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Krönika

I var knopp,  
i var kropp, i vårt 
hopp bor Gud
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SOMMARMORGON MED ljummen vind. Vak-
nar av måsarnas skrän. Inte lika underbart 
som att väckas av småbarnsjoller. Ändå 
vaknar jag. Uppvaknandet är livgivande. 
Måsarnas skrän väcker ändå något annat 
i mig. Är det 
klimatför-
ändringar 
som gör att 
måsarna 
söker sig in i 
städerna? Tanken väcker min vilja att leva 
mer hållbart. Ansvaret för skapelsen är inte 
en vacker predikan, den väcker min vilja att 
ta ansvar för skaparens värld.

SMÅBARNSJOLLRET TALAR om Guds när-
varo. Fantastiskt att små barn kan få oss 
att ana Guds storhet i livet. Men när barnet 
skriker, när barn far illa, väcks ansvaret för 
barnet.

Ett hotat människovärde, hotar Gud 
själv. När vi hör att barnet gråter väcks vi till 
handling.

Gud gör sig synlig i alla människors liv.  
Vi har ansvar för människans värde.

Vinden sveper fram. Världen väcks till liv. 
Guds andes närvaro i våra andetag, i ska-
pandet, gör att vi kan hoppas och tro på en 
framtid. Det ger livsmod och kraft efter ett 
år av missmod och pandemi. Nu ser vi fram 
mot en livgivande sommar där vi möts igen, 
uppväckta på nytt.

”Gud gör sig  
synlig i alla 
människors liv.”

ÄNTLIGEN SOMMAR. Och äntligen 
ett försiktigt uppvaknande.  
Du hittar aktuell information  
om vårt sommarutbud på  
svenskakyrkan.se/orebro  
— och, så klart, i våra 
sociala kanaler. Följ 
Svenska kyrkan i Öre-
bro på Facebook och 
Instagram, så ser du 
vad vi gör och har på 
gång. 

Glad sommar!

Nunnorna tillbaka på Riseberga s 4–7

Mirjam Hellgren:  
Så kan du må bättre i sommar  s 8–11

Bry dig om en annan mamma s 12

Regnbågsorgel på Nerike Pride  s 13

Tävla och vinn biobiljetter s 14

Generationsboende i  Almby s 15

I detta nummer:

”Vi ska komma ihåg  
att personalen jobbat  

otroligt hårt under lång 
tid och att det kostar på.”

Diakon Anna Forsström,  
Sjukhuskyrkan 

sid 16

ANDERS 
LENNARTSSON
tf kyrkoherde

Hemestra med oss!



ENKÄT:  CECILIA ANDERSSON

I takt med att restriktionerna 
lättar, öppnar nu Svenska kyr-
kan i Örebro upp och bjuder in 
till sommaraktiviteter.

— Vi vet att behovet av att träffas är stort, 
säger tillförordnad kyrkoherde Anders 
Lennartsson.

Under flera månader har många 
verksamheter i Örebro pastorat varit 
helt nedstängda på grund av covid-19. 
Det uppvaknande som planeras inför 
sommaren sker gradvis, i takt med hur 
restriktionerna ändras.

— Det är jätteviktigt att öppnandet 
sker ansvarsfullt, säger Anders Len-
nartsson. Det är ju verkligen 
inte så att vi kan blåsa på 
som vanligt. Men vi ser 
fram mot att kunna ha 
olika typer av sommar-
caféer runt om i pasto-
ratet. I år kommer vi även ha 

glass- och sommarcafé på Sollidens kurs- 
och konferensgård.

Café Nikolai i city har sommaröppet 
och Komtek kommer att finnas i kyrk-
parken vid S:t Nicolai kyrka varje fredag 
under veckorna 26—32.

— Vi planerar också för exempelvis 
friluftsgudstjänster, promenadgrupp, 
pilgrimscykling och en studiecirkel om 
naturkärlek och kristen tro.

UTÖVER DET, vill Svenska kyrkan i Öre-
bro även satsa på riktade insatser mot 
vissa barnfamiljer.

— Många har ett tufft år bakom sig och 
vi vet att det finns en stor längtan efter 
att få möta människor. Här går vi in som 
kyrka och gör vad vi kan för att bidra till 
en bra sommar på hemmaplan.

JENNY HOLMBERG

UPPDATERAD INFORMATION om 
Svenska kyrkans sommaraktiviteter finns 
på svenskakyrkan.se/orebro.

Din insikt från året 
som gått?
Senada Demirovic, 
kulturombud på 
Södemalmshem-
met
– Hur starka vi är 
tillsammans. Jag 
jobbar med aktiviteter 
för de boende på Söder-
malmshemmet och i arbetet har jag 
fått insikt i hur viktigt det är att aktivi-
teterna kryddas med extra kärlek. Jag 
har också insett att vi tillsammans 
klarar betydligt mer än vi tror!

