kors är en figur där två linjer skär
varandra, vanligen i rät vinkel.
Korset är idag i första hand en kristen

symbol och Jesus, ska enligt Bibeln ha
avrättats genom att bli korsfäst på Golgata
i Jerusalem.
I kristen litteratur har Jesu kors ofta fått

följande symbolvärden. Korsets lodräta
balk förbinder det allra djupaste med det
allra högsta, att det pekarmot höjden, mot
det gudomliga Logos, som är Kristus själv,
medan dess tvärbalk håller samman kos-
mos. I det kristna korset förbinds tanken
på offer och död med räddning, upp-
ståndelse och evigt liv. Korset är en mar-
tyrpåle, men samtidigt ett segertecken så
som det framställs i fornkristna mosaiker.

korset som symbol är från ca 100-talet
efter Kristus (!). Man hittar korset också i
Svenska kyrkans vapen. Vapnet är bildmär-
ket i det som utgör Svenska kyrkans
gemensamma varumärke och logotyp.
Bildmärket består av en guldbelagd sköld
med ett rött kors, I korsets mitt ligger en
guldkrona.

Den röda färgen symboliserar ”Guds
kärlek”, samtidigt som den är blodets och
eldens färg. Guldfärgen syboliserar ”det
eviga ljuset” liksom ”Guds härlighet och
makt”. Kronan är
en segerkrona, och
symboliserar Kristi,
världens konungs,
seger över döden.

för mig är korset
som hänger om
min hals en trygg-
het och en påminnelse om att Jesus dött
förmig. För att visa att korset betydelse
inte bara är historisk utan betyder också
något förmänniskor idag. Min trygghet är
också hoppet som jag tycker korset sym-
boliserar. Hoppet om livet här och nu.Att
det aldrig är kört utan att Kristi död och
uppståndelse säger att vi alltid får en chans
till. Gud överger oss inte.
För Svenska kyrkan är det viktigt att

vårda världens troligtvis äldsta varumärke.

mia bylander

vardagsnära…
En blogg för alla

Mitt himla liv
Olle Carlsson, Bonnier Fakta 2009

vilken naken och utlämnade bok. Jag
värjermig tidvis mot den. När det blir för
närgånget och personligt.
Olle Carlssons kamp mot sitt eget alko-

holmissbruk och hans kamp för att kunna
göra ett bra jobb går hand i hand. Det
märkliga är att Olle arbetar som fram-
gångsrik terapeut förmissbrukare sam-
tidigt som han självmissbrukar alkohol.
Inte en enda gång är det någon som
undrar över hans egen inställning till och

konsumtion av alkohol.
”Mitt himla liv”

innehållermånga per-
sonliga passager, t.ex.
avsnitten där författa-
ren berättar om sin mamma
och sin pappa.
Och om sina barn.
Grundtonen i Olle Carlssons är ändå

en förtröstan på Gud. En Gud som tar
hand om allt. Boken berörmen känns
också totalt distanslös. Jag får en känsla
av att Olle är den som berättar och berät-
tar…

Ikoncirkel i Längbro – nu har
vi startat!
Studiecirkel – vi målar en Kristus-Ikon
Den pågår varje tisdag kl.17.00-19.00 i Längbro församlingshem.
Cirkeln är kostnadsfri. Var och en
betalar dock sitt eget material. Pan-
nå (limträplatta med yta av krita)
och lite färger finns att få för själv-
kostnads-
priset 150 kr.

Alla som är intresserade av ikon-
målning är välkomna att
besöka oss.
Kontakta:
Margareta Bratt 070-553 67 27,
margareta_bratt@telia.com

VÅRLÄSNINGMEDMENING
pär westling

NUMRETS PRYLKORSET

Tävling:
Para ihop rätt kyrktorn
med rätt kyrka!
Du vinner en aktuell bok.

Mejla eller posta ditt tävlingssvar
senast den 1 maj, märkt med
"Tävling" samt namn och adress till:
orebromittilivet@svenskakyrkan.se
eller Örebro –Mitt i livet, Svenska
kyrkan, Storgatan 27, 703 63 Örebro.

• Adolfsberg
• Sörby
• Hackvad
• Nikolai

1. 2.

