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Krönika

Vilka är dina  
skatter i livet?

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 27 november 2020.

Redaktion för detta nummer:
Cecilia Andersson, Anna Anglevåg, Andreas Axinge, Therese Blixt, Jenny Holmberg, Helena Larsson,  
Sara Nässelqvist, Åsa Svanbäck, Eva von Walter.  Adress: Svenska kyrkan, Storgatan 27, 703 63 Örebro. 
E-post: orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se. 
Ansvarig utgivare: Ewa Selin, kyrkoherde för Örebro pastorat, tfn 019-15 46 00, e-post ewa.selin@
svenskakyrkan.se.Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och verksamheter i Örebro  
hittar du på svenskakyrkan.se/orebro eller genom att ringa informationsservice på 019-15 45 00. 
Omslagsfoto: Ulla-Carin Ekblom. Produktion: Susanna Rittner, Verbum AB. Tryck: Hylte Tryck, 
Hyltebruk, 2020.

örebro

De anordnar kyrkjogg om arkitektur, 
kyrkohistoria och kulturarv  s 4–5 
 
Så har intresset för brudkronor ökat: 
Intervju med Agneta Larsson  s 6–9

Sara Bronner: Därför gick jag med i 
Svenska kyrkan  s 13 

Tävla och vinn biobiljetter  s 14

Fler söker sig till Universitets- 
kyrkan  s 16  
 

I detta nummer:

”I början kunde jag bli 
både förbluffad och tårögd 

när jag efter en samtals- 
serie, kunde höra från per-

sonen att ’det här 
räddade mitt liv’. 

Det är stort.”
Universitetsprästen 

Per Pettersson

sid 16

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

VAD ELLER VEM skulle du beskriva som en 
värdefull skatt? Det kan vara en sak, en 
plats, en person eller något annat. Kanske 
är du även en skatt för någon annan.

Höstnumret av Örebro — Mitt i livet har 
skattjakt som tema. Välkommen att ta del 
av berättelser om gamla värdefulla föremål, 
om kulturarvet och människors olika upp-
levelser av ordet skatt.

Vi berättar 
också om 
Kyrkjoggen, 
som är en 
av höstens 
nyheter. Det 
handlar om 
att jogga till-
sammans i grupp med korta stopp vid olika 
kyrkor. Första omgången går av stapeln den 
12 september.

KANSKE ÄR DET just en kyrka som är en av 
skatterna i ditt liv. En plats där du upplevt 
något viktigt och även återvänt till, för att 
minnas. Kyrkor är som hållplatser — platser 
där vi kan kliva av ett tag. Stanna till innan 
vi fortsätter vår resa på livets väg. De tjocka 
väggarna stänger av bruset från omvärlden 
och vi kan vara i fred med oss själva och 
våra tankar och böner. Från hållplatsen 
fortsätter vi sedan vår resa genom livet.

SEDAN PANDEMIN STARTADE i våras har 
flera av kyrkorna i Örebro pastorat utökat 
sina öppettider. Även om vi inte kan samlas 
på samma sätt som tidigare, så kan du själv 
gå in, stanna upp och tända ett ljus — och 
fundera över dina skatter i livet. Du är 
varmt välkommen.

EWA SELIN,
kyrkoherde

”Kyrkor är  
som hållplatser  
— platser där vi 
kan kliva av  
ett tag.”

Populär digital guidning
av Tångeråsa träkyrka 
SOMMARÖPPET I TRE VECKOR med massor  
av aktiviteter och över 1 000 besökare. Så 
brukar det se ut en vanlig sommar i Tång-
eråsa, men i år gick inte det.

 ISTÄLLET HAR vi ordnat en digital 
visning av den medeltida, berömda 
träkyrkan där konstvetaren och Tång-
eråsa-experten Maria Sundström delar 
med sig av sina kunskaper. Du hittar 
filmen  och en massa annat spännande 
— genom att följa Svenska kyrkan i 
Örebro på Facebook och Instagram.
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ENKÄT: ANNA ANGLEVÅG OCH ÅSA SVANBÄCK

Finns det någon 
skatt i ditt liv?

4

Margareta Bratt, 79 år:
– Min familj givetvis och Olaus Petri 
församling.

4vi

Linus Öholm, 18 år:
– Min flickvän och min familj, där  
finner jag min trygghet.
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FÖRST UT ÄR Adolfsbergs kyrka som 
bjuder in till drop in-dop lördagarna 12 
september och 10 oktober klockan 11—16. 
Den 14 november är det drop in-dop i S:t 
Mikaels kyrka i Hjärsta på väster — och 

Har du funderar på dop, för dig 
själv eller ditt barn? Kanske är 
det dags att slå till i höst — då 
har vi nämligen drop in-dop  
i Örebro, vid hela fyra olika  
tillfällen! 

