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krönika
lars b stenström

när hans mamma blev allvarligt sjuk hyrde han
och hans familj ett sommarhus påVinön för att
kunna vara i närheten. Sedan har de återvänt
varje år. Där finns vilan och återhämtningen.
En tjugo minuter lång tupplur lösermånga

akuta situationer. Alla kan inte sova när som helst
och var som helst, men den förmågan har
Kristofer Lundström, programledare för SVT:s
kulturprogram Kobra. Och han gör det, sover en
stund när det behövs och när det uppstår en liten
lucka, alltså.
– Det är viktigt att hitta återhämtningspunkter

mitt i veckan, säger han. Jag har det ganska inten-

sivt, men alla har det väl intensivt nuförtiden, alla
ska göra mer och mer på sina arbetsplatser
Annars är detVinön som är hans återhämt-

ningsplats. Det började sorgligt, med att föräld-
rarna i Hampetorp behövde mycket stöd när
mamman blev sjuk i cancer för ungefär fem år
sedan.
– I början åkte vi fram och tillbaka från

Stockholm nästan varenda helg, men sedan bör-
jade vi hyra ett ställe påVinön där jag hade varit
som tonåring. Det var skönt att vara nära men
ändå inte påträngande, och på det viset kunde vi
hjälpa till mycket. Barnen tycker om att vara där,
så vi fortsatte att hyra sommarhus också efter det
att mamma hade dött.
Kristofer Lundström är ett känt ansikte efter

många år som programledare i SVT, och en del
Örebroare räknar honom som en stadens son
eftersom hans pappa Lennart har varit präst i
Mosjö församling.
– Fram tills jag var sex år var pappa präst i

Strängnäs, och vi bodde på tre olika ställen där.
Sedan blev han sjömanspräst i Rotterdam och
efter det i Middlesbrough, så vi f lyttade mycket.

när familjen kom till Mosås fanns det vad
Kristofer kallar ”en liten schysst prästgård med
fjorton rum” där, och en travbana, men inget
annat – ingetMarieberg, och inget IKEA.
– Jag hade ett sovrum och ett eget rum i källa-

ren där jag lyssnade på musik. Mamma och
pappa var ju upptagna på söndagarna, så jag tog
mig fram på egen hand till mina fotbollsmatcher
och bandymatcher. I England är ju all sport på
lördagarna, men i Sverige är det söndagen som är
matchdag! Nu är det min son och min dotter
som har en massa aktiviteter på söndagarna, och
jag skjutsar. Ibland går jag och lyssnar på pappa,
men annars är jag nog en typisk svenskmed kyr-
kan: jag går när det är de stora helgerna. Pappa
hållermig uppdaterad och skickar saker att läsa,
vi skickar åt båda hållen.

Örebro –Mitt i livet är en lokaledition av livsåskådnings-
magasinet Amos. Tidningen delas ut tillsammans med
Amos till alla hushåll inomÖrebro kyrkliga samfällighet.

redaktion för detta nummer
Therese Blixt, Mia Bylander, Maria Consales, Teresia Kreü,
Anna Apell Källström, Lars B Stenström, Pär Westling.
Foton om ej annat angesMagnus Aronson.

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

Lokal utgivare: Kontraktsprost Lars B Stenström,
019-15 46 62, lars.stenstrom@svenskakyrkan.se
Nästa nummer utkommer 2 september 2011.
Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och
gemensamma verksamheter i Örebro finns på webben
www.svenskakyrkan.se/orebro och i Eniros katalog.

Moderna och stiliga
potatisplantor
en vår satte jag potatis. Eftersom familjen sak-
nade potatisland fick balkongen duga. Man har
ju sett påTVatt potatis kan odlas hur som helst
och var som helst. I gamla hinkar går det
utmärkt. Ja, till och med i tidningspapper ska det
gå bra att odla fram välsmakande knölar.
Man vill inte gärna riskera någon missväxt. Så

en 25-liters påse jord fick det bli. Paketet klipptes
upp och sättpotatisen begravdes i myllan. Nu var
det bara att vänta. Och vattna. Vänta och vattna.
Snart spirade det i jorden. Vackra stjälkar stack

nyfiket upp. De sträckte på sig i solen. Nog ville
de bli stora och fullvuxna. Det såg man direkt.
Var dag sträckte plantorna på sig lite till och
ännu mer. Men all odling har sina problem. Hur
kuparman potatis i en säck jord? Jag fick krafsa
ihop små högar runt växterna så de skulle känna
sig omslutna och hemmastadda.

