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örebro

DESMOND TUTU skriver: 
”Gud har en dröm: en vision om hopp i 

vår tid.”
I kyrkan är hoppet en grundläggande 

hållning till livet. Mitt i tillvaron talar vi om 
ett trotsigt hopp som utmanar dödens alla 
krafter. Särskilt tydlig blir det under påsken 
när Jesus går genom död till liv och skapar 
ett livsmöns-
ter, men också 
när Gud ska-
par kosmos ur 
kaos, helhet 
ut trasighet 
och ordning 
ur oreda.

Men ett 
hopp är ju ingenting om det bara blir ett 
ord. Ett hopp utan handling blir tomt och 
innehållslöst. Därför är vi också en käm-
pande kyrka. Hoppet får oss att kämpa för 
de värden och utmaningar världen står 
inför, och ofta föds det nya livet genom 
lidande. 

JUST NU står freden och klimatet i fokus 
för vårt hopp. Jesus kallar oss att göra fred 
och att ta ansvar för Guds skapelse. Visst 
kan det kännas hopplöst ibland, men varje 
handling som för oss närmare det vi hoppas 
på och drömmer om är ett steg närmare 
målet.

Att leva i en tid av förändring är utma-
nande, men i förändringen är Gud med oss, 
precis så som när Gud skapade kosmos en 
gång. Att leva i hoppet och handla efter vår 

dröm om rättvisa, 
befrielse och männ-
iskans värdighet är 
därför kyrkans och 
individens uppgift.

Glad påsk! 

”Hoppet får oss 
att kämpa för de 
värden och utma-
ningar världen 
står inför.”

PORTEN ÄR Örebro Stadsmissions 
öppna dagverksamhet för människor 
som lever i utanförskap, exempel- 
vis hemlöshet. I början av året 
flyttade Porten till nya lokaler på 
Köping-Hultgatan 6. I ett uppskattat 
filmklipp i våra sociala kanaler, drar 
församlingsherde Johan Svedberg en 
pirra fullastad med Svenska kyrkans 
inflyttningspresent: 54 kg kaffe. 

Håll koll på allt som händer hos 
oss — följ Svenska kyrkan i Örebro på 
Facebook, Instagram och Youtube.

Så jobbar kyrkan för klimatet  s 4–7

Fyren visar vägen i ny musikal  s 8

Tusse sjunger för ungdomarna  
på konfafesten  s 8

Du behövs som ideell  s 9

Gå med på pilgrimsvandring  
för klimatet  s 12–13

Numrets kulturarv finns i Täby  s 14

I detta nummer:

”Vi behöver rikta vår 
uppmärksamhet åt 

ett annat håll, till den 
nära gemenskapen.”

Joel Halldorf, 
författare och debattör 

 sid 10

ANDERS 
LENNARTSSON
tf kyrkoherde

Inflyttningspresent: 54 kg kaffe
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ENKÄT: ANDREAS AXINGE,  
AGNETA LARSSON, JENNY HOLMBERG

Påsken börjar i mörker,
sorg och ångest. Många av oss 
känner säkert igen känslan 
under pandemins värsta tid 
eller när krigslarm når 
oss. Nu längtar vi 
efter ljus, liv och 
fred.

Påsken är kyrkans 
största helg och 
gudstjänsterna i stilla 
veckan rymmer många 
starka känslor. Här finns 
svek, sorg, död — men också 
hopp, glädje och nytt liv.

— Det finns beröringspunkter mellan 
pandemin och påskens budskap, om 
mörkret som vänder till ljus. Vi är många 
som länge längtat efter pandemins vänd-
punkt. Den längtan är också stark när 
vi hör rapporter från kriget — vi vill alla 
ha fred, säger Caroline Edlund, försam-
lingsherde i Edsbergs och Mosjö-Täby 
församlingar.

Påsken rymmer en dramatisk berät-

telse som förändrade världen: hur Jesus 
blir förrådd, övergiven, slagen och till 
slut korsfäst, men där vi tror att han upp-
stod igen. Påskens berättelse vill ge hopp 
om liv efter död, att ur askan kan nytt 
liv gro. Påsknattsgudstjänsten gestaltar 

denna berättelse på ett konkret sätt.
— Det är en speciell upplevelse. 

Gudstjänsten börjar med att hela 
kyrkan är nedsläckt. Sedan skickas 
ljuslågan från person till person, via 
ljusen vi håller i våra händer, tills 

hela kyrkan är upplyst. På samma 
sätt kan vi få dela med oss av hoppet till 

varandra, säger Caroline Edlund.
— Hoppet och tron kan kännas så svag 

gentemot krigsmakt, och samtidigt är 
det hopp, tro och vrede över orättvisor 
som förändrar världen.

➤ FÖLJ GUDSTJÄNSTER I PÅSKTID 
från Örebro via SVT. De är nyinspelade 
i S:t Mikaels kyrka och sänds på palm-
söndagen, långfredagen, påskdagen och 
andra söndagen i påsktiden.

➤ UPPTÄCK ALLT SOM HÄNDER i 
Svenska kyrkan Örebro under påsken på 
svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/pask

Påsklunch  
på Solliden
På påskdagen, söndagen den 17 april, 
serverar Sollidens kursgård en  
hemlagad, fräsch och festlig påsklunch 
som trerättersmeny. Pris 345 kr per 
vuxen, bord bokas senast 11 april.  
 
MER INFORMATION finns på  
svenskakyrkan.se/orebro/solliden

Vad hoppas du på?

Jaber Fawaz, 39:
– Jag hoppas 
att klyftorna 
i samhället 
minskar i 
takt med 
att sam-
hörigheten, 
medmänsk-
ligheten och 
solidariteten ökar.

