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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 5 sePtember 2014.
kontaktuppgifter till svenska kyrkans församlingar och 
gemensamma verksamheter i örebro finns på webben 
www.svenskakyrkan.se/orebro och i eniros katalog.

örebro pastorat sträcker sig från 
Rynningeviken i Hjälmaren till Tångeråsa på 
Närkesslättens sydvästra del. Stad och lands-
bygd. Många av våra femton kyrkor i de åtta 
församlingarna är både historiska och nutida 
rika, andliga skattkammare som väntar på 
att öppna sig och bli levande för den som vill 
närma sig och göra upptäckter. Varför inte 
passa på i sommar?

glänta på kyrkporten vid rätt tidpunkt och 
du möter människorna och hör musiken! 
Glada föräldrar bär sina små till dopet. Fler 
ung domar än på många år konfirmeras och 
 berättar vad de har upptäckt om livet och tron. 
Par som vill lova varandra trofast kärlek i nöd 
och lust kommer för att ta emot Guds väl-
signelse. Familj och vänner tar farväl av sina 
kära döda som vigs till den sista vilan. Kyrkan 
är den goda platsen för glädje och sorg, lika 
mycket i dag som för generationer före oss. 

ta tillfällen att njuta av gudstjänster och kon-
serter i kyrkorna i sommar. Möt vänliga kyrk-
vaktmästare. Hör musikaliska ungdomar spela 
och sjunga. Lyssna till präster som gör bibelns 
ord levande här och nu. Möt organister som 
ackompanjerar ’I denna ljuva sommartid’ lika-
väl som de får Bach att låta tidlöst underbar. 
När tillfälle ges, sjung med av hjärtat i gamla 
och nya psalmer. Fråga efter en präst eller 
diakon att tala enskilt med om du behöver 
det. Ta vara på den goda tystnaden, stillheten 
i det heliga rummet för egen bön och andakt. 
Öppna ditt hjärta och lyssna efter vad Gud vill 
säga dig i det som sker!

Din kyrka finns här för dig! Jag önskar dig 
en fin sommar! 

Vi finns för 
dig i sommar!

Det strömmar skön musik 
i din kyrka i sommar 

han minns den där söndagsförmiddagen i 
juni väldigt väl. Det var för några år sedan, i 
Brickebacken. De två barnen kom ensamma, 
hand i hand, till Den gode herdens kapell för att 
vara med på söndagsskolan.

– De kom ofta ensamma och vi visste att det 
fanns problematik i hemmet. Sommaren innan 
hade vi haft söndagsskola i Brickebacken även 
under sommarmånaderna, men det här året var 
beslutet ett annat. Söndagsskolan skulle ställas in 
under sommaren och vi hade försökt vara tydliga 
med det och informerat om att det fanns verk-
samhet på annat håll.

– Men det visste ju inte de här barnen utan kom 
där, hand i hand, som vanligt. Så ledsna de blev 
när de fick veta. Söndagsskolan var verkligen 
deras livlina. Vi öppnade barnrummet där och då 
och gjorde vad vi kunde.

hans patos är stort och han vet att sommaren är en 
tid när det märks om plånboken är fylld eller inte. 
I Almby församling finns hela spännvidden, från 
riktigt välbärgade miljöer till barnfattigdom.

– Utsatta situationer för både barn och vuxna 
finns överallt, oavsett materiell standard och det 
får vi aldrig glömma. Det måste följa med i våra 
prioriteringar som kyrka.

Även om en del av den ordinarie verksamhe-
ten, som körer och grupper, tar sommarledigt så 
är Svenska kyrkan i Örebro allt annat än stängd 
sommartid. Tvärtom. Samtliga åtta församlingar 

öppnar istället upp och satsar 
på nya typer av aktiviteter 
och mötesplatser. Almby, 
till exempel, kör vidare med 
förra årets Sommarcafé i 
Prästgårdsparken vid Almby 
kyrka under fyra veckor. 
Klockan 10 är det barnaktivitet 
och under fredagskvällarna 
klockan 18–21 är det ungdoms-
kväll.

– När det gäller ungdomskvällen, så har vi sett 
att det finns ett behov. Många kommer inte iväg 
så långt över sommaren, en del åker inte iväg 
överhuvudtaget. När det gäller de äldre, så har vi 
även en del uppsökande verksamhet och så har vi 
en grupp ideella som arrangerar öppet hus i Den 
gode herdens kapell varje tisdag i Brickebacken. 

