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krönika
lars b stenström

– hemma, det är där jag harmin familj, säger
Graham Jarvis.
Han har aldrig bott så länge någonstans som i

Örebro.
Mikaels församling har blivit ett av hans bästa

”hemma”.
– Det händer ibland att äldre invandrare som

drabbas av demens tappar det språk som de har
lärt sig i sitt nya land och bara kan tala sitt
modersmål. Vi har en finsk diakoniarbetare här i
Mikaels församling, och hon och jag har skojat
om att vi kanske inte kommer att kunna tala med
våra äkta hälfter när vi blir gamla. Men då får
våra barn tolka!
Graham Jarvis arbetar i en församling som har

gjort sig känd för att medvetet välkomna många
nationaliteter och se
till att alla har sitt
hem i kyrkan. Hans
arbetsspråk är svens-
ka, och han har arbe-
tat i Svenska kyrkan
sedan hösten 1994.
– Jag ärmer

svenskkyrklig än ang-
likan nuförtiden,
säger han. Om någon
frågar hur det ärmed
något i anglikanska
kyrkan måste jag
säga att det jag vet är
hur det var för femton

år sedan i mitt lilla hörn i Cornwall.
Cornwall, ett resmål för de f lesta, men för

Graham och hans svenska fru Stina var det
”hemma” under tre och ett halvt år i början av
1990-talet. Graham hade blivit klarmed sin
prästutbildning i Bristol, och när den planerade
pastorsadjunktstjänsten (i näringslivet skulle man
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In i värmen – ut i kylan
det blåser snålt. Frostiga vindar omger kyrkan.
Ut i kylan harman ibland försökt driva den kristna
tron. Med alla möjliga argument. Somliga egen-
domliga och andra konstigare ändå. Som att kris-
ten tro ärvetenskapsfientlig.Att den liksom andra
religioner bär skulden till allt ont.Att krig och annat
elände beror på religionerna.
Det är som berättelsen om syndabocken.Alla

känner igen begreppet, men få vet dess bakgrund.
Symboliskt lyftes ett samhälle av sin syndabörda
genom att lägga den på ett djur som sedan drevs ut
i öknen. En fick ta på sig all skuld.
Så harman önskat framställa religionerna och

deras tro i så dålig dager sommöjligt.Allt ont som
sker ärderas fel. Utmed dem i öknen! Som om
någon på allvarkan tro att det onda som sker i värl-
den har religiösa orsaker. Det är att tillmäta religio-
nerna en alldeles för storbetydelse, och att unders-
katta andra krafter i tillvaron. Ekonomi och naturre-
surser (t ex olja), sociala grupperoch klasser, politik...
Listan kan göras lång över sådant som spelar in. Ut i
kylanmed religionen och tron löser ingenting.
Däremot kan det betyda mycket ommänniskor

begav sig in i värmen, in i den kristna tron och de
gemenskaper som tron bygger. Där är normen att
älska sin nästa som sig själv, där ska man avsky det
onda och göra det goda, där tänkerman på att
behandla andra somman självvill bli behandlad,
där delarman med sig och lyssnar till de fattigas
och förtrycktas rop. Men även i kyrkans värme
samlas människor och vi behandlar ibland varandra
både kärlekslöst och sämre än vi borde. Men bris-
terna tar inte bort kraften och sältan i den kärle-
kens röst som kommer från Gud.
Välkommen in i värmen och stärk det goda!

Kommed i arbetet förmänniskors värde och vär-
dighet. Och när gudstjänstens sång klingat ut, då är
det dags att alldeles frivilligt gå ut i kylan.

Kyrkoherde i Mikaels församling
– det var inte riktigt planen från början.

kanske säga traineeplatsen) inte dök upp tackade
han ja till en kyrkoherde som behövde en
adjunkt till sin bymed 500 invånare.
– Jag lockades av att vara en del av samhället.

