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NU BÖRJAR den ljuva tiden. Dags för 
intåg i sommarhagen.

I känslominnet öppnar sig upplevel-
ser från barndomen. Någon som ville ge 
oss det bästa hade förberett allt och tog 
med oss till sommarparadiset. Friheten, 
solen, naturen. Platsen att pröva nytt, 
också det farliga och förbjudna, upp-
täcka det oväntade.

I TIDNINGEN berättas hur kyrkan kan 
öppna sig som paradisplats. För Ellen 
har konfirmationen betytt mycket, hon 
hjälper andra 
unga att upp-
täcka och pröva 
friheten i tron 
på Gud. Folket i 
Tångeråsa älskar 
sin vackra med-
eltida träkyrka 
och välkomnar 
oss gästfritt att komma och upptäcka 
den. På söndagarna bjuder alla våra kyr-
kor in till sköna gudstjänster.

DEN SOM vill ge dig det bästa har för-
berett allt, Gud själv. Anas ibland bara 
som en stilla susning. Sänder ibland som 
ängel en människa, som ställer upp för 
oss när vi behöver. Kommer ibland i en 
medmänniska som behöver oss.

Kyrkan öppnar sig för dig som en plats 
att pröva nytt och göra upptäckter.

Vem du än är,  
är du välkommen hit!

Krönika

Sommaröppet!

”Kyrkan öppnar 
sig för dig som 
en plats att  
pröva nytt  
och göra  
upptäckter.”

Örebro – Mitt i livet ges ut av Svenska kyrkan Örebro pastorat och delas ut fyra gånger per 
år till alla hushåll i de åtta församlingar som ingår i pastoratet: Adolfsberg, Almby,  
Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.  
Nästa nummer utkommer 9 september 2016.

Redaktion för detta nummer:
Cecilia Andersson, Maria Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, Marie-Anne Gustafson,  
Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin, Eva von Walter. Adress: Svenska kyrkan, Storgatan 27, 703 63 Örebro.  
E-post: orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Ingemar Söderström, kyrkoherde för Örebro pastorat, tfn 019-15 46 01,  
e-post ingemar.soderstrom@svenskakyrkan.se
Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och verksamheter i Örebro hittar du på  
www.svenskakyrkan.se/orebro eller genom att ringa informationsservice på 019-15 45 00.
Produktion: Verbum. Grafisk formgivnig: Charlotte Steneram.
Tryck: Hylte Tryck, Hyltebruk 2016.

örebro

Musiken, sommaren och kyrkan: 
Möt Ellen Hagerius  s 4–7

Tångeråsa träkyrka – välbesökt 
utflyktsmål i sommar     s 8–10

Fyra frågor om  
riddarskola                             s 13

Träffa oss på  
Örebro Pride                         s 14

Vinn biobiljetter                s 14

Kalendern                                 s 15

Följ och  
diskutera Svenska 
kyrkan i Örebro  
på facebook.com/ 
svkorebro, insta- 
gram @svenska-
kyrkanorebro och 
youtube.com/ 
svk orebro — vi ses!

I detta nummer:

”Om man har det 
minsta lilla 

intresse ska 
man ge  
konfa ett 
försök.” 

Ellen Hagerius 
sid 4

Följ oss på Facebook  
och Instagram i sommar!

INGEMAR SÖDERSTRÖM MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701
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Ellen Eklind:
– Jag ska läsa Tågmysteriet, som  
handlar om Lasse-Majas detektivbyrå.

Gert Thorsén:
– Då läser jag Nobelpristagaren  
Svetlana Aleksijevitjs bok Kriget har 
inget kvinnligt ansikte.

Ayfer Celik:
– Jag ska läsa  Ät rätt, lev längre av 
Katharine Colton.

Vilken bok läser du 
helst i sommar?

5vi

ENKÄT: MARIA ANDERSSON

KONFIRMAND- OCH ungdomssatsningen 
”Inte som du tror” har gett resultat — allt 
fler ungdomar vill bli konfirmander hos 
Svenska kyrkan i Örebro. 

En del i satsningen är den stora kon-
firmandfesten Inte som du tror, som i år 
genomfördes för fjärde året i rad. Nova 
Miller var huvudartist på festen den 20 
maj, med Ellen Hagerius som förband 
— läs mer om Ellen på sidorna 4—8 i tid-
ningen.

— Vi bjöd in både våra nuvarande kon-
firmander och de ungdomar i våra åtta 
församlingar som ska börja åttan i höst, 
säger Therese Blixt, pedagog i Längbro 
församling.

För de nuvarande konfirmanderna är 
festen en final, berättar hon:

— De har satsat tid på att fundera över 
de stora frågorna i livet tillsammans med 
andra ungdomar i sin egen ålder. Att 
göra det, är att ta sina liv på allvar och 
det är värt ett riktigt firarkalas, tycker vi.