– För många gamla är sommaren långtråkig, 
med lite stimulans – att få småprata en stund med 
någon kan vara jätteviktigt. Vi har ett försam-
lingsläger också, som brukar bli fullbokat direkt. 
Det lägret är en bra vistelse för barnfamiljer och 
ger semesterkänning.

är du nyfiken på vad som är på gång i din hem-
församling eller på andra håll i Örebro? Du hit-
tar några exempel här bredvid och ännu fler på 
www.svenskakyrkan.se/orebro.

JeNNY HOLmBerg

Hemma i sommar? Så 
är det för många. Där-
för erbjuder Svenska 
kyrkan i Örebro en rad 
olika aktiviteter, hela 
sommaren.
– Vi vet att det finns 
efterfrågan och att 
många inte kommer 
iväg. Det tar vi fasta 
på som kyrka, säger 
 Patrik Bergman, för-
samlingsherde i Almby.

Patrik Bergman.

Massor av aktiviteter!
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vårA uTflykTer
Solliden

Olaus Petri församling åker buss till 
Solliden torsdag 19 juni. Pris 100 kr 
(bussresa + lunch). Anmälan senast 10 
juni till Annika Bertilsson 019-15 46 
76 eller Lisbet Kjellin 019-15 46 81.

Utflykt för små och stora till 
Mariebergsskogen i Karlstad

Tisdag 1 juli arrangerar Mikaels 
församling en utflykt till 
Mariebergsskogen. Pris för vuxna: 50 
kr/st. Barn 3–18 år: 20 kr/st, under 
3 år gratis. Anmälan på tfn 019-15 47 
56 eller 019-15 47 47. Begränsat antal 
platser, först till kvarn.

Är du 7–12 år? Följ med Mikaels 
församling på utflykt!

Den 17/7 och 24/7 åker vi på utflykt 
till Edsberg för att vandra en bit på 
mossen, träffa djur, leka och ha roligt. 
Buss avgår från S:t Mikaels kyrka kl 10 
och vi är tillbaka igen kl 16. Ledare föl-
jer med från kyrkan. Det kostar inget, 
men ta med liten matsäck, vatten-
flaska och utekläder. Anmälan på tfn 
019-15 47 56 eller 019-15 47 47 senast 
4/7. Begränsat antal, först till kvarn.

Café Skogen
Olaus Petri församling åker buss till 
Café Skogen 21 augusti. Pris 50 kr 
(bussresa + kaffe med smörgås och 
kaka). Anmälan senast 12 augus-
ti till Lisbet Kjellin 019-15 46 81.

vårA soMMArcAféer
Sommarcafé i Prästgårdsparken 
vid Almby kyrka

Almbys sommarcafé har öppet v 
25–28, ons–lör kl 10–16 och sön kl 
11–16. Barnaktivitet kl 10–10.45, enkel 
lunch kl 12–14. Fredagar kl 18–21 är 
det ungdomskvällar (stängt midsom-
marafton och midsommardagen).

Sommarcafé vid 
Adolfsbergskyrkan

Kl 13–16 v 25–27. För program, se 
www.svenskakyrkan.se/orebro

Sommarcafé i Mosjö

Veckorna 28–30. Se www.svenskakyr-
kan.se/orebro för tider och program.

Sommarcafé och sommaröppet 
i Nikolai

S:t Nicolai kyrka har sommaröppet v 
26–32 med sommarvärdar i kyrkan 
som gärna guidar. Sommarcaféet 
har öppet mån–fre kl 12–16 v 26–34, 
tecken språkig personal varje fredag. 
Caféet välkomnar barnfamiljer med 
lekrum och uteleksaker och v 29–30 
ordnar vi lite extra för barnen. Läs mer 
på www.svenskakyrkan.se/orebro. 

Sommaröppet i Tångeråsa 
träkyrka

Tångeråsa kyrka i Edsbergs försam-
ling är en av Sveriges få bevarade 
medeltida träkyrkor. För tredje 
året i rad har kyrkan sommaröppet 
under tre veckor och drar då ca 900 
besökare från när och fjärran. I år 
har kyrkan sommaröppet v 28–30 kl 
14–18 med nya aktiviteter varje dag. 
Torsdagar är ”Barnens dag”.  Nytt 
för i år: möjlighet att följa med på en 
dags vandring på Munkastigen under 
ledning av Eva Wetter.

