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Krönika
ingemar söDerström

Att ge och att få
vilken tillfredsställelse det är att göra någon 
jag tycker om glad med en julgåva! Att se hur 
ansiktet lyser upp. Märka att den kom till glädje. 
Gåvorna kan vara många fler än julklappar. Tid 
för vännen. Tröst och uppmuntran för den som 
behöver det från mig.

Det finns en glädje också i att vara en ano-
nym välgörare. Det visste biskopen Nicolaus, 
senare kallad Sankta Claus. Det visste Karl-Bertil 
Jonsson. Det vet du som har lagt en slant i en 
insamlingsbössa. 

Det är viktigare nu än någonsin att vidga cirk-
larna för givandet. Ditt och mitt bidrag gör skill-
nad för dem som lever i tuffa livssituationer. Och 
kan bli stöd i kampen för rättvisa i världen.

jag tar ofta mycket av det jag har i livet för givet. 
Men: Givet av vem? Jag tänker på dem som 
har stått och står mig nära, föräldrarna som 
ville mig väl och gav sitt bästa. Livskamraten, 
barnen, familj och släkt. Lärare och ledare. 
Ungdomsvänner och arbetskamrater. Andra jag 
mött på vägen.

Och bakom alla dessa en anonym givare: liv-
givaren, som gläder sig över att vara din och min 
välgörare. Gud själv, som hållit sitt ansikte dolt. 
Men som ger sig till känna i barnet som föds i ett 
stall. Som vi firar och sjunger underbara sånger 
om i Jul: Jesus.

Advent och jul är tid att påminnas om och 
tacka för allt det goda jag fått. Jag lever och 
andas, är försörjd med det jag behöver, har skyd-
dats för värre skador. Och kan berika andras 
tillvaro.

Läge att sjunka ner i kyrkbänken. Höra härlig 
julmusik, stämma in i gamla psalmer och smaka 
på nya, få ord till tröst och inspiration i predikan. 
Varmt välkommen till din kyrka i advent och jul!

Hela 126 847 kronor samlades in när Svenska kyrkan och Örebro 
Hockey arrangerade en välgörenhetsmatch i november – pengar som 
skapar hopp för vålds-utsatta kvinnor och barn på hemma- och bortaplan. 
Spelaren som tog välgörenhetsmatcherna till Örebro är själv inte förvånad.

– Engagemanget är jättestort, säger Jared Aulin. 

TEXT: CeCiLia anDerssOn  FOTO: ULLa-Carin eKBLOm

”Är man i ett läge 
där man kan hjälpa 
andra har man ett 
ansvar att göra det”

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

redAktion för dettA nummer
Cecilia Andersson, Andreas Axinge, therese blixt, Jenny 
Holmberg, Lisbet kjellin, kristina Lindström, Helena  
stenbäck, eva von Walter, Pär Westling.

svenska kyrkan, storgatan 27, 703 63 örebro
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se 

Lokal utgivare: ingemar söderström, kyrkoherde för 
 örebro pastorat, 019-15 46 01 eller 
ingemar.soderstrom@svenskakyrkan.se
nästa nummer utkommer 27 mArs 2015.
kontaktuppgifter till svenska kyrkans församlingar och 
gemensamma verksamheter i örebro finns på webben 
www.svenskakyrkan.se/orebro och i eniros katalog.

TEMA: ATT GE OCH ATT FÅ

Rledan under sin första säsong ville Örebro 
lHockeys nyförvärv, kanadensaren Jared 
lAulin göra skillnad. Den gången tog han 

initiativ till det stora gosedjurskastet, mer känt 
i Nordamerika som ”the teddybear toss”. Efter 
slutsignal uppmanas hockeypublikens yngre del-
tagare skänka mjukisdjur till bättre behövande 
i ett gemensamt – och visuellt effektfullt – kast 
mot rinken. 

– Vi ville uppmärksamma de barn och familjer 
som tvingas bo på sjukhus över julen, berättar 
Jared Aulin som menar att han, som hockeyspe-
lare och offentlig person, har ett ansvar att hjälpa. 

– Vi är lyckligt lottade att få spela hockey på 
elitnivå och det är viktigt att vi inte tar våra jobb 
för givna. Jag är ju i ett läge där jag kan synliggöra 
människors behov av hjälp och då gäller det att 
förvalta den förmågan väl.

2012 var Jared Aulin också först med idén om 
en välgörenhetsmatch med syfte att samla in 
pengar till Nyckelfondens medicinska forskning. 
Örebro Hockeys klubbledning gillade inslaget 
och har gjort välgörenhetsmatchen till en årlig 
tradition sedan dess. Och arrangemanget har 
växt – förra året samlade Örebro Hockey och 
Svenska kyrkan in över 83 000 kronor till hem-
lösa och utsatta i Örebro och Kumla inför julen.