Björn Wallgren, 
agent/manager för 
Kulturaktiebolaget
– Att se möjlighe-
terna framför pro-
blemen. Jag jobbar 
i musikbranschen 
som varit hårt drabbad 
av pandemin men jag och 
mina kollegor lyckades ändå hitta nya 
sätt att arrangera mindre spelning-
ar, i folks trädgårdar, på Zoom och 
livestreamade konserter med See Us 
Live. Att inte gå och vänta på bättre 
tider utan att vara kreativ och våga 
satsa på det man brinner för.

Erika Wilhelmsson, 
barnmorska och 
grundare av Coro-
nahjälpen Örebro
– Att medborgare 
kan göra stor skillnad 
med små medel. Det 
räcker att en person 
startar någonting litet så 
kan det växa till någonting stort när 
folk ställer upp för varandra och sam-
arbetar. Det verkar som att det mesta 
är möjligt när människor med stora 
hjärtan vill hjälpa varandra.

Per Egeryd, vd,  
Sörbybacken
– Att vi lever i en 
föränderlig värld. 
Jag gillar att det 
har tvingat oss att 
vara kreativa och 
tänka i andra banor, 
att inte fortsätta göra 
som vi alltid gjort.
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I sommar planerar Svenska kyrkan bland annat sommarcaféer, promenadgrupp,  
pilgrimscykling och en studiecirkel om naturkärlek och kristen tro.

Så finns Svenska kyrkan 
för dig i sommar
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Tema: Uppvaknande

Riseberga 
kloster lever 
upp igen

Wivianne Högman  
guidar besökare i Rise-
berga, iförd cistercien-
serordens nunnedräkt.
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TEXT: STIGBJÖRN BERGENSTEN  
FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

NEJ, NÅGON RIKTIG nunna 
är jag då rakt inte. Det är 
mitt historiska intresse 
och inte religionen som 
har fått mig att engagera 

mig för Riseberga kloster, säger Wivi-
anne Högman när hon möter oss iförd 
cistercienserordens nunnedräkt.

Riseberga kloster grundades på 1170-
talet. Det var då som den mäktige jarlen 
Birger Brosa skänkte gården Riseberga 
till några ”systrar” som alltså redan 
fanns på plats. I donationen ingick också 
andra gårdar, en kvarn i Örebro och fis-
kevatten i Värmland. 

I dag finns inte mycket kvar av den en 
gång så ståtliga anläggningen. Av själva 
klostret återstår ruiner. Av den mäktiga 
klosterkyrkan — en av de största i Sverige 
vid den tiden — finns västgaveln kvar. 

Efter nästan 500 års 
frånvaro är nunnorna 
tillbaka på Riseberga 
kloster. Dock inte  
bokstavligt.
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Klosterkyrkan uppfördes i kalksten 
under 1200-talets senare del. Under 
klostrets första tid fanns en mindre 
kyrka på samma plats.

Den heliga Birgitta besökte troligen 
Riseberga ett par gånger. Två av hennes 
döttrar, Ingeborg och Katarina, vistades 
nämligen här.

Verksamheten upphörde när Gustav 
Vasa blivit kung och när katolicismen 
byttes ut mot protestantismen 1527. Då 
skulle allt katolskt suddas ut. Klostrets 
egendomar drogs in under kronan och 
delades sedan ut till personer som bidra-
git till Gustav Vasas makttillträde.

RISEBERGA KLOSTER var vid denna tid 
en mycket rik institution. Klostret ägde 
240 fastigheter i sex landskap. Jaktmar-
ker, fiskevatten, betesmarker, kvarnar, 
humlegårdar och mycket annat ingick i 
egendomen.

Tips: Emil kommer 
till Riseberga

Intill klostret byggdes 1937 en amfitea-
ter med plats för drygt 1 000 åskådare. 
Den har använts flitigt under årens lopp 
för bland annat teaterföreställningar 
och skolavslutningar.

Denna sommar räknar Lerbäcks Teater 
med att framföra Astrid Lindgrens Emil 
i Lönneberga, med premiär torsdag 1 juli 
och sedan föreställningar under juli och 
augusti. Emil i Lönneberga är en drama-
tisering av Johan Gille och med musik 
av Georg Riedel. 

Skulle vårens restriktioner i samband 
med covid-19 gälla även under som-
maren kommer föreställningarna att 
ställas in. 

Med tiden kom klostret att bestå av, 
förutom den stora kyrkan, ett tiotal 
byggnader, bland annat klostergården,  
kapitelsalen, som var abbedissans 
samlingssal, refektoriet (matsal), dormi-
toriet (sovsalar), vaktrum och leksyst-
rarnas sal. Leksystrar var inte nunnor, 
utan de som ansvarade för det praktiska 
arbetet, lagade mat, skötte trädgården, 
tvättade och mycket annat.