Våffelmåndagar och 
pannkaksonsdagar i Olaus Petri

Alla måndagar i juni kl 11–14 kan du 
njuta av våfflor ute i trädgården vid 
Olaus Petri församlingshem (vid 
dåligt väder inomhus). Onsdagar kl 
12–14 med början 14 maj och sedan alla 
onsdagar fram till 27 augusti serveras 
goda pannkakor i församlingshemmet.

Sommarcafé i parken utanför 
Hjärsta gård

Tisdagar kl 13.30–15.30 v 23–33 har 
Mikaels församling sommarcafé för 
alla åldrar i parken utanför Hjärsta 
gård. Leksaker och spel finns till bar-
nen och det går att spela boccia eller 
kubb. Fika till självkostnadspris.

Sommarcafé i Längbro

Längbro har sommarcafé måndagar 
kl 14–16 v 25–33 med kafferservering 
och hembakat bröd. De små kan leka i 
vår fina lekpark och varje cafédag har 
ett program som du hittar på www.
svenskakyrkan.se/orebro/langbro-
forsamling
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Sommarcafé, utflykter, barnaktiviteter, våfflor – hos oss är det 
allt annat än ”stängt” i sommar. Du hittar några exempel 
här, några till i kalendern på sidan 7 – och ännu fler på 
www.svenskakyrkan.se/orebro

Fler aktiviteter listas 
i kalendern på sidan 7!
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Nu ökar antalet 
 konfirmander 
i Örebro
Trenden har vänt. satsningen ”Inte som du tror” har gett resultat 
– nu ökar antalet konfirmander i Örebro.

– Vår stora konfirmandfest är en del 
i satsningen. Men framför allt har vi 
lyckats berätta vad konfirmation av i dag 
är, genom att lyfta fram ungdomarna 
själva, säger Marie Martinez Castillo 
Åberg, församlingspedagog i Almby församling.

TexT: CeCiLia aNderssON OCH JeNNY HOLmBerg

Statistiken är ännu inte helt klar eftersom mer-
parten av årets konfirmander konfirmerades 
nu i maj. Men allt tyder på att utvecklingen 

vänt för de åtta församlingar som ingår i Örebro 
pastorat, d.v.s. Adolfsberg, Almby, Edsberg, 
Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus 
Petri.

–2012 hade Örebro pastorat 138 konfirman-
der, under 2013 var det 159 som konfirmerades. 
I år kommer det att handla om cirka 200, säger 
Therese Blixt, församlingspedagog i Längbro för-
samling.

2012 konfirmerades 12 procent av alla 15-åring-
ar i Örebro pastorat, 2013 var det 14 procent.

– I år tror vi att vi landar på ungefär 16 procent, 
det är i så fall den bästa siffran på flera år, säger 
Therese Blixt. I antal personer har vi ökat med 
cirka 25 procent jämfört med 2013. Vi har vänt 
trenden, tillsammans.

så vad beror ökningen på? Andreas Axinge, försam-
lingspedagog i Mikael, svarar direkt satsningen 
”Inte som du tror”, som startade 2013.

– Vår satsning innebär bland annat en stor fest i 
maj, dit vi bjuder in våra nuvarande konfirmander 
och de ungdomar i våra åtta församlingar som ska 
börja åttan i höst. Vår första fest i maj 2013 blev en 
succé. Då spelade Dead by April i S:t Nicolai kyrka. 
I år var huvudartisten Oscar Zia och vi utvecklade 
festen lite till, för att göra den ännu bättre.

festen är en uppmuntran till konfirmanderna, säger 
Moni Höglund, präst i Olaus Petri församling:

– Våra konfirmander är unga människor som har 
valt att fundera över livsfrågor. Det är att ta sitt liv 
på allvar och det är verkligen värt att uppmuntras. 
Samtidigt gör vi konfirmationen mer synlig. Vi 
visar upp den och berättar vad den står för. Det 
är lätt att komma till festen för att kolla läget och 

ställa egna frågor. Redan innan gjordes ett jättebra 
arbete runt om i våra församlingar och konfirman-
derna var nöjda även då. Det är viktigt att fortsätta 
att hitta nya vägar för information och uppmunt-
ran och den här dagen är en sådan ny väg som är 
riktigt bra.

samtal om livets stora frågor är något som ingår i 
konfirmandtiden. Måns Lundbäck, konfirmand i 
Nikolai församling minns särkilt diskussionerna 
om relationer, kärlek och sorg. 

– Även om det kan vara svårt att riktigt öppna 
upp sig inför gruppen är det saker man kanske inte 
alltid pratar om med sina kompisar.

