
Hemestra och hitta 
ditt sanna jag!

Skejtare, loppisfyndare, 
vandrare, hemmasnickare?
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I detta nummer:

”Jag arbetade som präst 
i Svenska kyrkan och be-

fann mig i våra lokaler på 
Manhattan då de båda 

planen körde in  
i World Trade 

Center”.
Krisexperten 

Lars Gustafsson

sid 4—7

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

HÅLL AVSTÅNDET, stanna hemma om 
du uppvisar symptom, var rädd om 
dina medmänniskor. Anslag och skyltar 
påminner oss om att vi lever i en annor-
lunda tid. Ändå finns det också mycket 
som är precis som vanligt. Ljuset kom, 
precis som alla andra vårar. Träd och 
buskar som i vintras nästan såg döda ut 
med sina kala grenar, ser vi nu fulla med 
liv. Sommarblommor slår ut och fåglar 
sjunger.

Som vanligt landar också sommar-
numret av Örebro — Mitt i livet i brev-
lådan. För även om Svenska kyrkan i 
Örebro inte 
kan genomföra 
alla sommarak-
tiviteter i år, så 
är det sommar 
likafullt. Fler 
än vanligt 
kommer fira 
hemester i år. 
Därför har vi sammanställt massor av 
tips för en närproducerad sommar. Tips 
får du även av prästen och psykotera-
peuten Lars Gustafsson, som har stor 
erfarenhet av kriser.

Men ibland tar oro och ängslan över 
i alla fall. Då är det viktigt att det finns 
hjälp. På baksidan av tidningen berättar 
Anna Näppi om jourhavande präst, som 
märker av att många behöver extra stöd 
just nu.

SOMMAREN ÄR ETT bra tillfälle att vara 
utomhus och naturen lugnar oro. Jag 
önskar dig en skön, annorlunda sommar 
och hoppas att du får uppleva naturen — 
som är alldeles som vanligt.

EWA SELIN,
kyrkoherde

”Sommaren är 
ett bra tillfälle 
att vara utom-
hus och naturen 
lugnar oro.”

Träffa oss 
på Hoppcentralen
KANSKE HAR DU SETT Hoppcentralen i sociala 
medier? Det är ett samarbete mellan 20-talet 
kyrkor i Örebro. Du hittar Hoppcentralen i 
en friggebod på Stortorget. Här finns präs-
ter, pastorer och andra att tala med varje 
tisdag—fredag klockan 14.00—18.00 fram till 
midsommar. Det kan handla om oro, ängs-
lan, social isolering och existentiella frågor 
eller något annat. Vill du veta mer om hur 
Svenska kyrkan finns för dig i coronatid? 
Kolla in svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/
corona-sa-finns-kyrkan-for-dig eller följ 
Svenska kyrkan i Örebro på Facebook och 
Instagram. Ha en fin sommar och var 
rädd om dig.
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UNDER VÅREN HAR Svenska kyrkan i Öre-
bro både ställt in, ställt om och föränd-
rat verksamhet utifrån de besked som 
kommit från Folkhälsomyndigheten och 
regeringen.

— Dit hör till exempel Café Nikolai, 
som tog fram utemöblerna tidigare än 
vanligt och gjorde om så att all beställ-
ning sker utomhus genom en kiosklucka. 
Caféet har öppet alla vardagar klockan 
12.00—16.00 i sommar fram till 14 au-
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ENKÄT: THERESE BLIXT M.FL.

Vilket är ditt bästa 
hemester-tips?

4

Cathryn Ekeberg, 45 år:
– Att hinna läsa bokhögen som man 
aldrig hinner annars. Att läsa en bok 
under äppelträdet och bara njuta.

Hampus Wadman, 17 år:
– Att sitta ute och sola när vädret 
tillåter det. Ta med kall dryck ut och 
sätta mig i solstolen. Lite som på 
semester, fast hemma!

Fredrik Ekblom, 49 år:
– Att ta vår lilla båt och åka ut till 
Ombo öar i Vättern. Där går att bada, 
grilla, snorkla och även övernatta.

4vi

Saga Rolf, 16 år:
– Att ta tag i allt här hemma som jag 
vill ha gjort, till exempel sätta upp nya 
tapeter. Ta vara på tiden med familjen 
och göra små utflykter på cykel.
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UNDER VÅREN HAR Svenska kyrkan i Öre-
bro både ställt in, ställt om och föränd-
rat verksamhet utifrån de besked som 
kommit från Folkhälsomyndigheten och 
regeringen.

— Dit hör till exempel Café Nikolai, 
som tog fram utemöblerna tidigare än 
vanligt och gjorde om så att all beställ-
ning sker utomhus genom en kiosklucka. 
Caféet har öppet alla vardagar klockan 
12.00—16.00 i sommar fram till 14 au-

Många kommer att uppleva 
sommaren på hemmaplan i år.  
Många har också en tuff vår 
bakom sig.

– Vi är medvetna om det, 
säger kyrkoherde Ewa Selin.