Mari Holmberg, 84:
– På att vissa 
”tryck” ska 
lätta – coro-
natrycket 
och det poli-
tiska världs-
läget, som är 
oroväckande 
just nu. Och så 
hoppas jag att de 
mina ska må bra.

Frida Abrahamsson, 27:
– Jag hoppas på 
ett år utan pan-
demi, där folk 
får vara fris-
ka, samhäl-
let mår bra 
och vi i KIF 
Örebro får ha 
massor med 
publik på våra 
matcher hemma på Behrn Arena!

Oliwer Eriksson Henriksson, 16:
– Jag hoppas klara 
hela gymnasiet 
utan några 
större för-
hinder. Jag 
hoppas att 
det blir en 
rolig tid och 
att jag sedan 
tar studenten.
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Caroline  
Edlund.
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Tema: Hopp & handling

Klimatkrisen kräver både

solceller 
och kärlek 
till din nästa
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TEXT: JENNY HOLMBERG 

HAN ÄR kyrkvaktmästare i Almby församling, 
ingår i Svenska kyrkan i Örebros miljögrupp 
och vet att mycket händer inom miljöområdet 
just nu i pastoratet. Dit hör exempelvis energi-
besparingsprojekt och solcellsanläggning på 

Norra kyrkogården. Under 2020 anslöts dessutom Örebro kre-
matorium till fjärrvärmenätet — så i stället för att ventilera bort 
270 000 kWh varje år återvinns nu krematoriets spillvärme 
och kommer det övriga samhället till del.

Det är bara några av de klimatinvesteringar som Örebro pas-
torat genomfört med målet att verksamheten ska vara klimat-
neutral senast 2030. Klimatneutralitet, eller netto noll klimat-
utsläpp, innebär att summan av de utsläpp som fortfarande 
finns kvar plus klimatkompenserande åtgärder ska vara noll. 

Svenska kyrkans mål är att vara kli-
matneutral senast 2030. Därför har 
Örebro pastorat gjort flera insatser 
— och övergår nu även till förnybar 
fjärrvärme.

— Konkreta åtgärder behövs. Men 
också förändrade hjärtan, säger 
Emmanuel Ingelsten.

Emmanuel Ingelstens garage är byggt 
av virke som fälldes av stormen Gud-
run på svärföräldrarnas gård. ”Det är 
en utmaning att ha småbarn, hus och 
kämpa med sviterna av utmattning. 
Men att göra något med händerna, 
som att fixa i trädgården och med 
huset, gör mig gott.”

Detta gör  
Örebro pastorat  
för klimatet:
SOLCELLER. Solcells-
anläggningen på Norra 
kyrkogården produce-
rar cirka 83 000 kWh 
per år. Flera solcellsan-
läggningar planeras i 
Örebro pastorat.

FÖRSTA ELBILEN. Fastig-
hetsteknikerna Anders Malm-
qvist och Johan Asplund vid 
Örebro pastorats första elbil, 
som levererades i januari.  
Fler elbilar är på väg och 
laddstolpar har installerats. 

FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM
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Tema: Hopp & handling

Ytterligare ett viktigt steg på vägen togs vid årsskiftet. Då 
övergick pastoratet till förnybar fjärrvärme.

— Att värma upp våra kyrkor och andra lokaler kräver 
mycket energi, säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande. 
Under 2020 genererade pastoratets fjärrvärmeförbrukning 
koldioxidutsläpp på totalt 240 ton. Men från och med 1 janu-
ari 2022 är läget annorlunda. Genom att aktivt välja förnybar 
fjärrvärme, sänker vi våra koldioxidutsläpp och minskar vårt 
klimatavtryck. Vi vill ta ansvar för både skapelsen och kom-
mande generationer — och hoppas inspirera andra att göra 
detsamma.

— Därför slutar vi inte här, utan har mer på gång. Dit hör 
exempelvis laddstolpar för elbilar, fler solcellsanläggningar, 
mindre med engångsmaterial, mer återbruk av möbler och 
förhoppningsvis även miljödiplomering av hela pastoratet 
under nästa år.

DE ÅTGÄRDER som sätts in är viktiga, anser Emmanuel Ingel-
sten — men påpekar att kyrkans bidrag även är att prata om 
värderingar och prioriteringar. Att ge individualismen och 
konsumtionen en match.

— Klimatkrisen är både en andlig och existentiell kris. And-
lig, för att vi fick i uppdrag av Gud att vårda skapelsen. Men 
nu trasas ekosystemen sönder och det är vi människor som är 

MILJÖKRAV. När Svenska kyrkans 
bostäder i Örebro AB planerar för ett 
helt nytt generationsboende finns 
miljöhänsyn med hela vägen: solceller 
på taket, laddstolpar på parkering-
en, det ställs hårda kemikaliekrav på 
byggmaterialet och målet är att byg-
ga huset i klimatanpassad betong.

EKOLOGISK MAT. Sollidens 
kurs- och konferensgård har 
ett tydligt miljötänk och serve-
rar mat som till stor del är eko-
logisk och närproducerad. Nu 
finns även planer på att installe-
ra solceller på taket under 2022  
för att öka kyrkans produktion av 
helt egen förnybar el.

BÄTTRE BEGAGNAT. 
Barnloppisarna i 
Adolfsbergs kyrka 
är superpopulära – 
och nu går det att 
arrangera dem igen! 
Den 2 april är det 
våffelcafé i kyrkan 
och barnloppis med 
barnkläder, leksaker 
och böcker. Pengarna 
som kommer in från 
bordshyror och våf-
felförsäljning går till 
Act Svenska kyrkan.

