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”Därför bytte  
jag yrke efter 50”

Matti Tordsson sadlade om och blev präst:

TEMA:  
Vägval

hoppfulla
satsningar 
i Örebro4

Drop in-dop
i 8 kyrkor 
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Krönika

Vändkors  
och dop
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HAR DU fastnat i ett vändkors? Du kan inte 
gå tillbaka, du kan bara ta dig framåt. Så är 
det med avgörande vändpunkter eller kri-
ser. Det finns bara en väg att gå — framåt. 

Under sommaren har vi enskilt och 
kollektivt fått vara med om händelser och 
besked som gjort att vi har fått nyorientera 
oss. I alla avgörande situationer finns ingen 
väg tillbaka. 
Vi måste gå 
igenom de 
dörrar som 
livet öppnar, 
annars kom-
mer vi inte 
vidare. 

Det kan 
vara utmanande att tänka så, men alla som 
arbetar med sorg och kriser vet att den som 
inte får hjälp att ta sig igenom livets utma-
ningar kan drabbas av bitterhet och miss-
mod. Livet levs framåt, men tar näring i det 
vi förstått av det vi gått igenom. 

DOPETS LIVSMÖNSTER handlar om att 
vandra genom död till liv, genom sorg till 
tröst och genom ångest till acceptans.  
I varje avgörande ögonblick är Gud med 
oss, men ibland behöver vi någon som  
guidar oss, uppmuntrar oss, bär oss.  
I kyrkan finns många som är vana att möta 
livets och trons frågor. Ta en kontakt. Till-
sammans kan vi hjälpas åt att inte fastna i 
vändkorset.

”Livet levs fram-
åt, men tar  
näring i det vi 
förstått av det  
vi gått igenom.”

MÅNGA TYCKER att den berömda 
Mosjömadonnan har en bister upp-
syn. Kanske var det därför vi fick 
så många glada tillrop över filmen 
där hon sjunger duett med kyrko-
musiker Joakim Arenius. Låten? 
Don’t worry, be happy. Du hittar 
den på Facebook 
och Instagram 
(Svenska kyrkan i 
Örebro).

Fyra exempel:  
Så bryter kyrkan ensamheten  s 8

Levi Rönnberg:  
Därför röstar jag i kyrkovalet s 11

Drop in-dop:
Dags för stora dopdagen  s 12

Tävla och vinn biobiljetter   s 14

Så blev kyrkans sommarsatsning  
för barnfamiljer s 16

I detta nummer:

”Mitt i sorgen fanns  
det mycket sympati,  

deltagande och värme.”
Matti Tordsson,  

nybliven präst 

 sid 4

ANDERS 
LENNARTSSON
tf kyrkoherde

Don’t worry, be happy



ENKÄT:  CECILIA ANDERSSON

Sommaren är över och varda-
gen är här. Det är lätt att tillva-
ron bara rullar på, utan pauser 
och tid för återhämtning. 
Behöver du tid för dig själv och 
ditt inre? Kom på spa för själen 
i Adolfsbergs kyrka! 

Svenska kyrkans populära ”spa för sjä-
len”-dagar är tillbaka efter uppehållet 
under pandemin. Upplev en dag av still-
het och tystnad där du får utrymme för 
egen eftertanke. Spa för själen arrange-
ras lördagarna 2 oktober och 20 novem-
ber klockan 9—15.30 och under dagen 
får du vara med om meditation och bön 
och kan måla, läsa, gå pilgrimspromena-
den i trädgården eller bara vila. 

Spa för själen kostar 150 kronor per 
tillfälle och då ingår lunch och fika. Läs 
mer om spa för själen, retreat och pil-
grim och anmäl dig på svenskakyrkan.
se/orebro/retreat — var rädd om dig.

Mer för dig som längtar 
efter stillhet
● RETREAT. Att vara i retreat innebär att 
dra sig undan vardagens alla ljud, all kom-
munikation och all stress för att i tystnad 
få lyssna till sitt hjärta och till Gud. Flera 
gånger per år arrangerar Svenska kyrkan 
retreater vid kursgården Solliden. Du som 
är medlem i Svenska kyrkan och bor i 
Örebro pastorat betalar det reducerade 
priset 800 kronor för en retreathelg med 
helpension, övriga betalar 3 377 kronor. 

Höstens retreater på Solliden:  
10–12 september och 15–17 oktober.

● PILGRIMSVANDRING. Gå tillsammans 
med andra i tystnad. Exempelvis lördagen 
den 25 september i naturreservatet Oset 
och Rynningeviken, med vandringsledaren 
och prästen Björn Helgesson. 

Den 15 och 16 november arrangerar vi 
tvåspråkiga pilgrimsdagar vid Solliden, på 
svenska och finska, som leds av prästen 
Johanna Suban.