– Hemma i Nordamerika gör nästan alla lag 
insatser för att hjälpa behövande och jag ville 
göra samma sak i Örebro. Jag räknade med ett 
ganska svalt intresse eftersom det var nytt för 
örebroarna, men det slutade med att vi blev 
positivt överraskade, nästan chockade, över hur 
mycket pengar folk skänkte. Det var roligt att se, 
säger Jared Aulin.

Jared Aulin tycker välgörenhetsmat-
cherna fungerar som en ”reality check” 
– många får upp ögonen för vad som 
faktiskt sker i världen. ”När dessa 
viktiga frågor lyfts kan vi inte längre 
blunda för verkligheten” säger han. 
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•

Och sedan dess har örebroarnas generositet 
berört Jared på flera sätt.

– Engagemanget att hjälpa andra är jättestort 
och det finns många varma hjärtan som bryr sig, 
det är därför jag trivs så bra här. Jag hade inte 
kunnat spela i någon annan stad under den tuffa 
perioden då min mamma gick bort, det hade varit 
omöjligt utan det enorma stöd jag känner från vän-
ner, lagkamrater och supportrar här i Örebro.

jareds mamma patricia aulin kämpade mot cancer, 
och rycktes bort från jordelivet i början av oktober. 
Hon blev 58 år.

– Det är tufft. Hon var en otroligt godhjärtad 
person. Hon brydde sig och tog hand om andra 
människor, även dem hon inte kände, säger Jared.

Patricia Aulin är ett bevis på att vi aldrig ska 
förvänta oss att få någonting tillbaka, menar 
Jared som är noga med att han inte tror på karma 
i meningen att våra goda handlingar betalas till-
baka. 

– Jag kan inte tro det. Hur förklarar man i så fall 
att mamma som alltid varit så vänlig och givmild 
tvingades kämpa mot sin cancer, detta monster? 
Nej, jag tycker vi ska vara hyggliga mot varandra 
utan att förvänta oss någonting tillbaka. 

Men är det inte därför vi ger – för att vi hoppas få 
i gengäld? 
– Är man i ett läge där man kan hjälpa andra har 
man ett ansvar att göra det. Men visst, jag tror på 
en högre makt. Vi bad för mamma dagligen och 
hon levde fyra månader längre än vi vågat hoppas 
på, så mirakel kan ske. Jag är också fast övertygad 
om att cancern dött men att mamma lever vidare. 
Nu är hon någon annanstans och vakar över mig 
med ett leende.  

Julen firar Jared med familj och släkt – för-
hoppningarna är att det blir en samling i Örebro.

– Vi försöker se till så att alla, ungefär 25 perso-
ner, kan komma hit och fira jul hos mig. Det vore 
den bästa julklappen.

   

126 847 kronor skapar hopp för våldsut-
satta kvinnor och barn – hit går pengarna 
totalt samlades 126 847 kronor in till vålds-
utsatta kvinnor och barn i samband med 
välgörenhetsmatchen den 13 november, som 
arrangerades av svenska kyrkan och örebro 
Hockey. Pengarna finansierar två viktiga projekt 
på hemma- och bortaplan.
Kvinnohusets sommarläger. På hemmaplan 
går pengarna direkt till kvinnohuset i örebros 
första sommarläger, där kvinnor och barn som 
bor eller bott på kvinnohuset får möjlighet till 
några dagars avkoppling i skyddad miljö.
Solcellsanläggning till Panzisjukhuset. På 
bortaplan går pengarna till bygget av den sol-
cellsanläggning som ska säkra elförsörjningen 
under operationerna vid Panzisjukhuset i kon-
go-kinshasa, där över 40 000 patienter hittills 
behandlats inom projektet för överlevare  
av sexuellt våld.  
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TEMA: ATT GE OCH ATT FÅ

”Vi ger av vår tid till andra”
En spelar romersk soldat för att ge barn av vår tid en glimt av bibelns budskap. 
En annan delar ut varm choklad i vinterkvällen åt frusna ”O, Helga Natt”-besökare. 
En tredje ”vandrar” på nätet och svarar på ungdomars om sex, relationer, mobbing  
och religion. Gemensamt för dem är att de ger av sin tid. Men varför gör de det? 

TEXTEr: ingaLiLL Bergensten FOTO: anDreas HYLtHÉn

”En mycket tacksam uppgift”
man kan ge av många saker förutom pengar, säger sven-
erik eriksson och räknar upp några: tid, omsorg, kärlek.

det visar sig att han ger av samtliga. 
vi träffas i Adolfsbergskyrkan. det är där han har ett 

av sina återkommande engagemang – som soldat i 
den romerska hären. denna roll spelar han med stor 
inlevelse både till påsk och till jul då olika barngrupper 
kommer för att få uppleva det kristna budskapet.