Drop in-dop — fyra tillfällen i höst!  
den 28 november har vi drop in-dop i S:t 
Nicolai kyrka i city.

Ett drop in-dop är enkelt och nära 
och du kan komma precis som du är. 
Ingen bokning krävs. Prästen går ige-
nom dopgudstjänsten och du får möjlig-
het att välja psalmer. Dagen är helt kost-
nadsfri. Vi ordnar med präst, musiker 
och lokal. Dopet sker i Svenska kyrkans 
ordning och genom dopet blir den som 
döps medlem i Svenska kyrkan. 

Nyfiken? Läs mer på svenskakyrkan.
se/orebro/dop eller ring 019-15 45 00.

Nästan 30 000 personer ställde 
upp som kandidater i kyrkovalet 
2017 – och nu närmar sig nästa 
val. Vill du vara med och göra 
skillnad genom att kandidera? 
Så här gör du.

SVENSKA KYRKAN ÄR en demokratisk 
folkkyrka, som är beroende av människ-
ors engagemang. 

Söndagen den 19 september 2021 är 
det val i Svenska kyrkan. Förra gången, 
2017, röstade en miljon medlemmar. 

Ställ upp i kyrkovalet 2021! 
Nästan 30 000 personer ställde upp 
som kandidater och 23 000 valdes till 
minst ett uppdrag.

Om du vill ställa upp i valet 2021, kan 
du antingen ansluta dig till en nomine-
ringsgrupp som redan är aktiv — eller 
skapa en ny nomineringsgrupp tillsam-
mans med människor som vill arbeta 
med samma saker som du. Du behöver 
ansöka om att bilda och registrera en no-
mineringsgrupp senast 15 april 2021.

Läs mer om vad som gäller på 
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp.

Lydia Holm, 19 år:
– Frälsningen är min skatt.  
Matt 6:19—21 summerar det bra.

Elton Ångman, 7 år:
– Mamma, pappa och storasyster.

Lilla Signe 
döptes vid ett 

drop in-dop 
i S:t Mikaels 

kyrka i våren 
2019. Här med 
prästen Karin 

Maltén.



TEXT: JENNY HOLMBERG FOTO: ULLA-CARIN EKLBOM

INSPIRATIONEN ÄR HÄMTAD från Malmö. För ett par år 
sedan arrangerade långdistanslöparen Joakim Zetter-
qvist sin första löparrunda med stopp vid olika kyrkor, 
där deltagarna fick en kort guidning om varje kyrka — till 
exempel när den byggdes och ett antal tidstypiska detal-

jer i kyrkans arkitektur, sammanflätat med lite lokalhistoria.
Vid en runda i maj i år deltog 28 löpare — och nu kommer en 

lokal uppföljare i Örebro i form av Kyrkjoggen, som Svenska 
kyrkan arrangerar tillsammans med Sensus. Under hösten 
planeras två omgångar med olika sträckningar och kyrkor, en 
lördagen den 12 september och en lördagen den 3 oktober. 

TVÅ AV INITIATIVTAGARNA är fritidslöparna Christer Hansson 
och Willy Höglund som båda tycker att idén med Kyrkjoggen 
passar extra väl just nu, när corona-pandemin skapar osäker-
het i planerandet av olika typer av arrangemang. Kyrkjoggen 
är ett sätt att tänka nytt — och att kunna säga ”Det här eventet 
kommer att bli av!”

— En mötesplats behöver ju inte vara i kyrkan. Den kan 

En joggingrunda i grupp, med korta stopp vid olika kyrkor — där  
joggarna får lära sig mer om arkitektur, kyrkohistoria och kulturarvet. 
Det är den snabba sammanfattningen av Kyrkjoggen, som startar  
i Örebro i höst.

— Vi kombinerar rörelse och folkbildning, säger Christer Hansson.

Tema: Skattjakt

De springer  
och guidar om 
kyrkor samtidigt

också vara på väg till kyrkan, säger Willy Höglund, som tycker 
att Kyrkjoggen påminner lite om en pilgrimsvandring:

— Det händer saker när jag är ute och springer. Ibland får en 
ny tanke hjälp att liksom komma igång, ibland blir jag av med 
frustration eller får utlopp för andra typer av känslor. Sedan 
är det alla naturupplevelser också. Alla älgar, rådjur och rävar 
som jag mött.

Christer Hansson liknar springandet vid en andlig upple-
velse:

— För mig är det verkligen så. Jag springer gärna i gryningen, 
tycker att naturen ofta är så suggestiv då.