Snart startar våra 
konfagrupper!
FÖDD 2006 ELLER 2007? I höst star-
tar våra församlingar 15 konfagrupper 
över hela Örebro – stora och små, med 
olika teman och inriktningar och på 
olika veckodagar. Nyfiken? Det borde 
du vara. Allt fler vill konfirmera sig hos 
Svenska kyrkan i Örebro och 
våra tidigare konfirmander  
är jättenöjda. 

På webben kan du 
anmäla dig och se bilder 
och film från den stora 
”Inte som du tror”-festen 
som hölls den 27 augusti 
på flera platser i Örebro. 

Vilket är ditt  
viktigaste vägval?
Rikard Lekander, konstnärlig  
ledare Örebro teater

– Att ta steget från 
att ha en trygg 
anställning som 
skådespelare 
på Dramaten till 
att våga satsa 
på en karriär som 
frilansande regissör. 
Det krävdes mod och var 
skrämmande, men jag har aldrig ång-
rat det. Hade jag inte gjort det hade 
jag aldrig upplevt alla fina möten med 
kollegor på teatrar i hela landet. Jag 
hade heller aldrig blivit konstnärlig 
ledare.

Eva Eastwood, 
artist

– När jag bestäm-
de mig för att leva. 
Följa drömmen och 
inte strömmen.

Ulrika Mohlin, artist och konstnär 
under namnet Mohlavyr

– Jag stod inför ett 
husköp en gång. Jag 
såg hur jag kunde 
leva ut alla dröm-
mar i det, ordna 
festival, kurser, ska-
pa musik och konst. 
Men det hade såklart 
ett pris även utöver budet, 
och det var valet om livsstil, att behö-
va säkra ekonomin och kompromissa 
med musiken. Det blev aldrig något 
hus, men det blev senare en låt...

Fredrik Karlsson, direktor  
för Örebro Stadsmission

– Jag försöker göra 
mitt livs viktigaste 
vägval varje dag: 
Att välja att lita på 
att Gud är mig nära 
och vill mig väl. Sen 
lutar jag mig mot 
den tron för att klara 
dagens utmaningar.
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Hitta lugnet i höst  
— prova ”spa för själen”
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Anmäl dig!
Läs mer på  

svenskakyrkan.se/ 
orebro/konfirmand 
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Livskriserna 
öppnade vägen 
för Matti  

Matti Tordsson är nu pastors- 
adjunkt i S:t Nicolai kyrka i 
ett år framåt. Alla nyvigda 
präster anställs först som 
pastorsadjunkt, då de också 
får regelbunden handledning. 
Adjunktstiden pågår ett år  
och efter det är prästen be- 
hörig till andra prästtjänster  
i Svenska kyrkan.
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TEXT: GUNNAR SUNDELL   FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

VÄGEN TILL prästvigningen blev både lång och 
slingrande för Matti. Den kristna tron fanns 
inte i barndomshemmet i Växjö, men när Matti 
gjorde vapenfri värnplikt fick han nya vänner 
som var troende.

— För mig blev det en tydlig riktningsförändring i livet. Efter 
lumpen var jag trafiklärare i ett par år, men sedan fick jag en 
tjänst som ungdomsledare i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Efter 
två år ville jag förkovra mig, lära mig mer om teologi, så jag 
började studera vid Örebro Missionsskola.

Våren 1998 var den tre år långa utbildningen klar.  

Som framgångsrik företagare  
i IT-branschen gnagde en fråga 
i Matti Tordssons huvud. Skulle 
han ha blivit präst i stället? Två 
stora livskriser ställde frågan på sin 
spets. Den 12 juni besvarades den 
med ett tydligt ja när han präst- 
vigdes i Strängnäs domkyrka.

Matti  
Tordsson

Ålder: 54 år.  Familj: Frun Petra och  
barnen Klara 19 år, Elsa, 17 år och Stina, 14 år  

samt valpen Tjippen, en Shetland sheepdog.   
Bor: På Ladugårdsängen.  Aktuell som: Ny pastors-

adjunkt i Nikolai församling.  Gör på fritiden: ”Jag 
gillar att träna, framför allt löpning och simning. Sedan 
gillar jag att vara ute i naturen, gärna i Tiveden där vi 
har en stuga. Och så är jag fascinerad av schack, följer 
turneringar på nätet, spelar mot datorer och löser 

schackgåtor.”  Okänd talang: ”Haha, jag kan säga 
vilken veckodag ett datum är. Jag är mest inkörd 

på 2021 nu, men får jag bara lite extra tid på mig 
kan jag säga veckodag för vilket datum du 

vill under 1900-talet. Lite nördigt, men 
ibland är det praktiskt också.”
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— Jag räknade inte med att få svar i eldskrift precis, men kan-
ske få en upplevelse som jag kunde tolka som ett svar. 