potatisen växte och växte. Blasten blev kämpa-
hög! Stor och frodigt grön. När det blev dags att
skörda köpte vi hem sill av olika sorter. Gräddfil
och gräslök införskaffades. Här skulle det bli
skördefest med färskpotatis! Sakta drogs den
första plantan upp. Och med följde det otroligt
nog absolut…ingenting! Inte ens några minipo-
tatisar. All tillväxt hade hamnat i den oätbara
blasten. Med sådan blast borde potatisarna varit
stora som strutsägg. Vad ska man tänka? Du
slapp i alla fall mördarsniglar?
Vilka moderna och stiliga potatisplantor! Bara

det som syns räknas? Ytan betyder allt? Störst är
vackrast? Själv tänker jag på Johannesevangeliet
(15:8-9): Min fader förhärligas när ni bär rik frukt
och blirmina lärjungar. Liksom Fadern har äls-
kat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

–Alla har det intensivt nuförtiden, alla ska göramer och
mer på sina arbetsplatser. Jag har ett väldigt stimulerande
jobb, och ofta är det först näramålsnöret som jag känner
hur trött jag egentligen är, säger Kristofer Lundström.

Vila, Vinön
och världen

Namn: Kristofer Lundström
Ålder: 48
Familj: Fru och två barn, tvillingar, en dotter
och en son.
Intressen: Det jag arbetar med – film, littera-
tur, konst, musik. Och så spelar jag tennis en
eller två gånger i veckan. Tycker om att lära
mig nya saker om t. ex. bilar, vin.
Aktuell: i SVT:s Kobra.
Växtnäring: Att röra mig vidare, hela tiden
söka av världen, hitta spännandemännisko-
öden och frågeställningar.

VÄXANDE
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Efter studentexamen lämnade Kristofer Lund-
ström Örebro, men han kom tillbaka och gjorde
sin vapenfria tjänst på det som nu ärUSÖ, först på
akutmottagningen och sedan på ortopeden. Sedan
arbetade han ett tag på onkologen som röntgen-
biträde och nattvak ett tag. Nu bor han med famil-
jen i en villa i Stockholm.
Jag har nog inte någon geografisk tillhörighet,

jag har inte ens barndomsvänner kvar eftersom vi
f lyttade så mycket, säger han. Min tillhörighet är

min fru och mina barn, min pappa och mina syst-
rar snarare än en plats.

men lugnet på vinön, än så länge med ett hyrt
sommarhus som inte kräver en massa tillsyn, pas-
sar hela familjen:
–Vinön är lite speciellt, med yrkesfiskare och ett

gammalt värdshus och bara 90 fastboende. Vi är
ungefär dubbelt så många sommargäster. Och jag
tycker att det är bra att det är en färja och inte en

bro dit. Man kan inte lösa alla problem genom att
sätta sig i bilen och köra någonstans, så man tving-
as hitta på och göra något av det man har. Vi åker
dit med proviant, och sedan gårvi promenader, tit-
tar på kor, läser och spelar spel. Något i den
begränsningen ärväldigt, väldigt skönt.

anna braw

Kristofer i S:t Jacobs kyrka, Stockholm.
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bara 13 kilometer från centrala Örebro ligger
Svenska kyrkans kursgård Solliden inbäddad i
en naturnära indyll. Den som har cyklat leden
Lången runt har förmodligen lagtmärke till gården
vid sjön Långens nordligaste strand.
Sedan augusti förra året jobbar prästen Daniel

Keber här på halvtid. Han har fått i uppdrag att
utveckla Sollidens profil och att ta vara på gårdens
potential.
– Solliden nyinvigdes efter en om- och tillbygg-

nation för ett par år sedan. Man kan säga att det är
en växtplats under utveckling. Det hålls i dagsläget
retreater, läger, kurser och konferenser året om, och
långsiktigt är tanken att det också ska finnas ett
pågående gudstjänstliv här, sägerDaniel Keber.
Sollidens byggdes som sommarställe till

familjen Israelsson på 1930-talet. 1959 såldes det till
Olaus Petri församling och sedan 1982 ägs Solliden
gemensamt av Svenska kyrkans för-
samlingar i Örebro. En av nyheterna efter ny-invig-
ningen är kapellet som rymmer 50 personer. Ett
ljust utrymmemed högt i tak och utsikt nermot
sjön.
– Solliden är en slags förlängning av alla försam-