— Och varje söndagsmorgon brukar jag ta ett långpass, 
sedan duschar jag och går till kyrkan och känner mig då också 
mer mottaglig för det som sägs och händer där. Jag får med 
både kropp och själ. Båda två är viktiga delar i livet.

Målgruppen för Kyrkjoggen? Vardagsmotionärer som tycker 
det verkar kul med kombon ”jogga i grupp och få med sig lite 
ny kunskap”, enligt initiativtagarna. Kyrkjoggen har ingen för-
anmälan, ingen startkostnad och är absolut ingen tävling.  

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO4  NR 3 2020
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Kyrkjoggen 12 september. Total sträcka: cirka 6 km. Kyrkor: 
S:t Nicolai kyrka, Olaus Petri kyrka, S:t Mikaels kyrka och till-
baka till S:t Nicolai. Start kl 09.00 vid S:t Nicolai kyrka. 
Kyrkjoggen 3 oktober. Total sträcka: cirka 11 km. Kyrkor: 
Längbro kyrka, Ekers kyrka och tillbaka till Längbro. Start kl 
09.00 vid Längbro kyrka.

Efter avslutad joggingrunda serveras glass. Max 50 personer 
kan delta, ingen föranmälan och ingen startkostnad. 
Om intresse finns, kommer Kyrkjoggen även erbjuda en rull-
stolsgrupp (med egen starttid) till rundan den 12 september. 
För den gruppen gäller max 10 personer och föranmälan till 
dennis.junge@svenskakyrkan.se. 

Mer info: svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/kyrkjoggen
Arrangeras i samarbete med Sensus.

Kyrkjoggen — så går det till
Gruppen håller ihop under resans gång. Om intresse finns, 
kan Kyrkjoggen även ordna en grupp för rullstornsburna till 
den runda som går av stapeln 12 september. Rullstolsgruppen 
får en egen, senare starttid, kan ta emot max 10 personer och 
leds av Dennis Junge. För att vara med i rullstolsgruppen be-
hövs en föranmälan.

— JAG HAR SJÄLV ETT par motionslopp i rullstol bakom mig, 
säger Dennis Junge, men framför allt har jag spelat mycket 
rullstolshandboll och jag har också gett mig på andra typer av 
fysiska utmaningar. Jag vill vara med och bidra till att den som 
har en funktionsnedsättning inte ska känna sig utestängd från 
Kyrkjoggen. Därför vill vi undersöka om det finns intresse för 
en rullstolsgrupp den 12 september.

— Att röra på kroppen är minst lika viktigt för den som har 
någon form funktionsnedsättning. Den fysiska hälsan är en 
viktig del av det totala välbefinnandet och Kyrkjoggen är en 
bra, konkret grej som man dessutom gör ihop med andra. l

Med inspiration från Malmö star-
tar nu Kyrkjoggen i Örebro. Willy 
Höglund och Christer Hansson  
är två av initiativtagarna.
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Bortglömda ska tter  
åter i rampljuse t

I mitten syns Maria-
kronan i mässing med 
månstenar – som 
hämtad ur filmen Ivan-
hoe. Kronan skänktes 
till Olaus Petri kyrka 
av grosshandlare Erik 
Åqvist 1924.
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TEXT: INGALILL BERGENSTEN  FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

Under 1960-talet hade i stort sett alla brudar 
små prinsesskronor på huvudet då de gifte sig. 
Därefter har Svenska kyrkans kulturskatt brud-
kronorna legat nästan oanvända fram tills nu.

— Jag ser en försiktig ökning av intresset för 
brudkronor, säger Agneta Larsson.

Bortglömda ska tter  
åter i rampljuse t

HON ARBETAR SOM försam-
lingspedagog i Olaus Petri 
kyrka i Örebro och är väl 
bekant med både sin egen 
församlings brudkronor 

och även de som finns utspridda i pasto-
ratets 12 övriga kyrkor. Vid guidningar 
i kyrkan brukar hon alltid visa de tre 
högst olika kronor som finns säkert för-
varade i OP-kyrkans kassavalv. 

— Folk är väldigt intresserade av 
brudkronorna. Det har vi även märkt 
då vi haft med dem på bröllopsmässor. 
Men många vet inte att man kan få låna 
en vacker brudkrona gratis om man är 
medlem i Svenska kyrkan. 

Användningen av brudkronor har gått 
i vågor. De tre senaste stora vågorna var 
1900-talets början, efterkrigstiden samt 
1960-talet. Men seden att bära brud-
krona är mycket äldre än så.