Matti fick inget svar på sina böner. Han jobbade vidare — pe-
riodvis hängivet, periodvis håglöst — gick ner i arbetstid och 
tränade mycket. Då inträffar livskris nummer två.

— Vår yngsta dotter, Stina, fick cancer 2015. En väldigt 
svårbehandlad form av leukemi och under tre års tid levde vi 
bokstavligen nära döden nästan varje dag. Det var en extrem 
prövning för alla. Själv kunde jag inte ens be min dagliga afton-
bön under den första tiden av hennes sjukdom. Jag kände mig 
så övergiven, även om jag inte förlorat tron.

Mitt i sjukdomsperioden (Stina är i dag återställd från leu-
kemin), går Matti i terapi hos S:t Lukas-stiftelsen. Under ett 
samtal med terapeuten, frågar hon varför han egentligen inte 
blev präst.

— Jag berättade att jag inte fått något tecken. Då sa hon: ”Vad 
behöver du för mer tecken, än den sorg du bär över att du inte 
blev präst?”

Matti kunde förverkliga sin dröm, att bli frikyrkopastor. Pro-
blemet var bara att han under det sista året närmat sig Svenska 
kyrkan och den evangelisk-lutherska traditionen.

— Jag var villrådig och funderade på att bli präst i Svenska 
kyrkan i stället. Men inte direkt, jag ville lära känna kyrkan 
först.

TOLV ÅR senare, 2010, är Matti Tordsson en framgångsrik före-
tagare i IT-branschen. Efter studier i systemvetenskap startade 
han företaget TelliQ i Arboga tillsammans med några kollegor. 
Under en period har han dessutom varit vd för ett vårdföretag, 
ägt av hans mor, med ett sjuttiotal anställda. Då inträffar livs-
kris nummer ett.

— Min bror, som jag alltid haft en tät kontakt med, drabba-
des av psykisk ohälsa som till slut ledde till att han begick själv-
mord. Det var en mycket tung period med många existentiella 
frågor. I mina dagliga böner ställde jag frågan om jag skulle 
studera till präst.

Swimrun är en av 
alla sporter som 
Matti håller på 
med. ”Träningen 
ger mig balans. 
Jag mår psykiskt 
bra av att träna.”

”Min livserfarenhet 
är min stora tillgång. 

Jag bottnar i frågor som 
rör både glädje och sorg, 
utan att jag för den skull 

behöver bli för privat 
med mina egna  

upplevelser.”
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Flygolyckan:
Kyrkan fylldes av 
sorg och värme
Flygolyckan vid Örebro flyg-
plats den 8 juli, som krävde 
nio dödsoffer, skapade ett 
akut behov att bearbeta 
chocken och sorgen.
Örebro pastorat beslutade snabbt 
att redan dagen efter bemanna S:t 
Nicolai kyrka från morgon till kväll 
— och mitt i sorgearbetet fanns pas-
torsadjunkt Matti Tordsson.

— På fredagen kom det cirka 400 
personer till kyrkan, mot vanligtvis 
ett hundratal. Jag och diakonen Le-
naMaria Brunhoff hade 15—20 sam-
tal vardera, allt från kortare möten 
till längre existentiella samtal, säger 
Matti Tordsson.

För de närmast sörjande fanns 
det krisgrupper för olika typer 
av stöd. Kyrkan öppnades för alla 
andra som sökte tröst och gemen-
skap samt möjlighet till själavård.

— Många kom med blommor som 
lades både vid altaret och utom-
hus. Vissa hade behov av att prata, 
andra kontemplerade i ensamhet 
och några grät. Det var väldigt fint 
och värdigt. Och mitt i sorgen fanns 
det mycket sympati, deltagande 
och värme.

Behovet av att söka sig till S:t 
Nicolai kyrka efter flygolyckan höll 
i sig hela helgen. Under lördagen 
kom 500 besökare och på söndagen 
350 besökare. Präster från andra 
församlingar i Svenska kyrkan och 
pastorer från frikyrkoförsamlingar 
hjälpte till med att bemanna kyrkan. 

— Haha, så klokt. Som en Yoda!
Dagen efter kontaktade Matti Tordsson Strängnäs stift, 

studierna påbörjades, han sålde sin del i TelliQ och nu i juni, 
efter två och ett halvt års kompletterande teologiska studier, 
prästvigdes han.

— Jag är uppfylld av längtan att komma ut i tjänst, säger han 
med eftertryck.

ATT HAN passerat 50 år med råge när han prästvigs, ser han 
inte som en belastning. Tvärtom.

— Min livserfarenhet är min stora tillgång. Jag bottnar i 
frågor som rör både glädje och sorg, utan att jag för den skull 
behöver bli för privat med mina egna upplevelser.

