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Krönika

Nu väntar en 
spännande tid 

”Här finns 
mycket att 
imponeras 
av och vara 
stolt över.”

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 8 december 2017.

Redaktion för detta nummer:
Cecilia Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin, Eva von Walter,  
Pär Westling. Adress: Svenska kyrkan, Storgatan 27, 703 63 Örebro.
E-post: orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Ingemar Söderström, tfn 019-15 45 00,
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 formgivning: Charlotte Steneram.
Tryck: Hylte Tryck, Hyltebruk 2017.

örebro

Så gör du skillnad  
som medlem         s 4–5

Dags att ta parti                                s 6–9

Tre unga som tar ställning            s 12

Kalendern                              s 15

HÖSTSTART, KONSERTER, gudstjäns
ter, tips, kurser och föreläsningar 
— och ibland några ord på vägen. Det 
finns många skäl att följa oss i sociala 
medier.

Du hittar Svenska kyrkan i Örebro 
på facebook.com/svkorebro, på 
instagram @svenskakyrkanorebro,  
på youtube.com/svkorebro och på 
twitter.com/SvKyrkanOrebro.

 

I detta nummer:

”Att jag inte har rätt att 
döma någon människa —
och att möta människor i 

ögonhöjd”.
 

Per Helgesson,  
om vad han lärt sig  

på Porten Dorkas   
sid 16

Tips och idéer i sociala medier

EWA SELIN MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

HEJ DÄR! Ewa Selin heter jag och är  
ny kyrkoherde för Örebro pastorat.  
Den 3 september välkomnades jag i  
en gudstjänst i Olaus Petri kyrka. Nu 
väntar en ny, spännande tid för mig här 
i Örebro.

HÄR FINNS mycket att imponeras av 
och vara stolt över. Jag har varit på plats 
sedan i juni och vill med glädje lyfta allt 
gott som görs i våra åtta församlingar. 

Vi har öppen 
förskola, språk
caféer, samlingar 
för daglediga 
och en mångfald 
av konfirmand
grupper — för att 
bara nämna några 
förutom de olika 
gudstjänsterna. Som medlem ser du till 
att allt detta får fortsätta finnas.

DET HÄR numret handlar om engage
mang och kyrko valet den 17 september. 
Det är viktigt att du som är medlem 
och har rätt att rösta verkligen gör det. 
Ytterst handlar det om Svenska kyrkans 
framtid och om vilka prioriteringar som 
ska göras de kommande åren. 

Läs intervjuerna med nominerings
grupperna som ställer upp i kyrkovalet, 
på sidorna 6 —9 i tidningen. Du kan  
också läsa mer om valet — och skicka in 
dina egna frågor — på svenskakyrkan.se/
orebro/kyrkoval. Gör gärna det. 
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Johannes Thorell, 41
Saxofonist och musiker
Varför är du medlem i Svenska kyrkan?
–  Jag är medlem i Svenska kyrkan 
sedan jag var liten och är fortsatt med-
lem för att Svenska kyrkan fyller en så 
viktig funktion. Både som själavårdan-
de institution, genom sitt humanitära 
arbete och sitt kulturbärande med en 
stor skatt av sakral musik och konst.
Varför röstar du i kyrkovalet?
– I ett demokratiskt samhälle och i 
demokratiska institutioner är det oer-
hört viktigt att få chansen att påverka 
innehåll och riktning. För mig är det vik-
tigt att mina värderingar får chans att 
reflekteras genom den röst jag lägger.

Maria Dubbelman, 44
Kommunikationsstrateg och sångerska
Varför är du medlem i Svenska kyrkan?
– Jag tycker kyrkan gör ett mycket viktigt 
arbete, särskilt för barn, ungdomar och 
utsatta grupper. Kyrkan är också en fan-
tastisk mötes- och utvecklingsplats när 
det gäller musik. 
 Varför är det viktigt att rösta?
– För att vara med och påverka, aktivt  
välja vilka som ska utveckla Svenska  
kyrkan. Det finns ett sug i samhället efter 
att diskutera värderings- och livsåskåd-
ningsfrågor och andlighet, men kyrkan 
har ännu inte steppat fram och blivit den 
naturliga plattformen för den typen av 
diskussioner.

Ola Ström, 54
Projektkommunikatör på  
Region Örebro län
Varför är du medlem i Svenska kyrkan?
– Jag tillhör den ovanliga grupp som en 
gång gick ur Svenska kyrkan men ång-
rade mig efter några år och gick med 
igen. Tycker Svenska kyrkan fångar min 
gudstro på ett modernt och tolerant 
sätt. Hänger med i tiden! Och så är 
ungdoms verksamheten fantastisk, med 
bland annat konfirmationen. 
Varför röstar du i kyrkovalet?
– Jag tycker vi ska vårda vår fina svenska 
demokrati, därför röstar jag i alla val. I 
kyrkovalet brukar jag rösta mer på per-
son än på parti.  

4viDärför är vi 
medlemmar  
som tar ställning

Varför är du medlem i  
Svenska kyrkan?
– Min farfar var präst och min farmor var 
väldigt troende. Varje jul gick vi till kyrkan 
med farmor, det var väldigt mysigt och 
det är något som vi alltid gjort. Jag tror 
det handlar om det: om familjen, att det 
är trevligt att vara där och om tradition. 
Kyrkan för mig är något varmt.
   – Vi döpte vår dotter i kyrkan och 
passade på att gifta oss samtidigt. Vi 
har också varit en hel del i kyrkan med 
Penny på olika barnaktiviteter och de är 
hur bra som helst – det är enkelt att vara 
med, man träffar folk och alla är trevliga. 
Kyrkan gör mycket bra för barnen.
Varför är det viktigt att rösta  
i kyrkovalet?
– Det är alltid viktigt att rösta. Det hand-
lar ju om något som jag är med i och då 
har man ett ansvar att rösta, tycker jag. 
Dessutom är det väldigt enkelt – det 
finns liksom inga svårigheter med att 
gå iväg – så jag ser inget skäl för att inte 
göra det.