KVINNORNA I klostret var som regel änkor 
eller döttrar till stormän. De förde med sig 
gods eller annan egendom som bidrog till 
klostrets välstånd. Från sina egendomar 
försågs klostret med spannmål, grönsa-
ker, mejerivaror, fisk, ull och järn. Nun-
norna åt inte kött av ”fyrfota djur”.

Testamenten och donationer spädde 
på rikedomen. Rikt folk gav också gåvor 
till klostret i hopp om att undkomma 
skärselden.

Tema: Uppvaknande

”Här känner man 
också historiens 
vingslag. Har man 
bara lite fantasi 
kan man föreställa 
sig klosterlivet.”

WIVIANNE HÖGMAN, 
ordförande i föreningen  

Riseberga Rediviva och guide
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PILGRIM I stan arrangeras i Örebro 
i juni, med vandringar och föreläs-
ningar. Årets upplaga har tema ”Av-
stånd & närhet”. Under det senaste 
året har vi människor fått lära oss 
att hålla avstånd till andra, även till 
personer som vi vanligtvis har nära 
oss. Vad gör det med oss?

Inför planerandet av årets Pil-
grim i stan har funderingarna hand-
lat om avstånd och närhet, på flera 
sätt: i mellanmänskliga relationer, 
mellan religiösa grupper, mellan 
människor som bor i samma stad, 
mellan människan och naturen och 
mellan Gud och människa.

Varje dag finns möjlighet att gå 
en vandring tillsammans med en 
medvandrare, som också föreläser 
runt ett särskilt tema senare på 
dagen. Som deltagare är du med en 
dag eller flera — och på de sätt som 
passar dig. Om vandringarna inte 
går att genomföra på grund av pan-
demin, kommer kvällarnas föreläs-
ningar och söndagens predikan att 
ske via Zoom.

Bakom satsningen Pilgrim i stan 
står studieförbundet Bilda och flera 
kyrkor i Örebro. 

Pilgrim i stan. 
Häng med på 
vandring och
föreläsning

Klostrets nunnor blev kvar några år 
efter att det officiellt lagts ned. År 1546 
träffades klostret av blixten och brann 
ner. Då var det definitivt över.

ÅTER TILL ”nunnan” Wivianne Högman. 
Vad har hon egentligen för uppdrag?

— Jag är guide tillsammans med fyra 
andra nunnor, om vi får kalla oss så. Vi 
tar emot folk som vill uppleva denna 
underbara plats. Under senare tid har 
det tyvärr inte gått att genomföra några 
guidningar på grund av coronan, men i 
sommar hoppas vi kunna erbjuda guid-
ningar där besökarna håller behörigt 
avstånd. Det blir i så fall under onsdags-
kvällar i juli och augusti. Samling vid 
parkeringen klockan 18 för en timmes 
vandring i klosterområdet. 

Wivianne Högman är ordförande i för-
eningen Riseberga Rediviva, som bland 
annat sköter guidningarna.

— Guidesäsongen brukar avslutas i 
början av september med en magisk 
kväll med musik i facklornas sken. Hur 
det blir i år vet jag inte, men jag hoppas 
att den här pandemin ger sig så att vi kan 
genomföra högtiden.

Varför ska man besöka Riseberga klos-
ter?

— Åh, det är en fascinerande plats. 
Den ligger underbart vackert på en kulle 
med hänförande utsikt. Tanken var 
att placera klostret högt. På det sättet 
kom man närmare Gud. Här känner 
man också historiens vingslag. Har man 
bara lite fantasi kan man föreställa sig 
klosterlivet. Här sänker besökare 
rösten, inspireras av det högtidliga 
och den rofyllda stämningen, 
säger Wivianne Högman med ett 
tonfall som faktiskt påminner om 
en nunnas.

LÄS MER om föreläsningarna  
och de olika dagarnas upplägg  
på svenskakyrkan.se/orebro/ 
nyheter/pilgrimistan
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Pilgrim i stan 
16—20 juni



TEXT: MARIA WIDAR   FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

DET ÄR söndag kväll i matvarubutiken. Du 
parerar i gångarna mellan konservburkar 
och ketchupflaskor, för att inte krocka, 
för att inte komma för nära. Byter rikt-
ning, backar. De stora röda hjärtan som 

klistrats på golvet, med budskapet ”Visa omtanke. 
Håll avstånd”, börjar nötas i kanterna. Och ur hög-
talarna: ”Handla gärna själv, undvik att hamna i säll-
skap”. Någon hostar rakt ut i luften, du backar igen. 

Vi har levt med pandemin i över ett års tid. Fått lära 
oss att hålla social distans, bara umgås med det egna 
hushållet, enbart göra nödvändiga resor. I mer än ett 
år har vi hållit i och hållit ut. Vad gör det med en som 
människa att ständigt uppmanas till att leva mer eller 
mindre isolerad?

