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krönika
LARS B STENSTRÖM

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN och minnesstunden
är klar och prästen Janne Wallgren samtalar
med de anhöriga. Och så kommer den igen –
den klassiska repliken, som han mött så ofta:
”Tänk vilken tur vi hade, som fick dig som präst
och inte en sådan där stel och tråkig en.”

– Det är något jag får höra flera gånger varje
år och det gäller inte bara mig. Mina kollegor
berättar precis samma sak, säger Janne
Wallgren – som faktiskt tror att Ingmar
Bergman har ett finger med i spelet:

– Ingmar Bergman var en fantastisk regissör.
Men prästgestaltningarna i hans filmer och
även i andra filmer från senare tid, som Kay
Pollacks ”Så som i himmelen”, går ut på att
präster är fyllda av dubbelmoral, maktgalna,
allvarliga och stela. Jag tror att de här stereoty-
perna har påverkat bilden av oss präster, i alla
fall bland de människor som inte har en regel-
bunden kontakt med Svenska kyrkan.

FÖR EN PRÄST ÄR dop, vigslar och begravningar
alltid viktiga. De är centrala ögonblick i livet
och att få leda och planera dem tillsammans
med de berörda, är ett stort förtroende, konsta-
terar Janne. Men faktiskt så innebär dessa
stunder också en möjlighet att visa vad Svenska
kyrkan är, för den som inte är van. För den som,

av någon anledning, har föreställt sig prästen
som bister och trist och är rädd för att ”göra fel”
i kyrkan. Janne försöker få de närvarande att
slappna av och bara vara i stunden.

– Jag inleder ofta en begravning med just det
– att försöka lugna lite och berätta vad som kom-
mer att hända. Flera gånger har jag rent fysiskt
kunnat se hur axlar sänkts ute i bänkarna.

TOMMA KYRKBÄNKAR på söndagarna är en annan
fördom. Men den bilden stämmer inte heller,
konstaterar Janne Wallgren:

– Bara i S:t Mikaels kyrka har vi i snitt 80
personer på gudstjänsten varje söndag. Varje
vecka deltar dessutom 560 personer i olika för-
samlingsverksamheter hos oss, som körsång
och annat. Till detta kommer besökare, enskil-
da samtal och återkommande skolbesök. Och
då är vi ändå bara en av åtta församlingar i
Svenska kyrkan i Örebro. Tillsammans engage-
rar vi tusentals människor, varje vecka. Det är
kanske inte vad man tror. Men så är det.

JENNY HOLMBERG

Nyfiken? Kolla in vad som är på gång just 
nu på www.svenskakyrkan.se/orebro. 
Eller ta direkt kontakt med din församling.

Örebro –Mitt i livet är en lokaledition av livs-
åskådningsmagasinet Amos. Tidningen delas ut till-
sammans med Amos till alla hushåll inom Örebro
kyrkliga samfällighet.

REDAKTION FÖR DETTA NUMMER
Andreas Axinge, Jenny Holmberg,  Lisbet Kjellin, 
Johan Linnman, Lars B Stenström, Karolina Strandell
Rongedal, Pär Westling, Henriette Öberg.

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 30 augusti.
Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och
gemensamma verksamheter i Örebro finns på webben
www.svenskakyrkan.se/orebro och i Eniros katalog.

Inte som du tror
RÖSTERNA HAR HÖRTS I RADIO. Synpunkterna 
har synts i tidningar. Åsikterna har ventilerats
i tv. Jag tror inte som kyrkan gör, har man 
sagt. Utan på ett annat sätt. Detta att stämma
in i kyrkans tro aktar man sig för. Det är som
om man vore rädd för att bli betraktad som
religiös. Kanske är man lite rädd för att bli för
tydligt sammankopplad med Svenska kyrkans
tro. Jag tror alltså på mitt alldeles egna sätt,
inte som du tror! Men medlem i kyrkan, det 
är jag. Förstås.

Men så berättar någon som sin tro på ett
sätt som känns alldeles nytt och fräscht. Aha,
så skulle kristen tro också kunna vara. Så kan
man också tänka. Det finns alltså något mer,
något annorlunda. Tron är inte längre så enkel
att kategorisera. Den är inte alltid som du tror.