Lisa Dahlkvist, 30
Fotbollsspelare 
och straffhjälte i 
landslaget
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JOURHAVANDE PRÄST 
Startades för drygt 60 år sedan och tar 
emot 69 000 samtal per år. Som medlem i 
Svenska kyrkan bidrar man till att förtvivlade 
människor kan ringa 112 och få tala med jour
havande präst mitt i natten. 

Som medlem i Svenska kyrkan är man med och ger 
nyanlända barn, ungdomar och vuxna en bra start 

i Sverige. Vi har bland annat fyra språkcaféer för 
nyanlända och nysvenskar i Örebro — till exem

pel i Vivalla kyrkcentrum och på Tegelbruket.

Många unga har 
det tufft. Därför 
nätvandrar vi varje onsdagskväll, under an
vändarnamnet Samtal för unga. Att nätvandra 
är att som vuxen försöka se, stötta och stärka 
unga via nätet, i de forum där ungdomarna 
själva rör sig. Man kan också komma och 
träffa oss. Som medlem i Svenska kyrkan är 
man med och möjliggör att unga får prata av 
sig — om vad som helst.  

KRIS OCH KATASTROF
Svenska kyrkans personal har stor erfarenhet 
av att stötta människor i kris. Som medlem i 
Svenska kyrkan är man med och bidrar till att 
vi finns på plats vid kriser och katastrofer. 

Sjuka, an
höriga och 
personal vid 
Universitetssjuk
huset i Örebro får stöd 
av Svenska kyrkans präster och   
diakoner vid Sjukhuskyrkan. 

Tema: Engagemang

ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PAPPIS

SPRÅKCAFÉER

 SJUKHUSKYRKA

Varje år besöks våra åtta öppna förskolor av 
tusentals föräldrar med barn. Här kan man 
”ramla in” som man är, träffa andra och ta 
en enkel fika samtidigt som barnen bjuds 
på nya möten och stimulans. Visste du att vi 
även har babysång, babymassage och Pappis 

för pappor och barn i 
Örebro?

MAT, DUSCH OCH 
OMSORG TILL HEM-
LÖSA OCH UTSATTA
Som medlem i Svenska 
kyrkan är man med och 
tar ansvar för utsattheten i 
närområdet, både genom 
Svenska kyrkans diakoner 
och genom Örebro Stads
mission. Under 2016 satsade 
vi drygt 3 miljoner kronor 
på Örebro Stadsmission 
(kollekter och gåvor är inte 
inräknade). Samma år gav vi 
även 1,6 miljoner kronor till 
stadsmissionens verksam
heter Porten Dorkas och 
Café Deed. Läs mer på sidan 
16 i tidningen!  

SAMTAL FÖR UNGA

FOTO: ULLA-
CARIN EKBLOM

FOTO: ALEX & 
MARTIN /IKON

FOTO:MAGNUS 
ARONSON /IKON

FOTO: ULLA-
CARIN EKBLOM
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Kyrkovalet 17 september handlar om Svenska kyrkans framtid. Hur ska  
medlemsavgiften användas? Vilka verksamheter ska prioriteras? Svenska  
kyrkan i Örebro rymmer ett rikt gudstjänstliv, 35 körer, ett stort konsert utbud — 
men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare 
Svenska kyrkans medlemmar. Här är några satsningar att ha koll på!  

Allt detta  
är möjligt

I Örebro 
har Svenska 

kyrkan flera 
stödgrupper för 

människor i sorg. 
För alla åldrar. Vid Uni

versitetskyrkan finns sam
talsgrupper för studenter 

och genom Sjukhuskyrkan anordnar 
vi samtalsgrupper där barn och unga 
som mist en nära anhörig får hjälp att 
bearbeta sin sorg. 

Livsfrågor, personliga pro
blem, sorg, tankar kring 
studier? Universitetskyrkan 
finns till för studenter 
och personal på Örebro 
universitet. Som medlem i 
Svenska kyrkan bidrar man 
också till Tegelbrukets verk
samhet — vi finns på plats där, 
mitt bland ungdomarna.

När barnen blir större, finns vi för dem med 
barngrupper, ungdomsgrupper, körer och 
konfirmandgrupper. Till Svenska kyrkan 
kan ungdomarna komma som de är, utan 
prestationskrav. 

— tack vare  
    våra medlemmar
UNIVERSITETET  
OCH TEGELBRUKET

VERKSAMHET FÖR  
ÄLDRE BARN OCH UNGDOMAR

STÖD TILL  
MÄNNISKOR  
I SORG

FOTO: ALEX & 
MARTIN /IKON

FOTO: ULLA-
CARIN EKBLOM

FOTO: ULLA-
CARIN EKBLOM
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Tema: Engagemang

Dags att  
ta parti!

Namn: Timmy Leijen.
Ålder: 56 år.
Yrke: Samtalsterapeut på ungdoms-
mottagningen Knuffen.
Familj: Make och ett barn.
Bor: Villa i Rynninge.

Fritidsintressen: Film och skid-
åkning på längden. Och så bak-

ning, det är terapi för mig och 
gör gott för andra.

POLITIK:
Du är Socialdemokrater-

nas förstanamn. Vilken lokal fråga 
kommer du att driva för att få till en 
förändring?

– Vi vill starta en volontärbyrå. Under-
sökningar visar att omkring tio procent 
av församlingsmedlemmarna vill göra en 
arbetsinsats, men det finns ingen riktigt 
tydlig och bra väg som kanaliserar den 
viljan att jobba frivilligt. Min tanke är att 
man kan starta en hemsida där kyrkliga 
organ kan lägga ut olika uppgifter som 
behöver göras – det kan vara allt från att 
brygga kyrkkaffe nästa söndag till juri-

Namn: Annica Zetterholm.
Ålder: 65 år.
Yrke: Har nyligen gått i pension. Jobba-
de tidigare som verksamhetsledare på 
BUFFF i Örebro. Det står för ”Barn och 

ungdom med förälder/familje-
medlem i fängelse”.