– ungarna tycker att det är häftigt att förflyttas 2000 
år tillbaka i tiden. det klarnar för dem varför vi firar jul 
och påsk, förklarar den före detta brandmannen med 
en dialekt som tydligt avslöjar hans uppväxt i stock-
holms skärgård.

– Jag är inte det minsta religiös, förklarar sven-erik 
med emfas.

– Jag tror på Jesus kristus i stället!
 sven-erik är bergfast övertygad om att det finns 

ett liv efter detta hos Gud. och han pratar med Gud 
varje dag och upplever Guds ledning att göra olika 
saker. som att skänka bort pengar. eller åka och besöka 
någon.

– Jag har vissa människor som jag besökt varje vecka i 
många år. varje torsdag brukar jag hämta matlåda åt en 

man som sitter i rullstol. då påminns man om hur bra 
man själv har det.  

sven-erik har med sig en svensk flagga till inter-
vjun. den brukar han använda då han håller före-
drag om korsriddarna. en svensk korsriddare fick 
nämligen en uppenbarelse år 1157 att skapa en 
flagga med ett gult kors på blå botten. 

– korsriddarnas egentliga uppgift var att ta 
hand om fattiga och sjuka. fast det man mest 
hör talas om är deras krig, förklarar sven-erik 
som spelade korsriddare under den med-
eltidsdag som Adolfsberg och mosjö-täby 
församlingar arrangerade i höstas. 

förutom medverkan i ”jul- och påskstoryn”, 
som sven-erik kallar dessa bibelberättelser, så 
har han varit engagerad som nattvandrare under 
tävlingen talangjakten i brunnsparken ihop med 
en grupp från Adolfsbergskyrkan. 

– en mycket tacksam uppgift. vi har otroligt många 
fina ungdomar i sverige. men dem hör man inte talas 
om så mycket. 

varför gör han då allt detta för sina medmänniskor?
– man får så mycket av att engagera sig för andra. 

det är roligt att ställa upp. detta är torsten erikssons 
enkla och kärnfulla förklaring till varför han erbjöd sig 
att vara en av många frivilliga från svenska kyrkan som 
delade ut varm choklad under fjolårets ”o, Helga natt”-
evenemang på stortorget i örebro. 

ställt upp för olika organisationer har torsten gjort 
mycket i sitt liv. när vi pratats vid en stund framkommer 
det att han faktiskt jobbar ideellt för både hockeyn, fot-
bollen, bandyn och basketen i örebro på sin fritid. och 
så svenska kyrkan från och med i fjol.

Att torsten, som inte varit så flitig kyrkobesökare i sitt 
64-åriga liv, hittade till svenska kyrkan berodde på väl-
görenhetsmatchen som kyrkan hade i fjol i samarbete 
med örebro Hockey. torsten är nämligen matchvärd 

för örebro Hockey och ständigt på plats i hallen. 
– Jag såg hur de stod och skramlade med bössor och 

så efterlyste de folk som ville ställa upp på ”o, Helga 
natt”. och det ville jag. Jag tycker att det är roligt att 
vara ute och ha kontakt med folk.  och kyrkan är bra.

Chokladutdelandet var tacksamt. människor var 
glada för lite värme i kylan. och torsten stortrivdes med 
sin uppgift. 

– fast jag frös om fötterna, konstaterar han. 
detta stoppar dock inte torsten. 
– Jag har anmält mig till att dela ut varm choklad i år 

också, säger han bestämt.
– och kanske behöver de någon som delar ut psalm-

böcker också och går omkring och tar upp kollekt?

”Det är roligt att ställa upp”

Torsten Eriksson



Vill du också ge av din tid? Vi har plats för dig.
På www.svenskakyrkan.se/orebro/ideell kan du läsa mer om och 
anmäla dig till olika ideella uppdrag inom svenska kyrkan i örebro. 
du kan också ringa vår informationsservice på 019-15 45 00, så får 
du hjälp vidare. informationsservice finns på plats klockan 09.00–
16.00 varje vardag i kyrkans Hus på storgatan 27. om du ringer, får 
du även tag på oss fram till klockan 17.00 måndag–torsdag (den 23 
december och den 5 januari stänger vi dock klockan13.00).
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”Vi ger av vår tid till andra”
jag tycker att alla borde ha någon att prata med. så förklarar isabelle 
Wiklund, 20 år, att hon varje vecka året om lägger minst fyra timmar, 
ofta det dubbla, på att nätvandra i svenska kyrkans regi.

samtal för unga kallar kyrkan sig då man är ute på nätet.  eller ”sam-
talforunga” som man heter på de forum isabelle och två andra repre-
sentanter för svenska kyrkan i örebro vistas.