Av alla grupper med olika teman och inrikt-
ningar som finns – över 20 stycken – valde han en 
sportkonfagrupp. Där är schemat anpassat efter 
ungdomarnas träningstider. 

– Vi träffades tisdagar eller onsdagar, beroende 
på när man hade träning. Själv har jag fotboll fem 
gånger i veckan, så det var ju bra att kunna välja 
den dag som passade bäst. 

Alla konfirmandgrupper inom Svenska kyrkan 
Örebro pastorat är iväg på läger tillsammans. En 
del åker även iväg på längre resor – till exempel 
Längbro och Olaus Petri församlingar, som brukar 
resa till Polen med besök i ett före detta koncen-
trationsläger. Måns åkte på två läger under sin tid 
som konfirmand.

– Det är bland det bästa med hela konfan. Det 
blir skönt häng med gruppen, och så gör man roli-
ga samarbetsövningar. Det är bra kunskap att ha 
med sig – inte minst till fotbollsplanen.

Hösten 2014 startar Svenska kyrkan i Örebro 20 
grupper med olika teman. Kolla in grupperna och 
anmäl dig på www.svenskakyrkaniorebro.se/
konfirmand

Nyfiken på festen? Du hittar bilder från årets ”Inte-som-du-tror”-fest på www.facebook.com/konfirmandorebro och på instagram #konfirmandorebro.
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Namn: Filip, konfirmand i Olaus Petri. 
ålder: 14. Därför anmälde jag mig: 
Det verkade spännande och jag ville 

lära mig mer. Trodde innan: Att 
det skulle bli kul men att man 

skulle behöva läsa högt inför 
människor. så blev det: Det 

blev väldigt kul och vi var en 
bra grupp. Det bästa med 
konfan: Är alla roliga läger. 
som konfatyp är jag: 

”Mig själv”

Namn: emma, konfirmand i Längbro. ålder: 15. 
Därför anmälde jag mig: För att det verkade 
roligt och intressant! Trodde innan: Att det 
skulle bli jätteroligt och lärorikt. så blev det: Det 
blev jätteroligt och jag lärde mig saker jag inte 
förväntade mig. Det bästa med konfan: Det bästa 
var vår konfaresa till Polen. som konfatyp är jag: 

”Rolig, spontan, 
sprallig och glad”

kolla vad några av våra 
konfirmander från 
2013-2014 trodde inna 
de anmälde sig – och 
hur det faktiskt blev. 
konfirmation är inte som 
du tror.

Namn: Rasmus, konfirmand i Sörbykyrkan. 
ålder: 14. Därför anmälde jag mig: Det 
verkade kul och mina kompisar anmälde sig. 
Trodde innan: Att det skulle bli kul. Visste 
också att man brukar få presenter när man 
konfirmerat sig. så blev det: Det blev chill, och 

roligt. Det bästa med konfan: Det bästa 
var alla läger vi åkte på. som konfatyp 

är jag: 

”Rolig 
(tycker jag)”

Namn: Jessica, konfirmand i Almby. 
ålder: 14. Därför anmälde jag mig: 
Jag och min kompis tyckte det var en 
kul grej att göra tillsammans.Trodde 
innan: Att det skulle vara roligt. så blev 
det: Superbra och jätteroligt! Har lärt 
känna massor av nya vänner och lärt 
mig massor. Det bästa med konfan: 
Gemenskapen. som konfatyp är jag: 

”Trevlig, glad 
och snäll”

VILKen 
KOnFATyP 

ÄR Du?

Träffa fler konfir-
mander från våra för-

samlingar och kolla 
vad de tycker om sin 
konfirmationstid på 

www.svenskakyrkan.
se/orebro/vilken-

konfatyp-ar-du

Nyfiken på festen? Du hittar bilder från årets ”Inte-som-du-tror”-fest på www.facebook.com/konfirmandorebro och på instagram #konfirmandorebro.
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VARDAgSNÄRA…

nuMReTS PRyL: SkATEboARD
känner du igen ljudet från skateboard-
hjul som rullar på asfalt eller betong? 
Sedan skateboardens intåg i Sverige 
på 1970-talet har det kommit att bli 
ett säkert sommartecken.

Den balans- och konditionskrävan-
de sporten växte fram i Kalifornien 
i USA på 1950-talet som ett resultat 
av några säsongers dåliga surfförhål-
landen, då surfbrädorna fick hjul och 
började användas på land. 