— För de ungdomar som ska börja 
åttan i höst, är festen en möjlighet att få 

en bättre bild av vad konfa är och kan 
vara. Är man lite nyfiken, är en sådan 
här kväll ett bra tillfälle att bara komma 
förbi och kolla läget.

Under 2012 valde 146 ungdomar att 
konfirmeras i Svenska kyrkan Örebro 
pastorat. 2013 var det 159, 2014 landade 
siffran på 182, 2015 var det 190 personer 
— och under 2016 ser siffran ut att landa 
på cirka 230 personer.

En del i förklaringen är Inte som du 
tror, säger Jenny Holmberg, kommuni-
kationsstrateg:

— Redan tidigare gjordes ett jättebra 
konfirmandarbete runt om i våra åtta 
församlingar och ungdomarna var su-
pernöjda. Genom satsningen ”Inte som 
du tror” har vi lyckats berätta det.
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Ökningen fortsätter   — allt fler  
vill bli konfirmander i Örebro

Erik Öjebo:
 – I sommar läser jag gärna om någon 
av Terry Pratchetts Discworld-böcker. 
Torr, brittisk humor som tål att läsas 
många gånger.
Ella Öjebo Löf :
– Och jag ska läsa Jättens kamp.

Den stora konfirmandfesten 
Inte som du tror arrangerades 
i år den 20 maj med Nova 
Miller som huvudartist.

Startar 15 nya  
grupper i höst
Inför hösten 2016 erbjuder de åtta 
församlingarna i Örebro pastorat 15 
nya konfagrupper över hela Örebro. 
En av nyheterna är att den populära 
gruppen Pilgrimskonfa nu finns i olika 
delar av stan. På www.svenskakyrkan.
se/orebro/konfirmand går det att 
läsa mer om upplägget för de olika 
grupperna och anmäla sig direkt.

Årets upplaga av festen  Inte som du tror hölls den 20 maj, med 14-åriga Nova Miller 
som huvudartist. Kolla in bilderna på svenskakyrkan.se/orebro/konfirmand eller 
på instagram@konfirmandorebro – på youtube.com/svkorebro hittar du en film 
från festen!



4  NR 2 2016 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

”Ge konfan 
ett försök”
16-åriga Örebrotjejen Ellen Hagerius uppträdde på konfirmand - 
festen Inte som du tror. Själv var hon konfirmand förra året och 
 nu är hon konfaledare.

Tema: Sommaröppet

DE SENASTE ÅREN har varit musikaliskt aktiva för Ellen. Hon 
spelade in Örebros jubileumslåt Bit för bit i samband med sta-
dens 750-årsjubileum, vilket också innebar ett uppträdande 
under jubileumsveckan. Ellen blev även nominerad till Årets 
lokalartist och släppte låten 24 hours.

— Den är ju lite speciell. Budskapet är att man som tjej inte 
ska känna sig rädd för att gå ut på kvällen, killarna ska tänka 
sig in i hur tjejerna känner. 

Ellen har även blivit ”upptäckt” av Anders Bagge, musiker 
och producent — men för många kanske allra mest känd som 
jurymedlem i Idol. När Ellen fick samtalet trodde både hon 
och hennes föräldrar att det var en busringning.

—  Jag tänkte att det var för bra för att vara sant, säger Ellen.

DE BOKADE in ett möte hemma hos Anders Bagge. De håller 
fortfarande kontakten men de siktar mer på ett samarbete på 
lång sikt. I framtiden vill Ellen satsa på en professionell musik-
karriär. Hon har spelat in flera låtar som ännu inte har släppts.

—  Jag testar mig fram, jag gillar både lugna och fartfyllda 
låtar och vill dessutom testa vilken stil min röst är bäst för. Jag 
vill inte heller släppa låtar bara för släppandets skull.

ELLEN KOMMER från en kristen familj och beskriver sin tro som 
en stor trygghet. Att hon skulle konfirmera sig var en självklar-
het och valet föll på S:t Nicolai kyrka. Hon hade verkligen sett 
fram  emot det, såväl för att träffa nya människor som att få 
nya kunskaper.  

— Man lärde sig inte enbart om Bibeln, utan också om hur 
man ska vara mot varandra. Det var inte bara så att någon be-
rättade utan vi hittade på roliga saker. Ett extra starkt minne 
var Englandsresan, där man lärde sig mycket nytt och fick bli 
del av en bra sammanhållning. 

Ellen tyckte att konfirmationen var så rolig och lärorik att 
hon valde att året efter bli konfaledare. Det är en möjlighet 
att ytterligare fördjupa sin kunskap samt lära känna nya 
människor.

TEXT: MATILDA SHAYN FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM
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Ellen Hagerius
Ålder: 16
Bor: Rynninge med mamma,  
centrum med pappa.
Konfa för mig: Gemenskap och  
bli mer öppen för den kristna tron.