Familj: Två vuxna barn 
med familjer samt fem 
barnbarn. Och så har 
jag en liten valp, en 
cockerpoo, som heter 
Izak.

Bor: På landet utanför Fjugesta.
Fritidsintressen: Politiken, både inom 
kommunen och kyrkan, tar mycket tid. 
I övrigt gillar jag handarbete, särskilt 
knyppling. Men med sämre syn och pro-
gressiva glasögon, har det blivit svårare 
att knyppla. Det är lite sorgligt, men jag 
försöker komma på något knep.

POLITIK:
Du är Borgerlig samverkans första-
namn. Vilken lokal fråga kommer du att 
driva för att få till en förändring?

BORGERLIG  
SAMVERKAN 

I ÖREBRO 
PASTORAT
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Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit  
sex sedan förra valet. Nykomlingarna, Sverigedemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan, 
gör debatten om värderingar än mer intressant. Under försommaren tog frilansskribenten 
Gunnar Sundell pulsen på företrädarna för samtliga sex nomineringsgrupper. Det handlar 
om allt från kristna värderingar till tuffa ekonomiska realiteter — och allt däremellan. Du  
hittar utdrag ur intervjuerna här i tidningen.  
     På svenskakyrkan.se/orebro/kyrkoval kan du läsa intervjuerna i deras helhet. Missa inte. 

INTERVJUER: GUNNAR SUNDELL

disk rådgivning för papperslösa – och så 
får de med lämpliga kunskaper anmäla 
sitt intresse.
Vilken verksamhet i Örebro pastorat 
är du stolt över och kommer du att 
kämpa för att försvara?

– Jag försvarar alltid de ungas plats i 
kyrkan, de är vår framtid. Därför vill jag 
försvara satsningen på konfirmand-
undervisningen och till och med ut- 
veckla sommarjobben för unga.

KYRKAN:
Svenska kyrkan har fyra grundupp-

drag (gudstjänst, undervisning, dia-
koni och mission). Vilket är viktigast 
för dig – och varför?

– Diakonin i så fall. Vi är duktiga på 
gudstjänster och undervisning. Men  
diakoni har vi för lite av. Det är bland 
annat därför vi satsar på stads- 
missionen.

PERSONLIGT: 
När blev du kyrkopolitiskt aktiv  
och varför?

– Det var i början av 1980-talet. Ulla 
Strand, en gammal socialdemokrat, 

upptäckte att jag varit med i SSU och att 
jag var engagerad i Kyrkans Ungdom. ”Du 
ska sitta i kyrkorådet”, sa hon till mig. Jag 
tyckte hon var tokig. ”Inte bara det, du 
ska bli ordförande i kyrkorådet”, fortsatte 
hon. Ja, det var Ullas förtjänst. Hon såg 
mig och ville ge mig ansvar.
När var du i kyrkan senast?

– Jag besöker väl högmässan en eller 
ett par gånger i månaden. Men sedan 
kan jag slinka in i någon kyrka när som 
helst i veckan, för att tända ett ljus och 
fundera lite.

– Jag brinner för barns och ungdomars 
villkor och möjligheter. Det måste vara 
en central plats i vår verksamhet. Vi 
måste i alla frågor bli ännu bättre på att 
se, lyssna på och prata med barnen och 
ungdomarna.
Vilken verksamhet i Örebro  
pastorat är du stolt över och kommer 
du att kämpa för att försvara?

– Stadsmissionen, givetvis! Diakonin 
måste få ta en stor plats och där är 
Stadsmissionen en viktig del.

KYRKAN:
Svenska kyrkan har fyra grundupp-
drag (gudstjänst, undervisning, dia-
koni och mission). Vilket är viktigast 
för dig – och varför?

– Ja, GUDM som vi säger ... För mig går 
det inte att lyfta fram något som är vik-
tigare än det andra. Allt hänger ihop, allt 
är lika viktigt.

PERSONLIGT: 
När blev du kyrkopolitiskt aktiv  
och varför?

– Haha, vågar jag säga det ... Det var 
faktiskt 1995, då jag blev ledamot i  
kyrkorådet, året efter kom jag in i kyrko-
fullmäktige. I ett svagt ögonblick lovade 
jag mig själv att sluta när jag blir pensio-
när, men nu ser det inte ut att bli så ...

När var du i kyrkan senast?
– Med hundvalpen har det blivit lite 

svårt på sistone, det var nog för en 
månad sedan. Men nu siktar jag på vall-
fartsmässan i Riseberga. Det är utom-
hus, så det är lättare.

ILLUSTRATION: GETTY
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Namn: Arne Björklund.
Ålder: 78 år.
Yrke: Pensionerad posttjänsteman. Jag 
var även reservofficer och har gjort flera 
internationella uppdrag.
Familj: Gift med Gun.

Bor: Villa i Adolfsberg.
Fritidsintressen: Underhållet av huset 
i Adolfsberg tar mycket tid. Sedan är jag 
fritidspolitiker i fritidsnämnden samt  
hoppar in och kör stadsbuss ibland. 

POLITIK:
Du är Sverigedemokraternas första-
namn. Vilken lokal fråga kommer du att 
driva för att få till en förändring?

– Jag är helt ny, så det är svårt att 
säga ... Men jag tycker vi ska lyfta in 

Namn: Lisa Nätterdal.
Ålder: 37 år.
Yrke: Verksamhetsassistent på Handels.
Familj: Man och två barn.
Bor: Lägenhet i Markbacken.

Fritidsintressen: Jag gillar att 
pyssla och sy. Jag har tusen 

projekt på gång, ofta blir 
det kläder till familjen eller 
inredningssaker.

POLITIK:
Du är Vänsterns förstanamn. Vilken 
lokal fråga kommer du att driva för att 
få till en förändring?