Dagens standardskateboard till-

verkas av sju lager kanadensisk lönn 
och har rullhjul av polyuretan med 
olika hårdhet – ett betydligt tystare 
alternativ till 1950- och 60-talens 
stålhjul. Våren 2015 beräknas ska-
teboardparken i Drottningparken i 
södra Örebro vara invigd, och där blir 
hårdheten på hjulen  avgörande – ju 
hårdare hjul desto snabbare åkning. 
Glöm inte hjälm och skydd i sommar! 

CeCiLia aNderssON

Vinn signerad 
oscar Zia-skiva!

Vilken låt tävlade 
Oscar Zia med i 
Melodifestivalen 
2014?

årets huvudartist på konfirmandfesten ”Inte som du tror” var 
oscar Zia. om du kan det rätta svaret på vår tävlingsfråga, har du 
chans att vinna ett signerat exemplar av hans debutalbum ”I don’t 
know how to dance” som släpptes i våras.

skicka in svaret märkt ”tävling nr 2” senast  den 23 juni 2014 samt 
namn och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till 
örebro – mitt i livet, svenska kyrkan, storg 27, 703 63 örebro. vi har tre 
signerade skivor i potten. Lycka till!

1. yes we can
X. no we can’t
2. maybe we can

grattis bea klawatsch, karl Pontén och inger eriksson som svarade rätt i 
förra numrets tävling. ”Hela familjens psalmbok” har skickats med post.

Tävling

svenskakyrkan.se/orebro har 
vunnit pris i kategorin årets bästa 
servicewebb i svenska kyrkan. 

Juryn – bestående av aktörer 
inom kommunikationsbranschen – 
menar att Svenska kyrkan i Örebros 
webb genomsyras av tydlig mål-
gruppsanpassning, bra länkar och 
lättillgängliga kontaktuppgifter för 
den som exempelvis vill boka dop 
eller vigsel. Det var under Svenska 
kyrkans årliga kommunikationsda-
gar i Upplands Väsby i slutet på 
april som priset delades ut.

– Vi är jättestolta och glada! När 
Örebrowebben skapades var det 
just med användaren i fokus vad 
gäller exempelvis tilltal, sökord och 
menyer, säger Mia Bylander, kom-
munikationsstrateg och webbre-
daktör.

Och det är en stor webb, poäng-
terar Jenny Holmberg, också kom-
munikationsstrateg och webbre-
daktör, som tog emot priset å alla 
webbredaktörers vägnar under 
prisutdelningen:   

– Vår webbgrupp består av 
många redaktörer som arbetar 
tillsammans för att hålla vår webb 
levande, inbjudande och mål-
gruppsanpassad. Vårt löpande 
arbete för att webben ska vara lät-
tillgänglig och användarvänlig har 
gett resultat. Jättekul!

Vad tycker du om webben? 
Lämna en kommentar på www.
svenskakyrkan.se/orebro/nyhe-
ter – där du också kan läsa juryns 
motivering. 

CeCiLia aNderssON

många åsikter, idéer och förslag – och 
en hel del beröm. Det fick Amos och 
”Örebro – Mitt i livet”:s redaktioner 
av er läsare, genom den läsarun-
dersökning som vi hade med i förra 
numret. Enkäten fanns även på 
www.svenskakyrkan.se/orebro.

över 90 procent av de svarande tycker 
att både Amos och den lokala bilagan 
”Örebro – Mitt i livet” är mycket 
bra eller ganska bra tidningar.  Det 
man helst vill läsa om i den lokala 
bilagan är artiklar om inspirerande 
människor, reportage om livspussel 
och vardagsfrågor och artiklar om 
församlingarnas arbete. 32 procent 
uppger att de blivit mer intresserade 
av Svenska kyrkan genom att läsa 
”Örebro – Mitt i livet” och några ger 
även exempel på hur.

från redaktionen vill vi framföra ett 
stort tack till alla som delat med sig 
av sina åsikter och kommit med tips 
på hur vi kan göra tidningen ännu 
bättre. Tio av de svarande har fått två 

biobiljetter som tack för hjälpen.

läs gärna tidigare nummer av 
”Örebro – Mitt i livet” på
svenskakyrkan.se/orebro/mittilivet

Örebro pastorat 
prisas för bästa 
servicewebb!
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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 dålign 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 verksamhetern 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 intresseradn Oförändrat
Ge gärna ett exempel eller beskriv hur du blivit mer eller mindre intresserad!
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