— Vi människor har alltid sökt oss till varandra, vi 
är beroende av varandra. Vi behöver snappa upp 
varandras kroppsspråk, få ögonkontakt och se de där 

 
Tema: Uppvaknande

Sätt inte livet 
på paus
Trött och orkeslös utan att förstå varför? Du är inte 
ensam. Vi människor är sociala varelser och pandemin 
har pågått i över ett år. Klart vi påverkas, säger psyko- 
logen Mirjam Hellgren, som vill att vi inte enbart talar 
om hur man skyddar sig från smitta. Utan också om  
hur man skyddar sig från dåligt mående.

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO8  NR 2 2021

 — så kan du må 
bättre i sommar
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Pandemin innebär mindre variation 
i livet – men också mer tid att fixa 
och ta itu med saker som stått på 
vänt. I psykologen Miriam Hellgrens 
fall blev det en altan. ”Jag tycker 
det är återhämtande och roligt  
att skapa saker.” 



Tema: Uppvaknande
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små skillnaderna i ansiktet. Att vara nära varandra ger oss ett 
välbehag och lugn, en känsla av tillit. Det har, genom tiderna, 
till och med varit en förutsättning för att överleva, förklarar 
psykolog Mirjam Hellgren.

Och när vi inte får vara med varandra?
— Den sociala samvaron betyder oerhört mycket. När vi inte 

får träffas kan vi bli stressade, men också trötta och orkeslösa. 
Det är en naturlig reaktion när livet förändras, men det är inte 
säkert man tänker på det. Om vi känner oss trötta och orkes-
lösa finns det dessutom en risk att vi blir nedstämda och tap-
par ork även för annat i livet.

Ett exempel på vad den här stressen leder till är att våra tan-
kar blir allt mer känslostyrda.

— I vanliga fall, när vi träffas, fångar vi upp och testar våra 
tankar mot varandra. Vi speglar oss i varandra och blir bekräf-
tade i ett ”så tänker jag också”. Nu när vi är isolerade får alla 

möjliga tankar fritt utrymme. Det blir lättare att tänka att det 
är mig det är fel på eller vad tyckte han egentligen? Vi blir upp-
slukade av våra känslor. 

Och hur undviker man de tankevurporna?
— Genom att stanna upp och fundera över vad det är vi fak-

tiskt tänker. Drar jag förhastade slutsatser? Finns det fler sätt 
att se på situationen? Vad skulle någon som vill mig väl säga till 
mig just nu?

Vi håller avstånd, använder handsprit och munskydd, vistas 
ett begränsat antal i butiken samtidigt. Och så vidare. Men 
vilka strategier finns för att vi ska må okej inuti? Sådant pratas 
det inte så mycket om, tycker Mirjam Hellgren.

— Det finns flera saker vi kan göra. Som att alltid utgå från 
nuläget, inte från det önskade läget. Fråga dig vad som är en 
må bra-aktivitet för dig och vad som kan vara en variant på 
det idag? Vi kan inte ses på samma sätt men du kan ringa en 

”Fråga dig vad som är en må bra-aktivitet för dig  
och vad som kan vara en variant på det idag?”

Ha koll på vad som får dig 
att må bra – och försök 
hitta sätt att utföra aktivi-
teten, trots pandemin. Själv 
får psykologen Mirjam Hell-
gren energi av att musicera. 



kompis i morgon, skicka ett sms till en annan vän. Gör det 
överkomligt och planera in det.

Även om vi hela tiden tvingas justera våra planer är det vik-
tigt, menar hon, att vi har saker att se fram emot.

— Sätt inte livet på on hold, på paus. Vi behöver varken gilla 
eller hata läget, men vi behöver lära oss att acceptera det. 

BLIR DET en enda stor fest när vi är tillbaka i ”det normala” igen 
( jo, vi tecknar lätt citationstecken i luften eftersom vi kanske 
inte vågar något annat)? Är allt över när det är över?

— Vi reagerar väldigt olika vid kriser. En del går ur en kris med 
nya idéer och andra går ur en kris sänkta, stressade och med 
ångest. Det kan mycket väl komma en trötthet i efterhand.

Så vad ska vi tänka på då?
— Gör en check med dig själv: var är jag, hur mår jag? Är jag 

glad, ledsen, trött eller fylld av energi? Är det bara att gasa 
eller behöver jag ta hand om mig själv? Om du vet var du har 
dig själv är det lättare att veta hur du ska ta hand om dig själv.

Kön till kassan blir lång när det ska hållas ett par 
meters avstånd. Du lägger till slut upp varorna 
på rullbandet. Kassörskan bakom plexigla-
set ler, du rättar till ditt munskydd. Det är 
fuktigt där innanför, det kliar på näsan. 
Inte nysa nu. Inväntar att personen 
framför packat klart sina varor. Går 
med kassarna mot utgången, under 
skyltarna i taket som ger hopp om 
nya tider, ”Tillsammans kan vi 
bromsa smittan”. 