3. 4.

alla känner en bloggare! Det
är bara att börja fråga runt i
bekantskapskretsen så hittar
man snart någon som bloggar,
f litigt eller bara någon gång
ibland. De som bloggar är som
vem som helst, möjligen med
den skillnaden att
de upptäckt hur
roligt det är att
uttrycka sig i
skrift. Och bild.
En blogg är

ungefär som en
anslagstavla där
man kan sätta upp
små budskap eller
som en alldeles egen tidning.
Meddelandena sänds ut på
nätet. Ut i den berömda cyber-
rymden.

en blogg kan samla släkten
och hålla den informerad och
uppdaterad. Man kan också
låta f ler skriva på bloggen.
Varför inte en blogg för
ungdomsgruppen, kören,
sykretsen? Krångligt, tror
många. Men det är enkelt.
Busenkelt! Det behövs inga
specialkunskaper om datorer
eller program. På nätet finns
självinstruerande verktyg som

faktiskt gör allt arbete.
Så här kan man göra: Besök

följande adress: http://online-
pr.se/bloggverktyg/bloggtjanst
guiden-valj-ratt-bloggverktyg/.
Det krångligaste i hela proces-
sen är förmodligen att skriva in

den adressen, sedan går
det avbara farten. På
den adressen finner
man olika bloggverktyg.
Nu ärdet bara att klicka
sig fram. De flesta verk-

tygen är så enkla att
vem som helst
klarar att på tio

minuter få ut sin egen
blogg på nätet!

själv har jag tyckt det är så
enkelt att jag faktiskt håller igång
flera bloggar. En avdem heter
Lina Sandell (http://linasandell.
blogspot.com/). Där skriver jag
in gamla sånger avpsalmförfat-
taren Lina Sandell, hon som
skrevBlott en dag. En annan av
mina bloggarheter stillsam.
Adressen ärhttp://stillsam.
blogspot.com. Numera kan
man söka på vad som står skri-
vet på bloggarom kyrka, tro,
religion, Jesus ellervad man vill.

lars b stenström

Förlåtelse är inte något diffust

ochmesigt. Den är påmånga sätt

hårdhudad. desmond tutu, ärkebiskop em
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HÄNDER I SVENSKA KYRKAN UNDER VÅREN

…söndagsöppen

BARN&FAMILJ
28/3 kl. 10.00 i S:t Mikaels kyrka.
Gudstjänst med små och stora. Michel
Angelo och Glad Ton sjunger.
4/4 kl. 10.00 i Olaus Petri kyrka.
Festmässa, medOlaus Petri Cantores.
Efter gudstjänsten är det påskfest med
påskäggsletning i församlingshemmet!
4/4 kl. 11.00 i Kräcklinge kyrka.
Familjegudstjänst. Barnkör, Musiklek
och Dal Segnokörenmedverkar.
Efter gudstjänsten är det påskfest i för-
samlingshemmet.
4/4 kl. 11.00 i S:t Nicolai kyrka.
Högmässamed söndagsskola,
S:t Nicolai Motettkör, Barnkören. Efter
gudstjänsten Påsklunch i Prästgården.
5/4 kl. 16.00 i Sörbykyrkan.Gudstjänst
med små och stora, påskfest.
5/4 kl. 18.00 i Adolfsbergs kyrka.
Ungdomsgudstjänst.
30/4 kl. 19.00 i Kräcklinge kyrka.
Vårgudstjänst. Dal Segnokörenmedver-
kar. Efter gudstjänstenär det traditionellt
valborgsfirandemed fika, fyrverkerier, vårtal
och vårsånger vid församlingshemmet.
2/5 kl. 11.00 i Hackvads kyrka. Familje-
gudstjänst. Barnkören framförmusika-
lenModer Jord, Mr Fnatt & Living Sto-
nes. Efter gudstjänsten bjuds det på
lunch i församlingshemmet.