— Många tror att brudkronorna här-
stammar från medeltidens adelsdamer. 
Men det är snarare Maria och Mariasta-
tyernas kronor som inspirerat till denna 
sed. Det finns till och med några få berät-
telser om hur man tagit av Mariastatyn 
sin krona och låtit brudarna bära den 
under vigseln.

Längre tillbaka var trolovning en 
bindande överenskommelse mellan ett 
par. Men efter reformationen ville kyr-
kan få bättre kontroll över giftermålen 
i Sverige och då formaliserades äkten-
skapet och ingicks med ett bröllop. I de 

så kallade Örebroartiklarna från 1617 
stadgades hur brudkronorna skulle få 
användas. Bruden skulle vara jungfru 
till att börja med. Om kvinnan haft sex 
under trolovningstiden fick hon inte 
bära krona, endast krans. Och mannen 
fick inte bära svart långrock.

— HÄR HAR VI nog ursprunget till en 
massa skrock som funnits kring brud-
kronor, bland annat att de svartnar om 
bruden inte är oskuld. Fortfarande talar 
man om att det betyder tur om det reg-
nar några stänk i brudkronan.

Brudkronor kan se oerhört olika ut. 
Alltifrån de folkliga, färgglada kronorna 
av silverfolie och kräppappersrosor som 
vi förknippar med Dalarna till de strama 

Tema: Skattjakt



Tema: Skattjakt

silverkronor som skapades på 1960-
talet. Under en period på 1800-talet var 
myrtenkronor mycket populära. Även 
kronorna i Örebro pastorat skiljer sig 
mycket åt.

— Den här Mariakronan i mässing med 
månstenar ser direkt ut som hämtad ur 
Ivanhoe-filmen, säger Agneta och visar 
upp den medeltidsinspirerade brud-
krona som skänktes till kyrkan av gross-
handlare Erik Åqvist 1924. Då gifte han 
bort en dotter som bar kronan och det 
gigantiska bröllopsföljet finns avbildat 

på ett gammalt svartvitt foto.
— Förr, då vi var mer småväxta och 

hade mindre huvuden, satt den här 
kronan nerhasad långt ner i pannan, 
säger Agneta Larsson. Numera hamnar 
denna krona längre upp på hjässan på 
brudarna. 

KONTRASTEN ÄR STOR mot OP-kyrkans 
silverkrona från 1963. Denna krona är 
för övrigt deponerad i Olaus Petri kyrka 
av Vasaorden av Amerikas Örebrologe. 
Att brudkronor deponeras är ovanligt. 

Däremot är det vanligt att de skänks. 
I Almby kyrka finns exempelvis flera 
skänkta brudkronor, bland annat en vir-
kad från 1960-talet och en som skänktes 
av Almby socialdemokratiska kvinnoför-
ening med förbehållet att bruden måste 
vara skriven i Almby församling och 
gifta sig i Almby kyrka. 

— Det finns en brudkrona för alla 
smaker. Oavsett om du vill gifta dig i 
en prinsesskrinolin, folkdräkt eller 
ett kort litet fodral, så kan du hitta en 
brudkrona som passar. Kort eller långt 

Du hittar alla brudkronor 
på svenskakyrkan.se/

orebro/brudkronor

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO8  NR 3 2020

Tångeråsa kyrkas brudkrona 
från 1973. Skänkt av Astrid de 

Jonquiers. Ser mer ut som skulp-
tur än brudkrona och passar 

bra i ett Star Wars-bröllop. 

Originellaste  
brudkronan

Utan tvekan den överdådiga, 
rikt utsmyckade krona som 

finns i Kräcklinge kyrka. 
Tillverkad 1862 och passar bra 

till ett folkdräktsbröllop.

Största 
brudkronan

Täby medeltida kyrka har 
en nätt liten brudkrona 
som gör alla brudar till  
prinsessor för en dag.

Mesta 
prinsesskronan

Helt klart den söta, vita, 
virkade krona som till-

verkades på 1960-talet 
och skänktes till Almby 

församling av Ingrid 
Forslund på 2000-talet.

Lättaste 
brudkronan

Tänk krokan, spettekaka eller riks-
regalierna. I S:t Nicolai kyrka finns 
en guldpläterad krona med bullig 

form som kräver sin brud. 

Speciellaste 
brudkronan Vill du se fler 

brudkronor?

1.
2.

3.

4. 5.
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hår spelar heller ingen roll, en bra frisör 
gör en tunn fläta tätt mot huvudet som 
brudkronan sedan fästs i, säger Agneta 
Larsson och visar de små hålen nertill på 
kronorna där man fäster hårnålarna.