VERKLIGHETEN ÖVERTRÄFFAR dikten, sägs det
ibland. Det gäller särskilt våra bilder av 
Gud. Vi har svårt att föreställa oss Gud och
använder därför många olika bilder. Mötet
med Gud överträffar alltid våra egna teorier
och fantasier. Därför blir jag ofta förvånad
över mig själv och andra – att vi talar så för-
siktigt och lågmält om Gud. Som om Gud
enbart vore möjlig att uppfatta i stämnings-
fyllda lägen. 

Vi som arbetar i kyrkan tror oss veta att
människor skulle vägra lyssna om vi upp-
fattades som påstridiga, om vi blev för högljutt
entusiastiska. Men nog borde vi vara lite tyd-
ligare, djärvare. Gud är alltid annorlunda och
mycket mer än du tror! Så kom! Följ med på
trons väg. Den upptäcktsresan är otrolig. Och
förmodligen inte alls som du tror. 

Är Svenska kyrkan 
i Örebro som du
tror – eller?!
Visste du att Svenska kyrkan i Örebro har över 1 000 ideella medarbetare?
Att vi har konfagrupper med teman som Sport, Film och Scout &
äventyr? Att vi har retreater, spa för själen och nattöppen kyrka?
Välkommen att kolla in en kyrka som – kanske – inte är som du tror.

INTE SOM DU TROR? 
VISSTE DU ATT:
AKTIVT STÖD TILL RIA OCH UTSATTA. Våra diakoner
är kyrkans ”socialarbetare” och möter dagligen
personer i behov av stöd. Dessutom stödjer vi
Föreningen RIA Dorkas, som arbetar med hem-
lösa och utsatta. Under 2012 fick RIA Dorkas 
400 000 kr till sin verksamhet av Svenska kyrkan 
i Örebro. Utöver det, fick RIA dessutom 75 000 kr
till julfirandet.

MASSOR AV KONFAGRUPPER, med olika teman. 
Hösten 2013 startar vi 20 olika konfagrupper 
med olika teman och inriktningar och på olika
veckodagar. Bland grupperna finns Sport, 
Hockey, Bandy, Film, Sommarkonfa, Tecken-
språkig konfirmation m.m.

RETREAT, MEDITATION, SPA FÖR SJÄLEN OCH
PILGRIMSVANDRING. 
Lördagen 8/6 pilgrimsvandrar en grupp i 
Kilsbergen tillsammans med prästen Björn 
Helgesson, tfn 019-15 46 86.

�
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�
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INTE SOM DU TROR
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INTRÄDENA ÖKAR. Det vanligaste sättet att gå
med i Svenska kyrkan är via dop. I Örebro 
kyrkliga samfällighet blev 540 personer med-
lemmar på så vis under 2011. Men den del av
dem som vill gå med, är redan döpta och gör
då ett s.k. ”inträde”. Under 2011 hade Svenska
kyrkan i Örebro 64 inträden. Under 2012 var
det 106 – en ökning med 66 procent.

BARA KVINNOR I GRUPPERNA? Stämmer inte.
Dessutom har vi grabbfrukostar i Längbro och
OP och filosofiska herrmiddagar i Adolfsberg
och Pappis för pappor och barn.

BARA MANLIGA PRÄSTER? Nix. I mitten av april
hade vi 32 anställda präster, 13 kvinnor och 
19 män.

NATTÖPPEN KYRKA. S:t Nicolai kyrka har 
börjat ha nattöppet en fredag i månaden 
mellan kl 20.00 och 24.00.  Senast det var 
nattöppet var 24/5, nästa gång är 20/9.

NÄSTAN 40 KÖRER. Runt om i våra åtta försam-
lingar hittar du barnkörer, ungdomskörer och
vuxenkörer, som engagerar runt 600 sångare.

PAPPIS FÖR PAPPOR OCH BARN. Pappis finns i
Olaus Petri församling och har öppet onsdagar
kl 13.30–16.00 och lördagar kl 10.00–12.30.

ÖVER 1 000 FRIVILLIGA. Svenska kyrkan i 
Örebro har inte bara anställda och förtroende-
valda.  Vi har över 1 000 ideella medarbetare
som på olika sätt engagerar sig i kyrkan och 
det finns plats för fler.

