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EN VIS person har sagt: tusen ljus kan tän-
das med ett enda utan att ljusets liv förkor-
tas. Glädjen minskar inte när den delas.

Under adventstiden firar vi den längtan 
som hör livet till. Längtan som förbinder 
oss vid det som vi hoppas på och ser fram 
emot. Vad vi längtar efter kan vara olika 
saker, men det gemensamma är att det eller 
den vi längar efter fyller oss med hopp och 
glädje. 

LÄNGTAN KAN vara trälig och det är lätt 
att fokusera på långsamheten. Men tänk 
om vi kunde 
fokusera på 
det vi längtar 
efter, det som 
fyller oss med 
glädje. Då tror 
jag att vi kan 
vara glädje-
spridare! Det 
vi hoppas på sprider sin glädje innan det 
hänt, om vi låter det drabba oss. Om det vi 
längtar efter inte händer, så är det värsta 
som hänt att vi känt glädje i onödan!

I KYRKAN längtar vi under adventsveckorna 
efter att få fira Jesus som Guds barn, värl-
dens ljus. Vi längtar tillsammans med Lucia 
som tänder sina ljus, med Jesus mamma 
Maria som bär barnet i sin kropp och med 
alla barn som tänder ljusen ett efter ett. Till-
sammans med hela kyrkan vill vi vara gläd-
jespridare i Örebro. Hur vill du vara med att 

sprida glädje?
Ängeln sa: Jag bär 

bud till er om en stor 
glädje, en glädje  
för hela folket.  
(Luk 2:10)

”Det vi hoppas på 
sprider sin glädje 
innan det hänt, 
om vi låter det 
drabba oss.”

NÄR DET var Julsångsmaraton i S:t Nicolai 
kyrka 2019, kom 1 800 personer till kyr-
kan och det samlades in nästan 30 000 
kronor till Act Svenska kyrkans julinsam-
ling för flickors rättigheter. Lördagen den 
4 december är det dags igen, med temat 
”Min bästa julsång”. Klockan 10.30—15 
framförs julmusik av olika personer (ny 
sång var femte minut) och emellanåt blir 
det allsång. Håll koll på Julsångsmaraton  
och allt annat som händer i 
kyrkan i advent och jul — följ 
oss på Facebook och Instagram 
(Svenska kyrkan Örebro).

Joggande tomtar sätter fokus  
på utsattheten  s 4–5

Stort intresse för konfirmation s 7

Möt Pär Lindberg  
– idol och glädjespridare  s 8–11

Svenska kyrkan  
klimatkompenserar  s 12

Tävla och vinn biobiljetter!   s 14

Ingen ska behöva  
fira jul ensam  s 16

I detta nummer:

”Vi tror att arbete  
med barn på lång  

sikt motverkar  
social utsatthet.”

Fredrik Karlsson
direktor Örebro  

Stadsmission 

 sid 6

ANDERS 
LENNARTSSON
tf kyrkoherde

Dags igen för Julsångsmaraton!
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ENKÄT: JOHANNA SJÖLIN 

Äntligen. En adventstid där 
kyrkporten stå öppen för fler.
   – Jag känner stor tacksamhet 
och glädje över att vi nu kan 
fira tillsammans, säger Moni 
Höglund, församlingsherde i 
Mikaels församling.

Öppen kyrkport, ljus, orgelbrus, värme 
och förväntan. Efter en annorlunda och 
lite avskalad jul förra året, blir julen 2021 
mer en ”vanlig” jul, konstaterar Moni 
Höglund.

Samtidigt är hon noga med att poäng-
tera att det finns många sätt att fira jul.

— Med det menar jag att vi firade jul 
även förra året. Vi var många som gjorde 
vad vi kunde, utifrån det som gällde då 
och de firandena räknas. Men visst, det 
finns en stor förväntan och längtan att 
kunna uppleva advent och jul med med-
människor omkring sig och det kan vi 
uppfylla nu. För många är det tradition 
att fira julen i kyrkan i gemenskap med 
andra, till exempel i midnattsmässan, 
och nu går det.

De åtta församlingarna i Örebro pas-
torat planerar för drygt 370 gudstjänster 
under perioden första advent till tret-
tondag jul. Utöver det, blir det även en 
rad lucia- och julkonserter.

Är det någon gudstjänst som du själv 
längtar särskilt efter?

— Ja, samling vid krubban. Det är 

Vad gör dig glad?