Närproducerad sommar   
— så finns Svenska kyrkan för dig

gusti och utegården är glest möblerad, 
säger Ewa Selin.

Församlingarna i Örebro pastorat 
ordnar också olika caféträffar dit det 
är lätt att ta med sig barn. Varje fredag 
veckorna 26—32 har Komtek aktiviteter 
för barn och unga i kyrkparken utanför 
S:t Nicolai kyrka klockan 10.00—15.00 
(kostnadsfritt). Det blir pannkaksonsda-
gar i Olaus Petri församling, kostnads-
fria kollodagar i Adolfsbergs församling 
och olika våffelcaféer. Allt planeras ut-
ifrån gällande beslut, vilket innebär att 
verksamheten kan förändras med kort 
varsel om nya direktiv kommer.

— Vi ses överlag helst utomhus och på 
avstånd från varandra, säger Ewa Selin.

Fler exempel finns på svenskakyrkan.
se/orebro/sommar. 

Även i år planeras för 
dagkollo i Adolfsbergs 
kyrka i augusti.

NYA, ÄNNU INTE VISADE presenning-
sikoner av prästen, konstnären och före 
detta örebroaren Mats Hermansson 
ställs ut i S:t Nicolai kyrka 27 juni till 8 
augusti.

— Vi är glada över att kunna erbjuda 
den här utställningen i sommar, med 

Utställning: nya presenningsikoner
fler och helt nya presenningsikoner av 
Mats, säger församlingsherde Anders 
Lennartsson. Temat är händer och kors. 
Händer som välsignar och berör i en tid 
då beröring är problematisk — och kors 
som talar om det som är svårt i livet, men 
som framför allt berättar om hoppet.
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”Efter krisen 
kan något 
annat uppstå”
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TEXT: INGALILL BERGENSTEN FOTO: ULLA-CARIN EKLBOM

D ET KAN LÅTA som att Lars Gustafsson ”dras” till 
kriser. Men själv säger han att det mest är tillfäll-
igheter som gjort att han hamnat i sammanhang 
där han fått möta människor i svår kris. Som ex-
empelvis 11 september.

— Jag arbetade som präst i Svenska kyrkan och befann mig i 
våra lokaler på Manhattan då de båda planen körde in i World 
Trade Center. Våra lokaler fylldes snabbt av människor, fram-
förallt svenskar, som behövde olika former av stöd och någon 
att prata med. 

En av Lars lärdomar från denna kaotiska händelse är att det 
är viktigt att berätta för människor att det är helt normalt att 
reagera på en onormal situation.

— Jag mötte välutbildade människor som lyckats med det 
mesta i livet och som var vana vid att allt blev som de planerat. 
Nu satt de på golvet, hade hjärtklappning och kände det som 
om hela marken gungade under dem. Vilket var helt naturligt 
med tanke på vad de varit med om.

DET ÄR NÄR våra basala behov hotas som vi hamnar i kris. 
Lars använder bilden av en tågresa som förklaring till vad vi 
människor behöver ha och vad som händer om vi inte får det. 

— Rälsen är basala saker som vi behöver — någonstans att bo, 
fred, vänner att umgås med. Tåget är jag själv och min sociala 
roll som partner, förälder, barn. Här befinner sig också min 
självständighet, som att kunna gå på toaletten utan hjälp. Och 
även min yrkesroll och mitt anseende. 

Han var i New York 11 september 
2001, arbetade i Thailand efter 
tsunamin och har varit både polis- 
och sjukhuspräst.

— Vi reagerar alla olika när en kris 
inträffar. Nu är det läge att respek-
tera varandras olika reaktioner, 
säger psykoterapeuten och  
prästen Lars Gustafsson.
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Tema: Närproducerad sommar

”Efter krisen 
kan något 
annat uppstå”

Lars Gustafsson är 
psykoterapeut och 
präst med erfarenhet 
av kriser, däribland 
11 september i New 
York och tsunamin 
i Thailand.
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— Om något av detta går om intet, om jag blir svårt kränkt 
eller om jag hotas av en yttre katastrof kan jag hamna i mer 
eller mindre svår kris.  Och en yttre katastrof kan man ju kalla 
det som drabbat Sverige och hela världen det här året. 

INOM PSYKOLOGIN TALAR man om krisens olika faser, en teori 
som myntades av psykiatern Johan Cullberg. När en människa 
får ett allvarligt besked hamnar hon först i chock, sedan följer 
en reaktionsfas, så småningom en bearbetningsfas och slut-
ligen en nyorientering. Faserna överlappar varandra och det 
är också vanligt att man vandrar fram och tillbaka mellan dem.

— Även ett samhälle i kris går igenom olika faser. I den första 
fasen pratar alla om det som hänt och alla tänker på det.   

Tema: Närproducerad sommar

— Altruismen, osjälviskheten, brer ut sig och människor stäl-
ler upp på olika sätt för varandra. Det har vi sett många exem-
pel på under våren — alltifrån människor som handlat åt sina 
grannar till sjukvårdspersonal som jobbat dubbla pass. 