ÖVER 30 BARNGRUPPER. Du hittar öppen för-
skola i varje församling – men vi har också 
skaparklubbar, scouter, Kyrkis, Barnens kyrka
och en massa annat.
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Präst med rätt att fnissa. Janne
Wallgren är präst i Mikaels
församling och gillar Ingmar
Bergman – men inte präst-
gestaltningarna i hans filmer.
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INTE SOM DU TROR

DÄRFÖR ÄR KONFA INT    
Inte som du tror. Det är namnet på Svenska kyrkans nya storsatsning
på konfirmation i Örebro. Och precis så blev konfatiden för William och Ella.
Den blev inte som de trodde. Utan mycket, mycket bättre.

William. Liksom konfirmandresan till Polen, där
de besökte ett barnhem och koncentrationslägret
Stutthof.

– Vi hade köpt med blöjor till barnhemmet och
det blev de glada för, säger William. Men det var
synd om barnen. De hade det bra på ett sätt, men
föräldrarna hade lämnat bort dem. Det var svårt att
förstå.

BESÖKET PÅ KONCENTRATIONSLÄGRET gav också 
perspektiv och en helt annan dimension till 

historielektionerna och det de läst om andra
världskriget i skolan. Så skulle de rekommendera 
en kompis att anmäla sig? Absolut, säger William:

– Det har varit kul och jag har lärt mig jätte-
mycket.

– På ett sätt borde alla göra det, säger Ella. Man
lär sig så otroligt mycket och diskuterar stora livsfrå-
gor med människor i samma ålder. Och man bara får
det, dessutom. Det är liksom bara att ta emot.

TEXT: JENNY HOLMBERG    FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

Nyfiken? Du hittar bilder från konfi
rmand-

festen på facebook.com/ko
nfirmandorebro.

Kolla in höstens 20 gruppe
r med olika 

teman och inriktningar på 

www.svenskakyrkaniorebr
o.se/konfirmand 

– där kan du anmäla dig dir
ekt.

ELLA ERIKSSON HADE INGA direkta förväntningar 
på konfirmationen och ingen tro heller. Men hon 
började en grupp ändå hösten 2012, av ren nyfiken-
het.

– Flera av mina kompisar hade pratat om att
konfirmation var så roligt. De sa att man träffade
många nya människor och att man lärde sig 
mycket. En kompis till mig hade kollat upp 
grupperna i Örebro och vi anmälde oss till samma, 
i Olaus Petri.

I den gruppen fanns också William Meijer, som
inte heller hade några stora förväntningar. Fast till
skillnad från Ella, visste han att han hade en tro.

– Det var mamma som ville att jag skulle gå
och själv ville jag förstå mer. Jag började i
gruppen ihop med en kompis.

SÅ GJORDE DE FLESTA, säger Ella och
William – man kom dit med en kompis.
Men redan vid första lägret knöts nya
band till höger och vänster och gruppen
blev en grupp, på riktigt.

– Där fanns alla typer av människor, säger
Ella. Vi har setts en söndag i månaden.

Kärlek. Ondska. Relationer. Tro. Det är stora frå-
gor som ungdomarna har samtalat runt när de träf-
fats – stora livsfrågor, som inte riktigt ryms i den
vanliga undervisningen i skolan. 

– Man behöver inte tro för att börja, säger Ella.
Så var det för mig. Jag hade egentligen bara tänkt
vara med på gruppträffarna, men inte avsluta med
att konfirmera mig. Eftersom jag inte hade någon
tro, så kändes det inte rätt. Men jag har fått en del
nya tankar under det här året, så jag ändrade mig.
Jag bestämde mig för att konfirmera mig.

Tro går inte att mäta och väga och ingen har
berättat för Ella vad hon ska känna eller tänka.

– Nej, det är ledarna noga med att poängtera.
Man kan inte berätta för någon vad han eller hon
ska tro och det är helt okej att tvivla.

Men grubblandet, samtalen, kompisarna och
lägren har varit betydelsefulla, tycker Ella och
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   TE SOM DU TROR Stor konfirmandfest
och 20 konfagrupper
Den 25 maj var William, Ella 
och alla andra konfirmander i
Örebro på stor konfirmandfest 
i S:t Nicolai kyrka med musik,
band och mingel. På inbjud-
ningslistan fanns även alla
ungdomar som är födda 1999
och bor i Örebro kyrkliga
samfällighet.