– Svårt ... Kyrkans utåtriktade verksam-
het är redan bra, även om man kan göra 
förbättringar. Jag tycker man ska förändra 
mer inåt i organisationen, hur man blir en 
bättre arbetsgivare och hur man blir  
bättre i det hållbara miljöarbetet. 
Vilken verksamhet i Örebro pastorat  
är du stolt över och kommer du att 

Tema: Engagemang

 

Namn: Karin Hermansson.
Ålder: 46 år.
Yrke: Intensivvårds- 
sjuk sköterska.
Familj: Man och tre barn.
Bor: Lägenhet i Rosta,  
Örebro.
Fritidsintressen: Vi har  
ett torp vid Hemsjön utan-
för Mullhyttan. Där är vi 
nästan all ledig tid under 
sommarhalvåret.

POLITIK:
Du är Frimodig kyrkas första-
namn. Vilken lokal fråga kom-
mer du att driva för att få till en 
förändring?

– Jag brinner för barn och unga, 
att de får plats och resurser. Jag 
vill slå ett särskilt slag för sön-
dagsskolan. Att engagera barnen 
i kyrkan är en överlevnadsfråga. 
Dessutom vill vi att beslut ska 
fattas så lokalt som möjligt, att 

Namn: Johan Unger.
Ålder: 74 år.
Yrke: Pensionerad domprost i Växjö stift 
samt docent i religionsvetenskap.
Familj: Hustrun Agneta samt två vuxna 
barn och två barnbarn.
Bor: I en lägenhet i Örebro.

Fritidsintressen: 
Min hustru äger skog 
i Värmland och jag 
tycker det är trevligt 
att jobba i den. Annars 

är jag intresserad av historia, framför allt 
kulturhistoria, och samhällsfrågor.

POLITIK:
Du är POSK:s talesperson. Vilken lokal 
fråga kommer du att driva för att få till 
en förändring?

– Det är många, men vi måste jobba 
mer med att stimulera till fler dop av 
nyfödda barn. Det är en viktig fråga som 
vi börjat jobba aktivt med, men det finns 
mer att göra. Jag skulle även vilja ha bättre 
fart på arbetet med miljöcertifieringen.
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psalm 169, Fädernas kyrka i Sveriges land 
från 1937 års psalmbok i dagens psalm-
bok igen. Nej, jag är lite för dåligt påläst 
än, vi har ett kyrkopolitiskt program som 
jag ska läsa på bättre inför valet.
Vilken verksamhet i Örebro pastorat 
är du stolt över och kommer du att 
kämpa för att försvara?

– Jag tror att omorganisationen av 
kyrkan är bra, utan att kunna peka på 
några detaljer. Sedan tycker jag att kor-
set, det kristna segertecknet, är viktigt. 

Det finns de som vill ta bort korset i vissa 
sammanhang, men det är jag emot. Vil-
ka de är? Det var något jag såg i media, 
men nu kommer jag inte riktigt ihåg vilka 
och var det gällde.
KYRKAN:
Svenska kyrkan har fyra grundupp-
drag (gudstjänst, undervisning, dia-
koni och mission). Vilket är viktigast 
för dig – och varför?

– ... vilka är det nu igen? Ja, just det! 
Gudstjänsten är absolut viktigast.

PERSONLIGT:
När blev du kyrkopolitiskt aktiv  
och varför?

– Det var ju nu, när jag blev tillfrågad 
av partiet. Jag är grön i de kyrkopolitiska 
frågorna, men jag har alltid känt mig 
hemma i den svenska kyrkan.
När var du i kyrkan senast?

– Det var faktiskt för ett par veckor 
sedan, i Karlsborgs fästningskyrka. 
Jag var där på en sammankomst med 
regementets kamratförening.

kämpa för att försvara?
– Att kyrkan fortsätter att vara en 

modig organisation som står för öppen-
het, trygghet, integration och allas lika 
värde. Det vill jag försvara.

KYRKAN:
Svenska kyrkan har fyra grundupp-
drag (gudstjänst, undervisning, dia-
koni och mission). Vilket är viktigast 
för dig – och varför?

– Jag är inte så hemma på hur 

de uttrycks, men jag tycker att den 
själavårdande verksamheten är viktig. 
Att kyrkan finns i samhället som en 
trygghet, en plats där man finner ro och 
kan återhämta sig ibland.

PERSONLIGT:
När blev du kyrkopolitiskt aktiv och 
varför?

– Jag är uppvuxen med kyrkan och 
deras körverksamhet. Som vuxen blev 
jag politiskt aktiv och jag tycker vän-

sterns värderingar passar väldigt bra 
ihop med kyrkans. När jag fick frågan  
om jag ville ställa upp i kyrkovalet, var 
det inget svårt beslut.
När var du i kyrkan senast?

– Det är inte så ofta, det var nog  
ett par månader sedan. Det beror  
mycket på familjesituationen. När  
barnen blir stora, skulle jag vilja börja  
sjunga i kör igen.

fler beslut delegeras av pastoratet  
till församlingsråden.
Vilken verksamhet i Örebro pastorat 
är du stolt över och kommer du att 
kämpa för att försvara?

– Det är det diakonala arbetet i all-
mänhet och Örebro Stadsmission i syn-
nerhet. Det vill jag ska bibehållas 
 och utvecklas ännu mer.

KYRKAN:
Svenska kyrkan har fyra grundupp-
drag (gudstjänst, undervisning, dia-
koni och mission). Vilket är viktigast 
för dig – och varför?

– Gudstjänsten, att vi satsar på att 
göra den bra för alla åldrar. Det är ändå 
det centrala i kyrkolivet. I Sörbykyr-
kan har vi inrättat två gudstjänstpass 
på söndagarna och avslutar med en 
gemensam lunch. Det har ökat aktivite-
ten på söndagarna.

PERSONLIGT:
När blev du kyrkopolitiskt aktiv och 
varför?

– Min pappa var kyrkopolitiker, så jag 
har växt upp med det. Inför förra valet 
blev jag tillfrågad om jag ville engagera 
mig och det passade mig bra.
När var du i kyrkan senast?