— I nästa fas börjar människor prata även om annat. Viljan 
att göra något för andra minskar något, men finns fortfarande 
kvar. I den tredje fasen integreras det som hänt i vår egen och 
vår gemensamma berättelse. Krisen är över. Dit kommer vi så 
småningom. Alla vill veta när det ska ske, men det luriga är att 
vi inte vet när.

Enligt Lars Gustafsson reagerar människor mycket olika på 
samma kris. Här finns hela skalan från full panik till total naivi-
tet och förnekelse. 

— Att vi reagerar så olika beror på vad vi har med oss i baga-
get av erfarenheter och lärdomar. Sedan har det naturligtvis 
betydelse om vi har en välfungerande relation och stabil 
ekonomi eller motsatsen — en svajig relation, vi kanske har 
blivit av med jobbet och det finns risk för att vi inte kommer att 
kunna försörja våra barn.  

— Det viktiga är att vi försöker respektera varandras olika re-
aktioner och hjälps åt att lugna varandra. Och hålla oss lugna 
inför barnen. 

Namn: Lars Gustafsson.
Ålder: 52 år.

Gör: Är präst och legitimerad  
psykoterapeut. Arbetar nu på Örebro  

universitet som chefs- och ledarskapskonsult. 
Familj: Hustru Magdalena och tre  

barn i tonåren.
Bor: I centrala Örebro.

Min närproducerade sommar: Vi åker 
inte till Spanien som det var tänkt, 

utan semestrar på närmare håll. 
Kanske byter vi bostad med 

några vänner ett tag?

Lars 
Gustafsson

Lars Gustafsson fiskar gärna och 
att vistas i naturen är lugnande 
– det är ett språk som de ”gamla” 
delarna av vår hjärna förstår.
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”Våra ’gamla’ delar av 
hjärnan har starka flykt- 
och försvarsmekanismer 
som aktiveras i kriser.”

Även om Lars Gustafsson inte längre har någon prästtjänst 
går han ibland in och predikar samt håller i begravningar och 
dop. Tidigare i vår, på långfredagen, predikade han inför en 
nästintill tom Nikolaikyrka i Örebro.

— Fast eftersom gudstjänsten livesändes på Facebook, var 
det flera som deltog på det sättet istället. Så kyrkan kan ha en 
roll för människor under coronakrisen, även om den rollen 
inte ser ut som den brukar. Vi får prova oss fram.

Varken samhället eller kyrkan kommer att vara likadana 
efter coronakrisen jämfört med innan, tror Lars Gustafsson. 

— Vi kommer att ha lärt oss massor, framför allt hur vi kan 
använda tekniken till att hålla kontakt med exempelvis våra 
äldre. 

Frågan om var Gud befinner sig i den här krisen besvarar 
Lars Gustafsson så här:

— Vi tror på en Gud som blir uppspikad och dör på ett kors. 
Men i denna utåt sett traumatiska händelse fanns en väg till 
livet. 

Lars Gustafsson tycker att Sjukhuskyrkan har en symbol 
som säger mycket om både kriser och vägen vidare. Den före-
ställer en avbruten kvist. På kvistens stam har det skjutit upp 
ett nytt skott. 

— Vi lever i en sprucken skapelse och livet kan gå sönder. 
Men efter krisen kan något nytt, något annat uppstå. l

Inom katastrofpsykiatrin talar man bland annat om män-   
niskors motståndskraft och återhämtningsförmåga. Lars  
Gustafsson hänvisar till psykiatern Per-Olof Michel, som jäm-
för våra olikheter på dessa områden med en blomsteräng som 
utsätts för vind. Somliga strån och blommor lägger sig ner 
direkt medan andra står stadigt upprätta. De olika blommorna 
reser sig också olika snabbt, men de reser sig till sist.

— Det är samma sak med människor, säger Lars Gustafsson.
— De flesta reser sig utan särskilda insatser. 

UNDER EN PÅGÅENDE kris som coronapandemin kan man ha 
nytta av att spalta upp för sig själv vad man kan och inte kan 
kontrollera. Det kan verka lugnande. 

— Jag kan kontrollera min egen attityd, min egen fysiska 
distansering, hur jag följer myndigheternas rekommenda-
tioner, vilka aktiviteter jag är med på, hur mycket nyheter jag 
konsumerar och hur jag tar hand om min hälsa. Men jag kan 
inte kontrollera vad andra gör eller förutspå framtiden. Det är 
något som vi alla behöver stå ut med — och det är en stor utma-
ning. Vi får göra så gott vi kan.

NÅGOT SOM OCKSÅ är lugnande är att vistas i naturen, sitta på 
en sten och betrakta ett träd, lyssna på fåglar som sjunger och 
ta några djupa andetag.

— Våra ”gamla” delar av hjärnan har starka flykt- och för-
svarsmekanismer som aktiveras i kriser och som vi inte rår    
på med hjälp av det vanliga språket. Men naturens språk för-
står de. 