Sune Gunnarson, 61 år:
– Jag blir glad av min familj, mina barn 
och barnbarn.
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Det är advent — välkommen in!
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Moni Höglund, 
församlings-
herde i S:t 
Mikaels kyrka.

starten på julen för mig och det brukar 
också vara en hemvändargudstjänst där 
hela familjer återsamlas, det tycker jag 
är häftigt.
Men den som känner sig ensam? Kan 
den personen rent av känna sig mer 
ensam av julen och julens gudstjänster?

— Jag tror att en del kan känna så, 
medan andra mer glider in och känner 
att de blir en del av den stora gudstjänst-
gemenskapen. Men om man tycker det 
låter jobbigt med stora gudstjänster med 
många familjer, så tipsar jag om att vi 
har många olika gudstjänster hela julen. 
Till exempel julbönen på julafton eller 
gudstjänsterna på juldagen — då är det 
lugnare och på ett annat sätt. Sedan har 
vi ju också vårt gemensamma julfirande 
på julafton, det är också en möjlighet 
för den som vill fira jul i gemenskap med 
andra.

JENNY HOLMBERG

➤ LÄS MER! På svenskakyrkan.se/ 
orebro hittar du mer information om 
julens gudstjänster och konserter — och 
på baksidan av tidningen kan du läsa om 
julfirandet på julafton.

Alice Nordström, 4 år:
– Jag blir glad när jag får hjälpa någon 
som är på väg att ramla och när jag får 
vara med och leka.

Mattias Falk, 43 år:
– Jag blir glad av att få resa och upp-
täcka nya platser. Minns med glädje 
tillbaka på sommarens vandring på 
fjället utanför Kiruna.

Alicia Carlos, 3 år:
– Jag blir glad när jag leker med mina 
kompisar på förskolan. 



4  NR 4 2021 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Tema: Glädjespridare

ETT HELT gäng tomtar kommer springa 
i grupp genom Örebro lördagen den 27 
november.

— Vi kallar rundan för Tomtejoggen. 
Syftet är både att sprida glädje och sätta 
ljus på människors utsatthet, säger 
Jenny Holmberg.

Det var under Kyrkjoggen, när Chris-
ter Hansson och Jenny sprang sida vid 
sida på vägen mellan Ekers och Längbro 
kyrkor, som idén föddes om att ordna 
en tomtejogg. Christer var en av initia-
tivtagarna till Kyrkjoggen. Målet då var 
att kombinera rörelse med utbildning i 
kulturarvet.

Tomtar springer  
till förmån för 
Örebro Stadsmission

Christer Hansson och Jenny Holmberg är redo för 
Tomtejoggen till förmån för Örebro Stadsmissions 
julinsamling ”Varje familj räknas”.

Det här är Tomtejoggen
● De som springer Tomtejoggen har 
anmält sig i förväg. Max 80 personer får 
delta. 
● Anmälningsavgiften är minst 50 kro-
nor, men får gärna vara mer och hela 
summan går till Örebro Stadsmission. 
Tomtarna springer tillsammans i grupp, 
det är alltså inget lopp.
● Tomtejoggen äger rum lördagen den 

27 november. Starten är vid den övre 
parkeringen vid Almby kyrka klockan 12. 
Tomtarna tar sig sedan in mot city via 
Norrköpingsvägen, Slussgatan, Stads-
parken, passerar USÖ, Olaus Petri kyrka 
och vidare genom city med avslutning 
på Våghustorget cirka 12.45. Där kom-
mer City Örebros egen jultomte att 
utse årets löpartomte ”Best in show”. 

— Vi hade båda sett bilder från olika 
tomtejoggar där löpare springer ihop, 
utklädda till tomtar, och sa att det vore 
kul att ordna en sådan runda i Örebro 
inför julen, säger Jenny.

PLANEN VAR att uppföljaren Tomtejog-
gen skulle genomföras 2020, men så 
blev det inte på grund av pandemin. Nu 
tar Christer och Jenny nya tag inför årets 
första adventshelg. Det är inget lopp, 
betonar de — tomtarna springer tillsam-
mans, i grupp.

En del i idén handlar helt enkelt om 
att deltagarna bjuder på sig själva. Kan-

ske kan det bidra till ett leende eller två 
hos de personer som ser tomtarna jogga 
förbi. När samhället nu öppnar upp mer, 
är det väldigt tydligt att längtan är stor 
att få mötas i olika sammanhang och 
dela glädjen med varandra.

— Det är roligt när det händer saker i 
city och när vi från Svenska kyrkan bju-
der in till engagemang på nya sätt, säger 
Christer Hansson.

— En annan del handlar om julen och 
kärleksbudskapet, att göra något för 
andra. Därför springer tomtarna till 
förmån för Örebro Stadsmission. Hela 
anmälningsavgiften går till stadsmissio-
nen, säger Jenny Holmberg.