Ellen Hagerius har spelat in 
Örebrolåten Bit för bit och 
uppträdde under den stora 
konfirmandfesten Inte som 
du tror den 20 maj.
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— Som konfaledare får man uppdrag, lär ut saker, hjälper till 
i köket, läser texter på gudstjänster, diskuterar — kort sagt lite 
av varje. 

Ellen understryker att sammanhållningen med kon-
firmanderna och de andra ledarna — precis som 
under konfirmationen — är en viktig del av 
att vara konfirmandledare.  

— Eftersom konfirmanderna bara 
är ett år yngre än man själv får man 
många nya vänner.

ELLEN TYCKER att Inte som du tror 
är ett jättebra initiativ som kan få 
ungdomar att bli sugna på att kon-
firmera sig, något som allt fler gör i 
Örebro. Hon menar att många gör 
det för gemenskapens skull och för 
att det är roligt. Hon tycker att man 
kan testa på konfirmation även om 
man inte är troende.

— Om man har det minsta lilla intresse ska man ge konfa ett 
försök. När man väl kommer dit kanske man får ett större in-
tresse, och även om man nu inte skulle få det så har man i alla 
fall försökt. 

ELLEN HAR precis gått ut nian i musikklass på 
Karl Johans skola. När hon börjar gymnasiet 

i höst blir det dock inte ett gymnasie-
program med musikinriktning. Hon ska 

gå samhällsvetenskapliga programmet 
med idrottsprofil på Virginska  
gymnasiet.

—  Jag håller ändå på så mycket med 
musik på fritiden. Att börja gymnasiet 
känns bra men lite nervöst. Jag har 
verkligen trivts med såväl lärare som 

klass, vi har gått tillsammans 
 från fyran.
I sommar ska Ellen sommarjobba på 

Behrn hotell. Hon ser mycket fram emot två 

Inför hösten 2016 erbjuder de  
åtta församlingarna i Örebro pastorat  

15 nya konfagrupper över hela Örebro –  
små och stora, med olika teman och inrikt-

ningar och på olika veckodagar. De flesta  
av dem startar i september. Ungefär hälften 
av grupperna är kostnadsfria. Alla grupper 

åker på läger. Några åker även på längre  
resor. Läs mer om upplägg och träffar  

för de olika grupperna på  
www.svenskakyrkan.se/ 

orebro/konfirmand – vi ses!

Född 2002 och  
nyfiken på konfa?  

Anmäl dig nu!

I studion. Låten 24 hours 
spelades in hos musik-
producenterna Dubbelman 
& Dubbelman. 

Tema: Sommaröppet
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resor, en till Grekland och en till Kroatien. En annan av som-
marlovets höjdpunkter blir ett uppträdande på den kristna 
musikfestivalen Frizon, som Ellen själv besökte förra året.

— Det är superbra band och härlig stämning. Man lär känna 
en massa nya människor, det är inte konstigt att gå fram och 
prata med vem som helst. l

”Om vi aldrig nånsin slutar tro
Aldrig nånsin slutar tro
Att vem du än är, är du  
välkommen hit
Vi bygger vår stad bit för bit”

Ur jubileumslåten för Örebro 750 år

Vilken konfatyp är du?
Namn: Franck
Ålder: 15
Därför anmälde jag mig: För att jag var på Inte  
som du tror–festen och det verkade kul att konfir-
mera sig och så ville jag veta mer om Gud. 
Trodde innan: Att vi skulle prata mycket om Gud 
hela tiden och att det skulle bli långtråkigt. 
Så blev det: Det blev jättekul, en plats där man kan 
vara öppna mot varandra, umgås och lära känna 
varandra.
Det bästa med konfan: Att man kan vara sig själv, 
det är socialt och man får umgås.
Som konfatyp är jag: Pratsam, busig, glad.

Möt fler av våra konfirmander på  
www.svenskakyrkan.se/orebro/konfatyp
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I Tångeråsa finns Sveriges tredje äldsta träkyrka, en klenod med delar från 
1290–talet. För sjätte året i rad ordnar nu Svenska kyrkan och ett kluster av 
bygdens föreningar sommaraktiviteter för stora och små i och kring kyr-
kan. Barn kan få delta i gammaldags skola och testa att karda och spinna. 
Vuxna erbjuds kvastskaftsvirkning, pilgrimsvandringar och föreläsningar. 

TEXT: INGALILL BERGENSTEN FOTO: ALEXANDER VON SYDOW

Välkommen  
till Tångeråsa!

 Under de tre 
veckor som  
Tångeråsa träkyrka 
har sommaröppet 
varje dag brukar det 
komma runt 1 000 
besökare, från när 
och fjärran.

Tema: Sommaröppet
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Välkommen  
till Tångeråsa!