SVENSKA KYRKAN I ÖREBRO vill göra mer av
konfirmationen, berättar Marie Martinez
Castillo Åberg, församlingspedagog i
Almby:

– I våra församlingar finns cirka 15
konfagrupper, som har träffats var för 
sig på olika tider och med lite olika 
inriktning. Det är roligt en sådan här 
dag att se att det finns många fler kon-
firmander än man brukar träffa i den 
vanliga, lilla gruppen. Några av våra 
ovärderliga unga ledare har varit med 
och planerat festen och har hjälpt till 
med att välja band. Det blev Dead by
April. Samtidigt bjöd vi in ungdomar
födda 1999, så att de kan möta konfir-
mander och ledare och se lite mer av 
vad konfa kan vara.

Men måste man verkligen ha fest 
och band för att ungdomar ska 
konfirmera sig?

– Jag ser det inte så, säger Anders
Lennartsson, präst i Nikolai. Den här 
festen är en uppmuntran till våra kon-
firmander. De är unga människor som

valt att fundera över livsfrågor.
De tar sina liv på allvar och 
det är verkligen värt att upp-
muntras, tycker jag. Samtidigt
gör vi konfirmationen mer
synlig – vi visar upp den och
berättar vad den står för.

– Många killar och tjejer 
får inte en tydlig bild av hur 
konfirmationen ser ut i dag,
säger Hans Eklind, präst i
Längbro.

– Hemma har mamma 
och pappa sina erfarenheter

och de är kanske inte alltid så
rättvisande. Jag är till exempel
rätt säker på att det inte 
fanns hockey- eller bandy-
konfirmation när mamma och
pappa var 14 år.

        

Ella ErikssonWilliam Meijer
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Frankera ej.
Mottagaren
betalar
portot

Örebro Kyrkliga
Samfällighet

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Vinn ”Incomparable” med Dead by April!

Svenska kyrkan i Örebro storsatsar på konfirmation. I höst startas 
20 konfagrupper och den 25 maj hölls en stor konfirmandfest i S:t Nicolai 
kyrka, då bl.a. Dead by April spelade. Vet du namnet på konfasatsningen?
I så fall har du chans att vinna Dead by Aprils cd ”Incomparable” – vi har tre 
plattor i potten! Skicka in svaret märkt ”Tävling nr 2” senast den 20 juni 2013 
samt namn och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till 
Örebro – Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storg 27C, 703 63 Örebro. Lycka till!

1. Tro, för sjutton!
X. Inte som du tror
2. Som ingen annan tror

VINNARE! Grattis till Kerstin Nilsson, Inge Svensson och Marianne Wernryd 
som svarade rätt i förra numrets tävling. Göran Skyttes bok ”Förvandlingar 
– från död till liv” har skickats med post.

VILL DU VETA EN HEMLIS, som få känner
till? Våra kyrkor rymmer dolda skat-
ter. Bara i Örebro finns över 16 brud-
kronor i olika stil och storlek – och de
går faktiskt att låna alldeles gratis, om
du är medlem i Svenska kyrkan och
gifter dig i någon av våra kyrkor.

SEDENMED brudkronor är en tradition
som går tillbaka till medeltiden. I bör-
jan lånade kyrkan ofta ut en krona från
en Mariastaty till bruden men med
tiden skaffade församlingarna särskil-
da brudkronor som får bäras av den
som gifter sig i kyrkan. Ända fram till
1970-talet var det ganska vanligt med
brudkrona, men sedan gick seden nästan helt ur bruk
och de som är unga i dag och står i begrepp att gifta sig

vet oftast inte ens om att de finns.
Än mindre att man kan låna dem
helt gratis! I dag finns heller inga
regler för hur kronan skall bäras,
man kan ha både med och utan
slöja, med utsläppt eller uppsatt
hår.

SKA DU GIFTA DIG i vår eller som-
mar? Ta kontakt med din försam-
ling och fråga efter kyrkans brud-
krona. Församlingarna i Örebro
har dessutom lagt ut bilder på sina
skatter på nätet så det är fritt fram
att titta och drömma! Kolla in
svenskakyrkan.se/orebro/vigsel

AGNETA LARSSON

VARDAGSNÄRA…

”Det är inte
den du tror 
att du är som
håller dig till-
baka. Det är
den du tror 
att du inte är.” 

Okänd

NUMRETS PRYL: BRUDKRONAN

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

Vi ses!