Fönstren till garaget har 
Emmanuel köpt på Blocket. 
De satt i en rivningskåk där 
han var och monterade ner 
dem. Nu återstår att reno-
vera fönsterbågarna.

FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM
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orsaken. Existentiell, för att ytterst handlar klimatkrisen om 
vår existens och våra möjligheter till fortlevnad.

— Det är absolut bra och nödvändigt med konkreta hand-
lingar och åtgärder, som till exempel solceller och att vi inte 
köper in kött som fraktats över halva jorden. Fast, som jag ser 
det, är diskussionen om relationen mellan miljön, skapelsen 
och människan minst lika viktig. Här kan kyrkan verkligen 
göra en insats.

KÄRLEKSBUDSKAPET — att alla människor är älskade av Gud — 
kan utmana både individualismen och konsumtionen, enligt 
Emmanuel.

— Att ta emot kärlek och uppleva känslan av att vara älskad 
brukar innebära att man även vill ge kärlek vidare till andra. 
Om vi ska klara klimatkrisen kommer fler människor behöva 
lyfta blicken från ”jag” och ”mitt” och börja reflektera mer 
över hur andra har det, över hur vi människor kan finnas för 
varandra. 

— För en eskalerande klimatkris kommer slå olika på olika 
håll i världen. Här i Sverige har vi inte så väldigt många lågslän-
tade kuststräckor, även om det finns några, men i Bangladesh 
floddelta blir konsekvenserna större. Och här finns kyrkans 
stora uppgift: att lyfta värderingar, kärlek, empati och förmå-
gan att bry sig om hela världen — inte bara min egen närmiljö.

Upplever du att individualismen ökat i Sverige? Att vi är oss 
själva nog?

— Ja och jag märker det i mitt eget liv, hos mig själv. Att fatta 
rätt beslut är ju inte alltid så enkelt. Det var lättare när jag var 
singel och bara hade mig själv att ta ansvar för. Nu har jag fru 
och tre barn. När vi bara hade ett och två barn, valde vi bort bil 
och åkte i stället runt på en ellastcykel. Nu har vi tre barn och 
har skaffat en bil — och den går på diesel. Men oavsett vart livet 
för en, så går det alltid att fundera över nästa steg. När jag och 
min fru lade om taket var det till exempel självklart att tänka in 
solceller i samma veva. Jag letar aktivt efter ekologisk och rätt-
visemärkt mat i affären. Och försöker låta bilen stå och i stället 
cykla eller transportjogga.

— Varje människa har ett ansvar att fundera över de egna 
livsvalen, även om det kan kännas som en piss i Nilen.

För när fler människor både tar ansvar för sin 
lilla del och samtidigt börjar se sig själva som 

delar i en större helhet, kan stora saker 
hända.

— Det där talesättet ”Vill du gå 
snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, 

gör det tillsammans” gäller verk-
ligen här. Vi kommer behöva ar-
beta långsiktigt och vi kommer 
behöva tänka tillsammans, lära 
av varandra och uppmuntra 
varandra. Det finns hopp. Gud 
ger inte upp och bjuder oss att 
vara med och upptäcka vägar 

mot en mer hel värld.

ÅTERBRUK. Mikaels församling 
valde att inte köpa nya stolar till 
församlingssalen, utan lät renovera 
de drygt 100 stolar som inhand-
lades 1983, när S:t Mikaels kyrka 
var ny. Diakon Kajsa Olofsson kör 
in stolarna som återvänt efter 
omklädning och omlackering.

SPILLVÄRME. Under 2020 reno-
verades Örebro krematorium med 
syfte att minska klimatavtrycket. 
Bland annat anslöts krematoriet 
till fjärrvärmenätet. I stället för att 
ventilera bort 270 000 kWh varje år, 
återvinns nu spillvärmen och kom-
mer det övrig samhället till del. 

Klimatmässa med  
levande ljus  
under Earth Hour
Klimat, utmaning och hopp 
kommer genomsyra den 
kvällsmässa som Adolfsbergs 
kyrka har under Earth Hour.

Mässan sker i stearin- 
ljusens sken och det  
blir akustisk musik.

När? Lördagen  
den 26 mars  
klockan 20.30–21.30. 

”Om vi ska klara  
klimatkrisen, kommer 

fler människor  
behöva lyfta blicken från 
’jag’ och ’mitt’ och börja  

reflektera mer över  
hur andra har det.”



Festen Inte som du tror, som 
vänder sig till både nuvarande 
konfirmander och till ung- 
domar som ska börja åttan  
i höst, arrangeras i år för 
tionde året i rad.
Inte som du tror är namnet på 
konfirmandsatsningen hos 
Svenska kyrkan i Örebro.  
I den ingår festen Inte som 
du tror, som i år arrangeras 
den 20 maj. 

Intresset för konfirmation 
har vänt. Fler ungdomar 
konfirmerar sig i Örebro pas-
torat och många väljer dess-
utom att stanna kvar efteråt, 
som ungdomsledare i Svenska 
kyrkan.

— Med satsningen Inte som du tror 

har vi blivit bättre på att beskriva vad 
konfirmation är i dag och många nöjda 
ungdomar gör i sin tur att fler vågar 

testa. Det ger ringar på vattnet, säger 
församlingspedagogen Therese 

Blixt.
— Festen vänder sig dels till 

våra nuvarande konfirmander, 
dels till de ungdomar som ska 
börja åttan i höst och kanske 
är lite nyfikna på vad konfir-
mation är och kan vara, säger 
Therese Blixt. På festen kan 
ungdomarna ställa sina frå-
gor om grupperna och bilda 

sig en egen uppfattning.
Årets artist är Tusse, som 

kommer ge en exklusiv konsert 
inne i S:t Nicolai kyrka för ungdo-

marna.
JENNY HOLMBERG

8  NR 1 2022 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

FÖRR VAR kyrkornas klockringning 
på lördagskvällen en signal om att 
helgen startade. Nu är vi mer mitt 
i helgen när det blir lördag. Sam-
tidigt är helgmålsbön ett sätt att 
stanna upp en liten stund — och var-
för inte göra det tillsammans med 
andra, vid Hjälmaren? 