lingar i Örebro och här finns möjlighet att i en vack-
ermiljö fördjupa det somman normalt jobbarmed
i församlingarna, sägerDaniel Keber.
Men det är långt ifrån enbart kyrkliga arrange-

mang som hålls på Solliden.
– Lokalerna ärmycket uppskattade som kurs-

och konferensanläggning och vi får bokningar från
alltifrån kommun och landsting till banker och
andra företag, berättarDaniel Keber. Också en del
privata bokningar görs för fester och högtider.

den utbyggdamatsalen och tillskottetmed fler
gästrum gör attman kan ta emot ett 50-tal övernat-
tande gäster. Något som utnyttjas inte minst på
somrarna då det är bokat för konfirmationsläger.
Utöver halvtidstjänsten på Solliden jobbar

Daniel också halvtid med samfällighetens konfir-
mationsarbete.
–Tidigare hade jag en mer traditionell präst-

tjänstmed dop, vigslar och begravningar.Att börja
jobba på Solliden och med konfirmationsarbete var
ett sätt förmig att utvecklas, både personligt och
yrkesmässigt. Jag tror attman växer av nya utma-
ningar. Samtidigt tror jag att växande är något som
tar tid och inte går att forcera.
Som präst är arbete med andligt växande en del

avvardagen förDaniel Keber.
–Andra människor, inte minstmin farmor, har

betyttmycket förmin egna andliga utveckling. När
jag var liten berättade hon bibelberättelser förmig

VÄXANDE

En plats som
vibrerar av liv
En byggnad kan vara ganska tråkig,men en byggnad kan
också leva. Solliden ärmer än bara betong och brädor. Det
är en plats som vibrerar av liv, året om.
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och hon delade också med sig av sin personliga tro.
Där fick jag näring förmitt eget växande. Under
livets fortsatta gång har jag sedan möttmånga män-
niskor som har bidragit till min utveckling som
människa. Jag tror attman behövervarandra. Ett
ensamt träd ärväldigt utsatt, men i en trädgård har
du hjälp av andra runtomkring. Därför tror jag att
mötesplatser och gemenskap ärviktigt.
– Omman talar om tro så är ett avmina växttips

att våga prova på att söka sig till en församling. På
många platser finns alphakurser, en slags grundkurs
i kristen tro, eller så kallat katekumenat, vuxenun-
dervisning. Man kan också ha enskilt katekumenat.
Då träffarman en präst och samtalar på tu man
hand. Jag tror att det är berikande att få spegla sina
egna tankarmot en annan människa.

solliden badar i ljus mot en fond av gröna nyanser.
Det är nästan så attman kan höra hur det knakar av
växtkraft i träd och buskar.
– Skapelseberättelsen säger oss att Gud tycker

om ettmyller av liv. Man kan riktigt se hans glädje i
växande och mångfald, sägerDaniel Keber.

lina hagström

Namn: Daniel Keber.
Ålder: 40.
Familj: Fru och två barn.
Yrke: Präst.
Intressen: Film, mest science
fiction och romantiska kome-
dier.
Blir glad av: Att komma hem
ochmötamina barn.
Det bästa med sommaren: Solen och värmen.
Får mig att växa: Utmaningar.

Växa genom vandring

vårt rastlösa inre drar oss mot
horisonten. Ut frånAfrikas
savanner gick vi för länge sedan
till världens alla hörn. Och vi har
inte slutat att gå. Att vandra
under tidig sommar tillhör det
skönaste. Vi behöver bara gå ut
genom dörren så finns vägen där
och sträcker sig vidare. Att vand-
ra ensam kan vara gott, att vand-
ra tillsammans har sitt värde.
I alla världsreligionerna finns

vandringen med som ett tema.
Inom kristendomen kallas den
pilgrimsvandring. En pilgrim är
på väg, hon är inte framme. Det
finns en smak av uppbrott, av
nyfikenhet. Genom Närke har
pilgrimervandrat i gångna tider.
Nordens mest kända pilgrims-
mål ärNidarosdomen iTrond-
heim.Andra mål är Jerusalem,
Rom eller Santiago de Compo-
stela.

