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”Först senare 
inser man 
betydelsen av 
ett ja eller nej.”
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”DU ÄR ÄLSKAD. I dag och alla 
andra dagar”. En viktig påminnelse 
på alla hjärtans dag, som fick stort 
genomslag i sociala medier. Mer 
kärlek, glädje och inspiration i 
vardagen hittar du på Instagram 
@svenskakyrkanorebro, på Face-
book: Svenska kyrkan i Örebro och 
på youtube.com/svkorebro.  
Häng med!

I detta nummer:

”Att inte träna är nästan  
hädiskt. Man har rätt  
att se ner på den som 

inte tränar.”
Josefine Arenius

sid 8 –11

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

VAD TÄNKER du på när du hör ordet 
vändpunkt? En punkt i tiden där något 
får en ny inriktning? En händelse du 
varit med om som fick en avgörande 
betydelse för ditt liv eller tänker du att 
det finns flera händelser och flera vänd-
punkter i ditt liv? 

VÄLKOMMEN ATT TA del av årets för-
sta nummer av ”Örebro — Mitt i livet” 
och några människors berättelser om 
vändpunkter, i deras egna och andras 
liv. Ibland är 
det inte förrän 
efteråt man 
inser att det be-
slutet eller den 
händelsen blev 
en vändpunkt. 
Först senare inser man betydelsen av ett 
ja eller nej. Ibland leder vändpunkten 
mer direkt till något positivt, men alla 
vändpunkter är inte lätta att bära. Då 
handlar det om att ta sig framåt i det 
nya, okända och tuffa och leta efter en 
ny vändpunkt — den som kommer när 
den svåra tiden börjar ge med sig, när 
det går att se lättare på livet igen.

SNART FIRAR VI PÅSK och att döden är 
besegrad, Jesus uppstod från de döda. 
Det blev absolut en vändpunkt för Jesu 
lärjungar som upplevde den på nära 
håll. Från att ha varit instängda och 
rädda var de ute och orädda predikade 
om den tomma graven. Ja, ibland vänder 
det snabbt.

Önskar dig en skön påskhelg och allt 
gott i de vändpunkter som du inte har 
upplevt än. 

Kärlek i sociala kanaler 

Följ oss på 
Facebook & 
Instagram!

EWA SELIN,
kyrkoherde
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ENKÄT: ULRICA GRAFE OCH PÄR WESTLING

INTRESSET FÖR KONSERTEN har varit re-
kordstort. Redan i februari var kyrkans 
498 platser slutsålda.

— Så i mars fattade vi, på begäran, 
beslut om att släppa ytterligare cirka 50 
platser till konserten, i den del av kyrkan 
som heter Mäster Lars kapell. Det hand-
lar då om rena ”lyssnarplatser”, säger 
Mats Bertilsson.

Det är sällsynt att The Choir of St 
John’s College från Cambridge ger sig ut 
på turné, enligt Mats Bertilsson.

— En turné tar ju alltid tid i anspråk 
och körens huvudsakliga uppgift är 
att sjunga i de dagliga gudstjänsterna i 

Finns det någon 
vändpunkt i ditt liv?

4

Gun-Britt Nyman:
– Det var när jag blev änka för ett år 
sedan. Den Gode Herdens kapell blev 
en trygghet för mig. Där hjälper jag till 
med kaffe på tisdagar och söndagar. 

William Eklöf:
– När jag avslutade gymnasiet och 
började jobba.  

Barbro Granath:
– Det var när jag började gå till Svens-
ka kyrkan och Den Gode Herdens 
kapell, för ca 15 år sedan. Jag skjutsa-
de en granne som sitter i rullstol. Mitt 
liv har gett dödsfall och katastrofer, 
men nu har Gud blivit min flytväst, 
som jag alltid försöker ha med mig. 

Magnus Torstensson:
– När första barnet kom, då förändra-
des livet.

The Choir of St John’s College, 
Cambridge är känd över hela 
världen och har över 90 skiv-
inspelningar bakom sig. I april 
gör kören ett unikt gästspel i 
Sverige.