1. Sortera upp vad du kan påverka och inte.
2. Gör en aktivitetslista. Lever du i familj, gör den tillsam-
mans. Ta reda på vad var och en i familjen vill göra, exempel-
vis vilka utflykter ni vill och kan göra.
3. Fortsätt motionera. Det är viktigt både för hälsan och för 
välbefinnandet.
4. Ha rutiner. Om du jobbar hemifrån kan du ändå ta en  
promenad både till och från ”jobbet” morgon och kväll. 
5. Fundera ut hur du kan tänka för att må bra i den situation 
som råder, vilka alternativa tankar som finns om läget. Till 
exempel att ”så småningom kommer det här att vara över”.

Lars 5 tips inför sommaren

Lars Gustafsson fiskar gärna och 
att vistas i naturen är lugnande 
– det är ett språk som de ”gamla” 
delarna av vår hjärna förstår.

Sjukhuskyrkans symbol. På den avbrutna 
kvisten har det skjutit upp ett nytt skott. 
Efter en kris kan något annat uppstå.
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Hemestra
och hitta  
ditt sanna jag!

Inte bara för barn. Varberga-
skogens lekplats utmanar 
leklusten oavsett ålder, 
tipsar kommunalrådet 
Ullis Sandberg.
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TEXT: GUNNAR SUNDELL  FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

Coronapandemin ändrade de liv vi är vana att leva. Ändå är våra 
behov desamma — och i sommar behöver de flesta av oss mer än 
någonsin en skön semester.

Men i coronatider är det hemmaplan som gäller. Kolla in våra tips 
och hitta en ny, kanske sannare, version av dig själv. Årets hemester 
kan bli ett minne för livet!

Tema: Närproducerad sommar

Att inte kunna umgås och leka med sina barn-
barn är för många det största offret i corona-
tider. Men låt inte barnet i dig själv lida för det! 
Det finns gott om offentliga lekparker. Som-
markvällarna är ljusa och lekredskapen står 
oanvända när barnen lagt sig. Passa på och lev 
ut leklusten i sommarnatten.
Tips: Lekplatsen i Varbergaskogen, som invig-
des i höstas, är en lekplats för både barn och 
vuxna.
Ord på vägen: ”Det som är så bra med Varber-
gaskogen är att lekplatsen utmanar leklusten i 
alla åldrar. Jag har själv varit där med mina tjej-
kompisar och kört femkamp. Låghöjdsbanorna 
är en av mina favoriter, lagom läskigt och det 
gör inget om man trillar.”

Ullis Sandberg, kommunalråd (S)

Den leksugna

Det finns fiskeentusiaster som säger: en urusel fiskedag slår vilken 
bra arbetsdag som helst. I Örebro finns det många möjligheter att 
testa det påståendet. Det är exempelvis fritt fiske i Svartån mel-
lan dammbordet i Karlslund och utloppet i Hemfjärden. Här kan 
du dra upp gädda och abborre — med lite tur krokar du även en av 
de regnbågsöringar som planterats ut.
Tips: Utrusta dig med bra kläder och en matsäck. Fiske som  
kontemplation kräver mycket tid.
Ord på vägen: ”Skönare avkoppling än fiske finns inte. Själv upp-
skattar jag flugfiske mest. Är man nybörjare rekommenderar jag 
att lösa ett dagkort till någon av ädelfisksjöarna i Villingsberg. Det 
är en bra början.”

Willis Blomfelt, kassör i Örebro Amatörfiskeklubb

Fiskaren1. 2.
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Tema: Närproducerad sommar

Bergslagsleden är länets blå band, 28 mil lång och med 17 etapper 
från Stenkällegården i söder till Kloten i norr. Rekordtiden lyder 
på cirka 59 timmar, men vi rekommenderar ett betydligt lugnare 
tempo. Exempelvis en etapp som dagsutflykt eller flera med över-
nattning. I Örebro kommun finns det dessutom 49 naturreservat 
och 38 vandringsleder att upptäcka. 
Tips: Gå in på naturkartan.se/orebro och hitta din favorit på nära 
håll.
Ord på vägen: ”Den bästa utflykten är den som blir av. Tänk inte så 
mycket på kläder och utrustning. Packa fika i en ryggsäck och upp-
täck skogen intill eller ta en okänd stig i hemmaskogen. Vill du mer, 
så rekommenderar jag en övernattning utomhus, tält eller  
vindskydd. Det är så härligt!”

Maria Resebo, ordförande  
i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Örebro

Vandraren

Alla som bor i flerfamiljshus vet att det går att dela in invånarna i hissåkare och 
trapplöpare. Trappträning är en effektiv träningsform som tar dig till nya höjder, 
både fysiskt och mentalt. Vill du utmana dig själv finns Sörbybackens tränings-
trappa i Örebro med 182 steg. När den känns för lätt, finns trappan upp till Kvarn-
torpshögen i Kumla: 427 trappsteg och sedan är det bara att springa bilvägen ner 
och börja om. ”Besegra trappan” är en inofficiell tävling som består av tio varv. 
Fem timmar är målet, men rekordtiden ligger på knappt en timme.
Tips: Börja försiktigt om du inte är vältränad. Se tips 3 och 5. 
Ord på vägen: ”Gå bilvägen tillbaka i Kvarntorpsbacken, spring inte. Så gör jag. 
Vägen ner är brant och sliter mer på knän och leder än själva trappan upp.” 