de yttre målen speglar sig i de
inre målen. Vi är på väg från vag-
gan till graven. En inre resa är
människans största resa. Hur
kommer det att vara på den
andra sidan? Just nu ärvi här!
I Sverige har pilgrimsvand-

randet blivit populärt igen under
de senaste åren. Tusentals män-
niskor ger sig ut på vandring.
Ibland på de kända lederna, ofta-
re i hemtrakterna. I Vadstena
finns ett pilgrimscenrum som
samlar denna nya rörelse.

också i örebro inbjuds det till
pilgrimsvandringar. Den 18 juni
kommer en grupp att ge sig upp
i Kilsbergen för en dag avvand-
ring, samtal, nya vänskaper och
bön.

björn helgesson

Boktips:
Lindström, H-E: Pilgrimsliv.
Handbok för vandrare.

Webbtips:
www.pilgrimscentrum.com

Människan är en vandrare.
Våra långa ben lockar oss att sträcka ut.

VILL DU VANDRA?
Pilgrimsvandring i Kilsbergen 18/6.
Förträff 17/6 kl. 19.00–21.00 i Olaus Petri församlingshem,
för att prata om skoskav och annat praktiskt.

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/orebro
Frågor och anmälan till bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se
019 – 15 46 86.



en enkel kransmed pärlor
ligger i min hand. Några av
dem är runda andra är
avlånga. Den gyllene pärlan
påminner om att det finns
någon som vakar övermig.
Den påminnermig om det
verkligt viktiga i livet. Den
heliga närvaron. ”Du är
gränslös. Du är nära. Du är
ljus och jag är din”.
Det är en frälsarkrans som

ligger i min hand. Ett
modernt radband som består
av 18 pärlor: Tolv runda och
sex avlånga. Varje pärla har en
egen betydelse och mening,
men det är genom att använ-
da pärlorna som deras
mening fördjupas.

berättelsen om
frälsarkransens
tillkomst är his-
nande. Martin Lönnebo hade
nyligen pensionerats från sin
tjänst som biskop i

6 svenska kyrkan örebro

Linköpings stift. Nu befann
han sig i Grekland på båtluff.
Det klarblå lugna vattnet
blåste plötsligt upp, vågorna
blev allt högre och Martin
befann sig plötsligt mitt i en
alldeles för tidig höststorm.
Båten tvingades in till hamn
och på den lilla ön som blev
en tillfällig bostad för honom
började han skissa fram fräl-
sarkransen. Du som är nyfi-
ken på att veta mer om fräl-
sarkransen gå in på
www.verbumforlag.se och
sök efter frälsarkransen.

anna apell källström

vardagsnära…
NUMRETS PRYL FRÄLSARKRANSEN ”Älskar gör du bäst med gärningar. Om du vill

glädja någon, gör då det som gläder. Vänta inte till i
morgon. Och var inte rädd. Du behöver aldrig göra
mer än vad du kan.” biskop em martin lönnebo

1. Många församlingar anordnar
retreater, men vad innebär det?
1 Tystnad och eftertanke.
x Bilkörning med högmusik.
2 Läran om olika fågelarter.

2. Vilken bön lär sig konfirmander-
na på sin konfirmationsläsning?
1 AveMaria.
X Fader vår.
2 Härlig är jorden.

3. Det finns ett antal kända pil-
grimsmål, vilket alternativ är rätt?
1 Stockholms slott.
X Santiago de la Compostela.
2 Louvren.

4. Fastan är en period av 40 varda-
gar som infaller mellan
1 Askonsdagen och påsk.
X Midsommar och slutet

av sommaren.
2 Jul och fettisdagen.

5. Vilken symbol symboliserar
den Helige ande?
1 Ett hjul.
X En koltrast.
2 En duva.

Vad vill DU vinna?
Boken Kyrkkaffe av Anna Braw,
boken Kärnfrisk familj av N-B &M
Mauritson, en Frälsarkrans med
bok eller en mjuk Jesusdocka?

Tävling:

BOKTIPSET
GRÖNA SJÄLAR OCH
ANDLIGA TRÄDGÅRDAR
Trädgård – ett livsverk, Själen – ett livsverk.
Vad sägs om: Själens kraftkälla, Höstkärlek,
En oas i skogen,
Trädgården som själens
läkare. Det är några
kapitel väl värda att läsa
och begrunda, som
väcker längtan efter
trädgårdens vård och
själens vård. En bok att
hämta inspiration ur:
Som om det vore en
andlig plats. Nästan en religiös upplevelse.