Varje lördagskväll klockan 18  
från och med den 23 april till 
och med den 28 maj blir det 
helgmålsbön utomhus vid 
Rävgångens raststuga. 
Musiker från 
Olaus Petri musik-
kår medverkar. 

➤ Örebro pastorat har även digitala 
helgmålsböner, som du kollar på via 
youtube/svkorebro

Vi blåser in  
helgen vid  
Rävgången

Hör du till dem som funderat 
över dop, för dig själv eller för 
ditt barn – men där dopet av 
olika skäl inte blivit av? Då 
kanske drop in-dop i maj är 
något för dig.
— Ett drop in-dop är enkelt, nära och 
du kommer precis som du är, säger 
Moni Höglund, som är försam-
lingsherde i S:t Mikaels kyrka. 
Du behöver inte planera och 
inte ställa till med något 
stort, själva dopet är ju 
stort i sig. Efter dopet bju-
der vi på dopfika i form av 
en picknickkorg att ta med 
ut i kyrkparken. Där finns 
både filtar och trädgårds- 
möbler.

Ett drop in-dop är 
precis som ett vanligt 
dop, förutom att du 

inte behöver boka tid. På plats i S:t 
Mikaels kyrka finns präst, kyrkomu-
siker och solist. Du och prästen går 
igenom dopet och du får berätta om 
du har särskilda önskemål på texter 
och musik. Dagen är helt kostnadsfri 
och den som döps blir genom dopet 
medlem i Svenska kyrkan. Om du 

hellre vill boka tid för dop kan 
du kolla in lediga dopti-

der, kyrkor, lokaler för 
dopkalas och dop-

dräkter på webben 
— där du också gör 
din bokning.

— Du kan även 
välja att ha dopet 

någon annanstans 
än i kyrkan, till ex-

empel utomhus eller 
hemma, säger Moni Hög-

lund. Hör gärna av er så hjälps vi 
åt att hitta alternativ.

Kom som du är på drop in-dop

Örebros konfirmandsatsning:

Festligt 10-årsjubileum med Tusse

Aktuellt

Tusse ger 
en exklusiv 
konsert för 
ungdomar  
i S:t Nicolai 
kyrka.

21 maj 
kl 10—14 

i S:t Mikaels 
kyrka
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ATT VARA frivillig är att göra 
skillnad för andra och samtidigt 
uppleva välbefinnande och trivsel. 
Det känns helt enkelt bra att vara 
behövd och efterfrågad — och det 
känns bra att ingå i ett samman-
hang.

Alla våra ideella medarbetare 
gör skillnad, på olika sätt. Det kan 
till exempel handla om att vara en-
gagerad i kyrkans diakoni (kyrkans 
sociala arbete), i gudstjänster, vid 
kyrkkaffet, i insamlingsarbetet eller 
Sjukhuskyrkan.

Det kan också handla om att 
engagera sig i konfirmand- och 
ungdomsarbetet. Svenska kyrkan i 
Örebro har i dag ett hundratal unga 
ledare.

— Våra unga ledare är ungdomar 
som själva varit konfirmander hos 
oss och sedan vill fortsätta genom 
att bli ledare för nya konfirmander, 
säger Therese Blixt, pedagog i Läng-
bro församling.

— De erbjuds ledarutbildningar 
och är en enorm tillgång för 
Svenska kyrkan i Örebro — faktiskt 
en förutsättning för hela konfir-
mandarbetet. Utan dem skulle vi 
inte kunna ha den fantastiska kon-
firmandverksamhet som vi har.

 JENNY HOLMBERG

➤ MER INFORMATION om ideellt 
engagemang finns på svenskakyr-
kan.se/orebro/ideell

Vill du bli ideell i 
Svenska kyrkan?

HAN DÖK upp under pandemin, för 
att dela ut grodpost med uppdrag, 
skattjakt och pyssel till barnfamiljer. 
Grodan och barnrättskämpen Kalle 
Post blev snabbt populär.

— Lekparken vid Adolfsbergs kyrka 
har fått nytt liv, säger församlingsad-
ministratör Johanna Sjölin.

Varje torsdag klockan 10 lägger gro-
dan Kalle Post något nytt i brevlådan 
utanför Adolfsbergs kyrka — det kan 
till exempel vara ett experiment, pys-
sel, uppdrag eller skattjakt. För många 
barnfamiljer blev promenaden till 
kyrkan, grodposten och leken utom-
hus en välkommen stimulans under 
pandemin.

— I januari hade Kalle Post ettårs- 
kalas i lekparken och det var fullt 

drag. Kalle Post var en pandemilös-
ning, men han har blivit så populär att 
han fortsätter även när livet blir mer 
som vanligt, säger Johanna Sjölin.

KALLE POST — barnfamiljernas vän under pandemin

I slutet av maj förvandlas S:t 
Nicolai kyrka till ett hav och en 
ö – samtidigt som predikstolen 
blir en fyr. Då sätter kyrkans 
barnkörer upp en helt nyskriven 
musikal som utspelar sig i och 
vid havet.
FÖR CIRKA två år sedan framförde barn-
körerna i S:t Nicolai kyrka musikalen  
I skenet av svavelstickorna. Nu har mu-
sikpedagog Mirjam Blomberg skrivit 
ytterligare en musikal, den här gången 
tillsammans med Elin Eriksson, teater- 
lärare på Hallsbergs kulturskola.