Agneta drömmer om att dessa kul-
turskatter ska börja användas mer igen. 
Och hon har sett på sociala medier att 
bloggare och andra unga kvinnor har 
börjat efterfråga mönster till virkade 
brudkronor och råd hur man renoverar 
mormors gamla virkade krona.

— Jag tror att det är ”do it yourself”- 

”Många vet inte 
att man kan 

få låna en brud-
krona gratis om 

man är medlem.”

generationen som har egen rökgrill och 
brygger eget öl som vill sätta egen prägel 
på bröllopet med en egenhändigt ska-
pad retrokrona. 

— Det vore så roligt om fler upptäckte 
kyrkornas brudkronor. De bidrar ju till 
att bruden får känna sig som den vikti-
gaste tjejen i rummet, att hon får vara 
”drottning för en dag”. Men det finns 
ingenting som säger att män inte kan 
bära brudkrona, säger Agneta Larsson. 
Och ni kanske vill ha krona båda två? Det 
går alldeles utmärkt. l 

”Det finns en brudkrona för alla smaker” 
säger församlingspedagog Agneta Larsson.
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Tema: Skattjakt

TEXT: STIGBJÖRN BERGENSTEN  FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

Just nu genomgår Nikolai församlingshem en omfattande restaurering. 
Med anor från 1300-talet räknas det till en av Örebros äldsta byggnader. 

— Genom åren har det hotats av både stadsbränder och rivning, men 
huset står lyckligtvis kvar, säger Ingemar Söderström.

En åldrad skönh et i ny klädsel

I NGEMAR SÖDERSTRÖM, kyrko- 
herde emeritus och teologie dok-
tor, öppnar högtidligt dörren till 
Nikolai församlingshem. 

— Här inne kan du höra röster 
från historiens gång och allt som huset 
upplevt.

Nu är det inte historiska röster som 
i första hand hörs denna sommardag 
inifrån byggnaden. I stället är det buller 
från borrmaskiner som är i färd med att 
byta ut vittrande kalkstensklossar mot 
nya.

INGEMAR SÖDERSTRÖM KAN sitt hus. 
Han är, vad man brukar kalla, en le-
vande uppslagsbok. 

— Församlingshemmet av i dag är en 
skapelse från 1880 och det är Adolf Kjell-
ströms verk. Det var han som såg till att 
huset försågs med kalkstensplattor och 
att taket täcktes med grågröna och röda 
skifferplattor, säger han. Men stommen 
är betydligt äldre än så.

Adolf Kjellström, Örebros sannolikt 
mest betydande arkitekt, hade häm-
tat inspiration från England där han 
tillbringat några år tack vare ett stipen-
dium.

— Att församlingshemmet överhuvud-
taget står kvar är mycket hans förtjänst. 
1860 fanns planer på att riva Nikolaikyr-

kan och ersätta den med en pendang 
till rådhuset. Kyrkan var då i bedrövligt 
skick. Och skulle kyrkan bort hade nog 
även församlingshemmet försvunnit, 
berättar Ingemar Söderström.

NU BLEV DET inte så, tack och lov. 
Kyrkan blev kvar och så även försam-
lingshemmet. I stället byggdes en ny 
kyrka i Örebro, Olaus Petri-kyrkan på 
norr. Nikolaikyrkan rustades upp och 
församlingshemmet fick sitt nuvarande 
utseende.

Byggnaden har en rik historia. Den 
har framförallt använts som skola, Öre-
bro Schola. Bland dess mest berömda 
elever är bröderna Olaus och Laurentius 
Petri. Skolans historia är dokumen-
terad sedan Gustav Vasas dagar, men 
byggnaden är äldre än så. År 1347 finns 
den första noteringen om skolan och 
församlingshemmet är därmed är en av 
Örebros allra äldsta byggnader. Den var 
också en av de få byggnader i centrala 
staden som klarade sig vid stadsbranden 
1854.

Ingemar Söderström 
föreläser om kyrko-
historia. Här iklädd 
rollen som Olaus Petri 
– Närkepojken som 
blev Sveriges refor- 
mator.
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En åldrad skönh et i ny klädsel

Kalkstensfasaden 
från 1870-talet 

restaureras. Dålig 
kalksten byts ut, 

infästningar säkras 
och ny fog läggs in.
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Och apropå Olaus Petri, händer det att 
Ingemar Söderström ikläder sig rollen 
som reformatorn och uppträder inför 
en publik som får ta del av kloka ord på 
såväl svenska som latin.

I dag är interiören modern, ljus och 
välkomnande. Så har det förstås inte 
alltid varit.

— Men lokalerna är ändå präglade av 
gamla tider. Det är därför jag menar att 
du kan höra röster från historiens gång, 
säger Ingemar Söderström och börjar 
sjunga.