Och nu har han omformulerat frågan till sig själv, även om 
den ställs allt mer sällan. Nu lyder den i stället: gjorde jag fel 
som inte blev präst tidigare?

— Det får jag aldrig något svar på. Men jag är väldigt motive-
rad och nöjd över att jag till slut blev präst!

Inför prästvig-
ningen i Strängnäs 
domkyrka sydde 
Mattis fru Petra 
en grön stola (det 
band som bärs över 
axlarna vid guds-
tjänst) till honom 
av återvunna tyger.
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Kyrkoval 2021

SVENSKA KYRKAN i Örebro har ett rikt 
och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyr-
kor och kapell, över 30 körer, ett stort 
konsertutbud,  men också ett omfat-
tande socialt arbete, för alla åldrar. Det 
är möjligt tack vare Svenska kyrkans 
medlemmar i Örebro. 

Här är fyra hoppfulla exempel på 
hur du som medlem är med och gör 
skillnad.

Allt detta är möjligt  
— tack vare Svenska  
kyrkans medlemmar

Kyrkovalet den 19 september handlar om Svenska kyrkans 
framtid. Vad vill du att medlemsavgiften ska gå till?  
Hur möter kyrkan nöden på bästa sätt? 

Kontakt med gamla 
och ensamma

2 Ett vanligt år besöker Svenska 
kyrkan regelbundet olika typer av 
vård- och seniorboenden i Örebro. 

Under pandemin har kyrkan fått sköta 
kontakten med gamla och ensamma på 
andra sätt — till exempel musikstunder 
ute på gården, telefonsamtal och blom-
hälsningar.

Kyrkomusikerna Karl Magnus Jansson 
och Marie Spångberg besökte vårdbo-
endet Södermalmshemmet för att spe-
la och sjunga ute på gården. 

FO
TO

: C
EC

IL
IA

 A
N

D
ER

SS
O

N

Hjälp under  
pandemin

1 Pandemin förde med sig sjukdom 
och dödsfall men också fysisk iso-
lering, ensamhet, arbetslöshet och 

ekonomisk utsatthet. Svenska kyrkan 
mötte allt detta, via människor som 
drabbats, och hade en rad stödsamtal — 
även utomhus!

Diakonen Charlotta Hansdotter ledde 
satsningen ”Gå för själen” och är en av 
alla själavårdare som erbjudit stödsam-
tal utomhus i pandemin. 
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Fler exempel... 
... på hur du som medlem är med  
och gör skillnad hittar du på  
svenskakyrkan.se/orebro/medlem
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När kan jag rösta?
Röstningsperioden startar den 6 sep-
tember och avslutas på valdagen den 
19 september. Du förtidsröstar innan 
valdagen i pastoratets församlingar 
eller i Kyrkans hus på Storgatan 27  
i Örebro. När du förtidsröstar väljer  
du den församling som ligger bäst  
till eller som du tillhör. Ta med legiti- 
mation och röstkort.

Informationsservice 
mitt i stan
Hos informations-
service i Kyrkans 
Hus på Storgatan 
27 är förtidsröst-
ningen öppen  
kl. 10–18 på varda-
gar och kl. 10–14 på 
lördagar. Dessutom är 
det kvällsöppet onsdagen den  
8 september och torsdagen den  
16 september till kl. 20. Informations-
service håller också öppet för förtids-
röstning på valdagen den 19 september 
kl. 8–10 och kl. 12–20.

Stöd till hemlösa  
och utsatta

3 Under 2020 gav Svenska kyrkans 
medlemmar 2,5 miljoner kronor 
i bidrag till Örebro stadsmissions 

viktiga arbete. Dit hör bland annat Mat-
centralen som hjälper människor som 
inte har mat för dagen. Matcentralen 
möter 600 personer varje vecka.

Safder Ali Qadiri från Örebro Stadsmis-
sion. Människor som inte har mat för 
dagen kan hämta det på Matcentralen.
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Stöd för personalen 
på USÖ

4 Pandemin har inneburit ett ökat 
behov av andligt och existentiellt 
samtalsstöd för patienter, anhöriga 

och personal på Universitetssjukhuset i 
Örebro. Därför har Sjukhuskyrkan och 
Svenska kyrkan ökat beredskapen vid 
sjukhuset under hela pandemin och er-
bjudit extra samtalsstöd till personalen.

Diakonen Anna Forsström har funnits 
som samtalsstöd för personalen på 
USÖ under pandemin.
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Förtidsrösta  
6—11 sep  

och 
13—18 sep

Rekordmånga röstade i kyrkovalet 2017 i Örebro. Även förtids-
röstningen slog rekord – 2 739 personer valde att förtidsrösta 
i Örebro pastorat fram till dagen före valet, jämfört med 695 
personer valet dessförinnan. Det här valet utökar Svenska  
kyrkan öppettiderna för att göra det ännu enklare.
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Ytterligare sju ställen 
där du kan förtidsrösta
Utöver informationsservice, kan du 
även förtidsrösta på ytterligare sju ställ-
en i pastoratet. Majoriteten av dessa 
har öppet på vardagarna kl. 10–14 och 
lördagarna kl. 10–14 samt kvällsöppet 
kl. 16–20 onsdagen den 8 september 
och torsdagen den 16 september.