– Jag går minst en gång i veckan, på 
söndagarna. Sedan kan det bli mer, om 
det är någon sångövning exempelvis.

Vilken verksamhet i Örebro pastorat 
är du stolt över och kommer du att 
kämpa för att försvara?

– Konfirmandsatsningen och 
caféverksamheten i Nikolai prästgård, 
som blivit en viktig samlingsplats för så 
många.

KYRKAN:
Svenska kyrkan har fyra grund- 
uppdrag (gudstjänst, undervisning,  
diakoni och mission). Vilket är vikti-

gast för dig – och varför?
– Som gammal präst vill man ju säga 

att det är gudstjänsten. Men gudstjäns-
ten ger även inspiration till den viktiga 
samhällstjänsten i form av diakoni. Alla 
grunduppdrag hänger ihop, men jag 
anser att det är en olycklig tradition 
sedan mitten av 1800-talet att den 
diakonala, samhälleliga verksamheten 
minskat. Den behöver förstärkas. Det 
bör vara ett kretslopp mellan gudstjänst 
och samhällstjänst. 

PERSONLIGT:
När blev du kyrkopolitiskt aktiv och 
varför?

– Det var när jag blev pensionär och 
flyttade tillbaka till Örebro. Jag fick frå-
gan från POSK och tackade ja, det var 
inte konstigare än så. 

När var du i kyrkan senast?
– Jag deltar i Nikolaikyrkans guds-

tjänst alla helger jag kan, annars är jag 
mycket i Värmland.



10  NR 3 2017 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Tema: Engagemang

NÄR KAN JAG RÖSTA?
Förtidsröstningen i kyrkovalet pågår 4—9 
september och 11—16 september. När du 
förtidsröstar, behöver du inte komma 
till den vallokal som står på ditt röstkort 
utan kan välja den som ligger bäst till. Ta 
med legitimation och röstkort!

GENERÖSA ÖPPETTIDER 
HOS INFORMATIONSSER-
VICE MITT I STAN
Hos informationsser
vice i Kyrkans Hus på 
Storgatan 27 kan du för
tidsrösta kl  9—16 under 
perioden 4—9 september 
och 11—16 september. 
Dessutom är det kvällsöppet 
kl 17—20 onsdagen den 6  sep
tember och torsdagen den 14 
september.

Även på valdagen kan du fak
tiskt förtidsrösta hos informa
tionsservice — det ska i så fall 
ske mellan kl. 08.00 och 10.00. 

YTTERLIGARE SJU STÄLLEN  
DÄR DU KAN FÖRTIDSRÖSTA
Utöver informationsservice, kan du 
även förtidsrösta på ytterligare sju 

ställen som har 
följande öppet
tider: Kl 11—14 
under perioden 
4—9 september 

och 11—16 septem
ber. Dessutom är det 

kvällsöppet kl 17—20 
onsdagen den 6 september 

och torsdagen den 14 september.

l  Adolfsbergskyrkan, Glomman 127
l  Almby Prästgård, Almbyvägen 4
l  Mosjö församlingshem,  

Prästgårdsvägen 34
l  Edsbergs kyrkskola, Fjugesta
l  Längbro församlingshem,  

Församlingsvägen 4
l  S:t Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33
l  Prästgården i Nikolai församling,  

Nikolaigatan 8 

ONSDAGEN DEN 30 augusti hade vi en 
debattkväll i Olaus Petri församlings
hem med Stigbjörn Bergensten, f.d. 
chefredaktör för NA, som moderator.

Missade du den? Du kan kolla på 
den i efterhand. Vi livesände debatten 
på facebook.com/svkorebro — du hit

tar den där eller på svenskakyrkan.se/
orebro/kyrkoval. 

På våra kyrkovalssidor på webben 
hittar du också flera valfrågor som 
andra väljare skickat in och som repre
sentanter för de olika nominerings
grupperna svarat på.

Förtidsrösta 4—9 september  
och 11—16 september

Läs väljarnas frågor och  
de förtroendevaldas svar på webben

Stigbjörn Bergensten var mode-
rator under debattkvällen den 
30 augusti.

Gå till vallokalen som  
står på ditt röstkort.  

Ta med röstkort och legi-
timation. Tack för  

att du bryr dig och tar 
ställning!

Rösta på  
valdagen?

l  Kyrkofullmäktige  
(lokalt – vit valsedel)

l  Stiftsfullmäktige  
(regionalt – rosa valsedel)

l  Kyrkomötet  
(nationellt –  
gul valsedel)

Lokalt, regionalt  
och nationellt 
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I KYRKOVALET den 17 september väljer 
du vilken nomineringsgrupp som du vill 
ska leda Svenska kyrkan in i framtiden 
genom att rösta till kyrkofullmäktige, 
stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Men 

valet fortsätter efter 
det — för då beslutas 

vilka personer 
som ska sitta i 
församlings
råden i Örebro 
pastorats 
åtta olika 

församlingar. 
En församling är 

beroende av medlem
marnas engagemang och som medlem 
i församlingsrådet har man möjlighet 
att vara med och påverka församlingens 
arbete och utveckling.

VEM KAN NOMINERA EN KANDIDAT?
Den som tillhör Svenska kyrkan, har 
fyllt 16 år senast på valdagen och bor (är 
kyrkobokförd) i församlingen. Så om 

du bor i Olaus Petri församling och vill 
nominera en person till församlingsrå
det där, går du till Olaus Petris nomine
ringsmöte. Den du nominerar behöver 
inte vara kyrkobokförd i församlingen, 
utan kan bo var som helst inom Örebro 
pastorat.

HUR NOMINERAR JAG?
Genom att komma till nomineringsmö
tet i din församling. Den som nomineras 
behöver vara informerad om detta.

VEM KAN KANDIDERA?
Kandidaten ska tillhöra Svenska kyrkan, 
vara döpt och ha fyllt 18 år senast på 
valdagen. Vill du nominera dig själv kan 
du bara göra det i den församling där du 
bor (är kyrkobokförd). 