 NR 2 2021   11SVENSKA KYRKAN ÖREBROSVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Svenska kyrkan tar varje dag emot 
människor som behöver någon att prata 
med. Under pandemin har fler än någonsin 
sökt hjälp. 

Det handlar mycket om en oro för den egna och anhö-
rigas hälsa, för ekonomin — ja, för situationen i hela 
världen. Och så handlar det om ensamheten, säger Per 
Pettersson som är universitetspräst i 
Örebro:

— När du går och ältar saker själv 
blir det jobbigare och större. Får 
du dela din oro med någon blir 
det lättare, då kommer det in lite 
ljus.

Svenska kyrkans samtals- och 
krisstöd Jourhavande präst har 
under pandemin fått utöka sina tele-
fon- och chattider eftersom behovet  
är så stort. 

— Det här är också en tuff tid för dem som drabbats av 
andra kriser under pandemin, då ditt sociala umgänge 
dessutom är begränsat. Någon nära anhörig kanske har 
dött, en relation avslutats eller så har du som student pre-
cis flyttat till en ny stad och inte känner någon.  

De som söker hjälp, vad råder ni dem till?
— Först och främst att se till de grundläggande behoven. 

Att komma ut i friska luften och röra på sig och att se till att 
man får i sig mat. Många behöver hjälp med att strukturera 
dagarna, att få något slags schema att hålla sig till.  

En dag i taget?
— Ja, verkligen. Det blir svårt att hantera nuet om du 

hela tiden är orolig för flera månader framåt och för hela 
världen dessutom. Vi uppmanar alla att påverka det de 
kan och att, så klart, hålla kontakt med familj och vänner.

När situationen lättar, hur tror du behovet 
ser ut då?

— Min känsla är att ännu fler kommer 
behöva hjälp och samtal när samhället 

öppnar upp. När vi befinner oss i en kris 
sätts försvarsmekanismer igång och 
hjälper oss att blockera det jobbiga. 
Det är när vi är ur krisen som vi behö-
ver samtal. Sorgen kommer ofta när 
vi inte är så oroliga längre.

”Ännu fler kommer 
att behöva hjälp”

Någon att  
prata med? 

Svenska kyrkan i Örebros  
präster eller diakoner:  

telefon 019-15 45 00  
(informationsservice)

Jourhavande präst: ring 112  
eller chatta via  

Svenska kyrkans webbplats 

Fem tips Det här kan du göra

1 TANKETROLL. När vi är oroliga och stressade uppstår 
lätt negativa tankar. Stanna upp och beskriv vad det är 

du tänker: ”Nu tänker jag att…”. När du gjort det kan du lätt-
are bedöma om du behöver lyssna på tanken. Vet du med 
hundra procent säkerhet att det du tänker är sant? Drar du 
förhastade slutsatser? Vad skulle någon som vill dig väl säga 
till dig just nu?

2 SÄTT UPP MÅL. Planerade grejer skjuts på och ställs in, 
men fortsätt att sätta upp mål. Du mår bra av att ha saker 

att se fram emot.

3 OMFAMNA NULÄGET. Utgå från nuläget, inte dröm- 
läget. Vad mår du bra av att göra och hur ser en variant  

av det ut idag? 

4 PLANERA. Vill du ringa eller videochatta med en vän? 
Planera in och påminn dig själv med en lapp, så att det 

verkligen blir av.

5 CHECKA DITT LÄGE. När du återgår till det mer normala, 
fråga dig själv hur du mår. Vet du var du har dig själv är det 

lättare att veta hur du ska ta hand om dig själv.

Per Pettersson.
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ENGLISH KONFA, padelkonfa, mu-
sikkonfa, sportfiskekonfa, gaming-
konfa — och så tio grupper till. 
Totalt erbjuder Svenska kyrkan 
i Örebro 15 grupper med olika 
teman och inriktningar.

2012 konfirmerades 146 konfir-
mander i Svenska kyrkan Örebro 
pastorat. 2019, sju år senare, var det 
230 stycken, och 227 ungdomar under 
pandemiåret 2020.

— Jag brukar säga att konfirmanderna 
får nycklar att ha med sig genom livet, 
säger församlingspedagog Therese  
Blixt. Ungdomarna beskriver konfan 
som kravlös på det sättet att man får 
vara den man är, man behöver inte pre-
stera och göra sig till. Och många hittar 
vänner för livet.

För många ungdomar blir konfir-
mandtiden en speciell period med nya 
kompisar, träffar och läger — och med 
viktiga samtal om livet, kärlek, rättvisa, 
tro, solidaritet, empati och hållbarhet. 
Samtal om vad det kan innebära att vara 
människa. 

UNDER PANDEMIÅRET 2020 var det 30 
procent fler kvinnor som tog sin första 
kontakt med Kvinnohuset Örebro, 
jämfört med tidigare år. Försäljningen 
av ”En annan mamma”-armband 
är därför extra viktig i år — och 
alla pengar går oavkortat till 
Kvinnohuset i Örebro.