CDTIPSET
SOMMAR VID TORPET – hyllning till natu-
ren och svensk folkton
Intåget i sommarhagen,
Fjäriln vingad syns på
Haga,Änglamark, Uti vår
hage, Gotländsk som-
marnatt är några av
melodierna på denna
skiva. Klart svensk, lite
lagom och så olika symfoniorkestrar som
spelar. Jodå Barfotavisa ochVisa vid mid-
sommartid finns med…

Välj ett, kryss eller två vid varje fråga ochmejla eller skicka in svaren senast den 22 juni märkt
med ”Tävling nr 2” samt namn och adress till: orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se
Eller Örebro –Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storg. 27, 703 63 Örebro.

ÅTERKOPPLING
Reklam&Religion i ideell kampanj
Svenska kyrkan var en av sponsorerna till
den ideella kampanjen ”Bry dig om en
annanmamma påMors
dag”. Initiativtagare var
reklambyrån Strateg.
Församlingar och
enheter liksom
andra sponsorer gav den
välgörande kampanjen
uppmärksamhet på olika sätt! Pengarna
som samlades in gick direkt till Kvinnohuset
i Örebro.

Grattis!
Maja Ekström, Karin Ohlson och Christian
Lehmann Gisler. Ni vann i förra numrets
tävling och vinsterna är skickade.

VÄLKOMMENATT GILLA OCH TIPSAOMWWW.FACEBOOK.COM/SVKOREBRO

Odlingsset
Allsång, 15 delar. www.ikea.se

SOMHEMMA
FAST UTOMLANDS

Svenska kyrkan har en
liten vikbar karta med
”Bra-att-ha-adresser”
när du reser. Kartan kan
laddas ner eller beställas på
www.svenskakyrkan.se
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…söndagsöppen
EN DEL AV DET SOMHÄNDER I SVENSKA KYRKAN ÖREBRO 1 JUNI – 1 SEPTEMBER

Mer information om Svenska kyrkans gudstjänster,
möten och aktiviteter hittar du i programinformationen

varje fredag i Nerikes Allehanda, i församlingsbladen och på
www.svenskakyrkan.se/orebro

GUDSTJÄNSTER
2/6 kl 07.00 i Skeppsta. Gökotta.
Samling vid Täby kyrka kl. 06.30.
Medtag fikakorg samt något att
sitta på.

12/6 kl 10.00 i Olaus Petri kyrka.
Högmässa. Avtackning av de tre
diakonerna Gunilla Sandlund, Ulla-
Stina Nyman och Kerstin Embret-
zen. Sång av Olaus Petri Cantores.

12/6 kl 15.00 Hjälmarbaden, pavil-
jongen vid sjön.Gudstjänst i natu-
ren. Åke Sonesson. Spelmänmed
nyckelharpor. Medtag kaffekorg.

3/7 kl 10.00 vid S:t Mikaels kyrka.
Friluftsgudstjänst.

14/8 kl 14.00 i Snarve, Edsberg.
Friluftsgudstjänst. Samarrange-
mangmed Västernärkes hembygds-
förening. Efter gudstjänsten under-
håller Maj Fryxell ochWivi Eriksson.
Kaffe kommer att serveras, men ta
gärna med egen kaffekorg!

MUSIK & KONSERTER
2/6 kl 10.00 i Olaus Petri kyrka.
Högmässa på Kristi Himmelsfärds
dag, Olaus Petri Musikkår spelar
från kyrktornet kl.09.45 samt i guds-
tjänsten. Olaus Petri Vocalis sjunger
engelsk körmusik av bl.a. Charles V.
Stanford och Gerald Finzi.

11/6 kl 19.00 i Längbro kyrka
Gospelkonsertmed Längbro
Gospel och Längbro kyrkokör under
ledning av Henrik Wing.

24/6 ca kl 16.30 i S:t Mikaels kyrka.
Musikgudstjänst.

1/7 kl 19.00 i S:t Nicolai kyrka.Öre-
bro läns folkmusikförbund. Zorn-
märkesuppspelningar.Medverkan-
de: Riksspelmän från hela Örebro län
samt storspelmännen Kungs Levi
Nilsson från Leksand och PersHans
Olsson från Rättvikm fl. Inträde.

2/7 kl 18.00 i Kräcklinge kyrka. Kör-
konsert med Sct. Severins kör från
Danmark och Dal Segno kören.

