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krönika
ingemar söderström

”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, Viktoria 
ekwall, Jenny Holmberg, Lisbet kjellin, eva von Walter, 
Pär Westling.

Svenska kyrkan, Storgatan 27, ingång C, 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 4 JuNi 2014.
kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och 
gemensamma verksamheter i örebro finns på webben 
www.svenskakyrkan.se/orebro och i eniros katalog.

Påsken är för barn  
kom och upplev det fina i kyrkan när det blir 
påsk! Om du är ett barn – ta med dig mamma 
eller pappa! Är du äldre – ta med dig ett barn 
eller en annan vän! Upplev tillsammans. Eller 
kom själv! Vi är flera där.

det fina är att vandra med Jesus. Först på 
Palmsöndagen. Folk sjunger och jublar, viftar 
med palmkvistar. Glada över att Jesus kom-
mer. Du och jag är med och sjunger. Vi hoppas 
på Jesus.

Nu blir Jesus mobbad, hånad och slagen. 
Den schystaste nånsin får ut för att andra – 
också vi – har varit oschysta. Orättvist ankla-
gad. Han får bära skulden. Tungt att se, ännu 
tyngre för honom att bära. 

Kan barn verkligen ta in sånt? Ja, nog vet du 
vad orättvist är! Och vad elakhet är. Så gjorde 
dom mot Jesus. Det är så att man kan gråta. 

Han samlar sina vänner till en avskedsmål-
tid och berättar: snart är det slut. Och säger till 
den som vill vara hans vän: ät brödet och drick 
vinet till minne av mig. Jag gjorde det här för 
dig. Glöm mig inte! 

en dag spikar dom upp honom på ett kors. 
Ingen har nånsin haft så ont.

Två rövare bredvid. Det kunde varit du och 
jag. En säger nåt surt, den andra ber Jesus 
tänka på honom hos Gud. Jesus säger att de 
ska mötas hos Gud.

Några sörjande kvinnor kommer till graven 
och får höra att Jesus lever. Döden har inte 
knäckt honom. Först fattar ingen. Så kommer 
han, som var död, och är levande. Och alla 
ledsna små och stora blir glada. På Påskdagen 
sjunger vi och jublar över det i kyrkan: 

Uppstått har Jesus! Hurra! Hurra!  

Klockan är fem på eftermiddagen och åtta 
små har precis krängt av sig ytterkläder-
na i S:t Nicolai kyrka. Med ens formar de 

ett hopp-och-spring-tåg i altargången. ”Nickan”, 
eller Elisabeth Schöllin som hon heter när hon 
inte är utklädd, försäkrar föräldrarna om att allt 
är i sin ordning:

– Klart man får springa av sig fastän man är i 
kyrkan, lovar hon.

Karaktären Nickan är ett stående inslag i 
Barnens kyrka – de aktivitetskvällar då barn 
bjuds in för att leka i S:t Nicolai kyrka. Hon 

sjunger, dansar och leder upptäcktsfärden, 
innan dagen avslutas med pannkaksmiddag. 

– Nickan är lite tokig och rolig. Men framför 
allt låter hon barnen upptäcka kyrkan på sitt 
eget sätt. Många som kommer hit är inte med 
på församlingens andra barnaktiviteter, utan 
är ”nya”. Det är extra roligt, menar Elisabeth 
Schöllin i Nikolai församling.

barnens kyrka är tänkt att ge barnen en naturlig 
plats i kyrkan, och i församlingarna i Örebro sat-
sas det nu för fullt på det området. Till ”Kyrkis” 
i Olaus Petri församlingshem kommer barnfa-
miljer direkt efter söndagsgudstjänsten, lagar 
lunch, dukar och äter tillsammans.

– Barnen ska få känna sig lika välkomna som 
vuxna. Med den gemensamma lunchen blir det 
lite festligt efter gudstjänsten och som en bonus 
slipper föräldrarna fundera på vad man ska äta 
hemma, säger Ann-Christin Rundh, pedagog i 
Olaus Petri församling. 

i s:t nicolai kyrka inleds i stället varje högmässa 
med en barnens stund, vilket också bidragit till 
att fler barnfamiljer nu deltar vid gudstjäns-
terna.