DET ÄR EN EGENDOMLIG visa som sjöngs 
här 1810 när bondeståndet hade försam-
lingshemmet som sin lokal under riksda-
gen när Jean Baptiste Bernadotte utsågs 
till svensk tronföljare.

— Bönderna sjöng den här 21 augusti 
1810, när valet var klart och alla 110 
hade röstat för Bernadotte. ”O! Swerges 
hopp och hjeltars ära! Tag den lott wårt 
hjerta vill dig bära”, säger Ingemar Sö-
derström, som för övrigt har en vacker 
sångröst.

Numera sammanträder inte riksdags-
ledamöter här. I stället används försam-
lingshemmet för en bred musikverksam-
het, av konfirmander, för dopkaffe och 
mycket annat. Lokalerna kan även hyras 
av utomstående. l

”Bönderna sjöng visan här den 21 augusti 1810, när valet 
var klart och alla 110 hade röstat för Bernadotte.”
           Ingemar Söderström

Församlingshemmets äldsta delar är 
från medeltiden, troligen från mitten 
av 1300-talet. Byggnaden har använts 
som skola, möteslokal, militärupplag, 
tryckeri, bibliotek, teater och verkstad 
innan den blev församlingshem.

Den är främst känd som skolbygg-
nad från Gustav Vasas tid och framåt. 
Under 1620-talet rustades skolan på 
initiativ av Jacob Rudbeckius, som var 
bror till biskop Johannes i Västerås. 
Båda bröderna var elever på skolan och 
Jacob Rudbeckius kom så småningom 
att bli skolans rektor.

Översta våningen var tidigare av trä, 
men byggdes om med sten 1695. För-
samlingshemmet fick sitt nuvarande 
utseende när den kalkstensbekläddes 
1874—1880 efter ritningar av Adolf 
Kjellström. Stilen kom att kallas engelsk 
gotik.

Örebro stad blev ägare till huset 1897. 
År 1911 blev undervåningen bibliotek, 
medan de två andra våningarna kom 
att fungera som församlingshem. 
År 1932 flyttade biblioteket in till det 
nybyggda stadsbiblioteket och kon-
serthuset. Sedan 1960-talet har hela 
byggnaden används som församlings-
hem av Svenska kyrkan.

Huset är klassat som statligt kultur-
minne och genomgår för närvarande 

Historik — Nikolai församlingshem

en omfattande restaurering där bland 
annat kalkstensfasaden till stora delar 
byts ut. Det är Svenska kyrkan Örebro 
pastorat och Länsstyrelsen som står 
för kostnaderna.  Allt övervakas av  
antikvarisk expertis.

Nikolai församlingshem år 1903 (då 
maskinfirma). 

Nikolai församlings-
hem var skolbyggnad 
från Gustav Vasas 
tid och framåt.
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KLIMATKRISEN HAR LÄNGE spelat en 
stor roll för Sara Bronner, inte bara under 
tiden som miljöpartistiskt kommunalråd.

– Jag såg hur Svenska kyrkan gång på 
gång dök upp i olika miljöfrågor och spe-
lade en aktiv roll. Men inte bara där utan 
också i biståndsfrågor, i flyktingfrågor och 
i det offentliga samtalet om mänskliga 
rättigheter.

Antalet aktiva inträden  
i Svenska kyrkan ökar i Örebro

Kyrkan gjorde mycket, 
konstaterade hon och 
började försiktigt söka 
sig till S:t Nicolai kyrka 
– och upptäckte att 

det hände massor även 
i det lilla och nära sam-
manhanget.

– Jag mötte så fina 
människor med en 
genuin medmänsklighet 
och där fanns en väldigt 
speciell gemenskap. 
En gemenskap som var 

lågmäld och ödmjuk. Jag ville vara en del 
av det. 

148 personer i Örebro pastorat valde 
att göra ett aktivt inträde under 2019. 
Samtidigt minskade antalet utträden 
jämfört med åren 2016–2018.

– Jag är glad att örebroarna inser vär-
det av att vara med, säger kyrkoherde 
Ewa Selin.