FÖR ATT möjligheten att hjälpa ska växa 
extra mycket, hoppas förstås alla tomtar 
som anmäler sig att släkt, vänner, stu-
die- och arbetskamrater och inte minst 
alla åskådare vill peppa och heja på. För-
utom glada rop är bidrag till insamlingen 
mer än välkommet. Läs mer om hur 
du kan supporta tomtarnas initiativ på 
sidan 5, i anslutning till bilden.

Studieförbundet Sensus, som tidigare 
varit med och arrangerat Kyrkjoggen, 
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Christer Hansson och Jenny 
Holmberg hoppas få sällskap 
av många tomtar i Tomte- 
joggen den 27 november.

Så stöder du  
tomtarnas insamling!
VILL DU STÖDJA tomtarnas 
insamling till Örebro Stadsmissi-
on och kampanjen ”Varje familj 
räknas”? Swisha valfritt belopp till 
123 631 04 29 (Örebro pastorat – 
Insamling) senast söndagen den 
28 november. Märk gärna betal-
ningen med ”Tomte”. 
Mer information: svenskakyrkan.
se/orebro/nyheter/tomtejoggen

FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

LÄS MER om Örebro Stads- 
missions julkampanj ”Varje  
familj räknas” på nästa sida.

står även bakom Tomtejoggen. Både 
City Örebro och Örebro Stadsmission 
hakar också på i år.

— Det passar utmärkt att vi blir med. 
Det sätter extra fokus på att vi startar vår 
kampanjperiod med insamling för att 
hjälpa familjer, säger Fredrik Karlsson 
på Örebro Stadsmission. 

FÖR HJÄLPEN behövs. Pandemin har lett 
till ett större hjälpbehov, något som inte 
minst stadsmissionen har märkt av. För 
den som hade det svårt redan från bör-

jan, har de här åren varit extra tuffa.
Håll ögonen öppna lördagen den 

27 november så har du chans att få 
se en massa glädjespridande tomtar. 
Den som vill vara säker kan välja att 
komma till Våghustorget i Örebro strax 
efter 12.30. När alla tomtar nått fram 
kommer City Örebros egen jultomte att 
utse årets löpartomte. Det handlar inte 
om vem som är snabbast utan vem som 
lyckas sprida lite extra glädje genom sin 
tomtestil.

CATHRINE GUSTAVSSON
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Som direktor för Örebro Stadsmission 
möter Fredrik Karlsson mycket utsatthet. 
Under förra året ledde pandemin till att 
antalet personer som sökte hjälp för-
dubblades. Det har inte minskat i år, utan 
snarare etablerats på en ny, högre nivå.

Till Porten kommer mellan 70 och 80 
hemlösa personer varje dag och i snitt 
600 personer får varje vecka del av mat-
kassar från Matcentralen.

— 400 av dessa är barn. Hela elva 
procent av alla barn i Örebro lever i 
ekonomisk utsatthet, berättar Fredrik 
Karlsson.

I SLUTET av 2020 fick Örebro Stadsmis-
sion 480 000 kronor extra från Svenska 
kyrkan i Örebro. De pengarna fungerade 
som en hävstång genom att stadsmis-
sionen kunde starta det som de kallar 
Familjekedjan. 

— Tack vare det extra bidraget har vi 
kunnat öka samverkan i Örebro kring fat-
tiga familjer. Många av dessa familjer får 
vi kontakt med via Matcentralen, men 
matkassar ska inte vara slutmålet utan 
en tillfällig hjälp, säger Fredrik Karlsson.

Familjekedjan är ett partnerskap där i 

Örebro Stadsmissionens jul-
insamling sätter fokus på alla 
utsatta familjer i Örebro. Det 
görs genom kampanjen ”Varje 
familj räknas”. 

FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

nuläget Eksam, Rädda barnen samt fri-
kyrkorna Filadelfia och Immanuel ingår. 
I vinter kommer samtal att föras med 
Svenska kyrkan Örebro pastorat om hur 
arbetet kring Familjekedjan kan vidare-
utvecklas.

— Genom att vi var i gång med Famil-
jekedjan kunde vi söka statsbidrag från 

Delmos, Delegationen mot segregation. 
Vi har hittills fått 1,3 miljoner kronor. 
Om arbetet löper på som det ska har vi 
möjlighet att söka lika mycket pengar 
även nästa år.