– Grundtanken är att barnen ska bli individer i 
gudstjänsten på samma villkor som vuxna, säger 
Elisabeth Schöllin. 

– Vi har hittat fler uppgifter där barnen får 
synas och hjälpa till – att gå med i processionen 
och bära vår lilla prästnalle, tända ljus och ta 
upp kollekten. Men att ringa i kyrkklockorna är 
nog roligast. När man tänker efter, vem skulle 
säga nej till det? 

Möjligheten att få träffa ”Nickan”, ringa i kyrkklockorna eller gå till ”Kyrkis” 
har gjort att fler barn hittar till församlingarnas kyrkor.  
– Vi vill visa att vi uppskattar barnens närvaro, inte minst under 
gudstjänsten, säger Elisabeth Schöllin om Svenska kyrkans senaste 
satsningar på barnfamiljer i Örebro. 

TEXT: CeCilia andersson  FOTO: nina Hellström

Så satsar Svenska 
kyrkan i Örebro 
på barnen
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Barnens kyrka (23 april och 21 maj) 
n två onsdagar i vår, klockan 17-19, 
kan alla barn och föräldrar komma till 
S:t Nicolai kyrka för att tillsammans 
med Nickan sjunga, prata och 
upptäcka  kyrkans skrymslen 
och vrår. därefter pannkakor 
och lek i prästgården. kostnad: 
gratis (finns möjlighet att 
lämna frivilligt bidrag).  

Kyrkis (söndag 27 april) 
n efter högmässan i olaus 
Petri kyrka, klockan 10, kan 
alla  barnfamiljer följa med till 

församlingshemmet och laga lunch. 
Gruppen äter, umgås och leker i några 
timmar. kostnad: lunch till själv-
kostnadspris.

Babykonsert 
(torsdag 15 maj) 
n upplevelse-
konsert för barn 
upp till ett år 
klockan 10.30 i 
S:t mikaels kyrka. 
Sång med tema 
vår och sommar, 
men också smak-, 

 känsel- och doftupplevelser för den 
lille. Smörgåsfika efter konserten. 
kostnad: gratis (finns möjlighet att 
lämna  frivilligt bidrag). 

Familjegudstjänst med tårtfest och 
musik (söndag 18 maj) 
n Gudstjänst i edsbergs kyrka 
för hela familjen klockan 11.00. 
terminsavslutning med extra allt: 
barnkör, ungdomskör och stor tårt-
buffé. kostnad: fika till själv kostnadspris.  

Kalasgudstjänst (söndag 25 maj) 
n Gudstjänst med kalastema för stora 

och små klockan 10.00 i adolfsbergs 
kyrka. Sånggruppen Songstars sjunger 
och spelar. efter gudstjänsten ansikts-
målning, kalasfika och annat kul utom-
hus. kostnad: fika till självkostnadspris. 

Täbydagen (lördag 31 maj)
n festdag i täby kyrka med start 
klockan 13.00. därefter aktiviteter 
som utställning på temat dop, hopp-
borg, ansiktsmålning, godisregn och 
fika. mellan klockan 14.00 och 16.00 
erbjuds ”drop in-dop”. ingen föran-
mälan behövs. kostnad: fika till själv-
kostnadspris.

Gudstjänster även för de små? – Absolut! Förutom församlingarnas familje
gudstjänster, då kyrkan är lite extra anpassad för barn, händer en massa roligt i 
kyrkorna i vår. Här är några höjdpunkter. 

Nickan.

Barngrupper i SvenSka kyrkan i ÖreBro

TEMA

I Svenska kyrkan i Örebro 
finns fler än 30 barn grupper 
fördelat på öppna förskolor, 

körer, skaparklubbar, 
bibeläventyr och mycket mer. 

Du hittar alla grupper på 
www.svenskakyrkan.se/orebro/

mest-for-barn
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fAMiljEn Eklund 
Namn: erik och maria eklund med 
döttrarna Signe och Greta 
Ålder: 42, 41, 3,5 respektive 1,5 år
Bor: i villa i Lillån 
Gör: erik är it-konsult och delägare i 
ett it-bolag och maria driver fröken 
Brogrens konditori och veranda till-
sammans med två väninnor.
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Vi ses över en kopp kaffe för att prata livs-
pussel, påsk och barnens plats i kyrkan.