Under 2019 hade Örebro pas-
torat den näst högsta inträ-
dessiffran någonsin sedan 
Svenska kyrkan skildes från 
staten. En av dem som gjorde 
ett aktivt inträde är Sara  
Bronner. 
     – Jag hade sett hur aktiv kyr-
kan är i miljöfrågor och i arbe-
tet för mänskliga rättigheter.
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Bli medlem i Svenska kyrkan du också! 
Svenska kyrkan i Örebro betyder kyrkor, gudstjäns-
ter, körer och musik – men också ett stort socialt arbe-
te. Dit hör till exempel stöd till hemlösa och utsatta, 
besök hos gamla och sjuka och jourhavande präst. Vi 
har öppna förskolor, ungdomsgrupper, individ- och 

familjerådgivning och samtalsgrupper för människor 
i sorg. Vi finns på häktet, vid Örebro universitet, bland 
ungdomarna på Tegelbruket och på Universitets- 
sjukhuset där Sjukhuskyrkan ger stöd och tröst. Som 
medlem är du med och gör allt detta möjligt. Tack. 

Örebro pastorat
Svenska kyrkan

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Frankeras ej. 
Mottagaren 
betalar  
portot.

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.

Jag är döpt i Svenska kyrkan.

Jag är döpt i annan kristen 
kyrkas ordning.

Jag är inte döpt, men vill bli medlem  
och önskar undervisning om dop.

Jag är konfimerad i Svenska kyrkan.

Jag är konfirmerad i en annan 
kristen kyrka.

#

NAMN:

PERSONNUMMER:

ADRESS:

POSTNR & ORT:

TELEFON:

E-POST:

Ovanstående uppgifter behövs för att vi ska kunna registrera ditt medlemskap. När det är klart 
får du en bekräftelse hemskickad. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddslagen.  
Läs mer på svenskakyrkan.se/orebro/gdpr.

Under 2019 valde 699 personer i Öre-
bro pastorat att avsluta sitt medlemskap 
i Svenska kyrkan – det är den lägsta utträ-
dessiffran på fyra år. Motsvarande siffror 
för åren innan är 846 (2018), 1199 (2017) 
och 1053 (2016).

Vad beror detta på?
– Vi har intensifierat vår kommuni-

kation runt medlemskapet och försökt 
tydliggöra vad den som är medlem är med 
och möjliggör i Örebro pastorat, varje dag, 
året runt, säger Ewa Selin.

Allt som Svenska kyrkan gör är nämli-
gen inte så lätt att greppa.

– Vi gör väldigt mycket och det kan vara 
svårt att ha hela omfattningen klar för sig. 
Därför försöker vi tydliggöra alla de värden 
som en medlem bidrar till – exempelvis 
vårt stöd till utsatta, våra öppna förskolor, 
jourhavande präst, att vi finns vid univer-
sitetet och att den som är i sorg och kris 
får stöd och hjälp att komma vidare.

JENNY HOLMBERG

Sara Bronner 
gjorde ett 
aktivt inträde 
under 2019.
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Tävla och vinn biobiljetter!
Nikolai församlingshem är en av de äldsta byggnaderna i Örebro. Huset fick sitt nuvarande utseende 
omkring år 1880 — ett verk av en arkitekt som varit mycket betydelsefull för Örebro. Vem då? Om du vet 
svaret har du chans att vinna två biobiljetter!
1. Magnus Dahlander
X. Fridolf Wijnbladh
2. Adolf Kjellström

Skicka in ditt svar senast 9 oktober märkt ”Tävling 3” samt namn och adress till 
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller Örebro — Mitt i livet, Svenska kyrkan, 
Storgatan 27, 703 63 Örebro. Vi har tre vinster i potten. Lycka till!

Grattis! Louice Kjellberg, Erik Söder och Emma Dunbäck som svarade rätt i förra numrets tävling och har vunnit  
presentkort på tre hyrfilmer var.
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DET VAR SOMMAREN 2018. Inne i Strängnäs 
domkyrka slår tjuvar med slägga sönder skydds-
montern med begravningsjuvelerna efter Kung 
Karl IX och Drottning Kristina d.ä. Som stöldbyte 
får de med sig två guldkronor och ett riksäpple 
innan de flyr från kyrkan på cykel och sedan i 
motorbåt.

Regalierna från 1611 och 1625 av guld, emalj, 
pärlor och bergskristall värderades till 65 miljoner 
kronor, men med ett omätbart värde som kul-
turarv och som del av vår gemensamma historia. 
Experter befarade att regalierna kunde vara borta 
för gott. Kanske hade tjuvarna smält ner guldet 
och sålt det vidare.

Ett par månader senare häktades en ung man 
misstänkt för stölden. Några månader gick och 
plötsligt hittades de stulna guldkronorna och gul-
däpplet på en soptunna i Åkersberga.  Glädjen var 
stor i Strängnäs domkyrka och biskop Johan Dal-
man uttryckte det som alla kände: ” Det är pirrigt i 
magen, benen är som gelé! Det är en otrolig dag!”.