Brottsförebyggande rå-
dets statistik för 2020 talar 
sitt tydliga språk. Förra 

året mördades mer än en kvinna i mån-
aden av en man hon hade eller hade 
haft en parrelation med, av någon hon 

en gång älskade. Den siffran 
borde vara noll. 

I år genomförs in-
samlingen En annan 
mamma för elfte året 
i rad och Svenska 
kyrkan är självklart 
med. Förra året drog 

insamlingen in nästan 100 000 kronor 
till Kvinnohuset i Örebro.

Mors dag är alltid ett viktigt datum 
för insamlingen, men det går självklart 
att bidra även efter det. 

LÄS MER om hur du kan få tag i  
armband på enannanmamma.se  
— eller swisha helt enkelt ett bidrag  
till Kvinnohuset på 123 589 74 91.

FOTO: AGNETA  
LARSSON

Våld mot kvinnor ökar  
— bry dig om en annan mamma

Elis, padelkonfirmand
Därför anmälde jag mig: För att jag 
ville testa något annorlunda.
Trodde innan: Att man skulle sitta 
och läsa en bibel i en timme efter 
padeln och läsa om Gud hela tiden, 
men det gör man inte alls utan det är 
väldigt kul och man får nya kompisar. 
Så blev det: Det blev helt annorlun-
da än vad jag hade trott, så om man 
tvekar så tycker jag att man ska testa 
alla fall.
Som konfatyp är jag: En som vill lära 
sig mer om kristendom och spela 
padel och få nya kompisar genom det.

Född 2006 eller 2007?  
Vi startar 15 konfa- 
grupper i höst!

FOTO: ULLA-CARIN  
EKBLOM

Anmäl dig!
 

Du hittar alla grupperna på  
svenskakyrkan.se/orebro/ 

konfirmand
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Den 27–28 augusti går Nerike 
Pride av stapeln i Örebro och 
Svenska kyrkan är självklart 
med – i höst för tionde året i rad.

— Svenska kyrkan ska vara en inklude-
rande kyrka där HBTQ-personer kan 
känna sig trygga och välkomna. Därför 
arbetar vi aktivt med att lyfta frågor 
om HBTQ och kristen tro lokalt här i 
Örebro, säger Anders Lennartsson, till-
förordnad kyrkoherde för Örebro 
pastorat.

— Vi är stolta över att vi 
har varit med sedan starten 
2012, i regnbågsparaden 
och med regnbågsmässa 
och olika föreläsningar. Vi 

Svenska kyrkan självklart 
med på Nerike Pride

Sänkt energiförbrukning 
och Örebrogalans presti-
gefulla energipris – men 
Örebro pastorat vill göra 
mer. Den 1 juni 2021 tillträd-
de Sara Bronner som ny 
hållbarhetsutvecklare för 
Svenska kyrkan i Örebro.

Tjänsten som hållbarhetsutvecklare 
i Örebro pastorat är ett nyinrättat 
tvåårigt projekt och handlar 
om att driva utvecklingen 
av pastoratets hållbar-
hetsarbete, att skapa 
engagemang och ta 
fram strukturer för en 
hållbar verksamhet. 
Rollen är därför både 
strategisk och operativ, 
där uppgifterna växlar 
mellan planering/utveckling och 
stöd i konkreta omställningsprojekt. 

Rekryteringsarbetet pågick i våras  
och i maj stod det klart att Sara Bron-
ner tilldelats tjänsten. Sara är utbil-
dad miljöekonom och har arbetat 
länge med klimat- och hållbarhetsfrå-
gor i många olika roller. Efter att ha 
varit hållbarhetskonsult i Stockholm 
flyttade hon tillbaka till Örebro 2009 
och jobbade som miljöcontroller i 
Region Örebro län. De senaste åren 
har hon drivit ett eget företag med 
fokus på utbildning och rådgivning i 
miljö- och hållbarhetsfrågor. 

— Jag är oerhört glad över att nu 
få bli en del av Svenska kyrkan och 
det arbete som bedrivs med kyrkans 
färdplan för klimatet på alla nivåer, 
säger Sara Bronner. Det finns ett 
stort klimatengagemang i organi-
sationen redan. Jag hoppas kunna 
bidra till att sätta ännu mer fokus på 
klimatfrågan och att vi tillsammans 
når målet att ha en klimatneutral 
verksamhet senast 2030. 

JENNY HOLMBERG

Sara Bronner 
ska utveckla 
hållbarheten

Sara Bronner.

Karl Magnus  
Jansson.

har sedan fortsatt som aktiv arrangör 
under festivalen sedan 2019 då Nerike 
Pride tog över stafettpinnen efter Öre-
bro Pride.