– HON ÄR KITTET i det hela, säger Hans Grönkvist och pekar på 
Ann-Britt Hedman Karlsson som gått iväg för att hämta kaffe 
till den hembakade bullen, sockerkakan och småkakorna som 
ligger på ett fat på bordet — samma kaffe med dopp som er-
bjuds sommartid i Tångeråsagårdens café.

Ann-Britt är en så kallad hemvändare. Uppvuxen i Tånger-
åsa och sedan yrkesverksam på annat håll under många år. I 
dag åter bosatt i bygden. 

— Jag har jobbat med områdesutveckling och tänkte när jag 
flyttade tillbaka att varför inte lägga min kraft här i stället för 
på annat håll. 

Tångeråsa kyrka har alltid varit öppen vid vissa tillfällen 
och används för gudstjänster och olika förrättningar året om. 
Men det var 2011 som man började ”braka på”, som Ann-Britt 
uttrycker det och hennes samordnarroll växte.

Då startade man den tre veckors intensiva sommarsatsning 
som Edsbergs församling, sockenrådet, bygdeföreningen, 
kyrkliga syföreningen med flera samarbetar kring. I år har 
Ann-Britt närmare 80 personer på sin arbetslista och drygt 120 
positioner som ska besättas. 

— Vi måste kalla in lite folk utifrån också. Det här är ju i hög-
sta grad en glesbygd, säger Hans Grönkvist som är guide i kyr-

Hans Grönkvist och Ann-Britt Hedman Karlsson lägger ner ett stort  
engagemang på sommaröppet i Tångeråsa.

Tångeråsa kyrka  
är inte bara gammal 
utan också oerhört 

vacker, full av  
kyrkliga  

konstskatter.

FO
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Torsdagar är barnens dag 
med aktiviteter som äventyrsvandring,  
klappa djur, prova på gamla hantverk,  
gammaldags skola och pyssel.



10  NR 2 2016 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

kan och ansvarig för guidegruppen på nio personer. 
— Tidigare kunde jag se hur bussar körde fram hit med grup-

per som bara fick se kyrkan från utsidan. Det känns bra att kyr-
kan är mycket mer öppen nu på sommaren, säger Hans som 
arbetat som kyrkvaktmästare sedan 1983. 

Tångeråsa kyrka är inte bara gammal utan också oerhört 
vacker, full av kyrkliga konstskatter. Här finns krucifix från 
1300–talet och en dopfunt som är gjord före 1250 i sandsten 
och är kyrkans äldsta föremål. 

— Vi har också två medeltida glasmålningar från 1300–talet. 
De flesta medeltida glasmålningarna finns på Gotland. På fast-
landet finns de bara i Tångeråsa kyrka och i Sköllersta kyrka i 
Närke, berättar Ann-Britt.

Och Hans fyller i med berättelsen om det stora krucifixet 
från 1400–talet som först fanns i Tångeråsa och sedan fördes 
till Viby där det hamnade i skymundan och började ruttna. Nu 
hänger det åter på sin plats i den gamla träkyrkan.
Vilken är den vanligaste reaktionen hos besökarna  
när du guidar?

—  De är imponerade. Både över hur gammalt allt är men 
också hur vackert kyrkorummet är, säger Hans.

BARNEN ERBJUDS i sommar precis som tidigare år en mängd 
aktiviteter. Torsdagen är deras dag och då får de prova på 
gammalt hantverk, delta i gammaldags skola eller pyssla i fat-
tigstugan. Utanför kommer det att finnas tama djur att klappa 
på. Spännande äventyrsvandringar med överraskningar på 
Munkastigen ordnas också varje torsdag. Till dem krävs för-
anmälan. 

— Annars är det bara att dyka upp oanmäld, säger Ann-Britt 

Sommaröppet i Tångeråsa 2016
Sommaröppet: Under tre veckor, 11–31 juli, har kyrkan, 
caféet och hantverksbutiken öppet varje dag 13.30–17.30. 
Under dessa tre veckor brukar det komma runt 1000 besö-
kare från när och fjärran. Torsdagar är barnens dag med 
aktiviteter som äventyrsvandring, klappa djur, prova på 
gamla hantverk, gammaldags skola och pyssel.
Försommaröppet och sensommaröppet: Under perio-
den 5 maj–10 juli är det försommaröppet och 4–18 augusti 
är det sensommaröppet. Då har kyrkan och Tångeråsagår-
dens café öppet varje torsdag och söndag kl 14–17 (kyrkan 
från 13 på torsdagar).
Pilgrimsvandring: Under tre onsdagar, 13, 20 och 27 juli, 
arrangeras även pilgrimsvandringar längs Munkastigen 
under ledning av Eva Wetter. Föranmälan krävs.
För mer information och hela programmet:  
Se www.svenskakyrkan.se/edsbergsmosjotaby eller ring 
0582-710 23, alt 070-391 48 13.

som noterat att en hel del mormödrar och farmödrar brukar 
ta med sig barnbarnen till Tångeråsas sommaraktiviteter som 
både är billiga och äger rum då mycket annat har stängt.