– vi är där många unga chattar, alltså pratar via skrift, förklarar isa-
belle som hållit på med denna fritidssyssla i flera år nu. då hon började 
gick hon på gymnasiet.  

– Jag har ju både min mamma, min syster och flera kompisar att prata 
med om viktiga saker. men det finns jättemånga ungdomar som inte 
verkar ha någon att prata med, säger isabelle.

så i stort sett varje onsdagseftermiddag och en dag i helgen sätter hon 
sig, slår på datorn och loggar in på tre-fyra forum för samtal på nätet.

ofta startar samtalen med att isabelle lägger ut typ: ”Hej, hur mår du? 
behöver du prata om nåt så finns jag här.”

och prata vill ungdomarna verkligen. 
– det verkar som om många är väldigt ensamma. de har inte någon i 

familjen att prata med och kanske inte ens en kompis de vågar fråga om 
känsliga saker. men jag är en anonym person som de vågar prata med 
om sex, relationer, alkohol och det som händer i skolan.

vad är det då för frågor som isabelle får svara på?
– när det gäller sex frågar tjejer ofta om var man kan få tag i preven-

tivmedel. och vad de ska göra när de inte vill ha sex men killen ändå är 
på och tjatar. killar undrar en del över vad tjejer gillar.

vad svarar du på det?
– Att det är olika. och att det är bra att prata om det med den det gäl-

ler. killar frågar också en del om hur länge man bör vänta med att ha 
sex. om det måste ske på första dejten, eller hur länge tjejer tycker att 
man ska vänta.

– Alldeles för många samtal handlar tyvärr också om mobbning. 
får du många frågor som rör religion?
– nej, inte så många. och dem lotsar jag oftast vidare till eva-mari 

karlsson-kempi som också jobbar som nätvandrare. 
– På söndagarna handlar samtalet ofta om saker personer gjort på 

lördagen som de ångrar. kanske att de gått hem med någon som de 
egentligen inte gillar. druckit för mycket och gjort bort sig. Jag lyssnar på 
deras walk of shame utan att döma dem. 

Du får ingen ersättning för alla timmar du lägger ner på dessa samtal 
på nätet. Vad är din belöning?

– Alltså jag tänker bara att alla människor borde ha någon att prata 
med. så länge jag orkar mentalt och hinner vill jag vara en sådan per-
son. någon som man kan anförtro sig åt och som tycker att alla förtjä-
nar en andra chans. 

– när en av mina ”stammisar” som jag pratat med under lång period 
berättade att allt löst sig för henne och tackade för mitt stöd. då kände 
jag mig glad.

Fotnot: De forum där Svenska kyrkans nätvandrare oftast vistas är Kam-
rat, Chathour, Emocore och den egna bloggen samtalforunga.blogspot.se

”Många ungdomar 
verkar inte ha någon 
att prata med”

Sven-Erik Eriksson

Isabelle Wiklund
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VARDAGSNÄRA …

GÅ EN KURS  
I ”NYFIKEN PÅ 
MARTIN LUTHER”

n Det är snart 500 år sedan 
Martin Luther spikade upp 
sina berömda 95 tester på 
slottskyrkan i Wittenberg. 
Och inför 500-årsjubileet  har 
du nu chans att lära dig mer 
om teologen, reformatorn 
och rebellen Luther – i stu-
dieserien «Nyfiken på Martin 
Luther». Välj bland en rad stu-
diecirklar, föreläsningar  och 
öppna träffar i flera försam-
lingar i vinter – läs mer och 
anmäl dig på www.svenska-
kyrkan.se/orebro/luther  

 

Numrets pryl: JULKLAPPEN
traditionen att ge en julgåva sträcker 
sig långt tillbaka i tiden; den som 
hade mer än andra i sin närhet skulle 
vara givmild i juletid. Bönderna 
kunde ge tjänstefolket extra mat och 
dryck och kanske ett ljus. De på fat-
tighuset fick också sin del. 

Själva begreppet ”julklapp” tros 
komma från en sed som är känd från 
1600-talet – man skrev ett lite ret-
samt rim på ett vedträ, klappade på 
dörren och sprang sin väg. 

Efterhand förändrades traditio-
nerna och man började dela ut indi-
viduella gåvor. På 1920-talet inleddes 
sedan att slå in klappen i fint papper.
Efterhand, med ökat välstånd, har 
handeln kring jul blivit något som 
diskuterats ur etiska perspektiv; 
varför all denna konsumtion, när det 
samtidigt finns så många som har det 
så eländigt? 