Pengarna har inneburit att sociono-
mer kunnat anställas inom Familjeked-
jan. De hjälper familjer att hitta och söka 

Varje krona 
betydelsefull för  
utsatta familjer

Fredrik Karlsson ser 
att många barn-
familjer behöver 
hjälp, och hoppas 
på bidrag genom 
insamlingen ”Varje 
familj räknas”.
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Intresset för konfirmation är 
stort. Merparten av grupper-
na är nu igång – men ridlä-
gerkonfa och berg- och dal-
banekonfa har första träffen 
28 november och sommar-
konfa startar i sommar.
—Det är högt anmäl-
ningstryck i de tre grup-
perna, säger Therese 
Blixt, församlingspe-
dagog.

”Inte som du tror” 
är namnet på Örebro 
pastorats konfir-
mandsatsning, som 
också inneburit att 
konfirmandtrenden 
vänt. År 2012 kon-
firmerades 146 kon-
firmander i Örebro 
pastorat, 2020 var 
det 227.

— Med satsningen har 
vi blivit bättre på att 
beskriva vad konfirma-
tion är idag och många 
nöjda ungdomar gör 

i sin tur att fler vågar testa. Det ger 
ringar på vattnet, säger Therese Blixt.

För ungdomarna blir konfatiden 
en speciell period i livet 
med nya kompisar, 
träffar, läger och viktiga 
samtal om livet.

— Jag brukar säga 
att konfirmanderna 
får nycklar att ha 
med sig genom livet. 
Ungdomarna själva 

beskriver konfan som 
kravlös på det sättet att 
man får vara den man 
är, man behöver inte 

prestera eller göra 
sig till. Och många 

hittar vänner 
för livet.

Inför 
hösten 
2021 erbjöd 
Svenska 

kyrkan i Öre-
bro 15 grupper 

med olika teman, blanda annat sport-
fiskekonfa, globalkonfa och äventyrs- 
konfa.

UTÖVER DE 15 konfagrupper som 
Svenska kyrkan presenterade inför 
hösten 2021, har det tillkommit ytter-
ligare en: danskonfa i samarbete med 
Knut Säborg Dansstudio.

— Vi har hittat varandra och startar 
en ny grupp i januari, säger Therese 
Blixt, församlingspedagog.

Att konfagrupper har olika teman 
och inriktningar är inget nytt för 
Svenska kyrkan i Örebro.

— Det handlar om att 
vara lyhörd för ungdo-
marnas liv och deras 
intressen. Vi gör aldrig 
avkall på kvaliteten i 
pedagogiken, men är 

öppna för att den kan ta plats i olika 
typer av sammanhang. Därför har vi 
till exempel gamingkonfa och sport-
fiskekonfa, säger Therese Blixt.

Danskonfa kom till genom att Knut 
Säborg Dansstudio hörde av sig till 
Svenska kyrkan. Flera samtal har 
förts under hösten och i januari är 
det alltså dags för start.

— Gruppen träffas i dansstudion  
en dag i veckan. Vi inleder  

varje träff med konfirmand- 
undervisning och därefter 

blir det ett danspass.  
I maj framför konfir-
manderna en dansföre-
ställning tillsammans.

den hjälp de har rätt till. Det handlar i 
första hand om vad det offentliga sam-
hället har att erbjuda, det vill säga social-
tjänst och sjukvård, men även hyresvär-
dar och arbetsgivare. För många kan det 
innebära en hög tröskel att ens veta vart 
man vänder sig.

— Målet är att på individnivå, och kon-
kret utifrån varje familjs specifika behov 
och möjlighet, hjälpa dem vidare, säger 
Fredrik Karlsson.

FAMILJEKEDJAN JOBBAR även med ide-
ella krafter för att hjälpa familjerna in 
i värdefulla sociala sammanhang, som 
sommarkollo, läxhjälp och språkcaféer.

— För oss är familjer med barn en 
relativt ny målgrupp där vi ser ett stort 
behov. Vi tror att ett arbete med barn 
på lång sikt motverkar social utsatthet. 
Detta är en gemensam angelägenhet — 
barn i Örebro ska inte vara fattiga, säger 
Fredrik Karlsson.

Tomtejoggen ingår i startskottet för 
Örebro Stadsmissions julinsamling 
”Varje familj räknas”. Insamlingen 
pågår i december.

— Vi är jätteglada över att arrangö-
rerna av Tomtejoggen väljer att låta alla 
intäkter gå till Örebro Stadsmission, 
säger Fredrik Karlsson, som räknar med 
att själv vara en av de joggande tomtar 
som sprider glädje.

CATHRINE GUSTAVSSON

”Målet är att på individ-
nivå, och konkret utifrån 
varje familjs specifika be-
hov och möjlighet, hjälpa 
dem vidare.”