Fredrik Bäcklund, Askermountain Training

Hardcore-motionären

”Den bästa utflykten 
är den som blir av” 

säger Maria Resebo, 
ordförande i Frilufts-

främjandets lokal-
avdelning i Örebro.

Att cykla är den perfekta hemesteraktiviteten i 
coronatider — dessutom är det bra för hälsan. 
I Örebro finns klassiska Hemfjärden runt med 
stopp för räkmacka vid Ässundet. Lången runt 
är ett annat trevligt alternativ. Men egentligen 
är det bara att titta ut ett lämpligt mål på lagom 
avstånd och hoppa upp i sadeln.
Tips: Naturreservatet Ekeby Dreve, på södra 
Hjälmarstranden, ligger knappt en mil från cen-
trala Örebro och det är cykelbana hela vägen. 
Där finns trevliga naturstigar och två grillplatser.
Ord på vägen: ”Det viktigaste är att skaffa sig 
en vettig cykel. Jag rekommenderar alla män 
att byta ut sin ’stångcykel’ mot en damcykel. 
De är mycket enklare och säkrare att använda. 
Själv har jag fem damcyklar. Kolla däcken också 
innan. Det finns inget tråkigare än att få punka 
på utflykten”.

Inge Svensson, ordförande för  
Cykelfrämjandets lokalavdelning i Örebro

Mjukismotionären

5.

3. 4.
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Hemmasnickarens sommarprojekt påverkas i 
år varken av utlandsresor eller resor till släkten  
i norr och söder. Risken för plötsliga pop in- 
besök är också nära noll. Fritt fram för dröm-
projektet i villan, sommarstugan eller koloni-  
stugan! Se även tips 6.
Tips: Det finns många sajter med handfast 
hjälp för hemmasnickaren. Exempelvis bygg-
beskrivningar.se där man får hjälp med såväl 
ritningar, utförande som materialbeskriv-
ningar.
Ord på vägen: ”Är huset gammalt, så tycker 
jag att man ska gå varsamt fram när man re-
noverar. Kopiera gärna det som redan finns, 
då behåller man byggnadens själ. En bra idé 
är också att ta bilder på fina saker i andra hus 
som inspiration.”

Mathias Alton, snickare i Glanshammar, som 
medverkat i SVT:s Sommartorpet

Snickaren

Hardcore-motionären
I sommar kan drömmarna från de glossiga inredningsma-
gasinen bli verklighet. Enligt inrednings- och designgurun 
Maria Löw präglas 2020 av ”härliga pastellfärger, lekfulla 
mönster och stilrena klassiker”. Ganska öppet för egna 
tolkningar, låter det som. Detta sommarprojekt kan även 
kombineras med tips 11.
Tips: Less is more, ursprungligen en paroll inom arkitektur, 
kan i många fall vara gångbar även när det gäller inredning.
Ord på vägen: ”Man kan göra alltifrån att plocka in lite av 
naturen i form av stenar, kvistar och blommor till att ge sig 
på större projekt. Kom ihåg att även små, för dig fina, de-
taljer kan öka på trivselfaktorn avsevärt.”

Caroline Bergstrand, inredare, Stilmagasinet

Heminredaren

Börja forska på det du garanterat är bäst på – dig själv! 
Passa samtidigt på och gör dig själv lite intressantare för 
framtidens släktforskare genom att rensa ut och spara de 
bästa av alla digitala bilder som finns i telefonen eller i da-
torn. Lagra på en extern hårddisk eller i molnet. Skriv även 
lite info om var och när de sparade bilderna togs. 
Tips: Ta även bilder på vad du gör den här speciella som-
maren. De får garanterat ett historiskt värde i framtiden.
Ord på vägen: ”Leta inte efter de bra bilderna, ta bara 
bort de dåliga bilderna. Och gör sedan fysiska album av de 
bästa bilderna, då är de enklare att dela med andra. I övrigt 
tycker jag att alla ska fotografera sin vardag mer, sådana 
bilder är det verkligen brist på.”

Magnus Westerborn, dokumentärfotograf

Historikern

Äntligen har vi tid att upptäcka Örebro med omnejd! Förra året slog 
Örebro kommun rekord med 759 539 gästnätter, varav många var turis-
ter från när och fjärran. Nu är det vår tur. Slottet, Wadköping, Karlslund, 
Gustavsvik, Svampen ... Glöm inte #visitorebro när du lägger ut dina fina 
bilder på sociala medier – eller kanske #hemesterorebro?
Tips: Löp hela linan ut och ta in på hotell eller vandrarhem i Örebro en 
natt eller två! Det kan det vara värt för att komma in i den rätta hemes-
terkänslan.
Ord på vägen: ”Vi har själva hemestertips på vår webb visitorebro.se. 
Personligen skulle jag rekommendera att hyra en kanot eller kajak och 
uppleva stan från Svartån. Det är en upplevelse.”