Som en konsekvens av detta reso-
nemang har det på senare år vuxit 

fram en flora av alternativa julklap-
par. I dag kan vi ge bort gåvor som 
kommer någon utanför den närmaste 
släkt- och vänkretsen tillgodo. Hjärt- 
och lungfonden, Stockholms stads-
mission och UNICEF och Svenska 
kyrkans internationella arbete ger 
oss möjlighet att sprida julklappar 
långt borta. 

För 226 kronor får till exempel 
fem barn på flykt en filt som håller 
dem varma över natten, för 57 
kronor kan vi köpa malarianät. Via 
internet kan gåvor som vi aldrig 
hållit i handen ges till en människa vi 
förmodligen aldrig kommer att möta. 
Julklappen har gått ifrån att vara den 
lite buselaka rimklabben till grannen 
i granngården, till att bli en vänlig 
klapp – eller kram – till någon vi ald-
rig mött, men som vi valt att öppna 
vårt hjärta inför.

HeLena stenBÄCK

Tävling
Vinn boken ”De glömde 
kvinnornas röst”, signerad 
av Dr Denis Mukwege

svenska kyrkan och örebro Hockey 
arrangerade en välgörenhetsmatch den                  
13 november med syfte att göra skillnad  
för våldsutsatta kvinnor och barn, på hemma- 
och bortaplan. Hälften av pengarna går till dr denis 
mukweges verksamhet vid Panzisjukhuset. vart går den andra hälften?

1. till ett sommarläger som kvinnohuset i örebro arrangerar sommaren    
2015, för första gången
X. till vårruset
2. till tjejjouren

Om du vet rätt svar, har du chans att vinna Birger Thuresons  
”De glömde kvinnornas röst”, signerad av Dr Denis Mukwege.  
Vi har fem pocketböcker i potten.

skicka in svaret märkt ”tävling nr 4” senast den 16 januari 2015 samt 
namn och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till örebro 
– mitt i livet, svenska kyrkan, storg 27, 703 63 örebro. Lycka till!

GRATTIS! Camilla Carlsson Lundgren, martin dehov och karl Hoff-
ner som svarade rätt i förra numrets tävling. en frälsarkrans och boken 
”Livets pärlor – meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet” 
har skickats med post.

• Köp presentkort på mat till 
hemlösa och utsatta. Föreningen 
RIA-Dorkas på Storgatan 29A  
har en öppen verksamhet, som 
bygger på kristen grund, för 
människor som på grund av 
missbruk, hemlöshet, kriminalitet 
eller brist på fungerande nätverk 
är socialt utsatta. Hjälp gärna 
genom att köpa ett presentkort 
på 100 kronor på till exempel Ica. 
Telefon 019-13 90 03.

• Bjud en utsatt på burgare. Gå 
till Mc Donald’s i Örebro och säg 
att du vill köpa ett bjudmål. Den 
första måndagen i varje månad 
går personal från RIA-Dorkas 
till McDonald’s och hämtar mål-
kupongerna, för att fördela dem 
bland sina besökare.

• Låt fler få fylla fem. Varje dag dör tusentals barn under fem års ålder för 
att de inte får tillräckligt med näringsrik mat, rent vatten eller sjukvård. 
Skänk pengar till Svenska kyrkans julkampanj ”Låt fler få fylla fem”.  
Sms:a LJUS till 72905 så ger du 50 kronor. Vill du ge mer? Kolla in 
svenskakyrkan.se/julkampanjen deller webbshop.svenskakyrkan.se

TRÄFFA OSS OcH cAROLA 
PÅ ”O, HELGA NATT” 7/12

n Varje år ljussätts vackra 
S:t Nicolai kyrka på ett 
magnifikt sätt i samband 
med Sveriges största jul-
konsert: ”O, Helga Natt”. 
Konserten äger rum sön-
dagen den 7 december på 
Stortorget klockan 17.00 
och visas i TV4 på julafton. 

Allsång varvas med scenframträdanden – i 
år är artisterna bland andra Carola, Peter 
Jöback och Sean Banan, med Gry Forssell 
som programledare. Svenska kyrkan finns 
på plats i folkvimlet för att bjuda på varm 
choklad på flera platser runt torget – och 
samtidigt bjuda in dig till att uppleva värl-
dens bästa julkapp i din kyrka.

Ge en julklapp till  
en medmänniska
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På 1920-talet började människor 
slå in sina klappar i fint papper.
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Gudstjänster
Luciagudstjänst i Kräcklinge kyrka. 
14/12 kl 15. terminsavslutning i kräck-
lingegården, lotterier och fika.
christmas carols – julgudstjänst på eng-
elska. 20/12 kl 15 i s:t mikaels kyrka.  
mikaels kyrkokör, Lars-ove eriksson  
dirigent och orgel, Graham Jarvis horn 
och trumpet.
Midnattsmässa/julnattmässa. 24/12  
kl 23 i Almby kyrka och sörbykyrkan,  
kl 23.30 i Längbro, mosjö, olaus Petri, s:t 
mikaels, s:t nicolai (teckentolkad) och 
tångeråsa kyrka.
Julotta. 25/12 kl 07 i Almby, ekers,  
Hackvads, Längbro, olaus Petri,  
s:t mikaels, s:t nicolai och täby kyrka. 