Det är en otrolig mängd ideellt arbete som spindeln i nätet 
Ann-Britt Hedman Karlsson och hennes medarbetare lägger 
ner för att kunna genomföra sommaröppet i Tångeråsa. Vad 
är belöningen?

—  Det känns bra att ta tillvara bygdens historia och få visa 
upp den. Och så skapar alla dessa aktiviteter en fin och stark 
social gemenskap, säger Ann-Britt Hedman Karlsson. l

Tema: Sommaröppet



 NR 2 2016  11 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

SOMMARCAFÉER
Sommarcafé och  
riddarskola i Adolfsberg
Allsång, café, riddarskola, konsert, 
grillkväll. Det händer massor på  
sommarcaféet i Adolfsberg. Kolla in 
hela programmet, dag för dag, på 
svenskakyrkan.se/orebro/sommar
Öppet: måndag—fredag kl 13—16 under 
perioden 13 juni—1 juli
Adress: Glomman 127.

Sommarcafé i Almby
Sommarcafé där du möter kyrkans 
ungdomar och äter mumsigt, hem-
bakat kaffebröd. Lättare lunch serve-
ras kl 12—14. Uteleksaker för barnen!
Öppet: torsdag—söndag kl 12—18 
(stängt midsommarafton och midsom-
mardagen) under perioden 16 juni—
10  juli. Adress: Almbyvägen 4.

Sommaröppet  
i Tångeråsa träkyrka
Se reportaget på sidorna  
8—10 i tidningen.

Sommarcafé i Längbro
Kaffeservering med hembakat bröd. 
Öppet: måndagar 13—16, onsdagar 
kl  13—16 samt 18—20
och söndagar kl 11–13 hela sommaren 
fram till 14 augusti.
Adress: Församlingsvägen 4.

Sommaröppet i Café Nikolai
Servering av paj, hembakat, smörgå-
sar, pannkakor och glass mm. Lekrum-
met är öppet hela sommaren och det 
finns leksaker i trädgården. Tecken-
språkig personal i caféet på torsdagar.
Öppet: måndag—fredag kl 12—16 hela 
sommaren fram till 2 september. 
Adress: Nikolaigatan 8.

Sommarcafé i parken  
utanför Hjärsta gård
Sommarcafé för alla åldrar i parken 
utanför Hjärsta gård. Vi tar fram lek-
saker och spel till barnen, det går att 
spela boccia och kubb eller bara fika 
och prata.
Fika till självkostnadspris
Öppet: torsdagar kl 13.30—15.30  
fram till 11 augusti. 
Adress: Hjalmar Bergmans väg 162.

Våffelmåndagar, pannkaks
onsdagar och torsdagsträffar  
i Olaus Petri
Våffelmåndag, pannkaksonsdag och 
torsdagsträff med servering. Kom och 
umgås med oss i eller utanför Olaus 
Petri församlingshem på norr! 
Öppet: kl 11—14 varje måndag i juni för 
våffelmåndagar, kl 11—13 varje onsdag 
fram till 24 augusti för pannkaksons-
dagar. Under juli är det sommarträffar 
med servering och varierat program i 
trädgården på torsdagar kl 14—15.30. 
Adress: Sofiagatan 2.

BARN
Uteöppnis i Längbro  
med öppen förskola
Måndagar kl 9.30—12 och onsdagar 
kl  13.30—16 är det uteöppnis i Längbro 
(på väster, nära Karlslundsskogen) 
med öppen förskola fram t.o.m.  
midsommar. Vi utgår från Längbro 
församlingshem. Ta med eget fika och 
kläder efter väder.

Riddarskola i Adolfsberg
Se svenskakyrkan.se/orebro/sommar 
eller sidan 13 i tidningen.

Allsång med Trazan och  
Banarnetema eller Walt  
Disneytema i Adolfsberg
Kolla in programmet för Adolfsbergs 
sommarcafé på svenskakyrkan.se/ 
orebro/sommar

Allsång för barn i Café Nikolai
Alla tisdagar kl 14.30 fram till 19 juli.

Barnens dag i Tångeråsa
Torsdagarna 14 juli, 21 juli och 28 juli 
vid Tångeråsa träkyrka med äventyr-
svandring, klappa djur, prova på gamla 
hantverk, gammaldags skola och 
pyssel. Äventyrsvandringen kräver för-
anmälan — anmäl dig senast tisdag den 
aktuella veckan till Lasse Karlsson på 
tfn 070-644 52 32. Läs mer på webben!