HÄNT PÅ FACEBOOK 

NAMN ____________________________________________________

PERSONNUMMER ____________________________________________

ADRESS ____________________________________________________

TELEFON ___________________________________________________

ORT/DATUM ___________________________________________________

NAMNUNDERSKRIFT _____________________________________________

Kryssa för lämpliga alternativ

� Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning.

� Jag är döpt i annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning.

� Jag är inte döpt, men vill ha mer information om 

Svenska kyrkan.

� Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning. 

� Jag är konfirmerad i annan kristen kyrkas ordning. 

�

Svenska kyrkan i Örebro betyder kyrkor, gudstjänster, körer och
musik – men också ett stort socialt arbete. Dit hör t.ex. öppna
förskolor, Pappis, hembesök, DiakoniCentrum, jourhavande
präst, ungdomsgrupper, scouter, häktespräst, rådgivningsbyrån

och polis- och brandkårspräst. Vi finns på Örebro Universitet 
via Universitetskyrkan, på arbetsplatser såsom Marieberg köp-
centrum – och, inte minst, på Universitetssjukhuset där sjuka,
anhöriga och USÖ:s personal får stöd av Sjukhuskyrkan.

Bli medlem i Svenska kyrkan du också!

JA, JAG VILL BLI MEDLEM I SVENSKA KYRKAN
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VISSTE DU ATT…

Hemma i sommar? 
Vi finns för dig
HET HÄNDER MASSOR i våra försam-
lingar i sommar. För även om 
våra körer och grupper tar ledigt,
så har vi full rulle i övrigt med
gudstjänster, 
konserter, träf-
far, caféer och
aktiviteter för
både små och
stora. En liten
del av det som
händer syns i 
kalendern på denna sida. 
Ännu mer finns på
www.svenskakyrkan.se/orebro. 
Behöver du någon att tala med?
Kontakta kyrkan i din församling.
Är det akut, ring Jourhavande
präst på 112.

Svenska kyrkan
köper 20 hjärtstartare
SVENSKA KYRKAN HAR en öppen
verksamhet, på många olika håll 
i Örebro, med många besökare.
Därför har kyrkonämnden beslu-
tat att investera i 20 hjärtstartare.

Frågan har diskuterats under 
en tid, säger personalstrateg Eva-
Marie Lennartsson:

– Vid de utbildningar som våra
förstahjälpare genomgått i hjärt-
och lungräddning, har de fått lära
sig att använda hjärtstartare och
Almby församling köpte en egen,
för en tid sedan. Vi har dessutom
haft ett par tillbud med hjärtstopp,
varav ett med dödlig utgång, och
det har självfallet också spelat roll.

– Hjärt- och lungfonden säger
att chansen att överleva ett plötsligt
hjärtstopp utanför sjukhus är
ytterst liten om den drabbade inte
får hjälp direkt. Tack vare forsk-
ning, fler hjärtstartare och fler som
kan hjärt- och lungräddning har
överlevnaden sedan 2009 ökat från
300 till 500 personer per år. Man
har ju 180 sekunder på sig och vi vill
göra vad vi kan för att förvalta de
180 sekunderna så bra vi bara kan.

… SÖNDAGSÖPPEN

Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss. 
Du hittar mer på svenskakyrkan.se/orebro. FRÅGA FRITT!

I dag finns en del olikheter i
Örebros åtta församlingar. 
Kommer olikheterna att bestå
även efter 1 januari 2014?

Nyfiken församlingsbo 

HEJ NYFIKEN! Tillsammans är vi
Svenska kyrkan och så ska det
vara – men visst vore det trist om
alla våra åtta församlingar var
stöpta i exakt samma form?
Redan för fem år sedan började
vi utreda organisationsfrågan
lokalt, här i Örebro – och ända
från start har kyrkonämnden
varit tydlig med just mångfalden
och församlingarnas särart. I
kyrkonämndens direktiv från
2008 listas ett antal mål med den
framtida organisationen. Ett av
dem är att vi ska skapa öppenhet
för kyrklig mångfald. Ett annat
att vi ska utveckla och värna det
som är bärande i varje försam-
lings liv och arbete. Där står
också att beslut ska fattas på
lägsta ändamålsenliga nivå och
att vi vill bibehålla solidaritet
med de resurssvaga. Bland annat.