När jag gick ner till lanthandeln för att hämta tid-
ningen tog det aldrig bara fem minuter, för jag
träffade alltid människor på vägen. Närvårt förs-
ta barn föddes strax före jul såg folk till att vi fick
all julmat. Att komma till den församlingen kän-
des som att landa.

innan dess hade det blivitmånga flyttar. Pappan
arbetade inom oljeindustrin, så Graham föddes
på Bahrain, en ö i Persiska viken, och hade bott
både utomlands och i Storbritannien.
– Hemma, det är där jag harmin familj, säger

han.
Stina träffade han när de båda arbetade på en

kristen kursgård i Devon. De var inställda på att
bo i England, men underGrahams sista som-
marlov som teologistudent hade en tanke dykt
upp.
– Jag behövde inte göra praktik i England den

sommaren, så vi skulle vara hos Stinas familj i
Örebro. Då skrev jag till församlingarna här och
frågade om jag kunde få praktisera. Nikolai sva-
rade ja, och jag var där tillsammans med två
svenska prästkandidater. Men Björn Svärd som
var kyrkoherde i Mikaels församling hörde av sig
och tyckte att vi skulle ses. Sedan frågade han
om jag hade funderat på att arbeta i Svenska kyr-
kan. Närmin tjänst i Cornwall tog slut och vi
skulle f lytta tänkte jag på det han hade sagt.
Det var alltså från Mikaels församling som

Grahams första impuls att arbeta i Sverige kom,
och efter några år i ett par olika församlingar blev
han komminister och sedan kyrkoherde just där.
–Vi hyrde ett hus i Hjärsta, och en dag insåg

jag att vi hade bott där i över tio år. Så länge hade

Grahams
hjärta har
många hem

HITTAHEM
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jag inte bott någon annanstans! Min fru och
mina barn har gått i Mikaels kyrka hela tiden,
barnen har gått i söndagsskolan och min dotter
har sjungit i kören, så när jag började arbeta här
blev det som att vi samlade hela familjen i kyrko-
livet igen.

mikaels församling har länge kallat sig ”en
växtplats”, och Graham fogar ihop den bilden
med bilden av ett hem:
– Ska man växa så måste man ha rötter.

Församlingen är en plats därman får slå rot, och
alla ska vara välkomna att göra det. I en familj
harman lite olika roller, i en församling också: en
del pysslar och skapar hemkänsla, andra bara
finns. Och julen är ju en tid närman vill komma
hem. På julafton, när vi har krubbgudstjänst och
julnattsmässa, är det många studenter och andra
utf lyttade som kommer. De har kommit hem till
sina familjer till jul, och så kommer de till kyrkan.
De hälsar på släkten och församlingen.

anna braw

Namn: Graham Jarvis
Ålder: 50
Född: Awali, Bahrain.
Familj: Gift med Stina. Två barn hemma
Arbetar: Som Kyrkoherde

i Mikaels församling
Hemma för mig är:

Där jag har familjen
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en del av orden som far runt bär en
hälsning från förr, när släktskapetmel-
lan brandkåren och militären varmer
uttalat, det är ”mässen”, ”markan”och
”du har två man till ditt förfogande”.
Men mässen visar sig vara en elegant
matsal med stilren armatur och dov
färgsättning medan golvet i tv-rum-
met pryds av anisgröna ryamattor.
Både mässen och tv-rummet är

nyrenoverade.
–Vi har gjort så gott som allt arbete

själva, sägerKrister Johansson. Många
av oss har erfarenhet från el- och
byggbranschen.
Det känns som ett hem. Ett snyggt

hem. Och det är ingen slump, för det
är här, i soffan i tv-rummet, som
brandmännen samlas på debriefing
efter större olyckor.
– De här samtalen kom till under

Ola Stålnackes tid som polis- och
brandkårspräst, säger Stefan Larsson.
Då vardetta något nytt. Jag kan tänka
mig att det fanns en del motstånd i
början hos en del avde gamla gubbar-
na,men de här samtalen är något som
vi har tränat på och det har blivit väl-
digt bra.
Vid dödsolyckor, när barn blivit

svårt skadade eller när det funnits fara
för någon i gruppen är debriefing
absolut rutin. Det är inget någon ska
behöva be om.