MUSIK OCH KONST
Sommarmusik i Café Nikolai 
Alla vardagar kl 14.30 blir det sommar-
musik i Café Nikolai 26 juni—24 juli. 
Tisdagarna är det allsång för barn, ons-
dagar är det allsång för vuxna. 
Även kvällssång flera dagar i veckan och 
lunchkonserter, se hela programmet på 
svenskakyrkan.se/orebro/sommar

Himmelska ting i S:t Nicolai kyrka
Utställningen Himmelska ting är
öppen vardagar kl 10—19 och helger
kl 10—18 under sommardagarna
9 juli—6 augusti. Kolla in kyrkans
gömda och glömda skatter — bl.a.
Gustav II Adolfs 500 år gamla korkåpa,
nattvardskalken från 1400–talet och
kyrkans brudkronor. Tävlingar för
barn. Seminarieserien ”10 minuter 
historia” och guidade turer tisdagar, 
torsdagar och lördagar — kolla in 
svenskakyrkan.se/orebro/sommar för 
mer information.

UTFLYKTER
Dagsutflykt till Lindesberg
Häng med Olaus Petri församling på 
bussutflykt i sommar! Tisdag 16/8 åker 
vi på busstur till Lindesberg. Avresa 
från Olaus Petri församlingshem 
kl  13.30, hemkomst ca 16.30. 50 kr för 
bussresa, kaffe och smörgås.  
Anmäl dig senast 8/8 till Lisbet Kjellin, 
019–15 46 81.

I kalendern på sidan 15 och på svenskakyrkan.se/orebro/sommar hittar du ännu  
fler exempel på vad som är på gång hos i sommar.
Undrar du något? Ring informationsservice på tfn 019-15 45 00. Vi ses!

Vi finns för dig i sommar!
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Fråga fritt!

  Numrets pryl:
  Glass

SOMMARTID ÄR GLASSTID! I Sveri-
ge äter vi omkring 100 miljoner liter 
glass varje år, det vill säga ca 11 liter 
per person! Mest glass äts i Norrland. 
Bäst tycker vi om de klassiska smaker-
na vanilj och choklad. Därefter följer 
nykomlingar som lakrits och pekannöt. 
I Europa är det bara finländare som äter 
mer glass än vi, och i världen är amerika-
nerna de största glassätarna! 

Upptäcktsresande Marco Polo förde 

glassen från Kina till Italien i slutet av 
1200-talet och med sig hade han också 
recept på köldblandningar för att hålla 
glassen kall. Isglass hade då funnits 
länge i Europa. Det sägs att redan Kejsar 
Nero lät slavar springa stafett med is 
från de kalla bergstrakterna i Italien ner 
till staden Rom. Denna is smaksattes 
sedan med frukter och svalkade under 
den varma årstiden. 

Glassen var populär och spreds vidare 

över Europa. När kylskåpet och frysen 
gjorde sina intåg i hemmen nådde glas-
sen också gemene man. Den vanliga 
gräddglassen och isglassen har utökats 
med mjukglass, sorbet och yoghurtglass. 

Vi glassälskare kan sända ett tack till 
den före detta brittiska premiärministern 
Margaret Thatcher! Som ung kemist var 
hon del av det forskarlag som uppfann 
mjukglassen i slutet av 1940-talet. 
                                                     EVA VON WALTER

Hej!
Måste jag veta att jag tror på 
Gud för att börja i en konfa-
grupp? Jag är inte döpt. Spelar 
det någon roll?

VILMA

Hej Vilma!
Nej, du behöver inte veta att du tror på 
Gud innan du börjar i en konfirmations-
grupp, det är det du funderar över och 
tar reda på under konfirmationstiden. 

Och att döpa sig är aldrig 
för sent. Det gör vi under 
tiden, det också. För det 
är dopet som du konfir-
merar (bekräftar) i slutet 
av konfirmationstiden. 
Varje år har vi flera konfir-
mander som döper sig. Om 
du är lite osäker – anmäl dig till 
den grupp du är nyfiken på och kom 
och kolla läget. Det är helt okej att kän-
na sig för i början. Och har du fler frågor, 
hör av dig till kontaktpersonen för den 

grupp som du vill 
börja i. Du kan också 
ställa fler frågor till 
mig genom att mejla 

andreas.axinge@
svenskakyrkan.se 

eller ringa 019-15 47 60. 
Ha en fin sommar!

ANDREAS AXINGE,  
FÖRSAMLINGSPEDAGOG OCH  

KONFIRMANDLEDARE I MIKAELS  
FÖRSAMLING PÅ VÄSTER I ÖREBRO

HAR DU OCKSÅ EN FRÅGA? Om vad som helst? Mejla oss på e-postadress orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se

FO
TO

: ISTO
C

K
P

H
O

TO
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FYRA FRÅGOR TILL ANGELINA  
BACKMAN, församlingsherde i 
Adolfsbergs församling.