GUDSTJÄNSTER
28/3 kl. 10.00 i Olaus Petri kyrka.
Högmässa, Palmsöndagen.
28/3 kl. 11.00 i S:t Nicolai kyrka.
Högmässa, Wmed kören Kulidurerna.
28/3 kl. 16.00 i S:t Nicolai kyrka.
Sinnesrogudstjänst.
29/3 kl. 08.00 i Almby kyrka.Mässa.
29/3-31/3 kl. 18.30 i Sörbykyrkan.
Passionsandakt.
29/-31/3 kl. 19.00 i Adolfsbergs,
Almby, Olaus Petri kyrka.
Passionsandakt.
29/3 kl. 19.00 i Olaus Petri kyrka.
Korsvägsandakt.
29/3 kl. 19.00 i S:t Nicolai kyrka.
Passionsandakt och föreläsningmed
Jan Järpe – Jesustro och Islam.
30/3 kl. 18.30 i Den gode herdens kapell.
Mässa.
30/3-31/3 kl. 19.00 i S:t Nicolai kyrka.
Passionsandakt.
31/3 kl. 08.00 i Almby kyrka.Mässa.
1/4 kl. 14.00 i S:t Nicolai kyrka.
Skärtorsdagsmässa.
1/4 kl. 18.30 i Adolfsbergs, Mosjö och
Sörby kyrka.
Skärtorsdagsmässa.
1/4 kl. 19.00 i Almby kyrka.
Skärtorsdagsmässa, altarets avklädande.

1/4 kl. 19.00 i Den gode herdens kapell.
Skärtorsdagsmässa, altarets avklädande.
1/4 kl. 19.00 i Olaus Petri kyrka.
Skärtorsdagsmässa, därefter Agape-
måltid i församlingshemmet.
1/4 kl. 19.00 i S:t Mikaels kyrka.
Mässa i Taizétonmed altarets avklädnad.
1/4 kl. 19.00 i S:t Nicolai kyrka.
Skärtorsdagsmässa.
1/4 kl. 20.30 i Täby kyrka.
Andakt, altarets avklädning.
2/4 kl. 10.00 i Almby,Olaus Petri,
S:tMikaels, Sörby ochTäby kyrka.
Långfredagsgudstjänst.
2/4 kl. 11.00 i S:t Nicolai kyrka.
Långfredagsgudstjänst, Kören Corona.
2/4 kl. 15.00 i Den gode herdens kapell.
Brickebacken. Långfredagsgudstjänst.
2/4 kl. 15.00 i Olaus Petri kyrka.
Korsandakt vid nionde timmen i orto-
doxa kapellet på kyrkogården.
4/4 kl. 10.00 i Almby kyrka.
Påskdagsmässa.
4/4 kl. 10.00 i Längbro kyrka.
Högmässa. Invigning av ikoner som
gjorts på Ikoncirkeln somMargareta
Brath har hållit i under vt.2010.
4/4 kl. 10.00 i S:t Mikaels kyrka.
Påskdagsmässa. Kyrkokörenmedverkar.
Påskfrukost efter gudstjänsten.

4/4 kl. 10.00 i Sörbykyrkan.Högmässa.
4/4 kl. 11.00 i Adolfsbergs kyrka.
Påskdagsmässa, påskmåltid.
4/4 kl. 16.00 i Den gode herdens kapell,
Brickebacken. Påskdagsmässa.
5/4 kl. 10.00 i Almby kyrka.Högmässa
tillsammansmed Brickebergskyrkan.
5/4 kl. 10.00 i Olaus Petri kyrka. Annan-
dag påsk, högmässa.
5/4 kl. 11.00 i S:t Nicolai kyrka.
Högmässa.
5/4 kl. 16.00 i Vivalla kyrkcentrum.Guds-
tjänst i Vivalla kyrkcentrum, Poesig 20C.
5/4 kl. 18.00 i Edsbergs kyrka.
Emmausmässa. Gospelkörenmedver-
kar med påskmusikal.
5/4 kl. 18.00 i Täby kyrka.
Musikgudstjänst.
16/5 kl. 18.00 i Tångeråsa kyrka.
Musikgudstjänst. Magdalena Eriksson
och Dal Segnokörenmedverkar.

VIADOLOROSA.
MEDITATIVAGUDSTJÄNSTER I
ORD, BILDOCHMUSIK
29/3 kl. 21.00 i S:t Mikaels kyrka.
Linn Elvkull, viola, Eva Dobreff, sång
och Elain Olsson, pianist.
30/3 kl. 21.00 i S:t Mikaels kyrka.
Karl Wikenståhl, orgel.
31/3 kl. 21.00 i S:t Mikaels kyrka.
Actus tragicus av J S Bach, vokalgrupp
och orkester.