– Jag har sjungit i Olaus Petrikyrkans kör 
OP Cantores i 16 år och vi sjöng oftast både på lång-
fredagen och påskdagen och ibland även på påsk-
nattsmässorna, berättar Erik Eklund. 

När Greta kom för 1,5 år sedan beslutade sig Erik 
för att ta en paus i körsjungandet.

– Allt blev ju förändrat i och med barnen och det 
som vi ändrat på mest är våra egna fritidsintressen, 
konstaterar Maria Eklund. 

– Vi är egna företagare båda två och kan i princip 
jobba hur mycket som helst. Men vi har även gått 
ner i arbetstid. 

– Ibland funderar man på vad man gjorde av sin 
tid tidigare. Att ha barn är ett dygnet runt-projekt, 
säger Erik.

strax innan Signe kom köpte paret dessutom ett hus 
som de totalrenoverat under åren barnen varit små.

– Om man tittar noga ser man att det fattas lister 
här och där. Men nu är vi nästan klara, säger Erik 
och ser sig omkring i det fräscha, nyrustade köket.

Sitt kyrkliga engagemang har Erik och Maria 
med sig hemifrån. Bådas föräldrar var aktiva i en 
kyrka. Marias i pingstkyrkan i Örebro och Eriks i 
Adolfsbergskyrkan.  

– Vi går till Elimkyrkan ibland och till Olaus 
Petrikyrkan ibland. Förr var vi mycket flitigare 
gudstjänstbesökare, men sedan vi fick barn nummer 
två känns det ibland som varken hackat eller malet 
att gå till kyrkan. Någon hamnar i 
alla fall utanför gudstjänstrummet, 
säger Maria.

Ändå försöker Erik och Maria att 
ta med sig barnen till gudstjänster 
med regelbundenhet. 

– Våra föräldrar tog med oss till 
kyrkan därför att de ville ge oss det 
bästa de kunde ge oss. Vi vill göra 
samma sak för våra barn, säger 
Maria.

– En dag är de stora nog att välja 
själva om de vill fortsätta gå i kyr-
kan. Då får de göra det, säger Erik.

Hur tycker ni att kyrkan tar emot barnen?
– Generellt sett bra, menar Erik och listar allt 

som erbjuds barnen i de kyrkor de brukar besöka – 
 söndagsskola, familjegudstjänster, barnkörer.  
Finns det något mer kyrkan skulle kunna göra för 
barnen och deras familjer?

– Kanske tänka på att inte hålla för långa möten.  
Samlingen vid julkrubban som var 35 minuter var 
precis lagom, åtminstone för oss som har små barn, 
säger Maria.

paret går mest till Olaus Petri-kyrkan med barnen 
och anledningen är att där firas gudstjänst vid tio 
och i pingstkyrkan börjar gudstjänsten elva och 
 slutar inte förrän halv ett.

– Om man går klockan tio är man hemma i tid till 
barnens lunch och dessutom har man kvar en stor 
del av dagen.

– Ja, även om man dricker kyrkkaffe. Och att gå på 
gudstjänst utan att dricka kyrkkaffe är som att bada 
utan att doppa huvudet, säger Erik vars sista mening 
finns med som citat i Libris-boken Kyrkkaffe!
Hinner en småbarnsförälder med att vårda sin tro?

– Man missar ju mycket när man inte går på guds-
tjänst, men en skidtur i Guds skapelse kan också kan 
vara en Gudsupplevelse, säger Erik.

Och Maria berättar hur hon träffar en tjejgrupp 
från pingstkyrkan varannan tisdag och i den hålls 
samtalet kring tron igång.

Fastetiden som föregår påsken är en intensiv 
arbetsperiod för en konditoriägare som Maria. Från 
fettisdagen, som hon betecknar som årets tuffaste 
arbetsdag, och framåt accelererar efterfrågan på 
semlor. Så påskens lediga dagar är efterlängtade.