Allting utspelar sig vid fyren Pater 
Noster. År efter år, i väder och vind, står 
fyren där och lyser väg för alla som be-

folkar havet. Dit hör yrkesfiskarna som 
vet allt som är värt att veta, äventyrarna 
som inte har en aning, en trygg och 
trogen fyrvaktare, ett sanningssägande 
barn och så Fiskar-Frans.

— Ett oväder för dem alla samman och 
högst uppe i fyren, bland speglar och 
ljus, får de både insikter och utsikter, 
säger Mirjam Blomberg.

I skenet av en fyr har premiär den 26 
maj i S:t Nicolai kyrka. Två föreställ-
ningar planeras. Medverkar gör barnkö-
rerna Voices och Tonfjärilarna, några av 
församlingens ungdomar samt musikal- 
orkestern, som består av professionella 
musiker med kopplingar till barnkö-
rerna och Nikolai församling.

JENNY HOLMBERG

Aktuellt

Alma Berglund, Hampus Wadman 
och Jenny Scott är tre av Svenska 
kyrkans många unga ledare.

Varje torsdag klockan 10 lägger grodan 
Kalle Post något nytt kul i brevlådan.

I skenet av en fyr 
— musikal i  
S:t Nicolai kyrka
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– HOPPET ÄR en gåva, inte något vi kan 
kalkylera fram. Det är viktigt att på-
minna sig om när det bara ser mörkt ut 
när det gäller klimatet, pandemin eller 
det fruktansvärda kriget i Ukraina, säger 
Joel Halldorf.

Han är professor i kyrkohistoria, 
författare, krönikör i Expressen och en 
ofta efterfrågad debattör i medierna 
när det kommer till frågor som rör tro 
och kyrka. Han har funderat mycket 
på nutidsmänniskans situation. Om 
möjligheten att låta ett inre liv gå i takt 
med vardagens rutiner. Om var de exis-
tentiella samtalen ska få plats och var vi 
hittar hoppet.

VI HÖRS på telefon samtidigt som Joel 
förflyttar sig mellan hemmet, kön för att 
få ut ett paket och en hämtning av barn 
på skolan en bit bort. Mitt i vardagens 
puls alltså. Där vi för det mesta befinner 
oss.

Att pandemin har tärt på oss och ska-
pat djupa klyftor är ingen underdrift. 
Det Joel kallar ”goda samtal” har för 
många lyst med sin frånvaro när vi inte 
mött vänner och arbetskamrater som 
vanligt. I stället har det varit nyhets-
sändningar och sociala medier, med sin 

”Vi behöver göra en 
existentiell omstart”
Var hittar vi hoppet för morgondagen? Jo, i de enkla goda 
samtalen i det lilla sammanhanget, där ett gemensamt 
engagemang för ett annat sorts liv kan växa. Det menar  
författaren och debattören Joel Halldorf.

Joel Halldorf:

tydliga dramaturgi, som varit de huvud-
sakliga budskapsbärarna. 

Det är plattformar som Joel Halldorf 
själv använder sig av och debatterar på. 
Men han vill inte fastna där.

— Vi behöver rikta vår uppmärksam-
het åt ett annat håll, till den nära gemen-

skapen. Runt köksbordet, i förenings-
lokalen, i kyrkan — där kan vi upptäcka 
att det finns en annan anda än den som 
råder i sociala medier. Jag anser att vi 
behöver göra en existentiell omstart i 
Sverige för att förnya vår inre människa, 
säger Joel Halldorf.

Joel lyfter fram olika vägar ur den hopp-
löshet som många känner. Sedan må det 
vara postpandemi, klimatläget eller krigs-
larm. Främst menar han att vi behöver 
bygga upp mellannivån i samhället, den 
nivå som finns mellan individ och stat.

— Den nivån är utarmad i vår tid, men 
där finns en oerhörd kraft att ta vara på 
om vi människor börjar samverka.

JOEL ÅTERKOMMER gång på gång till vär-
det av att bygga upp mötesplatser i det 
lokala sammanhanget. Mellan vänner 
och grannar, i stadsdelen eller byn. Att 
hitta en kraft underifrån. Att se hur jag, 
även i det lilla, kan hitta vägar till hopp. 

— Människor längtar efter riktiga 
möten. Vi är gemensamhetsvarelser, 
större och mer än det materiella, säger 
Joel Halldorf, som märker en växande 
längtan efter fördjupning i motsats till 
den polariserade debatten där den spy-
digaste vinner.

Tema: Hopp & handling

Välkommen på 
”Öppen tisdag”
När? Tisdagar kl 9.30—12.00.
Var? Olaus Petri församlingshem.

Välkommen till en mötesplats på dag-
tid. Drick en kopp kaffe. Sitt ned och 
prata med andra. Ta med ett handarbe-
te, ett korsord eller ett pyssel. Förmid-
dagen avslutas med ”Tankar för dagen” 
och sedan sopplunch för den som vill.
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”Öppen tisdag” – enkel gemenskap 
dit fler är välkomna.
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Joel Halldorf
Ålder: 41 år. Yrke: professor i kyrkohis-

toria, författare, debattör och krönikör. 
Familj: bor utanför Linköping med fru Lydia 

(som driver kafé) och två barn i skolåldern. 
Fritid: jag gillar att städa. Det innebär att jag 
går och plockar, ser till att barnen får mat, 
att kläderna är tvättade och köket fixat. 

Veckans höjdpunkt med familjen:  
fredagar då vi bakar pizza.   

Twitter: @joelsh  
Insta: @joelteologen

Klimatoro drabbar oss både på det 
personliga planet och som samhälle.