Musik och konserter
Luciakonsert i Olaus Petri. 12/12 kl 
18 i olaus Petri kyrka. Luciakonsert med 
olaus Petri barnkör, Ceciliakören, olaus 
Petri Gosskör och ungdomskören oPQ 
under ledning av ingrid misgeld och mats 
bertilsson.
Luciamorgon med Kulturskolan i  
s:t nicolai kyrka. 12/12 kl 07, Luciakaffe.
Julkonsert i Sörbykyrkan. 13/12 kl 16, 
med kyrkans körer, solister och musiker.
Luciakonsert med kröning. 13/12 kl 18 
i olaus Petri kyrka. ungdomskören oPQ 
framför en gestaltning av Lucias liv, avslu-
tas med kröning. dirigent mats bertilsson.

Vi sjunger in julen i Almby. 14/12 kl 16 
i den gode herdens kapell. kända sånger 
och melodier i en salig blandning med 
solister och allsångarna Patrik bergman 
och tobias kilhström. Adventsfika. 
Vi sjunger in julen i Mikael. 14/12 kl 18 
i s:t mikaels kyrka. barnkörerna miche-
langelo, Glad ton, örebro blåsarensem-
ble, dirigent Anna stark.
Luciakonserter i S:t Nicolai kyrka. 
14/12 kl 17 och 19 med vox nikolai, 
Corona och voxette under ledning av 
marie spångberg, katarina Högberg  
Jansson och Anna Wikblom.
Julkonsert i Nikolai. 18/12 kl 19 i s:t 
nicolai kyrka med s:t nicolai motettkör,  
dirigent karl magnus Jansson.
Julkonsert: Vi sjunger in julen i Olaus 
Petri. 20/12 kl 18 i olaus Petri kyrka. 
olaus Petri Cantores, ungdomskören 
oPQ, olaus Petri Gosskör och Cecilia-
kören. sopransolist: Anna-sofia Gahnfelt, 
brassensemble. dirigenter: ingrid misgeld 
och mats bertilsson. entré. 
Vi sjunger in julen i Längbro. 21/12  
kl 18. församlingens körer under ledning  
av Henrik Wing.
Nyårskonsert. 31/12 kl 13 i s:t nicolai 
kyrka med musikkåren Lyran.
Nine lessons and carols. 6/1 kl 18  
i olaus Petri kyrka. musiker: mats  
bertilsson, ingeborg Lindqvist torstenson 
olaus Petri vocalis, brassensemble.

Barn och familj
Samling kring krubban och tårtkalas. 
24/12 kl 10 i sörbykyrkan. det blir även 
dans kring granen.
Jullovskul i Edsbergs kyrka. 28/12  
kl 14 med Pippi Långstrump, tommy och 
Annika, herr nilsson och Lilla gubben. 
dans runt granen, fika.
Gudstjänst för stora och små med 
julgransplundring. 6/1 kl 15 i Längbro 
kyrka, barnkören sjunger.
Familjemässa med Stjärnfest. 11/1  
kl 15 i s:t nicolai kyrka, fika i Prästgården.

Sverigefinskt arbete
Kauneimmat joululaulut ja suomen 
itsenäisyyspäivänjuhla Pyhän mikaelin 
kirkossa 6.12. klo 15. 
Yksineläjien joulujuhla Hjärsta  
gårdenilla 24.12. klo 13. ilm. viim. 19.12.  
kl 9-11, puh. 019-15 47 42. 
Joulujumalanpalvelus Pyhän mikaelin 
kirkossa 25.12. klo 11. 
Puuro- ja lauluilta Hjärsta gårdenilla 9.1. 
klo 17. ilm. viim. 8.1. klo 9-11,  
puh. 019-15 47 42.

Teckenspråkigt arbete
Teckenspråkig julotta. 25/12 kl 09  
i s:t nicolai kyrka.

Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss i advents- och jultid. Du hittar ännu mer på 
www.svenskakyrkan.se/orebro och NA varje fredag. Vi ses!

Aktuellt
Fråga
fritt!

Ingen ska behöva vara ensam om man inte vill. Därför 
arrangerar församlingarna inom Svenska kyrkan 
Örebro pastorat ett gemensamt julfirande varje jul.  
I år är det Almby församling som håller i julfirandet.