PÅSKNATTSMÄSSOR
3/4 kl. 22.00 i Den gode herdens kapell,
Brickebacken. Påsknattsmässa.
3/4 kl. 22.00 i Olaus Petri kyrka.
Påsknattsmässamed
UngdomskörenOPQ.
3/4 kl. 23.00 i Mosjö kyrka.
Påsknattsmässa.
3/4 kl. 23.30 i S:t Nicolai kyrka.

Påsknattsmässa.

3/4 kl. 23.30 i Tångeråsa kyrka.
Påsknattsmässa. Ingrid Ekman, flöjt
medverkar.
3/4 kl.23.30 i Längbro kyrka. Påsknatts-
mässamedmusikal somkonfirmander
ochungdomsgrupp framförmedmusiker.
3/4 kl. 23.30 i S:t Mikaels kyrka.
Påsknattsmässa.

Varför firar vi påsk?
vid sidan om det vanliga årets
tideräkning har kyrkan ett eget år.
Det börjar med Första advent och
slutar med Domsöndagen. Den dag
tidningen kommer ut befinner vi
oss i slutet av fastan. På söndag
firar vi Palmsöndagen som inleder
påsken.
Vi minns då hur Jesus rider in i

Jerusalem och finalen av hans livs-
gärning närmar sig. Kommande
torsdag kallas Skärtorsdagen. Då
mins vi hur Jesus firade den första
nattvardenmed sina lärjungar. Bak-
grunden finns i den judiska påsk-
måltiden dåman återupplever befri-
elsen från slaveriet i Egypten.

Dagen efter är det Långfredag. Det
är Jesu dödsdag. Gudstjänsterna
denna dag är högtidligamen prägla-
de av sorgen. Påskafton är något av
enmellandag då Jesus låg i graven.
När lördagen går över i söndag,

Påskdagen, firas den rikaste av
kyrkoårets gudstjänster: Påsknatts-
mässan. Sorgen byts mot glädjen.
Annandag påsk avslutar påskhel-
gen och har fokus på de som var
ögonvittnen till uppståndelsen.

under påsken rymsmånga
känslor. Sant mänskligt och det
gudomliga möts. Här nås kulmen
av Guds stora kärleksgärning mot

hela skapelsen. Mycket
av livets villkor sam-
manfattas. Sluttonen
är glädje, jubel och hopp
för alla människor. Den
starkaste upplev gudstjänsterna i
någon av Örebros kyrkor. Mångas
erfarenhet är att livet för alltid blir
annorlunda av att fullt ut fira
påsk.
Det finns hopp för mänsklig-

heten, Jesus Kristus har gått
från död till liv och öppnat
vägen till livet också för oss.

Välkommen till Svenska kyrkan!
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…söndagsöppen

MUSIK&KONSERTER
31/3 kl. 12.15 i S:t Nicolai kyrka.
Lunchkonsert, Karl Magnus Jansson.
31/3 kl. 19.45 i Olaus Petri kyrka. Konsert,
StabatMater av Giovanni Battista Pergo-
lesi (1710-1736) (300-årsjubileum av ton-
sättarens födelse). Sopran: Anna-Sofia
Gahnfelt. Alt: Eva Dobreff. Musiker ur
Drottningholms Barockensemble.
Dirigent: Mats Bertilsson. Fri entré.

2/4 kl. 18.00 i Olaus Petri kyrka.
Oratorium. Johann Sebastian
Bach: Johannespassionen.
Evangelist: Olof Lilja. Kristus: Bo
Rosenkull. Sopran: AnnaWikblom.
Alt: Mia Fogel. Tenor: Olof Lilja. Bas:
Patrik Sandin. Kör: Olaus Petri Can-
tores. Orkester: Drottningholms
Barockensemble. Dirigent: Mats
Bertilsson. Entré: 160/120/80 (num-
rerade sittplatser).