Att församlingarna har olika
profil, är en rikedom. Så ja – olik-
heter kommer att finnas även
efter 1 januari 2014.

TIMMY LEIJEN, 
ordförande i 

kyrkonämnden

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

…de flesta kristna firar påsken på
hösten och julen på sommaren?

DE KYRKLIGA högtiderna följer årsti-
dernas växlingar. Fram till 1925 kal-
lades midsommardagen för Johannes
döparens dag. 2003 flyttades dock
Johannes Döpares dag fram en dag,
till dagen efter midsommardagen.
Orsaken till att den inte infaller
samma dag som sommarsolståndet är
att man vill ha dagen exakt sex måna-

der innan juldagen. I Lukasevangeliet
står nämligen att Elisabeth, Johannes
döparens mor, var i sjätte månaden
när hon träffade den nygravida
Jungfru Maria.  

Augustinus förklarade på 300-talet
att Johannes egna ord om Jesus –
”Han skall bli större och jag bli
mindre” – skulle symboliseras av att
alla dagar efter Johannes födelse blir
kortare och kortare. Dagarna efter
Jesu födelse däremot blir längre och
längre. Att en graviditet varar i nio

månader förklarar också att Marie
Bebådelsedag ligger vid vårdagjäm-
ningen. På våren firar vi pånyttfödel-
sen och växandet. Även påsken ligger
väl i tiden när vi firar livets och ljusets
seger över döden och mörkret.

ALLT DETTA STÄMMERdock bara på norra
halvklotet! Vi som reflekterar över
bibeltexterna här i norr kan lätt kopp-
la Jesu födelse till hoppet som tänds i
mörkret och Johannes döparens
hårda domsprofetior till att, när livet
är som ljusast, kan vi behöva påmin-

nas om att det kan bli mörkt  igen. När
vi är på södra halvklotet, där de flesta
av världens kristna bor i dag, borde
man kanske fira påsk på hösten och
jul på vår midsommarafton?
Julnattens läsning om att ”det folk
som vandrar i mörkret ska se ett stort
ljus” är kanske inte helt lyckat på
årets soligaste dag...? Gemensamt
över hela jorden är dock att när årsti-
derna bokstavligen ”vänder”, marke-
ras det av existentiella vändpunkter
också i kyrkans högtider.

JOHAN LINNMAN

Gudstjänster

Vallfartsmässa, Riseberga klosterruin.
Sön 2/6 kl 11.
Friluftsgudstjänst i Hjälmarbaden.
Sön 16/6 kl.16.00, Almby församling
tillsammans med Almby/Norrbyås
hembygdsförening. Nyckelharpsmusik.
Ta med kaffekorg!
Oas mitt i vardagen. Varje tors kl 19 
i S:t Mikaels kyrka. Mässa i Taizéton.

Musik & konserter

Nationaldagskonsert. 6/6 kl 18.
S:t Nicolai vokalensemble i S:t Nicolai
kyrka.
Barnkörkonsert. 9/6 kl 18 i Olaus
Petri kyrka. Församlingens egna barn-
körer samt barnkörer från Almby,
Askersund och Stockholm. Fri entré.
Musik i sommarkväll. 9/6 kl 19 i
Längbro kyrka, med Örebro kammar-
kör. Entré.
Musikgudstjänst. 21/6 kl 16.30 i S:t
Mikaels kyrka. Karin Nordberg violin,
Ingrid Ekman flöjt. Musik från Närke
och Blekinge.
Kvällssång med musikungdomar.
Perioden 24/6–21/7 är det kvällssång
mån-fre kl 19 och sön kl 17 med 
sommarjobbande musikungdomar 
i S:t Nicolai kyrka.

Teckenspråkigt arbete

Läger för alla åldrar på tecken-
språk. Rättviks stiftsgård 16–20/6. 
Kontakt Gun Carlzon, 070-644 68 69.

Barn & familj

Uteöppnis i Längbro. Vecka 23-25 är
uteöppnis i Längbro mån och fre kl
10–12. Ta med fika, grillning fredagar.

Sverigefinskt
församlingsarbete

Lauluilta Hjärsta gårdenilla 31.5, 28.6 ja
19.7 klo 17.00.