Platser för förtidsröstning är:
● Adolfsbergs kyrka, Glomman 127
● Almby Prästgård, Almbyvägen 4
● Längbro församlingshem,  
    Församlingsvägen 4
● S:t Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33
● Prästgården i Nikolai församling,  
    Nikolaigatan 8

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar 
har öppet för förtidsröstning på kvälls-
tid, måndag till torsdag kl. 16–19 samt 
lördagen den 18 september kl. 10–14.

Platser för förtidsröstning är:
● Edsbergs kyrkskola, Fjugesta
● Mosjö församlingshem,  
    Prästgårdsvägen 34
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Kyrkoval 2021

BOENDE I Örebro pastorat har fem olika 
sätt att rösta. Förutom möjligheten att 
rösta på valdagen finns förtidsröstning 
— och har man inte den möjligheten går 
det i stället att rösta genom post eller bud. 

Nytt för i år är pastoratets boknings-
bara ambulerande röstmottagning, ett 
team som kommer hem till personer 
som inte kan besöka vallokal/förtids-
röstningslokal på grund av all-
varlig sjukdom eller ålder 
(bokas via kontakt med 
informationsservice, te-
lefon 019-15 45 00).

— Det är ett alternativ 
för den som inte kan 
ta sig till vallokalen eller 
har möjlighet att rösta 
via post eller bud, säger 
Annelie Martinsson, 
valansvarig hos Svenska 
kyrkan i Örebro. Det gör 
vi för att tillgängliggöra 
kyrkovalet för alla. Teamet som åker ut 
är utrustade så att röstningen ska kunna 
genomföras på ett smittsäkert sätt.

INFÖR KYRKOVALET har Örebro pastorat 
även utökat öppettiderna och flera val- 
lokaler har tillkommit. 

— Vi har fem nya vallokaler öppna på 
valdagen den 19 september, så några 
örebroare kommer få närmare till sin 
valurna jämfört med förra kyrkovalet. 
Vi satsar också på fler valförrättare och 
har utökat öppettiderna för vallokalerna 
och vid förtidsröstningen. Allt för att 
göra det smidigt för dig som tar ställning 
och går och röstar.

2017 röstade 10 438 personer i kyr-

kovalet i Örebro pastorat, ett valdelta-
gande på 17,83 procent.

— Historiskt högt och faktiskt ett re-
kordval, men självklart hoppas jag att 
ännu fler medlemmar tar chansen denna 
gång — kyrkovalet innebär en viktig möj-
lighet att påverka Svenska kyrkans fram-
tid. Därför vill jag vill rikta ett stort tack 
till den som går iväg och gör sin röst hörd.

CECILIA ANDERSSON

Annelie  
Martinsson  
är ansvarig  
för kyrkovalet  
i Örebro  
pastorat. 

Så växlar Svenska  
kyrkan upp!
Fler vallokaler, generösare öppettider — och ett bok-
ningsbart mobilt team som kommer hem till den som 
inte kan besöka sin vallokal på egen hand. ”Det ska 
vara enkelt att rösta”, säger Svenska kyrkans Annelie 
Martinsson.

Utökade öppettider och mobilt röstningsteam

Rösta på  
valdagen

Gå till vallokalen som står 
på ditt röstkort. Ta med 
röstkort och legitimation. 
På röstkortet finns öppet-
tider för din vallokal.
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DU SOM har fyllt 16 år 
senast på valdagen och 
är medlem i Svenska 
kyrkan har rätt att rösta 
i kyrkovalet. Och Levi 
Rönnberg, 18 år, tvekar 
inte en sekund på frågan 
om han tänker rösta.

— Det ska jag absolut. Min bild är 
att äldre har mycket att säga till om 
i Svenska kyrkan. Men vi ungdomar 
är viktiga — och vi är en stor del av 
kyrkan. Vi deltar i och håller igång 
ungdomsarbetet, vi är med och 
hjälper till vid gudstjänster och 
en massa annat. Det är vi som är 
framtiden. Därför behövs de ungas 
röster i kyrkovalet.