Årets program innehåller bland annat 
regnbågsorgel med kyrkomusikern 
Karl Magnus Jansson i S:t Nicolai kyrka 
— och en digital frågesport där du har 
chans att vinna Sonny Larssons smått 
legendariska regnbågstårta. Sonny som 
till vardags jobbar vid Svenska kyrkans 
Café Nikolai bakar sedan vinnartårtan 

på beställning. Du hittar hela pro-
grammet på svenskakyrkan.se/

orebro/hbtq.
CECILIA ANDERSSON

Regnbågskon-
serten med Karl 
Magnus Jansson, 
”Händel till schla-
ger – musik som 
berör”, livesänds 
på Facebook.

Nerike Pride 2021
Årets tema är ”Då, nu och sen”. Sveri-
ges första marsch för homosexuellas 
rättigheter genomfördes faktiskt  
i Örebro för precis 50 år sedan,  
den 15 maj 1971.

Regnbågskonserten ”Händel till 
schlager – musik som berör” med  
Karl Magnus Jansson på orgel sänds på 

Facebook från S:t Nicolai kyrka,  
lördagen den 28 augusti klockan 10.30.

Svenska kyrkans digitala frågesport 
med chans att vinna fina priser (bland 
annat Sonny Larssons regnbågstår-
ta) finns på svenskakyrkan.se/orebro 
under hela festivalen.
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Tävla och vinn biobiljetter!
Vid kyrkovalet den 19 september får Svenska kyrkans med-
lemmar välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra 
åren. Hur gammal behöver en medlem vara för att få rösta? 
Om du vet svaret har du chans att vinna två biobiljetter! 

Medlemmen ska:

1.  ha fyllt 16 år senast på valdagen 
X. ha fyllt 18 år senast på valdagen 
2.  ha fyllt 20 år senast på valdagen 

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 vinster i potten. Lycka till! 

Grattis!
Ingrid Bjarnelid, Lars-Erik Svärd, Elisabet Bouvin och Sofia Azam som svarade rätt i förra numrets tävling och vann presentkort  
eller en hemlig presentkorg från Ateljé Återbruk.
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INTE MÅNGA AV OSS vaknar numera på morgonen av en 
galande tupp i hönsgården. Istället vaknar vi med hjälp av 
atomur som med exakt precision anger tiden och startar 
väckningsalarmet. Men hur vaknade man i tid förr?

Från antiken berättas om vattenväckaruret, ett kärl som 
långsamt fylldes under natten och rann över i ansiktet på den 
sovande när det var dags att vakna. På 700-talet skapades 
i Kina ett urverk som visade tiden såväl som planeternas 
banor. Med marionetter och gonggong markerades timmar-
na. På medeltiden användes ljus med inbäddade metallkulor 
som skramlade ner på ett fat allt eftersom vaxet smälte 
– säkert en god väckningshjälp i klostren där man skulle be 
dagens första bön tidigt i ottan. 

SÅ SMÅNINGOM utvecklades mekaniska klockor för hem-
mabruk. Med industrialiseringen blev behovet av att passa 
tiden allt större och därmed också uppfinningsrikedomen. 
Vad sägs om engelsmannen Levi Hutchins väckarklocka från 
år 1787 som bara kunde ringa klockan fyra på morgonen varje 
dag? 

Kanske föredrar du den 13-årige Gustaf Dahléns väck-
arklocka från 1882, som en kvart före väckningstid tände 

tändstickan som startade gasolinlampan 
som i sin tur värmde kaffepannan. På så vis 
vaknade han upp i ett ljust rum med alldeles 
nykokt kaffe vid sängen!

Sedan 1950-talet finns också den välsig-
nade funktionen snooze på många väckar-
klockor, där du tillåts att somna om en liten 
stund till …

EVA VON WALTER

  Numrets pryl:
  Väckarklockan 

Tävling!
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Inför kyrkovalet: ställ din fråga  
till de förtroendevalda på webben
Sex nomineringsgrupper stäl-
ler upp i valet till kyrkofullmäk-
tige i Örebro pastorat. Vill du 
veta vad de olika grupperna 
tycker i en särskild fråga? Ställ 
din fråga via vår webb.
Ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 
15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, 
insatser för att hjälpa människor under 
pandemin, öppna förskolor, besök 
hos gamla och ensamma, stöd till dem 
som är kris eller i sorg — och visste du 

att Svenska kyrkan gav 2,5 miljoner 
kronor i stöd till Örebro Stadsmission 
under 2020?

Allt detta är möjligt tack vare kyr-
kans medlemmar — och det är också 
medlemmarna som röstar om vad kyr-
kan ska prioritera i framtiden. Därför 
är kyrkovalet den 19 september 2021 
ett viktigt val. Röstberättigad är den 
som är medlem i Svenska kyrkan och 
har fyllt 16 år senast på valdagen.

I år ställer sex nomineringsgrupper 
upp i valet till kyrkofullmäktige i Öre-

bro: Arbetarepartiet socialdemokra-
terna, Borgerlig samverkan i Örebro 
pastorat, Frimodig kyrka, POSK (Par-
tipolitiskt obundna i Svenska kyrkan), 
Sverigedemokraterna och Vänstern i 
Svenska kyrkan.