– Det är inte alltid somman själv
inser attman behöver prata, säger
Krister. Man är så inriktad på att göra
sitt jobb och på väg hem tänkerman
kanske ’Ja men det därvar ju inte så
farligt’. Men närman sedan kommer
tillbaka, tar av sig och går in i duschen,
då kommer tankarna ofta över en.
Vi har utbildade kamrat-stödjare som
ledervåra samtal och är det större
saker tarvi in hjälp utifrån, från kyr-
kan.
Det är dags för förmiddagsfika och

hela Grupp 1klampar in i mässen,
samtidigt som skämt och gliringar far
omkring med ett jaktplans hastighet.
Men när 51-årige Stefan tycker att
34-årige Krister levererat ett par, tre
åldersrelaterade lustigheter för
mycket, höjer han ett ögonbryn
och säger lugnt:
– Jaha. Man börjar se frammot

innebandymatchen ikväll.
Så var det sagt – Krister kan räkna

med en retur inom några timmar.

träningen är schemalagd och brand-
männen konditionstestas varje år för
att säkerställa att deras kondition kla-
rar de tuffa fysiska påfrestningar som
jobbet innebär. Men träningspassen
har fler funktioner att fylla i en miljö
därmänniskor inte bara lever nära
inpå varandra dygnet runt, utan där

gränsen mellan liv och död också är
ständigt närvarande. Och där alla ska
kunna vara på plats i bilarna 90 sekun-
der efter att larmet gått. Plötsligt kan
jagandet efter bollen bli allvar, berättar
Stefan, i alla fall för en stund. Som en
slags urladdning.
– Det kan gå tufft till på matcherna,

medgerKrister.Vi nöter ju på varand-
ra ibland, precis som alla andra. Men
allt det är borta efteråt, i omklädnings-
rummet. Då gårvi in i bastun och
skrattar.
Skratt lär det bli även på julafton,

fast inte strax efterKalleAnka, när det
är dags att åka hemifrån. I år är det
Grupp 1 som jobbar julaftonskvällen
och passet börjar klockan sex.
–Att säga hej då till familjen i de

lägena känns aldrig kul, sägerKrister.
Men när jag väl är här, då är det så. Då
är det okej.
– Förvår del brukar det hända mer

HITTAHEM

Jul på stationen
Nu åker vi hem, säger brandmannen Stefan Larsson när branden är släckt och jobbet är
klart. Hem, i bemärkelsen brandstationen påNastagatan iÖrebro. Det är även där han
kommer fira jul i år. Tillsammansmed Krister Johansson och de andra i Grupp 1.

Anna är ny polis- och brandkårspräst
svenska kyrkan i örebro har haft en särskild brandkårs-
präst i drygt 20 år. Den senaste i raden ärAnnaApell-
Källström, som tillträdde tjänsten i slutat av september.
Alltihop drog igång med prästen Ola Stålnacke, som

började på polismyndigheten 1987 och på brandkåren 1988.
Han efterträddes avBjörn Helgesson, såAnnaApell-
Källström är den första kvinnan på posten.
– Jag blev tillfrågad om tjänsten som polis- och brandkårs-

präst och sa ja. Det är en jättespännande utmaning, en fantas-
tiskmöjlighet och som präst tycker jag verkligen om attmöta
människormitt i livet,mitt i det som pågår i vardagen.

jenny holmberg

saker dagarna innan och efter jul, när
alla ska ut på vägarna, säger Stefan.
Och så harvi de glömda ljusen vid
advent, förstås. Men julaftonskvällar-
na brukarvara ganska lugna så det har
hänt att vi åkt på julotta och någon
gång har akuten bjudit över oss på jul-
gröt på juldagsmorgonen.

på julaftonskväll blir det gemensam
julmiddag med tända ljus i mässen
och julklappsbyte.
– En del anstränger sig och tar
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i mullhyttan fyra mil sydväst om
Örebro blev ettmissionshus till salu. Det
väckte liv i gamla drömmar om kreativi-
tet och skapande. Idag ärmissionshuset
basen för ”Fyra Systrar”. Det flesta varor-
na i butiken är ren återvinning. Möbler
och prylar som någon tröttnat på får ett
helt nytt värde i en annan människas
ögon. Ny färg och textil kan göra under-
verk! Särskilt stolta är de övermöbelseri-
en Paus, textilserien Duga samt speglar-
na som gårundernamnetUnik.