Påsken i år kommer familjen Eklund att till-
bringa i Örebro. Fyra och en halv dagar där det ska 
in rymmas både utomhusaktiviteter, avkoppling och 
en trevlig påskfest med vänner.
Vad vill ni inte vara utan på påsken?

– Godis. Och särskilt choklad. 
– Dessutom vill vi gå på 

 åtminstone en gudstjänst till-
sammans. Det lutar åt påskdagen. 
Den är liksom mer barnvänlig. Och 
avslutas i ett härligt durackord, 
säger körsångaren i familjen. 

Maria funderar på om det inte 
skulle gå att skapa en samling 
 liknande den vid julkrubban även 
på påsken. En kort samling där 
påskens glada budskap anpassas för 
barnen. 

Detta goda förslag skickar vi med 
till kyrkorna i Örebro. 

”När barnen kom 
förändrades allt”

För Erik och Maria Eklund har påsken 
alltid varit en viktig högtid, fylld 
av gudstjänstbesök. Men mycket 
förändrades då döttrarna kom. 

TEXT: ingalill Bergensten  FOTO: ulla-Carin ekBlom

”Påskdagens gudstjänst 
känns mer barnvänlig. 
Och avslutas i ett härligt 
durackord.”

TEMA
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FoToUTsTällNiNg 
oM MoBBNiNg
n Hundratusen barn går till sko-
lan och är rädda varje dag. Just 
nu kan du följa deras lidande i 
utställningen ”Via Dolorosa” i 
S:t Nicolai kyrka. Utställningen 
är ett samarbete mellan foto-
grafen Elisabeth Ohlson Wallin, 
Svenska kyrkan i Västerås stift 
och en sjätteklass i Västerås. 
”Via Dolorosa” visas i kyrkan 
fram till annandag påsk den 21 
april. 

Kyrkan erbjuder öppen vis-
ning med samtalsguide (behöver 
inte förbokas) onsdagarna 9 och 
16 april kl 12.45 (efter lunch-
musiken). Passionsandakter 
under påskveckan utifrån Via 
Dolorosa: måndag 14 april och 
tisdag 15 april kl 19.00. 

Du kan läsa mer om utställ-
ningen på www.svenskakyrkan.
se/orebro.

så här ser årets konfirmandtröja ut i 
Örebro – utsedd genom en design-
tävling, där ungdomarna skickade 
in egna förslag. Vinnare är 18-årige 
Carl-Johan Dahl, ung ledare inom 
Svenska kyrkan i Örebro. 

Under 2013 drog Svenska kyrkan i 
Örebro igång konfirmandsatsningen 
”Inte som du tror” i samarbete med 
Västerås stift. En viktig del av ”Inte 
som du tror” är en t-shirt – en tröja 
som signalerar att jag har varit, eller 
är, konfirmand och jag berättar 
gärna för dig vad jag fått ut av det. 

nytt för i år är att t-shirten designas 
av ungdomarna själva. Hela 318 
designförslag kom in. Juryn valde 

ut två finaltröjor, som ungdomarna 
röstade om på Facebook. 

Enbart på www.facebook.com/
konfirmandorebro har 206 per-
soner deltagit i omröstningen. 
Dessutom har ungdomar i Västerås 
stift röstat via deras FB-sida.

fredagen den 23 maj hålls årets stora 
”Inte-som-du-tror”-fest i S:t Nicolai 
kyrka. Festen vänder sig till våra 
nuvarande konfirmander och till de 
ungdomar i våra åtta församlingar 
som börjar åttan i höst. Nyfiken? Läs 
mer på www.svenskakyrkaniorebro.
se/konfirmand.