Julfirandet i Almby församlingshem startar kl 13.30 
på julafton och pågår fram till 16.30. Hur ser firan-
det ut, församlingsherde Patrik Bergman?
– Det mest centrala som händer är att 
vi äter en julmiddag tillsammans. För 
den som vill visas Kalle Ankas jul i 
ungdomslokalerna, vi har en enkel 
tipsrunda om julen, det blir musik 
och lite allsång med kända julsånger. 
Efter klockan 15.00 blir det dans 
runt granen och har vi tur dyker 
kanske en tomte upp. Senast 16.30 
bryter vi upp för att bänka oss i kyr-
kan inför julbönen klockan 17.00.
 
Vad kostar det att vara med?
– Det kostar 75 kronor per person eller max 250 
kronor per familj och barn under fem år är med gratis. 
Vi har begränsat antal platser och man måste anmäla 
sig senast måndagen den 15 december genom att ringa 
019–15 46 77.

 

Vilka är det som kommer till firandet? 
– Alla möjliga! I Almby församling har vi ju sedan länge 
haft ett årligt, öppet julfirande med julmat och till detta 
kommer både ensamstående och barnfamiljer, unga 
och äldre. Det firandet brukar vi ha i Den gode herdens 
kapell, men i år blir det alltså gemensamt i församlings-
hemmet i Almby. Jag tror att vi som uppskattar den här 

sortens gemensamma julfirande har upptäckt 
hur roligt det är att under några timmar bryta 

den bubbla som – vare sig du är ensam eller 
omgiven av tjocka släkten – kan förta en 

del av julens djupaste glädje.  
 
Varför arrangerar Svenska kyrkan 
ett gemensamt julfirande på julafton? 
– Det är en självklarhet! Julen är, näst 
efter påsken, kyrkans största högtid. 

Samtidigt kan det lätt bli en helg där job-
biga saker tränger sig på, både utsatthet 

och känslan av att inte räcka till inför alla 
förväntningar. Därför är det viktigt att kyrkan 

visar på ett alternativ som inte handlar om att ha det 
perfekt utan om att, på ett avspänt sätt, samlas för att fira 
Jesus födelse. Ett sådant här firande är en viktig motbild 
till den kommersiella julen, som lätt kväver glädjen hos 
många.

Fira julafton med oss i Almby
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… SöNDAGSöPPEN

Stämmer det att Svenska 
kyrkan i Örebro vill starta en 
stadsmission?

medlem
Hej Medlem!  
Nej, det finns – ännu – inget 
beslut om att starta en stadsmis-
sion i Örebro. Däremot stämmer 
det att vi undersöker frågan. De 
förtroendevalda inom Svenska 
kyrkan i Örebro har gett Örebro 
pastorat i uppdrag att utreda om 
det ska startas en stadsmission i 
Örebro och hur den ska se ut. 

Vi i Svenska kyrkan är redan 
engagerade för de utsatta och 
hemlösa i Örebro på olika sätt 
och önskar bredda och fördjupa 
det arbetet, kanske genom en 
stadsmission. Så vad är egentli-
gen en stadsmission? Den bedri-
ver verksamhet för att motverka 
utanförskap och utsatthet, både i 
praktisk handling och i opinions-
bildning. Det är socialt arbete, 
många gånger med dem som står 
längst bort från arbetsmarkna-
den och bostadsmarknaden.  En 
stadsmission kan också bedriva 
verksamheter i samverkan och 
avtal med en kommun, som t.ex. 
behandlingshem, äldreboende, 
asylboende. Stadsmissionen ger, i 
likhet med andra organisationer, 
möjlighet att visa generositet 
och medmänsklighet genom 
att man exempelvis kan skänka 
pengar, ge bort saker till second 
hand, handla på secondhand 
eller ge av sin tid som volontär. 
Utredningen väntas vara klar 
under våren 2015. 

HÄLSNINGAR CAROLINE EDLUND,

präst i Svenska kyrkan 

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

Patrik Bergman



det var vinter och hyggligt kallt ute. Om jag minns rätt var 
det omkring 15 minusgrader. Jag kom från mitt arbete och 
skulle just gå in i trappuppgången där jag bodde. Det kom 
en man gående i snön mot mig. Han hade ett par utslitna 
gympaskor på fötterna, trasiga jeans, t-shirt och en sliten 

jacka. Någon mössa eller 
några vantar såg jag inte 
och jackan gick nog inte att 
knäppa igen.