de fyra systrarna:
Elisabeth Söder, butiksinnehavare
Eva Mellergårdh Wernersson, grafisk
formgivare & illustratör.
MaritaArnsäter, fritidsledare och
diakon.
Gabriella Mellergårdh, frilansjournalist
& fotograf

öppettider:
Tisdagar kl. 17.00-20.00
Torsdagar kl. 12.00-18.00
Lördagar kl. 10.00-15.00

julmarknad:
5 december kl. 11.00-15.00

Övrig tid efter överenskommelse.
Slå en signal på 076-815 00 97.
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FYRA SYSTRAR har hittat hem

Matlagning en kväll på brandstationen.
Stefan Larsson och Krister Johansson
från Nerikes Brandkår ingår i Grupp 1
på brandstationen i Örebro.

God jul! Brandmännen har rustat
mässen själva och medvetet skapat en
hemkänsla. De tillbringar många
storhelger ihop, och i år det Grupp 1
som jobbar på julaftonskväll.

HelaMänniskan
Hela Människan är en ideell förening
på nationell nivå som bedriver olika
former av socialt arbete på kristen
grund. Svenska kyrkan i Örebro har
avtal med Hela människan i Örebro;
RIA-Dorkas och Café Deed, och ger
årliga bidrag till verksamheten.

Café deed
Café Deed i Örebro är ett kulturcafé för
ungdomar, med kristen grund. Deed
är ingen fritidsgård men ändå ett ställe
där unga kan komma och bara hänga.
www.cafedeed.se

RIA-dorkas
Hela Människans öppna verksamhet
som vänder sig till människor som på
grund av missbruk, hemlöshet, krimi-
nalitet eller brist på fungerande nät-
verk befinner sig i social utsatthet.
Den öppna verksamheten kallas ofta
för RIA som är en förkortning för ”Råd
och Information i Alkoholfrågor”.
www.helamanniskan.se/vara-enhe-
ter/orebro

Gnistan
Gnistan är ett av Frälsningsarméns
härbärgen som
ligger i Almby,
Örebro. Gnistan
försöker erbjuda en
helhet, och hjälper
till med fysiska,
psykiska, sociala
och andliga behov.
www.fralsningsarmen.se/orebro

Det går en ängel kring vårt hus.
Han bär på två förgyllda ljus.
Han har en bok uti sin hand.
Nu somnar vi i Jesu namn.

källa: trad

Träningen är schemalagd. Stefan
Larsson, Krister Johansson och de
andra brandmännen konditionstestas
varje år för att säkerställa att
konditionen håller för de tuffa
påfrestningar som jobbet innebär.

julklappsbytet på allvar och av andra
kan man få något som… ja, som
knappt är rumsrent.
SägerKrister och skrattar lite. För

det är julafton, gruppen är samlad,
ingen är på utryckning och det är,
trots allt – en kul jul.

jenny holmberg
foto: roger lundberg
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vardagsnära…

NUMRETS PRYLÄNGEL

Tävling:
Vilka av dessa är namn på tre änglar i Bibeln?
1. Sem, Ham och Jafet
2. Rafael, Gabriel och Mikael
3. Kaspar, Melchior och Balthasar

Mejla eller posta ditt tävlingssvar senast den 10 januari,
märkt med ”Tävling” samt namn och adress till:
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller Örebro –Mitt i livet,
Svenska kyrkan, Storgatan 27, 703 63 Örebro.

Kyrkogårdsförvaltningen informerar
Från ochmed 2011 kommer kyrkogårdsförvaltningen att ta ut en
avgift för att klippa gräset intill gravstenen. Det kallas för skötsel 1.

Kostnaden för skötsel 1 är 200kr/år. Det kommer att skickas ett
erbjudande till alla gravrättsinnehavare i januari där de erbjuds denna
tjänst. Gravrättsinnehavaren kan välja att sköta hela gravplatsen själv.
De som idag anlitar kyrkogårdsförvaltningen för att sköta gravplatsen
kommer inte att få någon ytterligare faktura.
Förmer information: www.orebrokyrkogardsforvaltning.se, 019-15 45 60.