Stämmer det att ni har riddarskola  
i sommar?
— Ja, vi vill lyfta de teman som är viktiga 
för en riddare: Sanning, frihet och rätt-
visa och kommer att prata om dem på 
ett lite annat sätt. 

Hur går riddarskolan till?
— Vi satsar på en lite enklare variant av 
riddarskola i samband med att vi har 
sommarcafé i Adolfsberg veckorna 24 
till 26. Riddarskolan ses tisdagarna 14 
juni, 21 juni och 28 juni klockan 14.30 till 
16.00. Då pratar vi om och jobbar med 
riddarens teman sanning, frihet och 
rättvisa tillsammans med barnen.

 Vem får vara med?
— Vi vänder oss i första hand till barn i 
mellanstadieåldern, men alla kan och 
får vara med och det är helt gratis. 
 
Hur gör man för att anmäla sig?
— Med det upplägg som vi har valt i som-
mar så behöver man inte anmäla sig. Det 
är bara att dyka upp på den första träffen 
14 juni.                                           JENNY HOLMBERG

”Vi vill lyfta de  
teman som är  
viktiga för en  
riddare: Sanning, 
frihet och rättvisa.”

Vadå riddarskola?
Alla kan och  
får vara med  

och det är helt 
gratis. 

FO
TO

: JEN
N
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O
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Vinn två biobiljetter!

Ökningen fortsätter — allt fler ungdomar vill bli konfirmander i Örebro pastorat.  
Vad är namnet på den satsning som drogs igång 2013 och som bl.a. rymmer en  
stor konfirmandfest i maj?
1. Precis som du tror
X. Du och tron
2. Inte som du tror

SKICKA IN svaret märkt ”Tävling nr 2” senast 29 juli samt namn och adress till  
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till Örebro — Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storg 27, 
703 63 Örebro. Tre vinnare får två biobiljetter var. Lycka till!

Vad heter Svenska kyrkans stora konfirmand– och  
ungdomssatsning i Örebro? Om du vet det, har du chans  
att vinna två biobiljetter!

Grattis!
Therese Hedenberg, Jonas Lagnehamn och Jenny Nilsson som svarade rätt i förra numrets tävling  
och har vunnit var sitt exemplar av Cajsa Tengblads bok Tillsammans är det nya själv.

I ÅR ÄR DET 5-ÅRSJUBILEUM för Örebro 
Pride, som arrangeras 19—21 augusti 
2016 — och Svenska kyrkan Örebro 
pastorat är självklart med. Vi rullar ut 
regnbågsmattan i S:t Nicolai kyrka där 
vi också kommer att ha en Regnbågs-
mässa. Vi har extraöppet i Café Nikolai 

fredag och lördag där det även är Go’fika 
på lördagen den 20 augusti — och vi 
deltar i paraden. Vill du gå i paraden 
tillsammans med Svenska kyrkan eller 
veta mer om hur du kan träffa oss på 
Örebro Pride? Mer information finns på 
svenskakyrkan.se/orebro.

Behöver du prata  
med någon i sommar?
SOMMAREN ÄR en härlig tid – men 
den kan också vara tuff period för 
den som inte mår bra. För den som 
gärna skulle åka iväg på semester 
men inte har råd. För den som är 
orolig och undrar vad som väntar i 
höst. Har du det jobbigt, så ska du 
veta att du inte är ensam – och du 
är alltid välkommen till oss, våra 
kyrkor och aktiviteter. Om du behö-
ver tala med någon om din livs-
situation, ring informationsservice 
019-15 45 00, så får du hjälp vidare.

Är du ung och behöver snacka 
om kärlek, tro, relationer, sex eller 
vad som helst?

Varje onsdag kl 13–20 kan du 
chatta med ”Samtal för unga”.Träffa oss  

på Örebro Pride

Tävling!
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Aktuellt
Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss. Du hittar många fler 
exempel på svenskakyrkan.se/orebro och i NA varje fredag. Glad sommar!

Gudstjänster
Hårdrocksmässa utanför S:t Nicolai 
kyrka. 10/6 kl 20 med musik av bl.a. Kiss, 
Mustasch och Dio! Efteråt mingel och 
korvgrillning. 
Friluftsgudstjänst vid Björkön. 12/6 kl 10 
med Edsbergs och Mosjö-Täby försam-
lingar. Vandring från Dalhult kl 9.
Sommargudstjänst vid Hjälmarbaden. 
19/6 kl 15. Musik med nyckelharpor. Guds-
tjänsten leds av Patrik Bergman, präst i 
Almby församling. Arr: Almby-Norrbyås 
hembygdsförening. 
Friluftsgudstjänst vid S:t Nicolai kyrka. 
10/7 kl 11.
Gemensam gudstjänst i Stadsparken. 
21/8 kl 11 med flera Örebrokyrkor. Ta med 
egen fikakorg och något att sitta på.