Går du runt med en fråga som du 
vill ställa till nomineringsgrupperna? 
Skicka in den på svenskakyrkan.se/
orebro/nyheter/dinfragakyrkoval. Där 
kan du också läsa andras frågor — och 
de förtroendevaldas svar.

JENNY HOLMBERG

— Grundtanken är att det finns ett värde 
i att äldre och yngre möts i vardagen, 
säger David Lennermark, vd för Svenska 
kyrkans bostäder i Örebro AB. 

Totalt handlar det om 38 lägenheter, 
varav 16 blir studentlägenheter. I fastig-
heten finns också gemensamma utrym-
men, som blir naturliga mötesplatser 
mellan generationerna.

FÖRSLAGET SOM Svenska kyrkans bostä-
der i Örebro arbetar med har utvecklats 
av arkitektbyrån AART och innebär tre 
huskroppar sammanbyggda med Almby 
församlingshem via en inglasad gång. 
Genom en loftgång går det enkelt att ta sig 
mellan huskropparna och till ett gemen-
samt vardagsrum, där det finns ett min-

Svenska kyrkans bostäder 
i Örebro kommer bygga ett 
generationsboende för studen-
ter och äldre i Almby kyrkpark. 
Det står klart sedan Örebro 
pastorats kyrkofullmäktige sa 
ja till byggplanerna den 25 maj.

Generationsboende för studenter 
och äldre i Almby kyrkpark

I kyrkparken finns en  
utställning om projektet. 

Det går också att läsa mer 
på svenskakyrkan.se 

/orebro/nyheter/ 
generationsboende

Nyfiken?dre kaffekök och plats för 50 sittande. 
— Byggprojektet finansieras helt av 

bostadsbolaget. Kostnaderna påverkar 
alltså inte Svenska kyrkans ordinarie 
verksamhet, säger David Lennermark.

Under tidig höst tas anbud in från flera 
byggföretag. Planen är att boendet ska 
vara inflyttningsklart våren 2023. 

 
 JENNY HOLMBERG



FYRA FRÅGOR till Anna Forsström,  
diakon i Svenska kyrkan som jobbar  
på Universitetssjukhuset i Örebro. 

Vad är det för stöd ni ger personalen  
på USÖ?

—  Sjukhuskyrkan finns alltid för pa-
tienter, anhöriga och personal på USÖ 
men under pandemin har jag och andra 
funnits som ett extra stöd för medar-
betarna på vissa vårdavdelningar, fyra 
dagar i veckan. Vi rör oss i fikarummet 
vid personalskiftet på eftermiddagen 
och erbjuder både enskilda samtal och 
samtal i grupp. 

— Vi ska komma ihåg att personalen 
jobbat otroligt hårt under lång tid och 
att det kostar på. Samtidigt upplever jag 
att det finns en fin kollegial anda, man 

ställer upp för varandra, hjälps åt och 
tar i extra där det behövs. Vardagshjäl-
tar!

Vad kan samtalen handla om?
— Arbetssituationen, pandemin, 

stress, känslan av att vara otillräcklig. 
Samtal med oss från kyrkan kommer 
ofta in på existentiella och andliga frågor 
om liv och död och där kan vi hjälpa till 
att sätta ord på det som är svårt att prata 
om. Men ibland är det skönt att bara 
prata om något annat, alltså helt vardag-
liga saker.

Hur kom insatsen till?
— Frågan kom från sjukhusledningen 

efter att man bedömt arbetssituationen 
som mycket ansträngd. Vi sa självklart 

ja. Pandemin innebär ett ökat behov 
av andligt och existentiellt samtalsstöd 
och Sjukhuskyrkan och Svenska kyrkan 
har haft ökad beredskap vid sjukhuset 
under hela pandemin.

Varför gör kyrkan det här?
— Vi vill vara medvandrare i männi- 

skors vardag — i glädje, sorg och kris. 
Präster och diakoner har en unik posi-
tion som själavårdare: Vi för inga jour-
naler, har tystnadsplikt och är kostnads-
fria. Till Sjukhuskyrkan kan man komma 
oavsett tro eller ideologi och jag ser hur 
vår närvaro på sjukhuset gör att det blir 
lättare att greppa tag i någon och be om 
hjälp, att man vågar ta första steget och 
söka stöd.
 CECILIA ANDERSSON
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Vadå stöd för  
personalen på USÖ?

 Anna Forsström  
ger samtalsstöd till 
personalen på USÖ.

 ”Vi vill vara  
medvandrare  
i människors  
vardag — i glädje, 
sorg och kris.”

Du ser till att patienter,  
anhöriga och personal  

vid Universitets- 
sjukhuset i Örebro  

får stöd. Tack!

Medlem i  
Svenska kyrkan?