Fredrik Karlsson,  
direktor Örebro Stadsmission

Nyhet: Danskonfa i samarbete  
med Knut Säborg Dansstudio

Högt anmälningstryck till konfa

FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

Arvid och Emelie 
var berg- och dal-
banekonfirmander 
under 2020–2021. 
Årets grupp startar 
första advent.

Mer  
information

om danskonfa och  
andra grupper finns på 

svenskakyrkan.se/ 
orebro/konfirmand
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Tema: Glädjespridare

Julen betyder hopp, glädje 
och samvaro för Pär Lindberg 
– och förstås en massa sång 
och musik.
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TEXT: CATHRINE GUSTAVSSON FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM 

NÄR VI möts för intervju har Pär Lindberg precis 
fått lämna tävlingen Idol i TV4. Han har inte 
landat än. Känner sig tom. Beskriver hur fruk-
tansvärt ledsen han blev — och det trots att 
han känt på sig att utröstningen var på gång. 

Öppenheten med sin tro gjorde att Pär stack ut i Idol. Han 
trodde själv att det skulle innebära snabb sorti, så att hans in-
sats räckte till några fredagsfinaler på bästa sändningstid i TV4 
förvånar honom.

— Vi blev ett tajt gäng och det blev många samtal. 
I Idolbubblan, precis som i övriga samhället, är det 
många som söker trygghet och hopp.

Glädjen i Pär Lindbergs gospelsång 
golvade Idol-juryn. Nu är örebro- 
aren tillbaka som ST-läkare i all-
mänmedicin — ett jobb han brin-
ner för. Framtiden hoppas han ska 
rymma både jobb och sång.
    — Min tro och musiken hör tätt 
samman, de går inte att separera, 
säger Pär.

Målet är att  
vara äkta

Pär Lindberg:
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Tema: Glädjespridare

Sörbykyrkan — ett sammanhang där Pär funnits allt sedan han 
började studera i Örebro.

I det där förhållandevis enkla samtalet, egentligen utan en 
massa andligt innehåll, insåg Pär att han behövde välja förhåll-
ningssätt till sig själv och livet. Det ledde fram till viljan att lita 
på Guds omsorg.

REDAN NÄR Pär gick på högstadiet visste han att målet var att 
bli läkare. Hans naiva tro från barndomen var en känsla av 
magi — tänk att kunna bota sjuka. För ett år sedan fick han sin 
examen. I höst har han fortsatt sin ST-tjänst på Tybble vård-
central. Det innebär allmänläkarens vardag med snoriga barn, 

deprimerade män och utarbetade kvinnor i besöksstolen. 
Frågan om han ber för sina patienter duckar han för. Är 

tydlig med att läkarrollens professionalitet gäller.
— I mötet försöker jag förstå vad personen upple-

ver är problemet. Jag är mån om att lyssna och vill 
få patienten att lita på mig. Sedan kanske jag måste 
ge ett tråkigt besked, vad jag ser är bäst.

Flera gånger har han fått återkoppling i form av 
ett tack: ”Du lyssnade på mig, jag blev tagen på all-

var.”
— Det är tråkigt om de mött ett annat förhållningssätt 

tidigare. Samtidigt är jag bara människa.

ADVENT ÄR på ingång. Snart är det jul. För Pär står julen för 
hopp, glädje och samvaro med både familj och vänner. Kalle 
Anka ingår alltid, och hellre midnattsmässa än julotta.

— Julbordet är förstås mycket viktigt och får gärna sträcka 
sig över flera dagar, så att inte allt kommer samtidigt. Gubbrö-
ran är svårslagen.

Och så alla sånger förstås. Måste han välja julsång blir det 
Dagen är kommen.

Sången — kanske på sikt även egna låtar — hoppas han ska 
finnas kvar långt efter att strålkastarna slocknat på Idol-scenen. 

Efter sista helgen med Idol-gänget tog han pendeln till sina 
föräldrar i Södertälje.

— Jag satte på en lovsång i lurarna och plötsligt bara kände 
jag hur Gud talade till mig: Du är buren, jag har dig i mina hän-
der, berättar Pär.

Några förstår vad han menar. För andra är det superflum, på 
gränsen till att Pär skulle behöva söka läkarhjälp.

Han har respekt för det och märker också att samtal kan dö 
ut när Gud, tro och bön kommer på tal.

— Människor är rädda för att ifrågasätta och när det blir 
okänt vatten håller man ämnet ifrån sig. Det blir lite typiskt 
svenskt — ”det där är din grej”. Som om det vore en hobby.

Vad är det viktigaste du lärde dig under Idol?
— Vikten av att vara sann i det man gör. 