28/8 kl 19.00 i Adolfsbergs kyrka.
Sensommarkonsert med kören Pri-
mula Veris.

BARN& FAMILJ
7/6, 9/6, 14/6, 16/6 kl 14.00-17.00,
ute vid Adolfsbergs kyrka.Öppen
förskola.

Varje tisdag 7/6-16/8 kl 13.30-15.30.
Hjärsta gård, Hj Bergmansv. 162.
Sommarcafé

13/6, 20/6 kl 9.30-12.00 samt 9/6,
16/6, 23/6 kl 13.30-16.00 i Längbro.
Öppna förskolan har sommaröppet.
Ta med egenmatsäck (frukt och vat-
ten kommer finnas). Vi tänder gril-
len för de som vill grilla!

16 juni är sista dagen för öppna för-
skolan Olaus Petri, 18 juni stänger
lördagspappis.
Terminsstart i höst: Öppna försko-
lan och Pappis startar v.35, måndag
29 augusti.

27/6-15/8 i Nikolai prästgård. Kl
12.30- 16.00 Måndagar- Sommar-
café för Öppna förskolan.

12/7 kl 13.00-17.00 i Tångeråsa kyr-
ka. Barndag. Församlingens barn
och ungdomsverksamheter inbju-
der alla barn till lek och pyssel.

2-5/8 Svenska Kyrkans familjeläger
på kursgården Solliden vid Lången.

FINSK VERKSAMHET
IMIKAELS FÖRSAMLING
Finsk verksamhet i
Mikaels församling
Kesäajan tapahtumaMikaelin
seurakunnassa
17.6. klo 17.00 Hjärsta gården (Hj.
Bergmansväg 162). Grilli-ilta.
Tutustutaan uuteen pappiin Janne
Wallgreniin sekä kuoronjohtaja Rut
Svedbergiin.

ANNAT PÅ GÅNG!
7/6-17/6 Sommarkyrka i Adolfs-
bergs kyrka. Öppet tisdag-fredag.
kl 14.00-17.00.
Aktiviteter se Hemsidan.

23/6 kl 9.30-11.30 i Prästgårds-
parken vid Almby församlingshem.
Tjuvstart på midsommarfirandet
med Spelmanslaget. Tillsammans
sjunger vi, dansar kring midsom-
marstången och äter tårta.

11-31/7 Sommarkyrka i Tångeråsa,
varje dag 13.00-17.00
Öppen kyrka, café, hantverksför-
säljning, bygdemuseum, föreläs-
ningar, musik mm.
För program se www.tangerasa.se

22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8
kl 14.00 i Längbro församlingshem
Sommarcafé. 9/6, 16/6, 23/6
kl 16.00-18.00 Glasscafé.

24/6Midsommarafton
vid S:t Mikaels kyrka
Kl. 9.00 Avfärd för blomplockning.

Vi samlas på kyrkans parkering,
Hjärstav 33, vi samåker i egna bilar
och var och en har med sig egen
fikakorg. Därefter hjälps vi åt att klä
midsommarstången.
Kl. 15.00Midsommarstången
reses, sång, dans och lekar. Folk-
danslaget Nerkia medverkar. Det
finns möjlighet att köpa fika.

28/6-19/8 i Nikolai prästgård.
Tisdag-fredag kl. 12.30-16.00
Sommarcafé. Onsdagar- Allsång
med våra sommarjobbande
musikungdomar.

13, 20 och 27 juni kl 11.00-14.00.
Våffelmåndagar för alla åldrar i
juni. Kom och njut av goda våfflor
och fin gemenskap ute i trädgården
vid vårt församlingshem, Sofiag-
atan 2B. Vid dåligt väder är vi inom-
hus i lilla salen.

Kyrkoårets
Trefaldighetstid
Den gröna färgen som vi nu
ser i våra kyrkor och på
prästernas och diakonernas
klädsel är kyrkans ”vardags-
färg” samtidigt somden
symboliserar växande.

trefaldighetstiden infaller under
sommarhalvåret just då naturen är
sommest blommande.Vägrenen är
full av klöverblommoroch bin surrar
i luften för att hitta nektar. Naturen
klär sig i grönt och allting växer runt
omkring oss.Växandets och mogna-
dens process speglas också i kyrko-
året och i kyrkorummet.Trefaldig-
hetstiden är den längsta delen på kyr-

koåret och de olika söndagarnas tex-
ter och teman vill betona vårt inre
växande ochmognande sommänni-
skor och kristna.

trefaldighetstiden inledsmed
HeligaTrefaldighets dag som infaller
den 19 juni och avslutas först i och
medDomsöndagen, kyrkoårets sista
helgdag, som i årärden 20 november.