Messu ja vuoden aikana tasavuosia
täyttäneiden juhla Pyhän Mikaelin kir-
kossa 9.6 klo 15. Vietämme juhannusju-
hlaa yhdessä Mikaelin seurakunnan
kanssa. Lisätietoja Astalta 019-15 47 62. 

Annat på gång!

Täbydagen. 1/6 kl 13-17. Start kl 13 i
kyrkan med musikandakt, Täbykören.
Årets tema är ”Kaffe” – författaren Anna
Braw medverkar. Utställningar, fika,
korvgrillning, lotterier, tipspromenad.
Sommarcafé Hjärsta gård. Varje 
tisdag 4/6-13/8 kl 13.30–15.30.
Marknadsafton 5/6. Aktiviteter i 
S:t Nicolai kyrka under dagen, mark-
nadskonsert med KFUM:s Manskör 
kl 19.00.
Sillunch 10/6. I Längbro kl 12.
Sommarcafé i Adolfsberg kyrka.
Välkommen på fika 17/6-5/7. 
Midsommarfirande. 21/6 vid 
S:t Mikaels kyrka. Vi samlas kl 10 på 
kyrkans parkering – avfärd för blom-
plockning. Vi klär stången kl 13, kl 15
reser vi stången, dans, sång och lek. 
Ca 16.30 musikgudstjänst.
Vägkyrka i Almby vecka 27–31. 
Bli guidad i Örebros äldsta kyrka. Öppet
mån– fre kl 14–19, andakt dagl. kl. 18. 
Café i Prästgårdsparken, Almby.
Vecka 27–31 kl 14–18 mån–fre. 
Vid dåligt väder är vi inomhus.
Våffelmåndagar för alla åldrar. 
3/6, 10/6, 17/6, 24/6 kl 11–14 blir det
goda våfflor ute i trädgården vid OP
församlingshem. Vid dåligt väder är 
vi inomhus.
Sommaröppet i S:t Nicolai kyrka.
Perioden 24/6–31/8 är kyrkan öppen
mån–fre kl 8–20 och lör–sön kl 10–18.
Värdar som kan guida finns på plats. 
Sommaröppet i Tångeråsa. 
8–28/7 är det öppet dagligen kl. 14-18 
i Tångeråsa kyrka med guider, ut-
ställningar, hantverksbutik, café, 
föreläsningar m.m. 
Torsdagar är barnens dag.



NÄR MINA BARN vid matbordet säger: Jag tycker inte om
sådant där, vad är det för något? blir jag lite irriterad. När
vuxna uttrycker sig så kan jag också bli irriterad och förvå-
nad. Barn kan ha svårt att uttrycka sig så jag har ett visst
överseende när de säger så, men vuxna människor
som har den inställningen försöker jag förstå, jag
lyckas inte alltid ska jag väl säga. Smaka innan du
säger att du inte tycker om maten, den kanske
inte är som du tror. Men denna krönika ska inte
handla om mat utan om vådan av att tala om
saker jag inte har en aning om, nämligen
golf.

FÖR MÅNGA ÅR sedan kom en av mina
dåvarande kollegor och berättade han
börjat med en ny sport. Vadå för sport
undrade jag. Han svarade att han hade
börjat spela golf. Golf hojtade jag, är
det en sport det? Han berättade
vidare att en av hans vänner hade
bjudit med honom att prova på en
gång. Det besöket hade fått honom
att fortsätta att spela golf och det
var riktigt roligt. Nej, sa jag, möjli-
gen minigolf tycker jag är roligt,
men hålla på där och slå på bol-
len, det är tråkigt, snobbigt,
överklass och definitivt ingen
sport. Han fortsatte något tyst
och försynt att berätta att han
tyckte att golf var roligt.

Golf innebär gemenskap
med andra golfspelare och det

innebär också utmaningar i spelet, fortsatte han. Jag kom-
mer ut också, frisk luft är inte fel. Vi spelar när solen ski-
ner. Frisk luft förstår du. Har du röda bollar på vintern
skojade jag. Han skrattade och sa nej gröna. Jag bräkte
vidare om hur tråkigt och töntigt jag tyckte att golf var.
Moderatbandy, sa jag, i ett försök att vara riktigt rolig, är
du moderat?  Han svarade inte på frågan. Men du, sa han,
har du spelat golf någon gång? Jag blev tyst en lång
stund. Jag kom på att jag hade uttalat mig om något jag

inte hade en aning om. Dessutom hade jag gått på ganska
hårt. Han klappade mig på axeln och sa att jag kunde

följa med honom och spela någon gång. Men du, sa
han – igen – och log mot mig: HAR du spelat golf

någon gång? Nej det har jag inte, mumlade jag,
men det ser ut att vara en tråkig sport. Det var inte
meningen att gå på så hårt, jag tänkte inte riktigt,
sa jag. Det gör inget, sa han, men följ med någon
gång. 