— Det är svårt att motivera varför jag 
ska ta bussen i stället för bilen när stor-
makter bränner naturgas eller eldar i 
kolkraftverk. Samtidigt behöver vi hjäl-
pas åt att hitta andra perspektiv. Det är 
alltid gott att göra det rätta. Att vandra 
varsamt på jorden, fundera över kon-
sumtion och avtryck, säger Joel Halldorf.

HAN CITERAR Björn Wiman, kulturchef 
på DN: ”Det viktigaste vi som enskilda 
personer kan göra inför klimatkrisen är 
att inse att vi inte är enskilda, inte en-
samma.”

Våra val spelar roll.
— Ser vi oss omkring stöter vi snart 

på en utbredd längtan efter ett annat 
samhälle än det vi har. En tyst majoritet 
vill något annat. Det är hoppingivande — 
men det krävs uthållighet och långsiktigt 

högtid. Den blir en påminnelse om att 
livet är starkare än döden. Efter vinter 
kommer vår. Det finns en kraft i tillvaron 
som kan förvandla och ge liv också i det 
som verkar helt dött.

JOEL TRYCKER återigen på att den kraf-
ten inte är något vi kan kontrollera eller 
förfoga över. Samtidigt har kyrkan något 
att erbjuda där.

— I kyrkan förenas idén om solidaritet, 
att dela med sig, med en blick riktad mot 
större värden än de rent materiella. 

— Det finns en fantastisk kombination 
i Svenska kyrkan mellan låga trösklar 
och stora kontaktytor i samhället å ena 
sidan och ett djup, ett mysterium under 
de höga kyrkvalven å andra. Det ska kyr-
kan ta vara på. Kyrkan är unik och en av 
få platser i dag dit man går för att ta vara 
på sig själv.

CATHRINE GUSTAVSSON
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”Kyrkan är ett fältsjukhus 
för de sårade, inte något 
andligt spa för medel- 
klassen”. 
JOEL HALLDORFS svar på Twitter till  
Per Gudmundson, ledarskribent på Bulletin,  
när den senare beskrev Stockolmskyrkan  
S:ta Claras arbete med utsatta som ett  
”tillhåll för ett tillrest trasproletariat”.

engagemang för att vända utvecklingen.
Om några veckor firar vi återigen 

påsk, den allra största kristna högtiden. 
Där möts mörkaste mörker och ljusaste 
ljus.

— Det är på många sätt årets höjd-
punkt för oss i familjen. Vi firar i en 
kyrka här nära där vi bor, från skärtors-
dagens mässa, via långfredagen, till tidig 
soluppgång på påskdagen, berättar Joel.

— Påsken är mörk men också hoppets 
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Tema: Hopp & handling

Från förtvivlan  
till hopp
Vad kan en pilgrimsvandring med samtal om klimatet inne-
bära? Mycket, bland annat tid för eftertanke och samtal 
som kan leda till handling och uppmuntran. 

Följ med på Pilgrimsvandring för klimatet

TEXT: CATHRINE GUSTAVSSON  FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON
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UNDER FÖRSOMMAREN 
arrangerar Svenska 
kyrkan i Örebro två 
olika pilgrimsvand-
ringar inom ramen för 

Pilgrim’s Walk for Future. Båda har 
klimattema och vill lyfta frågan om hur 
vi kan sätta oss i rörelse mot ett mer håll-
bart liv. Vem som helst är välkommen att 
gå med, både den som är nybörjare vad 
gäller klimatfrågor och den som kommit 
längre.

— Vi hoppas vandringen ska ge upp-
muntran men också en kick till fortsatt 
engagemang, säger Angela Collin, präst 
i Mikaels församling och ledare under 
den längre pilgrimsvandringen.

Utefter vägen blir det tillfälle till sam-
tal och tyst reflektion, men även bön, 
bibelläsning och mässor. Hållbarhets-
utvecklare Sara Bronner kommer dela 
med sig av kunskap kring klimatfrågan 
under vandringen.

— Ett viktigt budskap blir att vi i grun-
den behöver förändra sättet vi lever på. 
Det förutsätter att vi har en inre hållbar-
het, att vi kan vara nöjda med det lilla 
och ändå ha fina liv, säger Sara Bronner.

EN PILGRIMSVANDRING går så gott som 
alltid i naturen, och innebär att man 
lämnar vardagens plikter, stadens brus 
och telefonens ständiga pockande på 
uppmärksamhet för att i stället öppna 
för att uppleva Guds närvaro i skapel-
sen.

— Det blir ett sätt att binda samman 
vardagen med traditionen att vandra 

  »Att det är lätt att prata under en 
promenad var det flera som insåg 
under pandemin. För dig som gillar 
öppna samtal i promenadform finns 
flera chanser i vår.

Längbro församling 
har Walk & talk under 
dagtid, varje onsdag 
klockan 13. Gruppen 
samlas vid Längbro 

församlingshem och går sedan en 
timme tillsammans i Karlslund. 
Vandringarna tar bland annat fasta 
på pilgrimens sju ledord: frihet, en-
kelhet, tystnad, bekymmerslöshet, 
långsamhet, andlighet och delande.

Olaus Petri församling på norr 
har Walk & talk under kvällstid, 
med start onsdagen den 20 april. 
Gruppen samlas i kyrkan klockan 
18 i Olaus Petri kyrka, för att lyssna 
till en kort text ur Martin Lönnebos 
bok Frälsarkransen. Därefter blir 
det vandring. Vid varje promenad-
tillfälle får gruppen med sig en 
pärla ur Frälsarkransen som 
utgångspunkt i samtalet.