Det kommer så många situationer och så 
många valmöjligheter, och det är lätt att 
säga ”ja, det blir skitkul.” 

Återigen blir önskan tydlig om att vara 
äkta. För en utomstående kan det kännas 
lätt att gå i hans skor: Uppvuxen i en tajt 
familj och med gott läshuvud.

— Jag förstår att jag är extremt priviligierad. 
Samtidigt har prestationshjärnan blivit en börda 
för jag vill inte bli lat.

PÄR BESKRIVER hur han alltid lagt ribban högt och ställt krav 
på sig själv att nå maxresultat.

Mitt under AT-tiden kom det till ett vägskäl. 
— Jag var väldigt självcentrerad, det var en massa ”måste, 

ska, vill, bör” — hela västvärldens prestationskrav. Om jag inte 
lyckas är det mitt eget fel, och jag var rädd att bli avvisad. Jag 
fattade beslut utifrån vad jag var rädd för, berättar Pär, som 
förstod att risken att bli utbränd var överhängande.

Han valde att prata med prästen Jonas Ahlforn von Beetzen i 

FOTO: ANNIKA BERGLUND/TV4

”Människor är rädda för 
att ifrågasätta och när det 
blir okänt vatten håller 
man ämnet ifrån sig. Det 
blir lite typiskt svenskt.”

Pär blev kvar mycket 
längre i tävlingen 
än han hade vågat 
hoppas.

... en av sina jul-
sångsfavoriter på 

youtube.com/
svkorebro

Hör Pär  
sjunga...



Pär Digo  
Erik Lindberg

Ålder: 28 år. Uppvuxen: I Södertälje  
med mamma och pappa, samt tvilling- 

syster Olivia. Jobbar som: ST-läkare i all-
mänmedicin. Valde mellan det och kirurgi. 
Bor: I tvåa i Örebro. Fritid: Umgås med 
vänner. Lagar mat. Aktiv i Sörbykyrkan, 

både i styrelsen och med ideellt  
engagemang. Sjunger samt skriver 

även egen musik.
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Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Örebro

Det är första gången som Kyrkogårds-
förvaltningen i Örebro pastorat får 
utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvalt-
ning.

— Vi är förstås jätteglada och hedra- 
de över det fina priset. Jag vill ge all 
cred till vår duktiga personal för det 
fantastiska arbete de gör, arbete som 
lett fram till denna fina utmärkelse, 
säger Per Gustafsson, kyrkogårdschef.

Det är flera områden som vägs 
in när pristagaren ska väljas ut. Det 
handlar bland annat om hållbarhet, 
arbetsmiljö, kundservice, kreativitet 
och kultur.

I MOTIVERINGEN står bland annat 
”Förvaltningen har en ambitiös plan 
för att bidra till en hållbar framtid 
genom att energieffektivisera sina 
fastigheter”. Där lyfts även 
fram användandet av 
miljöbränsle, att över-
skottsvärme från kre-
matoriet återvinns 
och satsningen på 
solenergi.

Arbetet med att hålla 
äldre delar av kyrkogår-
darna tillgängliga och renoveringen 

av det gamla krematoriet på Norra 
kyrkogården fanns också med som 
bidragande delar till att Örebro fick 
priset.

Bakom utnämningen står Sveriges 
kyrkogårds- och krematorieförbund, 
SKKF. Totalt finns närmare 600 kyrko-
gårdsförvaltningar i Sverige.

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN I Öre-
bro pastorat har även prisats på lokal 
nivå för sitt energiarbete. Det skedde 

genom att avdelningen förra året 
kammade hem Örebrogalans ener-
gipris. Då handlade det främst om 
att förvaltningen anslutit kremato-

riet till fjärrvärmenätet. I stället för 
att ventilera bort 270 000 kWh varje 
år kan nu spillvärmen återvinnas och 
användas i hela samhället. 

Aktuellt

SVENSKA KYRKAN i Örebro fortsätter 
satsa på klimatet. Målet är att verk-
samheten ska vara klimatneutral 
senast år 2030. Konkret innebär det 
bland annat ett beslut om att avsätta 
270 000 kronor för att kompensera 
för koldioxidutsläpp. Det gäller både 
för i år och även retroaktivt för år 2020.

— Det är viktigt för att ta ansvar för 
vårt klimatavtryck. Nu behöver vi öka 
takten för att även minska utsläppen  
i all vår verksamhet, säger hållbarhets- 
utvecklare Sara Bronner.