MÅNGA ÅR SENARE hade jag förmånen att prova på
golf. Visserligen på en inomhusbana, men

vad roligt jag hade. Jag tänkte på
samtalet jag hade haft med kolle-
gan långt tidigare om hur tråkigt
det var att spela golf. Hur fel jag

hade. Golf var inte som jag trodde. Numer hål-
ler jag låg profil när någon berättar om saker
jag inte har en aning om. Inte förrän jag har
egen erfarenhet talar jag. Nu tror du att jag ska
göra jämförelsen med kyrkan, men det gör jag

inte, för denna krönika är inte som du tror.

PÄR WESTLING

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Enkät: Andreas Axinge och
Lisbet Kjellin

FOTO:ULLA-CAR IN EKBLOM

Ingemar Söderström blir från 
och med 1 januari 2014 kyrko-
herde i nybildade Örebro
pastorat. Det beslutade
kyrkonämnden den 23 april.

– VÅR REKRYTERINGSGRUPP har ställt
ansökningarna mot sökprofilen och
genomfört intervjuer, dels på egen
hand, dels via en extern rekryterare.
Gruppen förordade Ingemar Söder-
ström och detsamma gör domkapitlet,
säger Timmy Leijen, s, kyrkonämndens
ordförande och fortsätter:

– Det var en enig kyrkonämnd som
fattade beslut om att det är Ingemar
Söderström som ska erbjudas tjänsten
och vi är väldigt glada över att få honom
som kyrkoherde.

Ingemar Söderström är 60 år och 
har varit kyrkoherde i Nikolai försam-
ling sedan 2005. Dit kom han från 
tjänsten som rektor för Svenska kyrkans
pastoralinstitut i Uppsala, där han arbe-
tade i åtta års tid.

På flera sätt har det varit en smidig
rekryteringsprocess, tycker Timmy
Leijen:

– Både vi i kyrkonämnden och
rekryteringsgruppen har kunnat luta
oss mot den sökprofil som arbetats

fram av representanter från alla våra 
församlingar. Det har varit väldigt 
tydligt för alla vilka kvalifikationer 
och egenskaper vi söker efter och vi
tycker att Ingemar Söderström svarar
upp mot dessa på ett övertygande sätt.
Det känns jättebra, på alla vis.

Ingemar Söderström är glad och
tacksam över förtroendet:

– Det handlar om att leda Svenska
kyrkans församlingar i Örebro i en 
ny samverkan och in i en ny tid. Det
känns spännande och utmanande. Med
Guds ledning och mångas goda vilja
kommer det att gå bra.

FORMELLT TILLTRÄDER han som kyrko-
herde den 1 januari 2014.

– Nu närmast handlar om att forma
en organisation som tar vara på det
goda som sker i församlingarna och
samtidigt öppnar för förnyelse.

För mer information om vår nya
organisation, se
www.svenskakyrkan.se/orebro.

INGEMAR SÖDERSTRÖM BLIR KYRKOHERDE FÖR ÖREBRO PASTORAT
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INTE SOM DU TROR

Tina Peterson
– Jag är egentligen skräddare
eller klädkonstnär som jag
föredrar att kalla mig, sedan
35 år. Men ändå står jag här i
konditoridisken och säljer
bakverk.

Joakim Lindgren
– Jag är blomsterhandlare och
tro det eller inte, men jag är
allergisk mot många växter.

Jeanette Henå: 
– Jag kan bli väldigt arg
ibland. Gapar och skriker.
Har spelat klarinett i 20 år
också.

Ingrid Brånvall:
– Jag ska ge ut en bok om
Claes Adolf Hultkrantz – en
brevsamling.

– Numera håller jag en låg profil i frågor 
som jag inte har en aning om…

VAD HOS DIG
ÄR INTE SOM
MAN TROR?