Änglapyssel i Almby
Yngre och äldre pysslade änglar!

Babymassage
i Mikael
Kurserna är fulla och i full gång!

Promotionbåten
Svenska kyrkan nätverkade med
näringslivet den 24-25 oktober.

Grattis
Ulla Andersson, Anne-Marie
och Bengt Åberg samtGudrun
Lindé. Ni vann i förra numrets
tävling. En bok har skickats per
post!

Nu tändas tusen juleljus
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Änglar avbildas på många olika sätt. De finns som
skulpturer och målningar i våra kyrkor. I Bibeln är äng-
lar uttryck för Guds närvaro. Ofta som sändebudmen
också som försvarare av rätten mot orätten. Fyra änglar
namnges men det påstås finnas tusentals vid sidan om
dessa. En ängel kommer med bud till Maria om att hon
skall bli havande med Jesus. En annan ängel besöker
herdarna i julnatten för att berätta om att Guds son
fötts i ett stall.

Så stämmer änglarna in i en lovsång till Gud: Ära i
höjden åt Gud och på jorden fred! Nog passar änglarna
i våra juldekorationer.

Tävla och
vinn

en ängel!

ÅTERKOPPLING

Vill dugöradig en egenängel?
Mall och beskrivning till pysslet finns på vår
hemsida. www.svenskakyrkan.se/orebro

Välkommen
in i värmen!
Sveriges största julkonsert O, Helga
Natt fyller tio år samtidigt som
jubileumsåret Örebro 2010 avslutas.
Allt firas med en fantastisk show
framför S:t Nicolai kyrka den 5
december. Även i år sänds konserten
i TV4 under julhelgen.
Under evenemanget inleds också
Svenska kyrkans lokala julkampanj.
Svenska kyrkan finns på flera
platser i folkmyllret och välkomnar
in i värmen!

För mer info: www.ohelganatt.se
www.svenskakyrkan.se/orebro

Saffranskaka i bit
150 gr smör ellermargarin
2 ägg
3 dl socker
3 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
1 kuvert saffran
1½ 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 vete-

mjöl. Vispa snabbt ihop äggblandningen
och mjölblandningen med elvisp.

Tillsätt margarinet och det upplösta
saffranet. Tillsätt mjölken. Vispa försiktigt
ihop till en jämn smet med elvisp på lägsta
varv.
Bred ut smeten i en långpanna ca 40 x

30 cm som du antingen smort med matfett
och bröat med ströbröd eller kokosf lingor
eller klätt med bakplåtspapper.
Grädda nederst i ugnen på 225 grader

i 10-15minuter.
Låt svalna tills den

stelnat. Skär kakan i fyr-
kantiga bitar.
Pudra kakan

med florsocker
före servering.



7svenska kyrkan örebro

…söndagsöppen

På Julafton 24/12 kl. 13.30 inbjuder
Svenska kyrkan dig till julfirande i Olaus
Petri församlingshem, Sofiagatan 2D.
Julbord, Kalle Anka, dans kring granen och
besök av tomten står på programmet. Glöggen
är varm från kl 13.30 och julbordet står dukat
kl 14.00. Julfirandet avslutas kl 17.00med julbön
i kyrkan. Pris 80:-/person (från 15 år).
OBS begränsat antal platser!
ANMÄLAN senast den 13 december till Olaus
Petri församlingsexpedition, telefon 019-15 46 61.

På Julafton den 24/12 kl. 19.00 öppnar
Mellringekyrkan, Nejlikegatan 1,
Café Kumm-in för julfirande.
Enklare julbord, fika och julgodis, julklapp och
julsånger står på programmet.
Kl. 22.00 avslutar vi med en julandakt med Kent
Pekar, inne i kyrksalen.
INGEN ANMÄLAN

Verdandi inbjuder till gemenskap
på två platser under julhelgen.
På Verdandi, Sturegatan 18, Örebro, firas julen
såhär: Julafton och juldagen kl. 10.00-14.00, jul-
lunch ca kl 12.00, pris 25:-. Annandagen
kl 10.00-14.00. INGEN ANMÄLAN.