örebro
mitt i livet • nr 1 | 2014Nytt 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
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Nu vet vi att ni gillar tidningen 
– tack för alla svar!
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Gudstjänster

vandringsmässa, Betlehemskyrkan 
och s:t Nicolai. 8/6 kl 11. vi börjar i bet-
lehemskyrkan och vandrar sedan genom 
staden till s:t nicolai kyrka och fortsät-
ter gudstjänsten där. kyrkkaffe i nikolai 
prästgård.
Andakt i Täby kyrka och jordgubbfest
9/7 kl 19 i täby kyrka, därefter jord-
gubbsfest i täbygården med mosjö-täby 
hembygdsförening. självkostnadspris.
friluftsgudstjänst vid Hjälmarbaden
15/6 kl 15 vid paviljongen, Hjälmarbaden.  
regnbågsmässa i samband med Öre-
bro Pride. 31/8 kl 11 i s:t nicolai kyrka.

Musik & konserter

Musikalen ”festen” med barn- och 
ungdomskörerna vox florens och 
vox Angelica
8/6 kl 18 i almby kyrka under ledning av 
unn Jörgensdotter Wing.
kvällssång i s:t Nicolai kyrka med 
sommarungdomar
nikolais sommarungdomar sjunger och 
spelar i kyrkan med start 23/6 kl 19 där-
efter varje kväll (utom lördagar) fram till 
den 20/7. kl 19 vardagar, kl 17 söndagar.
Musikgudstjänst i Adolfsberg
29/6 och 27/7 kl 18 i adolfsbergskyrkan.

Sverigefinskt 
församlingsarbete i Örebro

messu ja vuoden aikana tasavuosia 
täyttäneiden juhla Pyhän mikaelin kir-
kossa 8.6. klo 15.00.

vietämme juhannusjuhlaa yhdessä 
mikaelin seurakunnan kanssa. Lisätietoja 
Jannelta puh. 019-15 47 39. Lauluilta 
Hjärsta gårdenilla 27.6. ja 18.7. klo 17.00.
Lämpimästi tervetuloa!

Barn & familj

utflykter och sommarcaféer 
se sidorna 2–3 i tidningen eller 
www.svenskakyrkan.se/orebro.

Teckenspråkigt arbete

Träffa oss på caféet. nikolai församling 
har sommarcafé v 26–34, mån–fre kl 
12–16. teckenspråkig personal finns på 
plats varje fredag.

Annat på gång

Massor av sommarcaféer!
se sidorna 2–3 i tidningen.

konstutställning: 
kenneth Anderssons ”De tio 
budorden”
i s:t nicolai kyrka 28/6–15/8.

Trädgårdsfest vid Almby försam-
lingshem  
11/6 kl 13. kostnad 50 kr. anmälan till tfn 
019-15 46 77.

Pilgrimsvandring på Bergslagsleden 
28/6. vi vandrar på bergslagsleden 
tillsammans under hela dagen. tid för 
tystnad, samtal och mässa i härlig natur. 
medvandrare blir boken ”filokalia – kär-
leken till det goda”. samling för samåk-
ning kl 8 vid olaus Petri församlingshem, 
sofiagatan 2. Åter innan det mörknar. 
ingen kostnad. var och en tar med sig 
egen mat. för frågor och anmälan, maila 
bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se eller 
ring 15 46 86.

sommarträffar i juli
torsdagarna 3–31/7 kl 14–15.30 är det 
sommarträff med servering och varierat 
program i trädgården vid olaus Petri för-
samlingshem.

FRÅgA FRITT!
THERSE 
SVARAR
Hej! Många av mina kompisar 
säger att det är kul att konfir-
mera sig. Men jag vet inte om 
jag tror på Gud.  Måste jag göra 
det för att börja i en grupp?

Emma
Hej Emma! 
Nej, du behöver inte tro på Gud 
för att börja i en grupp. Under 
konfirmandåret diskuterar vi 
mycket kring tro, Gud, livsfrågor, 
kärlek, död, kompisar, livet. Ja, 
allt mellan himmel och jord. För 
många är konfirmationen ett 
fantastiskt tillfälle att få prata och 
diskutera sådana frågor som man 
funderar över, men som man kan-
ske inte pratar om så ofta. 

Hur mycket eller lite du tror 
spelar ingen roll när konfan star-
tar. Konfirmation är en bekräf-
telse av dopet, och är du inte 
redan döpt blir du erbjuden att 
döpas innan konfirmationsguds-
tjänsten. 