ANNATPÅGÅNG!
27/3 kl. 10.00-14.00 i Olaus Petri för-
samlingshem. Storloppis i hela gatupla-
net. Kaffe och korvförsäljning. Bordmed
brödförsäljning. Loppisförsäljarna är
privatpersoner som hyrt bord för dagen.
Alla intäkter från bordshyran och caféet
går till Svenska Kyrkan i utlandet, Svens-
ka Kyrkans internationella arbete och
Ilemera snickeriskola i Tanzania.
27/3 kl. 13-16.00 i Adolfsbergs kyrka.
Påskbasar. Adolfsbergs kyrkliga
arbetskrets inbjuder.
29/3 kl. 18.00 i Almby kyrka.
Präst träffas i kyrkan.
30/3 kl. 18.00 i Almby kyrka.
Diakon träffas i kyrkan.
31/3 kl. 18.00 i Almby kyrka.
Präst träffas i kyrkan.
17-18/4 i Olaus Petri kyrka och försam-
lingshem. Uppbyggelsehelg
Under en helg varvas gudstjänst och
bönmed föredrag och samtal. Årets
tema kommer att vara en fortsättning
på fjolårets om den heliga Anden.

Separat program finnas på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/olauspetri och i
kyrkan i god tid innan.
Upplysningar om helgen lämnas av
Ylva Rundberg, 070-670 69 85,
ylva.rundberg@svenskakyrkan.se
24/4 kl. 09.00-11.00 i Olaus Petri för-
samlingshem. Kvinnofrukost.Olaus
Petri församlingshem, Sofiagatan 2B
Örebro. ProfessorMarie-Louise Dani-
elsson Tham, Grythyttan, talar om
”Säker mat”. Kostnad 80:-/person.
Anmälan till ochmed den 20 april till:
Ingrid Görtz tel. 611 75 63, Ingrid Sved-
berg tel. 31 42 11, eller Anita Admund
tel.14 22 28. Arr: Sjömanskretsen i
Olaus Petri församling.
29/4 kl. 12.00 i Längbro församlings-
hem. Sopplunchmå-to 12.00med läs-
ning om Jesus sista dagar.
I sambandmed lunchen på torsdagen
genomförs en vandring i kyrkanmen
Jeanette Dolk Öhmans tovade tavlor om
Jesu liv.

Mer information om Svenska kyrkans gudstjänster och möten och aktiviteter hittar du i predikoturerna varje fredag i Nerikes Allehanda.
Annat gå gång hittar du på och på www.svenskakyrkan.se/orebro

2/4 kl. 18.00 i Adolfsbergs kyrka.
Långfredagsmusik.
11/4 kl. 18.00 i Olaus Petri kyrka.
Körkonsert: Nine Lessons and Carols.
Olaus Petri Vocalis sjunger vackra
påsksånger mellan läsningarna om
påskens händelser. Dirigent: Mats
Bertilsson. Fri entré.
18/4 kl. 18.00 i Olaus Petri kyrka.
Orgelkonsert. Ett blandat program
framförs av elever från Hjo folk-
högskola. Fri entré.
25/4 kl. 18.00 i Olaus Petri kyrka.
Körkonsert. Ungdomskören OPQ
framför sitt konsertprogram inför den
förestående körresan till Hamburg.
DirigentMats Bertilsson. Fri entré.
30/5 kl. 19.00 i Längbro kyrka. Kon-
sert. Risbergskas Vokalensemble
sjunger under ledning av Björn
Johansson.

FINSKVERKSAMHETUNDER
PÅSKEN
PÄÄSIÄISAJANTAPAHTUMAT
MIKAELIN SEURAKUNNASSA
4/4. klo. 15.00 S:t Mikaels kyrka.
Tervetuloapääsiäismessuun!
JuhlimmeyhdessäKristuksen ylösnous-
emustaS:tMikaelin kirkossa4/4. klo
15.00!
Kirkkokahvien yhteydessä arpajaiset
sekä karjalanpiirakoiden ja leivonnaisten
myyntiä. Tulot lyhentymättöminäHaitin
hyväksi.
Lämpimästi tervetuloa!
Myyntiin tulevat tuotteet voi tuodamie-
lellään tuntia ennenmessun alkua.
Järj.: Örebron ruotsinsuomalainen
srktyö.

”Vad bråkar vi om egentligen, och
hur hittar vi tillbaka?”. Margareta
Ericsson och Charlotte Person från
Församlingarnas Rådgivningsbyrå.