På Verdandi Varberga, Varbergagatan 72,
Örebro, firar man på: Juldagen kl. 10.00-14.00,
jullunch ca kl. 12.00, pris 25:-. Annandagen kl.
10.00-14.00. INGEN ANMÄLAN

Ria-Dorkas inbjuder till julfirande på
julaftons förmiddag och på juldagens för-
middag.

Redaktionen för Örebro – Mitt i livet
önskar dig en God Jul & ett Gott Nytt År!

EN DEL AV DET SOMHÄNDER I SVENSKA KYRKAN I JUL- OCH NYÅRSTID

GUDSTJÄNSTER
19/12 kl 18.00 i S:t Nicolai kyrka.
Ungmässa. Tema ”Tro, hopp och
KÄRLEK”.

MUSIK & KONSERTER
11/12 kl 16.00 och 18.00 i Almby
kyrka. Vi sjunger in julen. Körerna
Vox Angelica, Vox Alma och Senior-
kören sjunger in julen tillsammans
medMaria Johansson.

19/12 kl 18.00 och 20.00 i Olaus
Petri kyrka. Julkonsert. Cantores,
OPQ, Gosskören och Ceciliakören.
Solist AnnaWikblom. Entré 100:-
(stud. 60:-).

20/12 kl 18.30 i S:t Nicolai kyrka.
Julsång i S:t Nicolai – kom och
sjung julens sånger tillsammans
med körerna Vox Amabilis, Ris-
bergska skolans Vokalensemble,
S:t Nicolai Motettkör m fl. och
Frälsnings-arménsmusikkår.
Generalprogram för julens alla
konserter finns på
www.svenskakyrkan.se/orebronikolai

Svenska kyrkans
Teckenspråkiga arbete i Örebro,
Dövkyrkan
25/12 kl 9.00 i S:t Nicolai
kyrka. Julotta.

BARN& FAMILJ
5/12 kl 10.00 i Olaus Petri kyrka.
Familjemässa. Barn-, Goss- och
Ceciliakören. Efter gudstjänsten
bjuds alla in till Nikolausfest i för-
samlingshemmet: fika till de stora,
korv till de små. Sagostund vid
granen och kanske kommer S:t
Nikolaus själv på besök med
säcken full…

5/12 kl 10.00 i S:t Mikaels kyrka.
Gudstjänst med små och stora.
Barn och ungdomskörer, luciatåg
Terminsavslutning för alla barn-
grupper.

6/12 kl 10.00 i Längbro kyrka.
Upplevelsekonsert för 0-6 åringar.

12/12 kl 10.00 i Almby kyrka.
Familjemässa. BarnkörernaMini-
vox, Vox Florens sjunger jul- och
adventssånger. Dramagruppen
”Almbyänglarna”.
29/12 kl 14.00 i Edsbergs
församlingshem. ”Jullovskul med
mammaMu och Kråkan”, teater
sånger och dans kring granen.

FINSK VERKSAMHET
IMIKAELS FÖRSAMLING
Joulunajan tapahtumat Mikaelin
seurakunnassa/Finsk verksamhet i
Mikaels församling
24/12 klo 14.00Hjärsta gårdenilla.
Yksineläjien joulujuhla. Ilm. viim.
21.12. klo 9-11 puh. 019-15 47 42.

7/1 klo 17.00Hjärsta
gårdenilla.
Puuro- ja lauluilta. Ilm. viim. 5.1.
klo 9-11 puh. 019-15 47 42.
Järj.: Örebron ruotsinsuomalainen
srk-työ

ANNAT PÅ GÅNG!
15/2 2011 och 5/4 2011 kl 19.00 i
Adolfsbergs kyrka. Växthuset är
namnet på några kvällar i Adolfs-
bergs kyrka där vi vill skapa en plats
för möten och samtal. Vi får ta del
av drivkrafter i livet. Det finns möj-
lighet att fortsätta samtalet efteråt
och dela egna tankar och erfarenhe-
ter med andra över en kopp te/kaffe.
En kravlös miljö för några av livet
viktiga frågor. Temat för Växthus-
kvällarna är ”DRIVKRAFT FÖRMITT
LIV”.