Sanna Rosell, destinationsutvecklare på Örebrokompaniet

Hemmaturisten

”Den bästa utflykten 
är den som blir av” 

säger Maria Resebo, 
ordförande i Frilufts-

främjandets lokal-
avdelning i Örebro.

”Ta bilder på fina 
saker i andra hus som 

inspiration” tycker 
snickaren Mathias 

Alton, som med- 
verkat i SVT:s  

Sommartorpet.

6. 9.

7.

8.
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Tema: Närproducerad sommar

När semesterkassan inte dräneras av resor, övernattningar och utemat, 
finns det plötsligt lite större ekonomiskt utrymme att fynda begagnat. 
Riktigt bra loppisar är som kantareller i skogen: de bara uppenbarar sig 
blygsamt annonserat i en vägkrök, som en gåva från en högre makt.
Tips: Loppisar kommer och försvinner. Andra är mer etablerade. På 
svenskaloppisar.se kan du söka efter loppisar i ditt närområde.
Ord på vägen: ”Det går ofta att hitta fina lakan och dukar i linne och 
bomull som är billigt. Kolla först så att det inte är allt för slitet. Tavlor är 
också prisvärt, om inte annat så för de vackra ramarna. Sedan kan man 
handla fint uddaporslin, det behöver inte alltid vara likadant porslin när 
man dukar fram.”

Charlotta Hedberg Tideman, loppisexpert med mångårig erfarenhet

Loppisfyndaren
I Örebro finns sedan 2019 Brädcentralen i 
CV-området med 650 kvadratmeter åkyta 
samt Örebro Skatepark på Söder som 
skapats av den finske landskapsarkitekten 
– och före detta skateboardproffset! — 
Janne Saario. Örebros skejtare är lyckligt 
lottade — och du kan bli en av dem!
I sommar har föreningen Örebro Skatebo-
ard skateskola vecka 26, 27, 32 och 33. Då 
lärs grunderna ut, men snart sitter tricks 
som ollie, grabs och slides.
Tips: I Tybble har skateparken byggts om 
och till i vår. Den funkar också för dem som 
vill testa sparkcykel och BMX.
Ord på vägen: ”Skejta så ofta du kan 
och skejta med dem som är bättre än 
du. Då kan du få tips och tricks från dem. 
Så får man också nya vänner. Alla skejtar 
med alla, ålder spelar ingen roll. Och kolla 
YouTube, där finns massor att lära.”

Eliah Bååth, 14-årig skejtare, Örebro

Skejtaren

I skuggan av coronapandemin 
har tv-tittandet ökat. En populär 
strömningstjänst ökade med 20 
procent under två veckor i mars, 
hyrfilmerna med 40 procent under 
samma period. Det finns två tydliga 
trender: det är numera primetime 
för tittandet dygnet runt och nos-
talgi peakar. Det betyder att många 
av oss är i rätt stämning för somma-
rens två stora utställningar i Örebro: 
Dressed for success på slottet med 
originalkostymer från kända film- 
och tv-produktioner och världsut-
ställningen om Marilyn Monroe på 
Örebro konserthus.
Tips: Lämna tv-soffan för en stund.
Ord på vägen: ”Vi har fått välja och 
vraka i en oskattbar bank av tv- 
och filmkostymer hos ett engelskt 
företag som specialiserat sig på 
detta. Dressed for success har så 
många dimensioner: hantverket, de 
historiska personerna, modets ut-
veckling och givetvis kopplingen till 
filmerna. Mina personliga favoriter 
är de tolv kostymerna från Downton 
Abbey.

Johanna Bjelkengren, 
projektledare visningsverksamhet 

Örebro slott

Film- och tv-
serieslukaren

”Skejta med dem 
som är bättre än du 
och kolla YouTube” 

tipsar 14-årige  
Eliah Bååth.

Vad är bäst med konfan?
10.

11.

12.
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INTRESSET FÖR KONFIRMATION har 
vänt. Fler ungdomar konfirmerar sig i 
Örebro pastorat och många väljer 
dessutom att stanna kvar som 
ungdomsledare i Svenska kyrkan. 

– Med satsningen ”Inte som 
du tror” har vi blivit bättre på 
att beskriva vad konfirmation är 
idag, och många nöjda ungdomar 
gör i sin tur att fler vågar testa. Det 
ger ringar på vattnet, säger församlings-
pedagogen Therese Blixt. 

För ungdomarna blir konfatiden en 
speciell period i livet med nya kompisar, 
träffar, läger och viktiga samtal om livet, 
rättvisa, tro, solidaritet och empati – 
samtal om vad det är att vara människa.  

Fler vill konfirmera sig i Örebro
— 13 nya konfagrupper i höst

– 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. Många hittar vänner för livet.