Saras uppgift är att driva på utveck-
lingen av kyrkans miljö- och klimat- 

arbete. En projektplan är 
framtagen och en grupp  
har bildats med tio miljö- 
samordnare från olika 
delar av Svenska kyrkans 

verksamheter. Klimatarbetet 
ska genomsyra hela kyrkans 
arbete.

Pengarna för klimatkom-
pensationen går till klimatprojekt på 
den indiska landsbygden. 

➤ MER INFORMATION om kyrkans  
miljö- och klimatarbete finns på  
svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/klimat

18,12 %
blev det slutgiltiga valdeltagandet 
i kyrkovalet i Örebro pastorat. Det är 
nytt rekord. Även förtidsröstningen 
slog nytt rekord. Drygt 3 500 per-
soner förtidsröstade, vilket är en 
ökning med 28% jämfört med 2017. 

Kyrkogårdsförvaltningen 
i Örebro pastorat har fått 
pris som Årets kyrko-
gårdsförvaltning 2020. 
Energieffektivisering av  
fastigheter, satsning på sol- 
energi och högt kundfokus 
lyfts fram i prismotiveringen.

Nu klimatkompenserar kyrkan

Sara  
Bronner.
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Kö utanför Adolfsbergs kyrka på  
valdagen i september. 



  NR 4 2021 13SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Julbord:  
Solliden dukar 
upp till första 
advent

Stort intresse för dop  
efter pandemin

För att möta intresset för dop, erbjöd 
Örebro pastorat drop in-dop i åtta kyr-
kor lördagen den 9 oktober. Då döptes 
14 personer i olika åldrar. Dessutom är 
bokningsläget högt, säger Beatrice Fors 
på Svenska kyrkans informationsser-
vice.

— Redan den 27 oktober hade vi 78 
inbokade dop fram till 31 december, 
det blir ett snitt på nästan nio dop per 
vecka.

Flera församlingar har låtit sy upp 
dopdräkter för lite större barn.

— Men man kan precis lika gärna ha 

sina vanliga kläder, säger Brita Wenn-
sten, församlingsherde i Almby försam-
ling.

För Almbys del var det premiär för 
drop in-dop den 9 oktober. Andra kyr-
kor i pastoratet har erbjudit drop in 
tidigare.

— Det var så roligt att få döpa dessa 
ungdomar och barn som kom med sina 
familjer! Det blev fina och högtidliga 
stunder i vår kyrka, som verkligen inbju-
der till gudstjänster i det lilla formatet. 
Nu har vi också testat detta och det gav 
mersmak. Vi planerar för att återkomma 
med drop in-dop i vår igen.

➤ LÄS MER om och boka dop på  
svenskakyrkan.se/orebro/dop.

Brita Wennsten döpte Jaxon i Almby kyrka när det var drop in-dop den 9 oktober. 

Många dop ställdes in eller 
sköts upp under pandemin, 
men under hösten har bokning-
arna rasat in.
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SWISHA DIN 
GÅVA TILL 
900 1223BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021 :  


/ svenskakyrkan.se/act

VISSA ÄTER många julbord och kan 
nästan hinna tröttna. Andra satsar 
på ett enda, och då gäller det för-
stås att välja rätt. Där är Sollidens 
traditionella julbord ett alldeles 
utmärkt alternativ.

Redan från  lördagen den 27 no-
vember och fram till den 19 decem-
ber finns möjlighet att äta julmat 
på kurs- och konferensgården Solli-
den, strax norr om Örebro. Det går 
att boka julbord både lunch, kväll 
och helg.

Nästan allt som bjuds, från kött-
bullar och sillen till Jansson och 
allt godis, är tillagat från grunden. 
Det går även att boka vegetariska 
alternativ.

— Vi använder så mycket lokal- 
producerat vi kan, och är en 
Krav-certifierad restaurang, säger 
Rosemarie Johansson, föreståndare 
på Solliden.

➤ LÄS MER på svenskakyrkan.se/
orebro/solliden. Boka julbordet på 
telefon 019-15 45 35.

Ät julbord på vackert 
belägna Solliden!
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Tävla och vinn biobiljetter!
Sedan pandemin startade har Örebro Stadsmission mött allt fler 
människor som behöver hjälp. Det är familjer med barn, hemlösa, 
yngre och äldre, kvinnor och män som på olika sätt har svårt  
att få vardagen att fungera.

Nu i december har stadsmissionen en julkampanj för  
att samla in pengar till sitt arbete. Vad heter den?

1.  Varje familj räknas 
X. Alla ska ha ett hem 
2.  Mat är livsnödvändigt

 
Skicka ditt svar senast den 18 februari 2022 märkt med ”Tävling 4”  
samt namn och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se 
eller till Örebro Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storgatan 27,  
703 63 Örebro. Vi har tre vinster i potten. Lycka till!