➤ MER INFORMATION:  
svenskakyrkan.se/orebro/retreat

Här kan du vandra i vår och sommar
Pilgrimsvandring för klimatet
Vad: Tre dagars vandring
Tema: Hopp i en oviss framtid
När: 27—29 maj 2022.
Var: Munkastigen, med start vid Ran-
kemossen, norr om Laxå, och mål vid 
Tångeråsa kyrka i Lekebergs kommun. 
Cirka 32 km.
Vad krävs: Ork att vandra en mil/dag med 
medeltung packning. Bra, ingångna skor.
Anmälan: senast 16 maj.

Pilgrimsvandring med Frälsarkransen
Vad: En dags vandring
När: 12 juni 2022  
kl 13—18.
Var: Från 
Olaus Petri 
kyrka till 
Ekers kyrka, 
och tillbaka. 
Ca 16 km. Ing-
en anmälan.

Mål: Få goda samtal och ökad förankring 
i den skapelse vi är en del av. Frälsarkran-

sen knyter an till hållbarhet, både 
andlig, social, ekonomisk och 

ekologisk. Att vandra tillsam-
mans är både läkande och 
öppnar för närhet.

mot ett 
heligt 
mål. 
Även om 

vi inte 
går någon 

av de riktigt 
stora pilgrims-

lederna mot Santiago de Compostela 
eller Nidarosdomen, är vår vandring 
mot ett annat sorts heligt mål: en hel 
tillvaro i Guds skapelse tillsammans med 
mig själv, varandra, skapelsen och Gud, 
säger Angela.

Angela trycker på behovet av att hitta 
en samklang mellan livet i vardagen och 
längtan efter helighet, där många nog 
inser behovet av omställning men inte 
alltid vet hur. Samtidigt får det inte ska-
pas en ny syndakatalog med en lång lista 
över allt som måste väljas bort.

— Vi vill lyfta fram och fokusera på att 
hållbarhet gäller hela livet, säger Angela.

SARA BRONNER och Angela Collin vet 
inte vad resultatet blir av vandringen. 
Det är upp till gruppen att finna ut.

— När man vandrar några dagar till-
sammans hinner man komma på djupet 
och arbeta igenom de tankar som dyker 
upp. Det blir ett gyllene tillfälle att verk-
ligen våga möta sig själv, varandra och 
Gud i de här frågorna, säger Angela.

— Jag hoppas att både jag själv och alla 
medvandrare ska bli påfyllda med hopp 
om att en förändring verkligen är möjlig 
och att vi är många som gör det tillsam-
mans, säger Sara.

Walk & talk  
— i Karlslund 
eller på norr

➤ LÄS MER om de båda vandringarna  
på svenskakyrkan.se/orebro/retreat
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Svara på enkät om klimatsmart resande  
— vinn middag med övernattning eller biobiljetter
Är du intresserad av att låna elfordon i en fordonspool?

När Svenska kyrkan Örebro fortsätter vårt klimatarbete, är  
hållbara resor en viktig del. Vi vill undersöka intresset för  
en fordonspool med elfordon. Planen för en sådan eventuell  
pool är att den drivs av en extern aktör, där Svenska kyrkan  
står för laddstolpar och parkering.

För att få veta mer om intresset, behöver vi din 
hjälp. Läs av QR-koden med din mobil och svara 
på frågorna. Du hittar också enkäten på webben: 
svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/enkatelbil

Det tar högst 5 minuter att svara på frågorna.  
Enkäten är öppen 21 mars—30 april.

Som tack för din medverkan deltar du i utlottningen av en  
trerätters middag för två personer inklusive övernattning på  
Solliden kurs- och konferensgård. Vi lottar även ut biobiljetter.

Grattis!
Rätt svar i förra numrets tävling var 1. Varje familj räknas,  
det vill säga namnet på Örebro stadsmissions julkampanj 2021.  
Karin Hedman Sköld, Kjell-Åke Nilsson och Rolf Pettersson 
svarade rätt på tävlingen och har vunnit två biobiljetter var. 
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ATT DET finns skäl att förfalska en runsten hade 
jag ingen aning om innan jag läste om stenen 
vid Täby kyrka. Inmurad i sakristians yttermur 
finns där en runsten som inte är som den ska. 
Runorna på stenen bildar inga ord och flera av 
dem är okända eller helt enkelt påhittade. Ste-
nen är dessutom valhänt ristat av en ovan hand. 
Experter menar att vi här har att göra med en 
förfalskning från senmedeltiden. Men varför? 

Runstenen i Täby är inte unik. Falska runste-
nar finns på flera platser i landet, ofta från 
senmedeltiden, långt efter runstenarnas stor-
hetstid. Ett skäl kan vara att en gårdsägare ville 
förlänga sin historia på en plats. En runsten 
signalerade ”vi har varit här länge”. Att ingen 
längre kunde läsa fornnordiska runor var en för-
utsättning för att historieförfalskningen skulle 
lyckas. 

Betydligt yngre är den så kallade ”Kensing-
tonstenen”, en runsten funnen av bonden Olof 
Öhman på dennes gård i Minnesota 1898. Efter 
en tids uppståndelse kunde experter konstatera 
att stenen bara var några årtionden gammal 
och förmodligen ristad av Öhman själv eller en 
någon granne. Där kan vi tala om att förlänga sin 
historia på en plats!  

ERIK LINDSTRAND

Numrets kulturarv:
Den falska runstenen  
vid Täby kyrka 

Vinn!
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Har du träffat 
vårt nya  
kyrkoråd?

”Bättre tillsammans” — så  
välkomnas nya kyrkoherden
Anders Lennartsson är ny kyr-
koherde för Örebro pastorat 
och söndagen den 27 mars blir 
det mottagningsgudstjänst i 
S:t Nicolai kyrka. Biskop Johan 
Dalman medverkar och efteråt 
blir det firande utanför kyrkan 
med musik, mat och mingel.