FÖDD 2006? TRETTON NYA GRUPPER!
För ungdomar som ska börja åttan i höst 
finns massor av valmöjligheter. En nyhet i år 
är exempelvis sportfiskekonfa, där träffar-
na handlar om livet, tron – och fiske. I maj 
bär det av på fiskeresa till en hemlig sjö.

– Det finns något för alla: Vi har grup-
per med olika teman som ses på 

olika dagar och du kan kombinera 
konfirmationen med ett intresse, 
som musik, gaming eller sport.

Alla konfagrupper är kost-
nadsfria. Alla åker på läger och 

några åker även iväg på längre 
resor. 

På svenskakyrkan.se/orebro/konfirmand 
finns alla grupper, deras upplägg och 
planering – och där anmäler du dig. Det 
är bra att vara ute i god tid, för många av 
grupperna är väldigt populära.

CECILIA ANDERSSON

För sju år sedan arrangerade 
Svenska kyrkan i Örebro den 
första ”Inte som du tror”-festen 
och drog samtidigt igång en stor 
satsning på ungdomar och kon-
firmation. 

Det blev väldigt uppskattat 
bland ungdomarna. För de ung-
domar som ska börja i åttan är 
festen en möjlighet att komma 
och kolla läget. Hemma sitter 
kanske mamma eller pappa 
med sina bilder av konfirmation 
som inte alltid stämmer med 
hur det ser ut idag. 

Festen går vanligtvis av sta-
peln i maj, men i år gick inte 
det. Nytt datum är 28 augusti, 
men p.g.a. coronasituationen 
är det ännu oklart om festen 
blir av. Uppdatera dig om läget: 
svenskakyrkan.se/orebro/ 
konfirmand.

Inte som du tror
2012 konfirmerades 146 kon- 
firmander i Svenska kyrkan  
Örebro pastorat. 2019, sju år 
senare, var det 226 och tren-
den ser ut att hålla i sig 2020. 
Bakom ökningen står konfir- 
mand- och ungdomssats- 
ningen ”Inte som du tror”.

Namn: Oliwer.
Ålder: 14 år.
Därför anmälde jag mig: 
För att mina vänner ville 
och då tänkte jag ”Varför 
inte?”
Trodde innan: Att man 
bara satt i en kyrka och 
pratade Gud.
Så blev det: Många nya 
vänner och mycket korv 
med bröd.
Det bästa med 
konfan: Vännerna 
och korven.
Som konfatyp är jag: 
Clownen, den skratt-
glada och snäll, god  
och trevlig.

Namn: Moa.
Ålder: 14 år.
Därför anmälde jag mig: 
Det verkade roligt och jag 
blev väldigt inspirerad av  
festen ”Inte som du tror”. 
Trodde innan: Jag  trod-
de inte att det skulle vara 
så roligt som det blev. 
Så blev det: Jätteroligt 
och jag har träffat många 
nya vänner. 
Det bästa med  
konfan: Alla vänner och 
alla stunder som vi är 
tillsammans. 
Som konfatyp är jag: 
Den glada!

   13
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SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Film- och tv-
serieslukaren

Vad är bäst med konfan?
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Tävla och vinn presentkort på hyrfilm!
Alla ungdomar som är födda 2006 bjuds in till konfirmation i höst. Hur många nya konfagrupper startar Svenska 
kyrkan Örebro pastorat i år? Om du vet svaret har du chans att vinna ett presentkort laddat med tre valfria hyrfilmer 
hos SF Anytime, som du streamar hemifrån soffan när du vill.
1.  8 grupper
X. 13 grupper
2. 18 grupper

Skicka in ditt svar senast 31 juli märkt ”Tävling 2” samt namn och adress till  
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller Örebro — Mitt i livet, Svenska kyrkan,  
Storgatan 27, 703 63 Örebro. Vi har tre presentkort i potten. Lycka till!

Grattis! David Johansson, Birgitta Werme och Zeineb Altonchi som svarade rätt i förra numrets tävling och har vunnit  
två biobiljetter var.

Tävling!

I denna ljuva 
sommartid

svenskakyrkan.se/orebro/sommar

I denna ljuva 
sommartid
kan du hemestra hos oss

Det är ingen vanlig sommar. Men det är sommar, 
likafullt. Vi gör vad vi kan för att göra hemestern lite 
gladare, utan att gräva hål i din plånbok – och vi kan 

göra det tack vare våra medlemmar.

Vi ses helst utomhus och på säkert avstånd  
från varandra – kolla in allt som är på gång på  

svenskakyrkan.se/orebro/sommar.

Behöver du någon att tala med?
Är du orolig eller ledsen? Känner du dig ensam? Ring 
oss på telefon 019-15 45 00 så får du hjälp vidare. 
Jourhavande präst tar emot samtal alla kvällar och 

nätter – ring 112 och be att få bli kopplad.

FO
TO

: G
ETTY IM

A
G

ES

ATT GRILLA ÄR mer än att bara få 
fina grillränder på en lagom genom-
stekt biff – det är en livsstil bestå-
ende av god mat och samvaro. Om 
detta vittnar också försommarens 
utbud av olika gasolgrillar, kolgrillar, 
pelletsgrillar och elgrillar.