Mer information om Svenska
kyrkans gudstjänster, möten och
aktiviteter hittar du i prediko-
turerna varje fredag i Nerikes
Allehanda och på
www.svenskakyrkan.se/orebro

KOMMUNIKATION
för barnens skull
Målgrupp: Separerade föräldrar.
Mål: Tryggare kan ingen vara.
Tid: 1, 8 och 15 februari kl. 17.30-19.20.
Plats: Längbro församlingshem,
Församlingsgatan 4.

Anmälan:
johanna.holmqvist@svenskakyrkan.se
senast 25 januari.
Kostnad : 75 kr, barnvakt och fika finns.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orebro

Julen är gemenskapens och
glädjens högtidmedmånga
förväntningar. Både den lilla
och den stora familjen kan
digna under allt som ska
förberedas. Att fira delar av
julen tillsammansmed andra
är en finmöjlighet.
Redaktionen förÖrebro –
Mitt i livet har funnit fyra
alternativa julfiranden som vi
gärna berättar om.

INFORMATIONOM
Samling vid julkrubban,
Julbön, Julnattsmässa, Julotta
ochNyårsbön i alla våra kyrkor,
se predikoturerna i Nerikes
Allehanda och artikeln
”Välkommen in i värmen!” på
www.svenskakyrkan.se/orebro
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Marita Johannesson
– Den 16maj 1960, då jag
fick besök av en ängel.

”Änglar”,
vad tänker
du på

Svante Prag
– Att man får hjälp och
vägvisning att välja och göra
rätt.

Alice Hagsten
Jag tänker på frihet och att
änglar är hjälpsamma.

Yvonne Pettersson
– Varje människa har en
skyddsängel.

Samuel Holford
– Något ljust.

livsviktig…

i över en månad har jag haft denna enorma
längtan i mitt hjärta. Jag längtar efter staden vid
havet, att få se människorna som bor där, att få
vandra på min barndoms gator. Igenkänning, bli
igenkänd som människa och känna igen vägar,
torg, byggnader, berg, före detta lekplatser. Det
finns en så djupt rotad historia där förmig. Trots att
jag inte bott där på 20 år så bor ändå staden vid
havet i mitt hjärta.

det märkliga är varför denna längtan kommer titt
som tätt. Jag har ju precis allt vad jag behöver här i
Örebro; familj, vänner, ett bra jobb, ett hem som jag
trivs i och en inspirerande fritid. Det är
alltså ingenting som jag saknar. Min längtan är
av abstrakt karaktär. Kanske en dröm om att alltid

få vara barn och den trygghet som det innebar
förmig.

jag vet att jag inte kommer hem idag, nästa vecka
eller inte ens i år. Men, sen när det blir vår och som-
mar ska jag åka dit igen, då äntligen får jag njuta av
staden vid havet. Jag ska plocka snäckor på stran-
den, sitta på klipporna och njuta av solnedgången.
Äta färska räkor och koka krabba med mycket dill.
Ta en fika på Backlunds och gå på strandpromena-
den runt Laholmen. Möta vänner och släktingar
som kan min historia. Under tiden får jag bara
drömma och vänta precis som ett barn som längtar
efter julafton.

ulrika sövig

?

Jourhavandepräst 112
Jourhavande präst är öppen för alla sombehöver enmedmänniska att pratamed.
Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den somsvarar har tystnadsplikt.
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=253799

Jag har en längtan i mitt hjärta, till en trygghet som är stor,
långt från sorg och smärta, dit där glädjen alltid bor.
Jag har en längtan i mitt hjärta dit därmin historia finns,
människor, segelbåt, blåbärskaka det är så mycket som jag minns.
Jag har en längtan i mitt hjärta, att mot horisonten blicka ut.
Det germig en frihetskänsla som aldrig vill ta slut.
Jag har en längtan i mitt hjärta att få resa hem ikväll.
Dit där hav och himmel möts i en underbar akvarell.
Jag kan inte begära att du fattar eller förstår,
Men jag har en längtan i mitt hjärta, den är så stor, så stor…

Jag längtar hem