Dopet kan ske tillsammans 
med kompisar, men om man vill 
kan man bli döpt ensam med 
prästen i kyrkan.

HÄLSNINGAR THERESE BLIXT, 
konfirmandledare i Längbro

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

BeHÖver Du TAlA MeD NåGoN?

n Ibland kan sommarmånaderna kännas tuffa. Inte 
minst eftersom det ofta finns en allmän förväntan om att 
 sommaren ska vara glad, harmonisk och lycklig.

Men så är det verkligen inte alltid – och det vet vi. Om 
du känner att du har behov av samtalsstöd finns vi för dig, 
även i sommartid. 

Enklaste sättet är att kontakta kyrkan i din församling 
eller ring Informationsservice på 019-15 45 00, så får du 
hjälp vidare. 

Du kan också läsa mer om samtal och stöd på vår webb, 
www.svenskakyrkan.se/orebro/samtal-och-stod.

sAMTAl fÖr uNGA – HelA soMMAreN

n Är du ung och behöver snacka? Varje onsdag kl 13–20 
kan du chatta med ”Samtal för unga”. Att berätta om 
något otäckt du varit med om eller något annat som 
 snurrar i huvudet hela tiden kan vara skönt. 

När du berättar för någon annan, formulerar du dig och 
hittar ord för det som hänt, förklaringar och lösningar. 
Du kan prata om relationer, sex, religion, skola, föräldrar, 
missbruk – ja allt. Kontakta ”Samtal för unga” via 

samtalforunga@gmail.com 
eller Facebook, Kamrat, Emocore, Chathour eller på 

vår blogg samtalforunga.blogspot.se. 
Vi är flera personer som finns tillgängliga för samtal – 

t.ex. diakoner, präster och pedagoger som är anställda i 
Svenska kyrkan. Men vi har även några idéella med olika 
utbildning och bakgrund.

Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss. Du hittar 
fler exempel på sidorna 2–3 i den här tidningen, i prediko-
turerna i NA och på www.svenskakyrkan.se/orebro. 
Hoppas vi ses i sommar!

AKTUELLT FRÅGA 
FRITT!

fIrA MIDsoMMAr 
MeD oss!

n Du som gillar midsommar har 
chans att fira två gånger! Almby 
församling har midsommarfirande 
med ringdans och sång den 19 juni i 
Prästgårdsparken vid Almby försam-
lingshem med start kl 09.30. 

Förskolorna i närheten kommer 
också att bjudas in. 

På midsommarafton, fredag den 20 
juni, blir det firande vid S:t Mikaels 
kyrka. Kl 10 är det avfärd för blom-
plockning. De som vill vara med sam-
las på kyrkans parkering, samåkning i 
egna bilar. 

Kl 13 hjälps vi åt med att klä mid-
sommarstången, kl 15 reser vi midsom-
marstången och det blir sång, dans och 
lekar. 

Folkdanslaget Nerkia medverkar 
och det går att köpa fika. 

Ca kl 16.30 blir det musikgudstjänst 
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nu blev det väl ändå fel. Jag börjar i rätt ände. Jag och 
familjen tillbringar årligen en eller två sommarveckor 
på Gotland. Bad blir det, fast det alltid är kallt i vattnet. 
Saffransglass vid hamnen i Visby. Favoritfiskrestauranten 
besöker vi och naturligtvis äter vi saffranspannkaka, jag gil-
lar saffran, till kaffet på eftermiddagarna. 

i bottarve stod jag i kö för att köpa just kaffe och pann-
kaka med salmbärssylt och 
grädde. Kön ringlade sakta 
fram och när det äntligen 
blev min tur, såg jag skylten: 
Pannkakan är slut för dagen! 
Jag blev så besviken. Det 
var åtminstone tre timmar 
kvar innan caféet skulle 
stänga. Kvinnan bakom 
disken såg min besvi-
kelse. Hon försökte 
muntra upp mig och 
sa: Det finns jättegoda 
våfflor. Hon log det 
bästa hon kunde. 

Inte riktigt samma 
sak tänkte jag, 
men okej, sa jag. 
Nej förresten 
jag tar kaffe och 
två bullar istäl-
let. Ja tack, sa 

kvinnan, önskas 
något mer? Ja två 
glassar också. Det 

får du köpa i hantverksbutiken där borta på hörnet, sa hon 
med fortsatt glatt leende.

vi tillbringade några timmar på en inte så välbesökt strand. 
Jag och sonen, som var några år, gick utefter stranden på 
jakt efter stenar, döda fiskar och andra roliga saker man 
kan hitta i vattnet. Han hittade några stenar och satte sig 
ner och började gräva och leka med dem. Det är då jag 
upptäcker att vi befinner oss bara några meter från en känd 
skådespelare, som satt där och solade. Det är lite märkligt 
se människor i verkligheten, som man bara sett på bioduken 
och i tv-rutan. Nej, jag bad inte om autografen.