Har du någon hjärtefråga i valet?
— Satsningar på unga. Jag har 

själv sett vad konfirmand- och ung-
domsgrupperna gör för människor, 
hur mycket de betyder. Det kan 
handla om tonåringar som kanske 
är lite vilsna och som genom ung-
domsverksamheten blir en del av 
en gemenskap och får nya vänner. 
 JENNY HOLMBERG

Levi, 18 år: ”Det är 
självklart att rösta 
— ungas röster  
behöver höras”

Tips: Debatt och  
frågor på webben
Måndagen den 30 augusti hade vi en 

debattkväll i Olaus Petri kyrka 
med Josefine Arenius som 

moderator. Missade du den? 
Kolla på den i efterhand! 
Vi livesände debatten på 
Youtube – och du hittar den 

även på svenskakyrkan.
se/orebro/kyrkoval. På våra 

kyrkovalssidor på webben finns också 
flera valfrågor som väljare skickat in och 
som representanter för de olika nomi-
neringsgrupperna svarat på.

 NR 3 2021   11

I kyrkovalet den 19 september väljer 
du vilken nomineringsgrupp som 
du vill ska leda Svenskan kyrkan in 
i framtiden genom att rösta till kyr-
kofullmäktige, stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet. Men valet fortsätter efter 
det, närmare bestämt under fyra 
söndagar i oktober — för 
då nomineras de per-
soner som ska sitta i 
församlingsråden i 
Örebro pastorats åtta 

olika församlingar.
En församling är beroende av 

medlemmarnas engagemang och 
som medlem i församlingsrådet har 
man möjlighet att tillsammans med 
församlingsherden vara med och 
påverka församlingens arbete och 
utveckling. Kanske vill du själv enga-
gera dig eller vet en person som du 
gärna vill se i ditt församlingsråd?

➤ MER INFORMATION om tid och 
plats för nomineringsmötet i din för-
samling – och vem som kan kandidera 
– hittar du på svenskakyrkan.se/ 
orebro/kyrkoval

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

Dags att ta parti!

Vilken är kyrkans viktigaste uppgift i 
dag? Vilken fråga drev nominerings-
grupperna inför valet för fyra år sedan — 
och hur har det gått med det löftet? 

Under försommaren tog frilansskri-
benten Gunnar Sundell pulsen på före-
trädarna för samtliga sex nominerings-
grupper. Det handlar om både person-
ligt engagemang och tuffa ekonomiska 
realiteter — och allt däremellan.  

➤ INTERVJUERNA I SIN HELHET  
hittar du på svenskakyrkan.se/ 
orebro/kyrkoval

Vi har tagit  pulsen på de sex 
nomineringsgrupper som  
ställer upp i valet till kyrko- 
fullmäktige i Örebro pastorat.

Nomineringsgrupperna 
som ställer upp är... 
● Arbetarepartiet  
     Socialdemokraterna
● Borgerlig samverkan  
      i Örebro pastorat
● Frimodig kyrka
● Posk (Partipolitiskt obundna  
      i Svenska kyrkan)
● Sverigedemokraterna
● ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan)

Val till  
tre nivåer

1. Kyrkofullmäktige:  
Ditt lokala val – vita valsedlar.

2. Stiftsfullmäktige
Ditt regionala val – rosa valsedlar.

3. Kyrkomötet:
Ditt nationella val – gula valsedlar.

FYRA  
SÖNDAGAR 
I OKTOBER
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”Nu kan vi fira 
dopet igen”

Drop in-dop i hela Örebro pastorat: 

Har du en sexmånadersbebis, en tvååring med spring  
i benen eller vill du som vuxen bli döpt? Nu bjuder vi  
i Svenska kyrkan in till stora dopdagen.
TEXT: MARIA WIDAR  FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

DET ÄR ungefär en timme 
kvar tills prästen Anders 
Lennartsson ska göra sig 
redo för dagens dop. En 
flicka på åtta månader 

ska döpas i S:t Nicolai kyrka och snart 
kommer ett mindre sällskap samlas vid 
dopskålen längst fram i kyrkan.

— Det har blivit det nya normala, att 
det är färre med på dopet. Precis som 
det nya normala är att barnen som 
döps snarare är ett år 
eller äldre och inte ett 
halvår som tidigare, 
säger Anders och 
skrattar vid minnet: 

— Nyligen hade vi 
en ettåring som gick 
till sitt eget dop. 

Det har varit en tid på 
paus för hela samhället 
och mycket av det vi har 
planerat och drömt 
om har vi tvingats 
avboka. Även dopen. 
Därför bjuder Örebro 
pastorat in till drop in-
dop lördagen 9 oktober, i 
åtta kyrkor.

— Man kanske inte har kunnat eller 
vågat under pandemin, men nu kan vi 
fira dopet igen. Det här blir ett sätt att 
tillgängliggöra det på nytt, säger prästen 
Sonya Wallentin.

Drop in-dop innebär, precis som det 
låter, att du inte behöver boka det i förväg. 