VEM VÄLJER?
Kyrkofullmäktige väljer ledamöter och 
ersättare av de som nominerats. Man
datperioden är fyra år, men kan vara 
kortare. 

Vilka ska sitta i ditt församlingsråd?
Missa inte nomineringsmötet i din församling!

l  Almby församling: Almby  
församlingshem tisdagen den 
17 oktober kl 18.00.

l  Adolfsbergs församling: Adolfs-
bergskyrkan söndagen den 15 okto-
ber kl 11.30 (efter gudstjänsten).

l  Edsbergs församling: Edsbergs 
kyrkskola söndagen den 22 oktober 
kl 11.30 (efter gudstjänsten).

l  Längbro församling: Längbro för-
samlingshem söndagen den 8 okt-
ober kl 11.45 (efter gudstjänsten).

l  Mikaels församling: S:t Mikaels  
kyrka söndagen den 15 oktober 
kl 11.30 (efter gudstjänsten).

l  Mosjö-Täby församling: Täby-
gården söndagen den 15 oktober 
kl 11.30 (efter gudstjänsten).

l  Nikolai församling: Nikolai präst-
gård söndagen den 22 oktober 
kl 12.30 (efter gudstjänsten).

l  Olaus Petri församling: Olaus Petri 
församlingshem söndagen den 22 
oktober kl 11.30 (efter gudstjänsten).

Åtta nomineringsmöten
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JULIA NYTTING
Bor: Täby.
Ålder: 17 år.
Gör: Studerar  
och arbetar.
Ett annat svårt val: 
Välja kläder varje  
morgon!

— Jag kommer att rösta i kyrkovalet 
därför att jag tycker att det är viktigt att 
vara med och bestämma och påverka.

— För mig är den viktigaste frågan att 
kyrkan även i framtiden är öppen för 
alla och är en gemenskap för alla oavsett 
förutsättningar.

— Jag tänker rösta på dem som tycker 
att kyrkorna ska samarbeta mer. Vi är ju 
alla ganska lika, det är bara små detaljer 
som skiljer.

— Jag hoppas att kyrkan finns för 
människor även om 100 år. Den betyder 
jättemycket för mig. I kyrkan känner jag 
mig trygg och behövd. 

FANNY JACOBSSON
Bor: Brickebacken.
Ålder: 21 år.
Gör: Studerar och arbetar.
Ett annat svårt val: Välja mat på  
restaurang!

—  Jag ska rösta och innan jag gör det 
ska jag se till att få koll på vad de olika 
nomineringsgrupperna står för. Det är 
allas chans att påverka hur kyrkan ska 
utvecklas framöver.

— Och jag kommer att 
titta på namnen på 
valsedlarna och se om 
jag känner igen någon 
och i så fall om de står 
för bra saker.

— För mig är det vik
tigt att kyrkan går framåt, 
tänker i nya banor, och inte fastnar i det 
gamla. Jag vill också att det blir bättre 
samarbete mellan Svenska kyrkans för
samlingar i Örebro och mellan kyrkor 
överhuvudtaget. 

WILLIAM EDBERG
Bor: Nya Hjärsta.
Ålder: 18 år.
Gör: Studerar och 
arbetar.
Ett annat svårt val: Att 
välja chips i chipshyllan!

—  Jag kommer att rösta på en nomi
neringsgrupp som tycker som jag — att 
motståndet mot kvinnliga präster ska 
upphöra. Och även motståndet mot att 
samkönade par ska få vigas i kyrkan. Jag 
har ett litet intresse i POSK, men jag ska 
kolla upp vad alla  grupperna säger om 
det som jag tycker är viktigast.

—  Kyrkan måste utvecklas, inte stå och 
stampa på samma fläck.

— En viktig fråga är att kyrkorna slutar 
med ”vi och dom”tänkandet och börjar 
samarbeta mera. Vi har ju gemensamma 
mål och det går att åstadkomma mer om 
alla jobbar åt samma håll, vilket märks 
på det växande konfirmandarbetet.

INGALILL BERGENSTEN

Tema: Engagemang
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16-åringar får  
rösta i kyrkovalet

Du som är medlem i Svenska  
kyrkan och fyller 16 år senast på 
valdagen får rösta i kyrkovalet.  
På ditt röstkort finns uppgifter  

om vilken vallokal du ska  
rösta i. Glöm inte  

legitimation!

Vilken riktning  
ska kyrkan ta?

Julia, William och Fanny  
ska rösta i kyrkovalet den 
17 september. Här framför 
Open Art-konstverket  
Petter av konstnären  
Alexander Creutz.

De är helt på det klara 
med att de ska rösta i kyrko-
valet. Och vilka frågor som 
är viktiga för dem. Möt tre 
ungdomar i åldern 17-21 år 
som är engagerade i kyrkan 
och kyrkans framtid. 
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HAR DU funderat på dop, för dig själv 
eller för ditt barn? Lördagen den 7 okto
ber klockan 10—14 har vi drop in–dop i 
Adolfsbergs kyrka. 

Ett drop in–dop är enkelt och nära 
och du kan komma precis som du är. Vi 

ordnar med präst, musiker och lokal — 
och för mindre barn finns dopklänning 
att låna. Efter dopet bjuder vi på saft, 
kaffe och doptårta. Frågor? Läs mer på 
svenskakyrkan.se/orebro/dop eller kon
takta Inger Olsson, telefon 019–15 47 83.

Drop in–dop  
i Adolfsbergs kyrka 7/10
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SEPTEMBER INNEBÄR terminsstart för 
Svenska kyrkans grupper och körer. Vi 
har öppen förskola, scouter, pappis, 
ungdomsgrupper, caféer och träffar  — 
och 35 olika körer. Vi planerar också 
för en rad spännande föreläsningar och 
kurser i höst, bland annat studiecirkeln 
Så att jag kan komma in — HBTQ-frågor 
och kristen tro i Nikolai, ikonmålning i 
Längbro och föreläsningen Hälsa utan 
hets med Elina Sundström, författare till 
boken Hälsohets. 