DEN SOM HAR sett den grillpassio-
nerade Fredde, i tv-serien Solsidan, 
vet att dygnets alla timmar passar 
lika bra för att grilla en bit mat, kan-
ske också som flykt från den grå 
vardagen.

EN SURFNING PÅ grillföretagens 
webbsidor ger oss tips på alltifrån 
hur vi bäst tänder grillen till hur 
vi lyckas med vår grillning i blåst, 
snöstorm eller på hög höjd (det 
sistnämnda tar nämligen längre tid 
på grund av den lägre syrenivån). Är 
detta inte tillräckligt erbjuds fant-
asieggande 4-timmarskurser såsom 
”Grilla dig till succé”. 
 
HÄR FINNS OCKSÅ detaljerna för 
den ultimata grillkvällen hemma på 
uteplatsen – grillstenar, rökspån, 
grillborstar, grillförkläde och grill-
keps. Och det ska böjas i tid det som 
krokigt ska bli – så för den yngsta 
generationen kan grillkvällen avrun-
das med en liten napp i munnen, 
såklart med silhuetten av en grill 
tryckt på knoppen!

EVA VON WALTER

  Numrets pryl:
  Grillen
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Tävling!

I denna ljuva 
sommartid

svenskakyrkan.se/orebro/sommar

I denna ljuva 
sommartid
kan du hemestra hos oss

Det är ingen vanlig sommar. Men det är sommar, 
likafullt. Vi gör vad vi kan för att göra hemestern lite 
gladare, utan att gräva hål i din plånbok – och vi kan 

göra det tack vare våra medlemmar.

Vi ses helst utomhus och på säkert avstånd  
från varandra – kolla in allt som är på gång på  

svenskakyrkan.se/orebro/sommar.

Behöver du någon att tala med?
Är du orolig eller ledsen? Känner du dig ensam? Ring 
oss på telefon 019-15 45 00 så får du hjälp vidare. 
Jourhavande präst tar emot samtal alla kvällar och 

nätter – ring 112 och be att få bli kopplad.
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Fyra frågor till Anna Näppi, präst i 
Olaus Petri församling i Örebro, med 
erfarenhet av att vara jourhavande 
präst. Vad är en jourhavande präst?

— Jourhavande präst har funnits i över 
60 år och är en möjlighet för människor 
som är i kris och nöd att tala med någon 
som lyssnar. Det är en samhällstjänst 
som är igång på kvällar, nätter och hel-
ger när mycket annat är stängt. Den som 
behöver tala med jourhavande präst 
ringer 112 eller tar kontakt via chatt eller 
digitalt brev. Präster i Svenska kyrkan 
har absolut tystnadsplikt och det gäller 
naturligtvis även här.

Hur många samtal handlar det om?
— Under 2019 hade jourhavande präst 

över 90 000 kontakter. Av dessa skedde 

nästan 80 000 över telefon. Den som tar 
kontakt är anonym och prästen likaså. 
Du vet inte vilken präst du talar med, 
bara att det är en präst i Svenska kyrkan.

Vilka är det som ringer?
— Egentligen vet vi inte, men ibland 

berättar människor och ibland kan man 
ana. Av det förstår vi att det är alla slags 
människor, med eller utan tro, i alla 
åldrar och alla samhällsklasser. Ibland 
räcker det med ett ganska kort samtal 
för att lindra oro och ängslan. Ibland 
krävs mer tid och då det gäller att för-
söka hitta tillitens rum. Ibland får präs-
ten höra om svåra händelser som perso-
nen aldrig tidigare har förmått berätta. 
Ibland ringer människor som inte orkar 
leva. Jourhavande präst är en medmän-

niska som finns vid dessa personers sida 
för att lyssna. Grunden i allt är lyssnan-
det, tystnadsplikten och tilliten.

Har trycket ökat under pandemin?
— Ja, absolut. Därför har jourhavande 

präst utökat öppettiderna. Under mars 
och april i år tog jourhavande präst 
emot sammanlagt 18 610 telefonsamtal. 
Samma period förra året var det 12 864. 
Dels handlar det om oro, dels om isole-
ringens konsekvenser. Människor ringer 
med svåra tankar som är nya för dem, 
tankar som kommit upp i ensamheten. 
Då är det jätteviktigt att det finns någon 
som lyssnar. Jag ser jourhavande präst 
som bland det mest meningsfulla vi 
präster kan göra för människor i kris.
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Vadå jourhavande 
präst?

Du ser till så att 
förtvivlade människor kan 

komma i kontakt med 
jourhavande präst 
på kvällar, nätter

och helger.

Medlem i  
Svenska kyrkan?

Samtalen till jour-
havande präst har 
ökat i och med coro-
na. Många präster i 
Svenska krykan har 
erfarenhet av att 
vara jourhavande 
präst – Anna Näppi 
är en av dem.

”Människor ringer med 
svåra tankar som är nya 
för dem, tankar som kom-
mit upp i ensamheten.”

JENNY HOLMBERG
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