JennY HolmBerg

Carl-Johan har designat årets 
”Inte-som-du-tror”-tröja

NuMrETS pryl: PÅSKÄGG

Vem har skrivit texten 
till ”Idas sommarvisa”?

om du vet det, har du chans att vinna 
nya ”Hela familjens psalmbok”.
 
i den har Libris förlag samlat 200 psalmer 
och sånger som passar hela familjen. där 
finns ett urval ur den svenska psalmbo-
kens skattkista tillsammans med klas-
siska barnsångsfavoriter, nyare och specialskrivna. Skicka in svaret märkt 
”tävling nr 1” senast den 14 april 2014 samt namn och adress till 
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till örebro – mitt i livet, 
Svenska kyrkan, Storg 27C, 703 63 örebro. Vi har tre böcker i potten. Lycka till!

1. maria Gripe
X. astrid Lindgren 
2. Lennart Hellsing

grattis Carl-Göran alzén, Nathalie karlsson och Lovisa öhlin som 
svarade rätt i förra numrets tävling. elise Lindqvists ”Ängeln på 
malmskillnadsgatan” har skickats med post.

Tävling

ägget symboliserar Jesus uppstån-
delse och just äggätningen vid påsk 
är en av våra mest starka traditioner. 
Genom det hårda skalet, en sym-
bol för graven, bryter Kristi nya liv 
fram. En djup symbol med glimten i 
ögat är alltså de godisfyllda ägg som 
många föräldrar göm-
mer åt barnen.

I det gamla 
samhället blev 
det tillåtet att 
börja äta ägg när 
fastan avslutas. 
Då kunde man 
använda de ägg 

som fåglarna började lägga i stora 
mängder under våren. Förmodligen 
är det också ägget, eller rättare sagt 
kycklingarna som kommer ut ur 
dem, som gett påsken dess gula färg.

tHerese BliXt

Vinn nyheten ”Hela  
 familjens psalmbok”

enkät: Lisbet kjellin

Helena sachs
– Påskägg, om det är fyllt med 
godis – och gärna salt!

linnea Bang
– Påskägg. ett påskägg kan 
vara fyllt av spännande saker 
och upplevelser. mycket 
bättre än semla.

VAd Är BÄST, 
SEMlA EllEr 
PÅSKÄGG?

www.svenskakyrkan.
se/orebro

www.facebook.com/
svkorebro

instagram: 
svenskakyrkanorebro

www.youtube.com/
svkorebro

Vi är sociAlA – 
Både i KyrKAN 
ocH på NäTeT!

SÅ SEr dEN uT!
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Besvara våra frågor om magasinet Amos och den lokala bilagan 
”Örebro – Mitt i livet”, så har du chans att få två biobiljetter som 
tack. Tio personer får två biobiljetter var och sista svarsdatum är 
onsdagen den 30 april. Du kan också svara på 
enkäten på webben: www.svenskakyrkan.se/
orebro/lasarundersokning

Gudstjänster

påsknattsmässa 
19/4 kl 22 i olaus Petri kyrka och 
den gode herdens kapell, kl 23 i 
almby kyrka samt 23.30 i Längbro, 
mosjö, S:t mikaels, S:t Nicolai och 
tångeråsa kyrkor. 
påskdagsmässa 
20/4 kl 10 i almby, adolfsbergs,
Längbro, olaus Petri och S:t
mikaels kyrkor, kl 11 i kräcklinge 
och S:t Nicolai kyrkor, kl 15 i ekers 
och kl 16 i den gode herdens
kapell.
Alpha-gudstjänst. 27/4 kl 10 i 
 Sörbykyrkan. kristen tro – tråkig, 
osann, irrelevant?

Musik & konserter

Konsert med sonja Aldén. 12/4 
kl 19 i S:t Nicolai kyrka,  biljett 295 kr 
(ticnet).
stabat Mater. 16/4 kl 19.30 i 
olaus Petri kyrka i i anslutning till 
korsvägsandakten kl. 19.00. det är 
tradition i olaus Petri att på ons-
dagen i stilla veckan framföra detta 
verk av  Giovanni Battista Pergolesi. 
Sopran: anna-Sofia Gahnfelt, alt: 
eva dobreff, orgel: mats Bertilsson. 
fri entré .  
Vårkonsert med KFUM-kören. 
18/5 kl 18 i adolfsbergskyrkan, diri-
gent Glory Lundgren.