— Du behöver inte förbereda dig alls 
egentligen, det är bara att komma till 
någon av de åtta kyrkorna. Vill man låna 
dopklänning eller kåpa går det bra. Och 
eftersom de små barnen nu har hunnit 
bli stora har vi sytt upp ytterligare en 
storlek på dopdräkter, berättar hon.

PRÄST, MUSIKER och solist kommer att 
finnas på plats i kyrkorna. Vill du hellre 
fira dopet i annan miljö, som hemma 
i trädgården, tar sig ett ambulerande 
dop-team till er i stället.

Drop in och dop, går det verkligen 
ihop? Kritiska röster har skakat på hu-
vudet. Det är att ta för enkelt på dopet, 
menar de. Anders håller inte med.

— Första gången vi testade drop in-
dop stötte vi på stort motstånd men 
egentligen är det ingen skillnad. Vi präs-
ter har precis samma samtal om dopet 
innan, säger han och fortsätter:

Anders  
Lennartsson

Sonya  
Wallentin

— Dopet är en startpunkt, en början 
på din tillhörighet i kyrkan. Som tonår-
ing och senare vuxen upptäcker du hela 
tiden nya aspekter av dopet. Ska man bli 
klar och förstå dopet innan man döps 
blir man aldrig döpt. 

Om rädslan bland skeptikerna är 
att det blir för enkelt, vill Anders och 
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Stora dopdagen
När? Lördagen den 9 oktober  
klockan 10.00–14.00.

Var? I Adolfsbergs, Almby, Edsbergs, 
Längbro, Mosjö, Olaus Petri, S:t Mikaels 
och S:t Nicolai kyrkor.

Eller… på en plats som du och prästen 
kommer överens om, kanske hemma 
i trädgården? För att boka det ambu-
lerande teamet behöver du kontakta 
informationsservice, 019-15 45 00.

Hur? Kom som du är, ingen förbokning. 
Det enda du behöver ta med är giltig 
legitimation (barn under 18 år behöver 
båda vårdnadshavarnas tillstånd för att 
döpas). Du/ni och prästen går igenom 
dopgudstjänsten innan, då du också får 
möjlighet att välja psalmer och musik 
(musiker och solist finns på plats i kyr-
kan). Efter dopgudstjänsten bjuds på 
dopfika.

För vem? Alla! Barn, unga och vuxna 
– alla är välkomna. Dopklänningar och 
dopdräkter i olika storlekar finns att 
låna om så önskas.

Sonya snarare vända på det. Det enkla är 
många gånger det fina, menar de båda. 

— Fokus har flyttats under pandemin. 
Det är inte längre den stora festen som 
är det viktiga, utan själva dopet och det 
har gett en annan närhet och ett annat 
samtal, konstaterar Sonya.

— Det är lätt att få för sig att det måste 
vara stort, men det behöver det inte, in-
stämmer Anders.

— Många föräldrar tycker dessutom 
att det är jätteskönt att inte behöva stå i 
centrum, berättar Sonya.

VAD ÄR då dopet? Om man bortser från 
den stora festen och allt annat runt om-
kring? 

— För mig handlar dopet om att er-
bjuda ett livsmönster. Att veta att när jag 
går igenom svårigheter så finns det en 
väg igenom, en famn som bär, förklarar 
Anders. 

— Ja, det är som ett åkband för livets 
berg- och dalbana, säger Sonya. Dopet 
är starten och ger oss en trygghet genom 
hela livet. Det är heller inte avhängt dina 
handlingar eller vem du är, dopet är 
givet av nåden. Vad som än händer har 
du alltid med dig någon.

Anders håller med.
— Man ger ju sina barn livet och dopet 

blir ett slags överlämnande till den som 
är större. Jag kan inte vara med mitt 
barn överallt men det kan Gud.  

Dopet är till för 
alla. För små, 
mellanstora och 
vuxna barn. ”Det 
är aldrig för sent 
att döpa sig. Vi 
har dop i alla åld-
rar, även många 
vuxendop”, 
berättar prästen 
Sonya Wallentin.
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Tävla och vinn biobiljetter!
I somras bjöd Svenska kyrkan, Örebro Stadsmission, Sensus 
och Immanuelskyrkan in till kostnadsfria familjedagar på  
Solliden, för att ge barnfamiljer som annars kanske inte  
kommer i väg en chans att uppleva något roligt tillsammans.  
När arrangerades familjedagarna? Om du vet svaret,  
har du chans att vinna två biobiljetter.

1.  Tre dagar i juni 
X. Tre dagar i juli 
2.  Tre dagar i augusti 

Skicka in ditt svar senast 15 oktober märkt ”Tävling 3”  
samt namn och adress till orebro.mittilivet@svenskakyrkan.
se eller Örebro — Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storgatan 27,  
703 63 Örebro. Vi har tre vinster i potten. Lycka till!