Grattis! 
AnnMari Ohlsson, Ingegerd Persson och Linnea Lindén svarade 
rätt på tävlingen i förra numret och har vunnit två biobiljetter var.
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I ADVENT LYSER VI gärna upp mörkret med adventsstjärnor 
i fönstren. Ursprunget är stjärnan i Betlehem, som lyste över 

Jesusbarnet i 
stallet den första 
julen.

Adventsstjär-
nans historia bör-
jade i tyska staden 
Herrnhut i slutet 
av 1800-talet. 
Där fanns herrn-

huterna, en kristen rörelse som tillverkade pappersstjärnor 
tillsammans med elever på ett skolinternat. Stjärnorna var 
klotrunda med uddar åt alla håll och blev förutom en fin 
juldekoration också en lektion i geometriska former.

ETT PAR ÅRTIONDEN senare spreds adventsstjärnornas 
popularitet i Sverige genom Julia Aurelius, en professorsfru 
i Lund, med anknytning till herrnhuterna. Handeln fångade 
upp intresset för stjärnorna och skapade den gulröda hop-
fällbara pappersstjärna med utstansade hål som ännu är så 
populär. 

Efter andra världskriget blev dessa stjärnor var mans egen-
dom och har därför lite skämtsamt kallats ”proletärstjärnor”.
Adventsstjärnor finns numera i många varianter, bland annat 
i kuststaden Nykarleby i Finland. Där finns traditionen att 
tända adventsstjärnor i sjöfartsfärgerna gult, rött och blått 
för att välkomna sjömännen från havet och hem till julens 
frid.

EVA VON WALTER

Tävling!

  Numrets pryl:
  Adventsstjärnan 

Efter en tid av begränsningar och avstånd känns det 
fantastiskt att åter igen kunna öppna kyrkportarna på 
vid gavel. I år får vi fira julens glada bud tillsammans, 
på plats i kyrkan. Välkommen in i gemenskapen,  
välkommen in i värmen.

Välkommen in!

Läs mer om hur vi firar jul i år 
svenskakyrkan.se/orebro

Mitt i livet_annons.indd   1 2021-11-03   17:30
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FYRA FRÅGOR till Nan Karlsson,  
husvärd i Almby församling. 
Varför arrangerar Svenska kyrkan  
en fest på julafton?

— För att vi vill finnas för människor den 
här viktiga dagen, erbjuda gemenskap 
och ge människor möjlighet att fira jul 
tillsammans med andra. Julafton är 
Jesus födelsedag, så självklart ska vi ha 
kalas. Samtidigt är julen en sårbar tid 
för många, den är laddad med så många 
förväntningar. Så den här julfesten är 
jätteviktig.
Vilka är det som kommer?

— Alla typer av människor som vill fira 

jul i gemenskap. Det kan vara att barnen 
är på annat håll, att planer skiftats eller 
något annat i livet som hänt. Ibland änd-
ras ju tillvaron snabbt för oss människor. 
En del tycker också helt enkelt att det 
känns meningsfullt och viktigt att dela 
julen med andra. 
Hur går julfesten till?

— Vi startar klockan 14 i Almby för-
samlingshem och inleder med lite glögg-
mingel. Sedan blir det julbord, tomten 
dyker upp, det blir säkert lite julmusik 
och jag har bestämt att desserten ska vara 
en jul- och vinterinspirerad tårta. Är det 
födelsedagskalas så är det! Julfesten pågår 
till cirka 16.30 och den som vill kan avsluta 

med julbön i Almby kyrka klockan 17.
Hur gör man för att anmäla sig?

— Anmälningstiden pågår mellan 29 
november och 14 december och det är 
Svenska kyrkans informationsservice 
som man hör av sig till – antingen genom 
ett personligt besök på Storgatan 27 eller 
genom att ringa 019-15 45 00. Att delta i 
julfesten kostar 100 kronor per person 
för den som är 18 år eller äldre och den 
summan behöver betalas vid anmälan. 
Barn och ungdomar deltar gratis.

— Antalet platser är begränsat. Om an-
mälningslistan blir full, kan man välja att 
sätta upp sig på en reservlista.

JENNY HOLMBERG
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Vadå gemensam  
julfest?

”Jag ser fram 
mot julafton 
och firandet 
med stor  
förväntan”

Medlem i  
Svenska kyrkan?

Den här viktiga  
julfesten på julafton  

är du med och  
bidrar till. 

Tack!

Nan Karlsson,  
husvärd i Almby 
församling, ser 
fram emot att få 
arrangera årets 
julfest.
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