På Heliga trefaldighets dag firas
Treenigheten. Fram till denna dag
har kyrkan firat tre stora högtider: jul
(Faderns inkarnation), påsk (Sonens
uppståndelse) och pingst (Anden
som gavkraft åt lärjungarna). Fadern,
Sonen ochAnden ingår i den heliga,
himmelskaTreenigheten.

anna apell källström

27 juni – 31 juli i S:t Nicolai kyrka

Kvällssång
Med våra sommarjobbande
musikungdomar.
Vardagar kl 19.30,
lördagar & söndagar kl 17.30.



svenska kyrkan örebro

Kurt Finlöw
– Omväxling i den svenska
naturen, fotvandring i
Alperna.

Vad är
sommar
för dig

Frida Damberg
– Att få sommarlov.

Maud Bergström
– Åka ut på landet.

Arne Nordström
–Motsats till vinter, att
kunna vara ute, inte tänka
på kläder, resor uppleva Sve-
rige. Det är liksom lättare.

Elvira Eberfors
– Sommarstuga och
kompisar, resor.

?

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 foto: pär westling

text: anna apell källström

du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nå1n sätter fart, sångraden känner
du igen, eller du kanske ärmer hemmastadd med Den
blomstertid nu kommer? Skolavslutning i kyrkan och fullt
med sommarklädda barn i bänkarna. Sommartider hej hej
sommartider hej… är kanske din melodi eller tillhör du
dem som tycker att Sommarn är för kort det mesta regnar
bort… Det finns nog en sommarlåt för varje musiksmak.

vad betyder sommaren för dig? Längtan till landet eller
en skön resa. Du tillhör kanske de som inte planerar som-
maren över huvudtaget. Det kanske betyder jobb, jobb,
jobb eftersom du är student undervinterhalvåret. Det kan
också vara så att du inte harmöjlighet att åka på semester
för kassan tillåter det inte, något annat kom emellan.

sommar är nog ändå förväntan. Nu kan jag hänga undan
vinterkläderna, nu går jag barfota så mycket jag bara kan,
varje gång du tar av dig skorna så medge att det känns
skönt. Picknick i parken, gräva på kolonin, korvgrillning i
kvällningen. Sköna svalkande bad, du kanske var i redan
vid islossningen. Jag ska inte glömma myggornas kamp
mot oss eller vår kamp mot dem heller.

någon skönjer en skapare i naturen, en annan tar det för
givet att blommorna blommar, en tredje njuter av att bara
se det vackra. Jag förundras varje år över naturens åter-
komst efter en lång mörk vinter. Jag står på Holmen och

tittar påWadköping rakt över ån
och minns att det inte var länge sedan det var 15
minusgrader och nu är det 25 plusgrader. En
skillnad på 40 grader. Vem kan tänka sig att det

blir kortbyxeväder närman står där i kalla vintern och
huttrar eller tvärtom hur kan det bli snö och kallt när det
nu är så varmt. Här i Norden lär vi oss leva med årstider-
nas växlingar. Ibland menar jag att det är för väl att det inte
är sommar året om eller vinter året om, men på något sätt
längtar jag ändå mest efter sommaren och innerst inne
önskar jag mer sommar och mindre vinter. Visst försvarar
jag årstiderna vad annat kan jag göra eftersom det är här
jag lever.

någon letar en förklaring i naturlagarna och någon
annan förklararmed att det måste finnas en Gud bakom
allt. Ena stunden ser jag Skaparen bakom allt och andra
stunden ser jag naturlagarna, hur som helst är sommaren
underbar. För övrigt gillar jag Psalm 201 i psalmboken: En
vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar, nu
smekervindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och
solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden,
förkunna sommartiden. Sista raden i sista versen: I para-
dis han huld och vis mig sist skall omplantera där intet
vissnarmera. Det är så det kan kännas när sommaren trä-
der in efter den kalla vintern, låt den aldrig ta slut.
Glad sommar alla läsare!

pär westling

Sommar

livsviktig…