Att firandet sker utanför kyrkan var An-
ders idé.

— Vi river väggarna, kan man säga. I 
stället för att bjuda in till traditionellt 
kyrkkaffe i prästgården efter gudstjäns-
ten, flyttar vi ut firandet i kyrkparken så 
att fler kan vara med. 

— Jag vill att kyrkan ska vara synlig i 
samhället, så det här blir en lösning som 
passar min kyrkosyn väldigt bra. 

Som medlem gör du allt detta möjligt!

Ett meningsfullt 
medlemskap

Personnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jag är döpt i Svenska kyrkan.

Dessa uppgifter behövs för att vi ska 
kunna registrera ditt medlemskap. 
När det är klart får du en bekräftelse 
hemskickad. Dina personuppgifter 
behandlas enligt Svenska kyrkans 
bestämmelser, kyrkoordningen 
samt dataskyddslagen så länge 
du är medlem hos oss. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/orebro/gdpr

Jag är döpt i annan kristen kyrkas ordning.

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

Jag är konfirmerad i Svenska kyrkan.

Jag är konfirmerad i en annan kristen kyrka.

Örebro pastorat
Svenska kyrkan

SVARSPOST
20486982

708 00 Örebro

Frankeras ej.
Mottagaren 
betalar portot.

Upptäck mer och bli medlem på
svenskakyrkan.se/orebro/medlem

Svenska kyrkan i Örebro betyder kyrkor, gudstjänster, körer och musik 
– men också ett omfattande socialt arbete. Vi besöker äldre, sjuka och 
ensamma och har jourhavande präst. Vi hjälper hemlösa och utsatta, 
har öppna förskolor, ungdomsgrupper, individ- och familjerådgivning, 
samtalsgrupper för människor i sorg – och mycket mer. Bli medlem du 
också och var med och gör skillnad. Vi är bättre tillsammans.

Kupong bli medlem_mitt i livet.indd   2 2022-03-02   09:12

Aktuellt

— Jag brinner för 
att kyrkan ska vara 
samhällsengagerad, 
angelägen och inrik-
tad på samarbete, 
där vi och andra 
aktörer gemensamt 
skapar en varmare, 
öppnare och mer 
tolerant närvärld. 
Vi blir helt enkelt 

bättre tillsammans med varandra.
Gudstjänsten börjar klockan 11 och 

kommer livesändas via Youtube. Firandet 
i kyrkparken startar efter gudstjänsten. 

JENNY HOLMBERG

➤ MER INFORMATION finns på 
svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/
27mars

Anders  
Lennartsson.

NU HAR de personer som valdes i 
kyrkovalet förra året haft sina första 
sammanträden. Det 
handlar bland annat 
om kyrkofullmäk-
tige och kyrkoråd 
— två grupper 
som styr verksam-
heten i Svenska 
kyrkan Örebro pas-
torat, och som väljs av 
Svenska kyrkans medlemmar. 

➤ VILL DU VETA vilka personerna 
är och vad de sysslar med? Du hittar 
den senaste informationen på vår 
hemsida svenskakyrkan.se/orebro/ 
demokrati-i-orebro-pastorat
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FYRA FRÅGOR till Peter Kempe,  
familjepedagog i Almby församling. 

Vad är Pappis?
— Det är en öppen förskola och en mö-

tesplats för pappor med barn i förskole- 
åldern, det vill säga barn som är från två 
månader upp till fem år. Papporna och 
barnen träffas hos oss för att leka, umgås 
och fika tillsammans. Tidigare var Pap-
pisträffarna i Olaus Petri församling på 
norr, sedan årsskiftet finns vi i Almby 
församling.

Varför behövs Pappis?
— Pappis vill signalera att pappan är 

viktig för barnet redan från start, även 
om mammans omsorg är dominerande 

den första tiden. För att barnet ska knyta 
an till pappan behöver han ha egen tid 
med barnet och vara närvarande — det 
handlar om att leka, se och svara på bar-
nets behov, trösta och uppmuntra. Det 
samspelet lägger grunden till en djup 
och trygg relation.

När träffas ni?
— Varje tisdag klockan 14 till 16 i Almby 

församlingshem. I början av året hade vi 
träffarna utomhus på grund av restrik-
tionerna, nu är ju läget annorlunda. Pap-
pis handlar mycket om den fria, spon-
tana leken. Vi har även en sångstund och 
de som vill kan fika. Papporna brukar 
uppskatta att träffa andra småbarns-
pappor. De byter erfarenheter om olika 

saker runt barnen och om livet som små-
barnspappor. En del börjar sedan umgås 
även utanför Pappis.

Din viktigaste insikt?
— Oj. Det är nog det här med barnets 

otroligt stora behov av en trygg anknyt-
ning till båda föräldrarna. Trygghet och 
tillit är livsnödvändigt för barnets ut-
veckling. Ett delat ansvar är också stär-
kande för parrelationen, man förstår 
varandra bättre och kan stötta varandra 
på ett annat sätt.

JENNY HOLMBERG

➤ DU HITTAR PAPPIS på webben  
bit.ly/pappisalmby eller på Facebook  
(sök Pappis Almby)
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Vadå Pappis?
”Pappis vill signalera 
att pappan är viktig 
för barnet redan från 
start.”

Medlem i  
Svenska kyrkan?
Du är med och bidrar  

till vår viktiga mötesplats  
för pappor och barn.

Peter Kempe 
har arbetat med 
Svenska kyrkans 
Pappis sedan 
2004. Från årsskif-
tet finns Pappis i 
Almby, där Peter 
arbetar tillsam-
mans med kollegan 
Per Malmros. 
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