Hej hörru, sa han, jag kan 
inte få komma in i trapp-
uppgången och värma 
mig en stund? Jag tit-
tade snabbt på honom 
och många tankar gick 
genom mitt huvud. Jo 
det kan du, sa jag. Han 
gick in och vi satte 
oss i trappen bredvid 
elementet. Han la 

händerna på det 
och sa det är 
vinter ute. Jag 
hummade. Han 
berättade några 
historier och 
händelser ur sitt 

liv. Han berättade 
att det inte gått 

så bra för honom och jag hummade igen. Vi satt i trappen 
ca en halvtimme. Så nu vet du, sa han, men nu ska jag gå 
vidare. Han reste sig upp och vinglade till och sa: Tack för 
pratstunden och att du lyssnade. Ja visst, sa jag. Jag har 
inte något att erbjuda dig, fortsatte jag. Det är okej, sva-
rade han och tog tag i dörrhandtaget för att öppna. Jag såg 
hans rödblåbleka hand och tänkte att så där får det inte 
vara. Något boende kunde jag inte erbjuda, inte pengar 
eller kläder, så jag tog vad jag hade. Här, sa jag, du får dem. 
Jag sträckte fram mina vantar till honom. Någon nytta 
kanske de gör, sa jag. Han tittade på vantarna och på mig 
och sa: behöver inte du dem då? Jag skakade på huvudet, 
nej jag har andra vantar, ta dem. Han tog emot dem och 
stoppade händerna i dem. Går inte jackan att knäppa, 
frågade jag. Jo, sa han. Det kanske blir lite varmare om 
du stänger jackan, sa jag. Tänkte inte på det, sa han. Han 
knäppte jackan, öppnade dörren och vinglade ut i snön. 
En kall vind drog in genom dörren. Han vände sig om och 
vinkade, sedan gick han bortåt. 

Denna händelse har etsat sig fast i mig. När jag går förbi 
trappuppgången, vilket händer då och då, kan jag se man-
nen komma gående där i snön. Jag var en ung grabb då, 
idag kanske jag hade sprungit upp i lägenheten och häm-
tat en mössa och mackor. Jag gjorde inte särskilt mycket 
mer än gav av min tid och ett par vantar, kanske tillräckligt 
för en stund.

PÄr WestLing, 
prÄST i NikOlAi FÖrSAMliNG

ATT GE OCH ATT FÅ

”JAG SåG HANS rÖDblåblEkA HAND OcH 
TÄNkTE ATT Så DÄr Får DET iNTE VArA”

Fabian Eliasson
– en district C4 Complete, 
det är en sparkcykel.

Peter Eliasson
– ett friskt långt liv!

Alva Glamsjö
– något fint smycke. eller 
något litet djur som kompis,  
till exempel en häst.
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”Glömd är bakmaskin, en wok och 
spikig matta. Lever än gör det som 
sker på julenatta.” Runt om i Örebro 
sitter det julklappsrim på bussku-
rerna. Det är Svenska kyrkan som 
hälsar örebroarna välkomna till 
kyrkan i jul.

– för många människor handlar decem-
ber om julklappsjakt och ett hektiskt 
livstempo. Med våra julrim vill vi dels 
bjuda örebroarna på ett leende, dels 
visa hur enkelt det är att ge julen lugn 
och mer innehåll genom att gå till 
kyrkan, säger Ingemar Söderström, 
kyrkoherde i Örebro pastorat.

på www.svenskakyrkan.se/orebro/        
julklapp finns julens alla konserter och 
gudstjänster i Örebro pastorat sam-
lade.

– Utbudet är stort, här finns verk–
ligen något för alla. För barnfamil-
jerna är det synd att missa samling 
vid julkrubban eller våra julspel, då vi 

VAD öNSKAR DU 
DIG ALLRA MEST
I JULKLAPP I ÅR?

8 svenskA kyrkAn örebro

enKÄt: eVa VOn WaLter

Upplev världens bästa julklapp i din kyrka
berättar om julen på barnens villkor. 
Konserterna och gudstjänsterna är 
sköna andningspauser då du har 
chans att gå ner i varv, stanna upp 
och tänka efter.

”upplev världens bästa julklapp” står 
det också på busskurerna och det 
finns ett allvar i det, poängterar 
Ingemar Söderström.

– Guds son blev människa för att 
lära oss mer om kärlek, för att visa 
hur viktigt det är att vi bryr oss om 
varandra. Den kärleken är världens 
bästa julklapp och att uppleva den 
i kyrkan – där du även kan skänka 
pengar åt dem som har det svårt – ger 
ett extra innehåll till julen.

har du ett eget bra rim på temat 
”Upplev världens bästa julklapp i din 
kyrka”? Då kan du vara med och tävla 
på www.svenskakyrkan.se/orebro/
julklapp – god jul och lycka till!

JennY HOLmBerg
Busskurerna i stan pryds med olika julrim 
från Svenska kyrkan.

carola Walter
– en bok förstås! och den ska 
vara anpassad efter den som 
ska få den. något spännande, 
historiskt eller en kokbok…