Sverigefinskt 
församlingsarbete

pääsiäisajan tapahtumat ruotsin-
suomalaisessa srk-työssä
tornion kaupunginteatterin esitys 
”markuksen evankeliumi” Pyhän 
Nicolain kirkossa 13/4 klo 14.00. 

Hiljaisen viikon kaksikielinen 
hartaus Pyhän mikaelin kirkossa 
16.4. klo 21.00. kaksikielinen messu 
Pyhän mikaelin kirkossa 20.4. klo 
10.00.

Barn & familj

Barnens kyrka. 23/4 och 21/5 kl 17 
i S:t Nicolai kyrka, efteråt pannkakor 
i Prästgården.
Babykonsert. 15/5 kl 10.30 i S:t 
mikaels kyrka. för barn upp till 1 år 
och deras föräldrar.

Teckenspråkigt arbete

Teckenspråkig gudsjänst i påsk. 
21/4 kl 14 i S:t Nicolai kyrka.

Annat på gång

cafékväll – Filmvisning ”gudar 
och människor”. 13/4 kl 18 i olaus 
Petri församlingshem. Samtal efter 
filmen. fritt inträde, fika 20: -.

Nattöppen kyrka. S:t Nicolai kyrka 
är nattöppen kl 20–24 den 25/4 och 
30/5.

Bakluckeloppis. 26/4 kl 10.00–
14.00 på parkeringen vid Längbro 
kyrka.  

Täbydagen med drop-in dop. 
31/5 i täby. festen börjar klockan 
13 i kyrkan och fortsätter fram till 
17, med massor av aktiviteter för 
alla åldrar och gott fika. Årets tema 
är dop med utställning runt temat 
både i kyrkan och i täbygården. du 
har också möjlighet att passa på att 
bli döpt, eller att låta döpa dina barn. 
mellan klockan 14–16 erbjuds ”drop-
in-dop”. ingen föranmälan behövs.  

1. Har du läst tidigare nummer av magasinet amos? 
n Ja n Nej

2. ungefär hur mycket brukar du läsa i ett normalt nummer?
n allt eller nästan allt n mer än hälften 
n ungefär hälften n mindre än hälften 
n inget eller enstaka delar

3. Vad tycker du om tidningen amos?
n mycket bra n Ganska bra n Ganska dålig 
n Väldigt dålig n Har ingen åsikt

4. ibladad i amos, finns en lokal bilaga från svenska kyrkan i örebro: tidningen 
”örebro – mitt i livet”. Vad tycker du om den lokala bilagan? 
n mycket bra n Ganska bra n Ganska dålig
n Väldigt dålig n Har ingen åsikt

5. i vilken grad uppskattar du följande delar i ”örebro – mitt i 
livet”? 
reportagesidor 
1 n 2 n 3 n 4 n 5 n

”Plick och plock” (uppslag 6-7) med tävling, kalender m.m 
1 n 2 n 3 n 4 n 5 n

Baksida med krönika och enkät

1 n 2 n 3 n 4 n 5 n

6. Vad vill du att den lokala bilagan ”örebro – mitt i livet” ska innehålla? Välj max 2 
kryss! reportage om:
n inspirerande människor. förslag på personer:

......................................................................................................................................................................
n Livspussel och vardagsfrågor
n tro och religion
n artiklar om församlingarnas arbete och verksamheter
n kyrkliga traditioner
n andra förslag:  ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

7. Har du genom amos och ”örebro – mitt i livet” blivit mer eller mindre 
 intresserad av svenska kyrkan? 
n mer intresserad n mindre intresserad
n oförändrat
Ge gärna ett exempel eller beskriv hur du blivit mer eller mindre intresserad!

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

gruppförsändelse till hushåll

störst på livsfrågor och kristen tro

amosmagasin.se

5farliga 
frestelser

fasta: 
Med hungern  
som vapen
romernas 
frälsning
Är du din  
egen fiende?

MotvallsBengt Ohlsson sticker ut hakan igen
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Nytt liv 
med 
barnen
SID 4–5

Tävla 
& vinn!
Pryl…

Upplev 
påsken 

i din kyrka
SID 6-7

TEMA:

Delta i läsarundersökning 
– du har chans att få biobiljetter

!

sVT säNder FråN op-KyrKAN i påsK 
 
n Två av påskens viktigaste gudstjänster tv-sänds från Olaus Petri 
kyrka i Örebro. 