Musik & konserter
Jazzkonsert i Adolfsbergs kyrka. 15/6 
kl 19 med pianisten Daniel Jarl och  
sångerskan Matilda Lundström. Musik 
av folkkära jazzsångerskor – bl.a. Monica 
Zetterlund och Alice Babs.
Sommarkonsert i Almby kyrka. 12/6 kl 18. 
Kören Vox Alma och Norbergs kyrkokör.
Sommarkonsert ”Off Season” i S:t Mika-
els kyrka. 12/6 kl 18. Gloria av Vivaldi,  
Stabat mater av Pergolesi. Damkören 
KFUM Voxette, Malvakvartetten stråk-

kvartett, Lars-Ove Eriksson orgel.  
Dirigent Anna Wikblom.
Sommarkonsert i Adolfsbergs kyrka. 7/8 
kl 18 med Andreas Karlsson och Niklas 
Lindström från musikhögskolan i Örebro. 
Svenska visor och jazzstandards i kreativa 
tolkningar. 

Barn & familj
Uteöppnis och sommarcaféer. Se sid-
orna 8–11 i tidningen eller svenskakyrkan.
se/orebro. 
Barnallsång i Adolfsbergs kyrka. 17/6, 
23/6 och 1/7 kl 14.30. Allsång med tema 
(Astrid Lindgren 17/6, Trazan och  
Banarne 23/6, Walt Disney 1/7). Kom  
gärna utklädd!
Naturpyssel i Adolfsbergs kyrka. 20/6 
kl. 14.30. Pyssel med naturtema för små 
och stora barn.
Sommaravslutning för barn och familj  
i Olaus Petri. 22/6 kl 17–19 i Olaus Petri  
församlingshem, Sofiagatan 2. Festlig-
heter med korv och glass i stora lass! 

Sverigefinsk verksamhet
Mässor i S:t Mikaels kyrka. 12/6, 17/7 och 
14/8 kl 14. 
Messut Pyhän Mikaelin kirkossa 12.6., 17.7. 
ja 14.8. klo 14.

Sångkvällar i Hjärsta gård. 1/7, 29/7 och 
26/8 kl 17. Lauluillat Hjärsta gårdenilla 1.7., 
29.7.  ja 26.8. klo 17.

Teckenspråkigt arbete
Teckenspråkigt café. Varje torsdag  
kl 12–16 fram till 2/9. Läs mer på sidorna 
8–11.
Gemensam gudstjänst i Stadsparken. 
21/8 kl 11. Kontaktperson Gun Carlzon, 
070-644 68 69.

Annat på gång
Midsommarfirande vid S:t Mikaels kyrka. 
24/6 kl 13. Vill du vara med och plocka 
blommor – kom redan kl 10. Vi klär mid-
sommarsången kl 13 och kl 15 är det dans 
i Hjärstaparken följt av dansuppvisning av 
Nerkia folkdanslag. Dagen avslutas med 
musikgudstjänst i kyrkan kl 16.30.
Grillkväll med musik. 15/6, 22/6, 29/6 
kl. 16–20 vid Adolfsbergs kyrka. Ta med 
dig det du vill grilla! Grillen tänds kl 16.30, 
konsert kl 19. Jazzkonsert med Daniel Jarl 
och Matilda Lundström (15/6), Musik 
i sommarkväll med Maria Andersson 
(22/6), Musik i sommarkväll med som-
marungdomarna (29/6).
Jordgubbsfest i Täby och Tångeråsa. 6/7 
kl 19 i Täby kyrka och Täbygården. 7/7 kl 18 
i Tångeråsa kyrka och Tångeråsagården. 
Gudstjänst och jordgubbar!
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Semesterstängt?
Inte hos oss
– tvärtom! 

Sommar på hemmaplan – eller 
turist? Kom till oss i Örebro 
pastorat. Våra åtta församlingar 
har massor av sommaraktiviteter, 
för både stora och små. 

Café Nikolai har öppet alla vardagar 
hela sommaren, med leksaker både 
inne och ute. Längbro på väster har 
uteöppnis för barnen, vi har pann-
kaksonsdagar och våffelmåndagar i 
Olaus Petri, riddarskola i Adolfsberg 
och flera sommarcaféer med olika 
program. Under hela sommaren kan 
du besöka utställningen ”Himmelska 
ting” i S:t Nicolai kyrka – och missa 
inte sommaröppet i berömda Tånger-
åsa träkyrka, med barndagar och 
pilgrimsvandringar.

Behöver du någon att tala med?
Ring informationsservice på telefon 
019-15 45 00, så får du hjälp vidare.

Är du ung och vill snacka?
Tro, kärlek, sex, relationer – eller 
något annat? Varje onsdag kl 13–20 
kan du chatta med ”Samtal för unga”.

svenskakyrkan.se/orebro/sommar