Plats: Familjecentralen, Olaus Petri
församlingshem, Sofiagatan 2D, en
trappa ned.

Frågor? Kontakta familjepedagog
Peter Kempe: 070-670 17 74,
peter.kempe@svenskakyrkan.se

12/4 kl. 18.30-20.30, Familjecentralen, Olaus Petri för-
samlingshem. Relationskväll för småbarnsföräldrar.

13/5 kl. 7.00 Gökotta,
Snarve kaplansgård, Lekeberg.
Medtag gärna kaffekorg.

Torsdagar kl. 17.00-18.30 i Almy kyrka, ”Bara vara”

Välkommen till en stilla stund i en öppen kyrka.
17.00 Bara varamedmöjlighet att – tända ljus – be bön – skriva bön.
17.30 Meditation över en bibeltext.
18.00 Bara varamedmöjlighet att – tända ljus – be bön – skriva bön.

Det är fritt att röra sig i kyrkanmellan 17.00-17.30 och 18.00-18.30.
Du väljer själv ut den stund som passar dig.
Respektera dock att underMeditationsstunden 17.30-18.00 bör det
vara stilla i kyrkan.
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Kerstin Embretzen
Påsken betyder mycket för
min tro. Varje söndag är en
påsk.

Vad betyder
påsk
för dig?

Margareta Fritz
Jag tänker på fjällturer men
också på påskägg.

Marcus Pettersson
En familjehögtid då man kan
träffa nära och kära.

Lars-Åke Rensmo
För mig är påsken en tid då
jag kapar ved.

Elisa Karlsson
Påsken handlar om Jesu död
och uppståndelse. Det är vik-
tigt.

livsviktig…

när jag sover på hotell tycker jag att hotellfrukos-
ten är det bästa av allt. Det känns så underbart att
gå omkring och välja bland alla sorter och sen få
sätta sig ner och njuta av frukosten i lugn och ro.
Jag är väldigt förtjust i äggröra och bacon, det orkar
jag aldrig göra hemma därför blir det extra lyxigt
om det finns på menyn. Under påsken äter vi mas-
sor av ägg, det är en tradition som går långt tillbaka
i tiden. Hönsen började värpa under fastan som är
veckorna innan påsk och det innebar att det fanns
ovanligt mycket ägg kvar just när påskhelgen börja-
de. Ägget symboliserar också återfödelse och våren
är pånyttfödelsens tid.
Jag har även fått lära mig att ägget kan vara en

bild för treenigheten. En enda Gud men ändå tre
gudomliga personer, Fadern, Sonen ochAnden.
Skal, vita och gula – tre olika saker och samtidigt
ett ägg. Jag börjar då genast fundera på vilken del i
ägget som symboliserar de olika delarna i treenig-
heten.

vi tror på gud fader allsmäktig, himmelens och
jordens skapare. Skalet, den hårdaste delen, som är
utanpå alltihopa tycker jag liknarGud. Gud som
har skapat världen omsluter den och håller allt i sin

hand. Trots att skalet ser ut att vara helt tätt så inne-
håller det massor av porer som släpper igenom syre,
Gud andas liv, igen och igen och igen.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son.

Vitan, måste ju bara vara Jesus, han avbildas ofta i
ett ljust skimmer och med vita kläder. Det är också
så att vitan består till 90% avvatten och Jesus säger
ju själv att den som är törstig får komma till honom
och dricka. Av hans vatten blirman aldrig mer törs-
tig utan istället fårman en källa inuti som ständigt
f lödar och aldrig tar slut.

vi tror ock på den heligeAnde. Gulan innehåller
alla näringsämnen som behövs för att bilda ett nytt
liv,Anden är den kraft som kommermed liv. Den
heligeAnde finns med som livgivare genom hela
bibeln, från skapelseberättelsen, fram till Jesus och
ända in i evigheten, Jag tror på påskens och vårens
budskap, från död till liv. Men här och nu vill jag
bara njuta avvåren och fira påsk. Tyvärr lär jag inte
få någon äggröra, men helt säkert blir det en annan
påskfavorit, mammas ägg och löklåda och den är
inte så dum den heller.*

ulrika sövig
*Receptet hittar du på sidan 6

?

ÄggRöra