Vi brukar turista i några av Gotlands alla kyrkor. Det 
är många att välja på. Vi besökte en kyrka, eller snarare 
resterna av en kyrka, nämligen Elinghem ödekyrka. En 
gammal ödekyrka, men det stod bänkar där och ett altare 
och en dopfunt. Det visade sig att ödekyrkan används till 
gudstjänster, dop och vigslar under sommaren. Festligt, det 
finns drygt nittio levande kyrkor och så väljer man att ha 
gudstjänst i en ödekyrka. Jo, ibland är det viktigt att kunna 
känna historiens vingslag. Elinghems kyrka uppfördes på 
1200-talet, men övergavs på 1600-hundratalet, men den 
används då och då, alltså inte helt öde.

ät glass, bada, besök en restaurant, träffa på en kändis och 
titta gärna in i en kyrka för en stunds eftertanke eller för att 
se på vackra kyrkfönster och tända ett ljus, om det inte är en 
alldeles ödekyrka.Vart tog sommaren vägen? Vänta nu, den 
har precis börjat. Du har mycket att vara med om innan du 
behöver ställa frågan.

Glad sommar!
Pär WesTlING, 

Präst i nikoLai församLing

AkTIV oCH PÅ VÄg

Pauli Alsing
– Jag tycker om att prome-
nera och att vandra, att gå en 
runda på bergslagsleden är 
mitt tips! det finns olika svå-
righetsgrader, vem som helst 
kan vandra där.

Pia Nordlund
– karlslund med herrgården, 
parken och den övriga vackra 
miljön.

VAR TOG SOMMAREN VÄGEN?

VIlkET ÄR 
DITT bÄSTA 
SoMMARTIPS PÅ 
HEMMAPlAN?

fanny Jakobsson
– att sätta sig någonstans 
med en bra bok och ett kallt 
glas saft och känna en svag 
svalkande vind.

Per Helgesson
– Promenadstigen mellan 
sörön och öby kulle, det är 
fridfullt och mysigt. ta med 
fika och njut!

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

Anders lennartsson, präst i svenska 
kyrkan i Örebro. Den 28–31 augusti 
är det dags för Örebro Pride för tredje 
året i rad och svenska kyrkan är med 
även denna gång. varför det?

– Det korta svaret är att vi vill vara 
en plats där så många som möjligt 
känner tillhörighet. 

På vilket sätt kommer svenska kyrkan 
att medverka under dagarna?

– Vi kommer att ha ett utställ-
ningsbord i Pride House, vi kom-
mer att delta i paraden, vi kommer 
att erbjuda dop- och vigseltider i 
kyrkor och i Stadsparken och vi 
kommer att ha en Regnbågsmässa 
i S:t Nicolai kyrka den 31 augusti 
klockan 11.

vad är egentligen en 
regnbågsmässa?

– Det är en mässa där 
vi arbetat extra aktivt och 
medvetet med att alla 
människor ska känna att 
de får plats, att alla röster 
får höras. På ett sätt kan 
man säga att vi har regn-
bågsmässa varje söndag 
– så vill jag gärna se det 
som präst. Men det är ju 
lätt för mig att säga som 
är norm – man, hetero 
och både aktiv i och 
anställd av kyrkan.

– Det är med andra ord inte säkert 
att min bild stämmer. Så när vi pla-
nerar en Regnbågsmässa, finns män-
niskor som känner sig utanförställda 

med både i förarbetet och i 
genomförandet.

vad gör man om man vill 
veta mer?

– Det kommer att finns 
information både på 
Örebro Prides webb och 
www.svenskakyrkan.se/
orebro. Man kan också tala 
direkt med mig på telefon 
019-15 46 09 eller ringa 
Monica Wallsten, präst 
i Adolfsberg och Mosjö-

Täby, på 019-15 47 81 eller Anna 
Näppi, präst i Mikael, på telefon 019-
15 47 45.

 JeNNY HOLmBerg

Hallå där!

Anders lennartsson, för-
samlingsherde i Nikolai.

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