På svenskakyrkan.se/orebro/ kurs
start hittar du hela utbudet samt kon
taktuppgifter och startdatum. 

Välkommen!

 

Kurs eller kör i höst?  
Nu drar vi igång!

SOMMAREN OCH ledigheten är över 
och vardagen är här. Det är lätt att 
tillvaron bara rullar på, utan pauser 
och tid för eftertänksamhet. Behöver 
du tid för dig själv och ditt inre? Kom 
på Spa för själen i Adolfsbergs kyrka! 
Under dagen har du möjlighet till 
meditation, qigong, yoga, helig dans 
och eget skapande. Spa för själen kos
tar 200 kronor per tillfälle inklusive 
lunch och fika och arrangeras vid tre 
tillfällen i höst: den 23/9, 14/10 och 
25/11 klockan 9—15.30. Läs mer om 
Spa för själen, retreat och meditation 
på svenskakyrkan.se/orebro/retreat 
— var rädd om dig.

Hitta lugnet  
i höst – prova  
”Spa för själen”

Vi ska vara duktiga, äta och träna 
”rätt” – och plötsligt har jakten på 
hälsa övergått till ohälsa. Elina Sund-
ström, författare till boken Hälsohets 
föreläser i S:t Nicolai kyrka den 12 septem-
ber kl 18.30. Läs mer om vad som är på gång i 
höst på svenskakyrkan.se/orebro/kursstart 
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Tävla och vinn två biobiljetter!
I höst är det kyrkoval. Då får alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt  
16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. 
Vilket datum hålls kyrkovalet? Om du vet svaret har du chans att vinna två  
biobiljetter. Ett av alternativen är rätt.

1.  17 september

X.  17 oktober

2.  17 november

Skicka in ditt svar senast 20 oktober märkt ”Tävling nr 3” 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!

Grattis!
Sabine Steen, Ayfer Celik och Marcus Biörs som svarade rätt i förra numrets tävling.  
Biobiljetter är på väg hem till er.  

FÖDD 2003? I höst startar våra åtta församlingar 15 nya 
konfagrupper över hela Örebro — små och stora, med 
olika teman och inriktningar och på olika vecko
dagar. De flesta startar i september och det går 
fortfarande att anmäla sig! 

Alla grupper är kostnadsfria, alla åker på 
läger och några far dessutom iväg på längre 
resor.  Vi har Pilgrimskonfa, Gamingkonfa och 
teckenspråkig konfa, för att bara nämna några 
exempel. Nyfiken? Det borde du vara. Allt fler 
vill konfirmera sig hos Svenska kyrkan i Örebro 
pastorat och våra tidigare konfirmander är jät
tenöjda. 

Läs mer om upplägg och träffar för de olika  
grupperna på svenskakyrkan.se/orebro/konfirmand —  
vi ses! 

Tävling!

Snart startar våra 
konfagrupper!
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Går du på gymnasiet 
och är inte konfirmerad?  

Vi har även Gymnasiekonfa  
på Tegelbruket!  

Ibland blir konfan inte av när man är  
15 år. Därför finns Gymnasiekonfa, som  

”andra chansen”. Vi startar 12 september  
på Tegelbruket, har läger 17—19 november  

på Stjärnholms slott och konfirmation  
26 november i S:t Mikaels kyrka. Nyfiken? 

Kom och känn dig för och läs mer  
på svenskakyrkan.se/orebro/ 

gymnasiekonfirmation
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Aktuellt Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss. Du hittar ännu  
mer på  svenskakyrkan.se/orebro och i NA varje fredag. Ses!

Gudstjänster
Reggaemässa. 22/9 kl 20 i S:t Nicolai 
kyrka. Medverkande: Hasse Arvidsson och 
John Bark med vänner. Tema: Kärlek och 
respekt.
Sinnesrogudstjänst. 22/9 kl 19 i S:t Mika-
els kyrka. En enkel och jordnära gudstjänst 
för dig som söker sinnesro. 
Familjegudstjänst med dopfest. 10/9 
kl 15 i S:t Nicolai kyrka. 24/9 kl 15–17 i Olaus 
Petri kyrka (med doplövsutdelning samt 
tårta och majskrokar i församlingshemmet 
efter gudstjänsten).
Laleh-mässa. 20/10 kl 20 i S:t Nicolai kyr-
ka. Medverkande: Anders Lennartsson m.fl.

Musik & konserter
Bachkonsert i Olaus Petri kyrka. 9/9 
kl 16 med Olaus Petri Vocalis och Drott-
ningholms Barockensemble. Dirigent: Mats 
Bertilsson. Inträde 120 kr (studerande  
60 kr). 
Musikgudstjänst på Hackvaddagen. 
10/9 kl 16 i Hackvads kyrka. Medverkande: 
Jonathan Lindner med vänner.  
Lovsång i Längbro. 17/9 kl 18 i Längbro 
kyrka. Vi sjunger omtyckta psalmer och 
lyssnar till kyrkans körer. 
Pubeftermiddag med Ukulelegänget. 
26/9 kl 14–16 i Mosjö församlingshem.  
Mat och fika till självkostnadspris, lotteri. 
Ukulelegänget spelar och sjunger. 

Höstkonsert i Adolfsbergs kyrka.  
7/10 kl 18. KFUM-kören och KFUM- 
Voxette sjunger, insamling till Världens 
barn.
Konsert i S:t Nicolai kyrka. 14/10 kl 18 
med S:t Nicolai Motettkör och Örebro 
kammarstråkar. 
Musikgudstjänst med Bach-tema. 
22/10 kl 18 i Längbro kyrka. Längbro  
kyrkokör tillsammans med Haga Sång & 
Spel.