Fredag 18 april kl 10.00 långfredagsgudstjänst. Församlingen ska 
vara på plats 09.45. 
söndag 20 april kl 10.00 Påskdagen – Festmässa. Församlingen 
ska vara på plats 09.45.

forts på nästa sida

Det är oroligt i världen just nu. Människor förföljs och far illa.
Kom till din kyrka i påsktid 14–21 april. Ta ställning för fred  
och försoning – och upplev hoppet.

Fortfarande högaktuell – 2000 år senare



svenska kyrkan örebro

Verbum aB

sVArsposT
110 22 Stockholm

VerBUM AB

BeTAlAr 
porToT

Förslut med tejp!

Förslut med tejp!

8. något annat du vill berätta om amos och ”örebro – mitt i livet”?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
9. Hur gammal är du?

n - 30 år n 31-40 n 41-50 n 51-60
n 61-70 n 71-

10. Jag är

n man n kvinna

11. Är du medlem i svenska kyrkan?

n Ja n Nej n Vet ej

om du hoppas bli en av de tio som får två biobiljetter var som tack, behöver du 
uppge namn och adress så vi kan kontakta dig.

 
Namn ..........................................................................................................................................................

adress .........................................................................................................................................................

telefon ........................................................................................................................................................

e-post ..........................................................................................................................................................

Vikes här!

!

ringa in och fundera. Det finns 
inget rätt och inget fel i det du 
ringar in. Läs sedan vidare. 

Påsken närmar sig. Påsken 
handlar om att gå från mörker 
till ljus. Bokstavligt och andligt. 

Vårdagjämningen passerade 
den 20 mars, sommartiden 
började 30 mars, ställ fram 
sommar möbler och klocka, 
solen går upp halv sex och går 
ner klockan 20. Vid vintersol-
ståndet gick solen upp vid halv 
nio och ramlade ner redan halv 
tre. Visst blir tillvaron ljusare. 

Påsken handlar om Guds 
 passion för människan. Vem går 
i döden för någon annan? Vem 
går i döden för en tro, en livs-
åskådning eller för övertygelse? 

Jag vet att det sker dag-
ligen, att människor gör det. 
Jag  personligen är inte riktigt 
beredd ännu. 

Adjunkten på univer-
sitet sa: Nej det handlar 
inte om att gå i döden, 
det handlar om att leva 
sin tro! Jag tror hellre på 
det resonemanget. Vad 
har världen för nytta av 
en massa gå-i-döden-för-
sin-tro-människor? 

Världen blir nog 
ingen bättre plats för att 
 människor dör för sin tro. 
Eftersom vi dör för olika 
sorts tro och övertygelser. 

världen behöver män-
niskor som lever för sin 
tro och övertygelse. Jag 
tror att det räcker med att 
Gud dör några dygn för 
mänskligheten. Vi får ta 
emot livet och leva det. 

Påsken handlar om det. 
Att Gud dör och uppstår 
för att vi ska ha livet. 

Sann vän av ordning menar att 
det är Jesus som dör och upp-
står. Jo men Jesus är ju Gud så 
det är faktiskt Gud som dör. 

Hursomhelst, den gudom-
lige återställer relationen till 
 människan och människan 
säger ja till den gudomlige och 
livet. Så enkelt är det. 

PÄr Westling

ps. Passion, lidelse, kan betyda 
stark förkärlek till någonting, 
till exempel att man har  passion 
för ett ändamål, en sak, en 
 person, en förändring eller en 
åsikt. Kan också ha med lidande 
att göra. Du har kanske sett 
 filmen Passion of the Christ, 
mer lidande än lidelse.

Livet har återvänt.
Glad Påsk!

liv – död 

skidor – gudstjänst

must – vatten

stugan – kyrkan

sorg – glädje
ägg – kors 

VAD VÄlJEr Du TIll pÅSK?
lIV oCh drAMA

f o t o :  u l l a-
c a r i n  e k b l o m