Lagom till midsommar 2020 kunde så regalier-
na återinvigas i Strängnäs domkyrka. Kronorna 
och äpplet var skadade och buckliga efter kup-
pen, men efter en fin restaurering kan besökare 
nu åter beskåda regalierna, hela och skinande 
blanka. 

EVA VON WALTER

  Numrets pryl:
  Regalier 

Begravningsregalierna i Strängnäs domkyrka.

Snart startar våra konfagrupper!
FÖDD 2006? I höst startar våra församlingar 13 nya konfagrupper över hela Örebro 
– små och stora, med olika teman och inriktningar och på olika veckodagar. Många 
startar i september – några senare i år – och det går fortfarande att anmäla sig! Ny- 
fiken? Det borde du vara. Allt fler vill konfirmera sig hos Svenska kyrkan i Örebro och 
våra tidigare konfirmander är jättenöjda. Läs mer och anmäl dig på svenskakyrkan.
se/orebro/konfirmand – vi ses!

Tävling!
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En flytt innebär en massa saker. Förändring, blandade känslor  
och många gånger ett helt nytt läge. När livet mest består av  

flyttkartonger, eftersänd post och nya grannar kan det vara ganska 
skönt att få lite hjälp på traven. Eller en stund för sig själv. Hos oss 

hittar du både babymassage, barnkör och spa för själen. 

Dessutom har våra öppna förskolor massor av saker att leka med.

Välkommen hem

När du flyttpackat  
leklådan på ett smart ställe 

Läs mer om hur vi hjälper dig efter flytt
svenskakyrkan.se/orebro/nyinflyttad



Fyra frågor till Per Pettersson, med 
själavård för cirka 15 000 studenter 
och 1 500 anställda på schemat. Vad 
gör egentligen en universitetspräst?

— Det är många samtal om allt möjligt: 
sorg, ångest, tro, meningen med livet 
och andra existentiella frågor. Vi tar 
emot alla, oavsett tro eller icke tro eller 
ideologi. Behovet är stort. När jag bör-
jade 2014 hade vi 60 samtal, förra året 
hade vi 270 och bara under vårterminen 
i år har vi haft 190 samtal. 

— Utöver det har vi andra uppgifter. 
Vi arrangerar böner och mässor, håller 
retreat, föreläser i olika sammanhang, 
träffar arbetslagen och rör oss regelbun-
det ute på Campus. Dessutom ingår vi i 
universitetets krisorganisation.

Skiljer sig studenternas själsliga 
behov och existentiella frågor från 
dem i en ”vanlig” församling?

— Nja, vi vet vi ju att unga vuxna mår 
sämre rent generellt och att det accele-
rerat de senaste 15 åren. Dessutom har 
studenter sämre mående än yrkesar-
betande. Ensamhet är en ofta återkom-
mande fråga, trots att studenterna finns 
i en väldigt levande och aktiv miljö. Det 
som är glädjande är att så många stu-
denter söker sig till oss för samtal. Det 
är nog den stora skillnaden. I en vanlig 
församling finns det säkert också många 
med behov av samtal, men det är ovanli-
gare att de söker hjälp. Vår fördel är nog 
att vi finns nära studenternas och perso-
nalens vardag.

Hur gör du störst nytta bland studen-
terna?

— Jaa ... genom att hjälpa andra. I bör-
jan kunde jag bli både förbluffad och tår-
ögd när jag efter en samtalsserie kunde 
höra från personen att ”det här räddade 
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Vadå präst på  
universitetet? Du är med och bidrar till  

att Universitetskyrkan  
kan ge stöd till studenter  
och personal vid Örebro  

universitet. Tack!

Medlem i  
Svenska kyrkan?

”Vi finns nära 
studenternas 
och personalens 
vardag” säger 
universitets-
präst Per  
Pettersson.

 ”Vi vet att unga vuxna 
mår sämre rent generellt 
och att det accelererat de 
senaste 15 åren.”

mitt liv”. Det är stort. Sedan vill jag med 
mitt jobb bygga förtroende för kyrkan, 
göra religionen till en naturlig och viktig 
del av livet för fler.

Hade du själv nytta och glädje av 
någon universitetspräst när du plug-
gade teologi i Uppsala?

— Jag hade stor glädje av Universi-
tetskyrkan i Uppsala, som är den största 
i Sverige. Jag gick på många av deras 
gudstjänster och hade även kamrater 
som fick hjälp av dem. På sätt och vis 
är ändå Universitetskyrkan i Örebro 
viktigare. I Uppsala finns en djupt rotad 
teologisk tradition med många rum för 
existentiella och religiösa frågor. Örebro 
universitet har en helt annan profil och 
det ökar vår betydelse.