Barn & familj
Höstläger. 16–17/9 i Adolfsbergs kyrka för 
barn 10–14 år. Anmälan till Johanna Sjölin, 
tfn 072-317 04 47. Även fredagsmys 6/10 
och höstlovsskoj 31/10. 
Församlingens dag i Nikolai. 17/9 
kl 12.30–15 i S:t Nicolai kyrka och prästgård 
i samband med kyrkovalet. Prova-på-akti-
viteter, fika, sång och lek.
Barnens kyrka. 20/9, 4/10 och 18/10 kl 17 i 
S:t Nicolai kyrka. Efteråt pannkakor i präst-
gården. 
Loppis. 30/9 kl 10–13 i Adolfsbergs kyrka 
med barnkläder och leksaker. Våffelcafé till 
förmån för Världens barn-insamlingen.
Babykonsert. 19/10 kl 10.30 i S:t Mikaels 
kyrka. Upplevelsekonsert för alla sinnen! 
Passar barn upp till ett år, tillsammans 
med vuxen.

Sverigefinsk verksamhet
Mässa med terminstart i S:t Mikaels 
kyrka. 10/9 kl 14. Vi välkomnar vår nya präst 
Johanna Suban. 
Tvåspråkig barnverksamhet. Onsdagar 
kl 17.30–18.30 i S:t Mikael kyrkans under-
våning. Kontaktperson Hanna Hagström, 
tfn 019-15 47 61.

Teckenspråkigt arbete
Mässa i Stadsparken. 10/9 kl 14. Tecken-
språkig gudstjänst med nattvard. 
Teckenspråkig gudstjänst med nattvard. 
8/10 kl 14 i S:t Nicolai kyrka.  
Annat på gång
Att vara döv i en hörande värld. 16/9 
kl 9.30 i Olaus Petri församlingshem. Herr-
frukost med föredrag av Arne Lundqvist. 
Kostnad: 30 kr inkl. frukost.
Go’fika. 23/9 och 28/10 kl 10–15 i Nikolai 
prästgård. Gott fika till goda ändamål.
Modevisning. 28/9 kl 18.30 i S:t Nicolai kyr-
ka. I samarbete med Örebro Stadsmission.
Stöd för dig i sorg – temadag. 7/10 i  
Edsbergs kyrka och församlingshem. En 
dag med sorgebearbetning, samtal och 
stilla stunder. Kostnad: 150 kr inkl. lunch 
och fika. Anmälan till Jens Frandsen, tfn 
019-602 27 77.
”Ordet vid bordet– Martin Luthers 
bordssamtal”. 10/10 kl 18.30 i S:t Nicolai 
kyrka. Föreläsning med Göran Agrell.
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Ljus och musik  
i allhelgona 

Allhelgonahelgen har blivit en av de största  
helgerna, då människor i alla åldrar besöker  

kyrkor och kyrkogårdar för att tända ljus och  
minnas sina älskade och saknade.

Välkommen – vi finns för dig. Du träffar oss på 
kyrkogårdarna och i kyrkorna där vi har minnes-
gudstjänster, ljuständning och musik. Den 3 och 
4 november har du chans att höra Ein Deutsches 

Requiem av Brahms i Olaus Petri kyrka med solister, 
flera körer och musiker ur Svenska kammarorkes-
tern (biljetter på ticketmaster). På svenskakyrkan.

se/orebro kan du i god tid innan allhelgona  
läsa mer om allt som händer i pastoratet  

under den här stora helgen – t.ex. det  
berömda fackeltåget på  

Längbro kyrkogård.



FYRA FRÅGOR TILL PER HELGESSON, 
verksamhetsledare för Porten Dor-
kas, som är en del av Örebro Stads-
mission. Vad är Porten Dorkas?

—  En öppen verksamhet för hemlösa 
och människor som lever i missbruk. 
Här kan man äta frukost och lunch, 
tvätta kläder, ta en dusch, vila och prata 
om livet 319 dagar om året.
Stämmer det att utsattheten ökar i 
Örebro?

—  Ja. Vi har tidigare berättat att an
talet gäster på Porten Dorkas har ökat. 
Vi räcker inte till för precis alla och har 
därför gjort en avgränsning: Vi koncen
trerar oss på hemlösa och på personer 

i missbruk. Om man har andra typer 
av problem, hjälper vi gärna personen 
vidare till verksamheter som passar 
honom eller henne bättre. Så i nuläget 
har vi cirka 50 gäster per dag och serve
rar lunch till ungefär 30 personer varje 
dag. Vi har 30—35 möjliga sittplatser i 
lokalen, bara det är ju en praktisk förut
sättning. 
På vilket sätt är Svenska kyrkan en del 
av Porten Dorkas och Örebro Stads-
mission?

—  Svenska kyrkan är en viktig del  
av Örebro Stadsmission och därför 
också en viktig del av Porten Dorkas  — 
som bidragsgivare, som representant i 

styrelsen och på många andra sätt.
Vad är det viktigaste som du lärt dig på 
Porten Dorkas?

—  Att jag inte har rätt att döma någon 
människa — och att möta människor i 
ögonhöjd. Alla människor är lika mycket 
värda oavsett hur våra olika liv har for
mat oss. Livet är oförutsägbart, det är så 
mycket som kan hända. Så ”carpe diem” 
säger jag. Gårdagen kan vi inte göra 
något åt, morgondagen vet vi inget om 
men dagen idag är en gåva som vi kan 
göra något av. Det låter väl lite klyschigt, 
men jag tycker så. Tänk om vi kunde bli 
bättre på att leva i nuet.

JENNY HOLMBERG

”Gårdagen kan vi inte 
göra något åt, morgon-
dagen vet vi inget om men 
dagen idag är en gåva 
som vi kan göra något av.”

Vadå stöd till  
hemlösa och utsatta?

Medlem i  
Svenska kyrkan? 

Du var med och grundade  
Örebro Stadsmission — tack!  

Förra året satsade Svenska kyrkan 
Örebro pastorat drygt 3  miljoner kr 

på Örebro Stads mission och gav även 
1,68  miljoner kr till stadsmissinens 
verksamheter Porten Dorkas och  

Café Deed (kollekter och gåvor  
är inte inräknade).
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Per Helgesson är 
verksamhetschef 
för Porten Dorkas på 
Storgatan i Örebro.