Grattis!
Stina Ahlm, Sirkka Noord och Anders Fälling som svarade rätt i förra numrets tävling och har vunnit två biobiljetter var.

FO
TO

: G
ET

TY
 IM

A
G

ES

”FÖLJ DIN INRE KOMPASS” – dessa ord kan möta oss inför 
stora vägval i livet. Djur som duvor och bin har bokstavligt 
talat en inre kompass som hjälper dem navigera efter jordens 
magnetfält. Vi människor navigerade efter solen och pol- 
stjärnan, men lärde oss sedan att läsa av jordens magnetfält 
med magnetiska stenar som vi hittade i bergstrakterna. Upp-
täckten att de magnetiska stenarna ville vrida sig i nordsydlig 
riktning skapade de första kompasserna och hjälpte sjöfara-

re att ta ut färdriktningen på öppet 
hav, även utan att se sol, stjärnor 
eller landmärken.

IDAG BESTÅR en magnetisk kom-
pass ofta av en metallnål på en 
platta med de fyra väderstrecken 
utmärkta. Hur vi än vänder oss rik-
tar kompassnålen alltid in sig mot 

närmsta pol i jordens magnetfält, det vill säga mot norr för 
oss som bor på den norra halvan av jordklotet. 

Men den magnetiska nordpolen skiljer sig från den geogra-
fiska nordpolen. Den geografiska nordpolen och polstjärnan 
är nämligen stilla medan den magnetiska nordpolen ständigt 
flyttar sig, cirka 5 mil per år. Detta beror på det flytande järnet 
i jordens inre.

IDAG FINNS även gyrokompasser som visar den geografiska 
nordpolen och GPS som visar position utifrån satelliter och 
mätstationer. Du kan göra en enkel solkompass själv genom 
att ställa dig så timvisaren på din armbandsklocka riktas mot 
solen. Söder är då mitt emellan timvisaren och tolvstrecket. 

EVA VON WALTER

Tävling!

  Numrets pryl:
  Kompass 
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En flytt innebär en massa saker. Förändring, blandade känslor  
och många gånger ett helt nytt läge. När livet mest består av  

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

hittar du både babymassage, barnkör och spa för själen. 

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

Välkommen hem

När du flyttpackat  
leklådan på ett smart ställe 

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



FYRA FRÅGOR till Moni Höglund, 
församlingsherde i S:t Mikaels kyrka. 
Under tre dagar i augusti har barnfa-
miljer fått åka till Sollidens kursgård.  

Vad var det för arrangemang?
— Det var våra familjedagar på Sol-

liden, som vände sig till dem som har 
mindre barn. Solliden är Svenska kyr-
kans kurs- och konferensgård. Vi erbjöd 
barnfamiljer som av olika anledningar 
behöver hjälp med sommarlovsakti-
viteter att vara en dag på Solliden till-
sammans. Det handlar om tre dagar i 
augusti. Allt var gratis, även transporten 
dit och hem.

Hur fick ni kontakt med barnfamil-
jerna?

— Framför allt genom Matcentralen på 
Örebro Stadsmission. Men också genom 
egna kontakter i våra församlingar. De 
här dagarna har varit ett samarbete mel-
lan Svenska kyrkan i Örebro, Solliden, 
Örebro Stadsmission, Sensus och Imma-
nuelskyrkan.

Hur såg en vanlig dag ut?
— Barnen och deras vuxna kom dit till 

klockan 9 på morgonen och då var det 
först samling. Därefter blev det pyssel, 
lek och bad. Det serverades en god lunch 
och under eftermiddagen var det fem-

kamp och mer lek. Sent på eftermidda-
gen var det avslutning i kapellet eller på 
stranden, sedan middag och hemfärd.

Varför arrangerade Svenska kyrkan de 
här dagarna?

— För att ge barn och deras vuxna en 
chans att uppleva något roligt tillsam-
mans. En del barn kan berätta för andra 
vart de åkt under sommaren. Andra kan 
inte det, för man har inte haft råd eller 
har inte kunnat fara iväg av andra skäl. 
Jag hoppas att vi kan göra fler sådana här 
satsningar i framtiden och gärna i sam-
arbete med andra.

JENNY HOLMBERG
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Vadå familjedagar  
på Solliden?

Många barnfamiljer har haft det 
tufft under pandemin med oro för 
ekonomin, aktiviteter som ställts in 
och trångt hemma. Därför kändes 
familjedagarna extra angelägna, 
tycker Moni Höglund. 

 ”En del barn  
kan berätta för  
andra vart de åkt 
under sommaren.  
Andra kan inte det.”

Medlem i  
Svenska kyrkan?
Du bidrar till att barn,  

som inte kunnat resa bort  
i sommar, får stöd och  
stimulans på hemma- 

plan. Tack!