– Det blir bara tre konserter 
i Sverige och en av dem är i 
Olaus Petri kyrka i Örebro. Vi är 
helt begeistrade, säger Mats 
Bertilsson, organist i Olaus 
Petri församling.
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Världsberömda gosskören The Choir of St John’s College sjunger i Örebro 5 april.

Världsberömd gosskör  
sjunger i Örebro

4vi

College Chapel i Cambridge. Därför är 
resan till Sverige en unik händelse i sig 
och kören ger tre exklusiva framträdan-
den — i Västerås domkyrka, i Storkyrkan 
i Stockholm och i Olaus Petri kyrka i 
Örebro, där kören framträder fredagen 
den 5 april klockan 18. Det är helt fan-
tastiskt. Konserten är en unik möjlighet 
att få uppleva en gosskör av absolut hög-
sta nivå, på hemmaplan.

 AFTERNOON TEA INNAN KONSERTEN
— Extra roligt är att vi, tillsammans 

med Abbe Kurt och Walvet på Storga-
tan, kan erbjuda möjligheten att inleda 
konserten med engelskt afternoon tea, 
säger Mats Bertilsson. Det blir en eng-
elsk totalupplevelse kan man säga. Först 
afternoon tea, därefter 300 meters pro-
menad till Olaus Petri kyrka och konsert 
med en engelsk gosskör av absolut topp-
klass — bättre än så blir det inte.

De extra lyssnarplatserna (cirka 
50 stycken) släpptes måndagen den 
18 mars. Afternoon tea bokas direkt 
via Walvet, telefon 019-13 80 00. På 
svenskakyrkan.se/olauspetri hittar du 
mer information om biljettläget och 
konserten.

JENNY HOLMBERG
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Tema: Vändpunkt

TEXT: INGALILL BERGENSTEN FOTO:  ULLA-CARIN EKBLOM 

”Jag åldras,  
alltså lever jag”
”Ålder säger ingenting om en människas personlighet eller karaktär. 
Det berättar bara hur länge jag levt på den här jorden.”

Formuleringen är Berit Carlströms, vars lite kaxiga livsmotto är  
att vilja åldras vackert, värdigt och försonat — och med stil.

Vi har träffats för att tala om den vändpunkt i livet som  
pensionering och åldrande kan innebära. Och hur samhället  
och kyrkan ser på människor över 65.

BERIT HAR stor egen erfarenhet av dramatiska vänd-
punkter.

— Jag och min man hade bestämt oss för att vi 
skulle tillbringa mer tid i vårt sommarhus och att 
jag skulle börja ta ut pension och gå ner till 20 pro-

cent i mitt arbete på Sigtunastiftelsen.
När Berit och Bernt träffades var de 22 respektive 24 år. 

Redan första kvällen de träffades berättade Bernt att han 
tänkte bygga ett hus på Koster. Nu var hon 64 och han 66. Hela 
40 verksamma år hade passerat sedan första träffen och de 
ville göra något nytt av återstoden av sina liv. Vara halva året på 

Sydkoster, ändra boendet i Örebro, kanske köpa husbil. 
— Men på en parkeringsplats i Sigtuna förändrades mitt liv 

för alltid. Vi höll på att tömma min lilla jobblägenhet då Bernt 
plötsligt segnade ner och dog. Allt blev totalt kaos för mig. Hur 
skulle mitt liv nu bli?

SÅ HÄR TOLV ÅR efteråt kan Berit se att trots att livet efter pen-
sioneringen inte blev som hon tänkt sig blev det ändå ett liv 
fullt av engagemang och mening. ”Jag åldras, alltså lever jag” 
är temat för samtalsgrupper hon brukar hålla i via studieför-
bundet Bilda.
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Berit Carlström
Ålder: 77 i år.

Familj: Två barn och fyra barnbarn.
Tidigare: Har bland annat varit studierektor,

 hotell-, informations- och programchef på Sigtuna-
stiftelsen och förbundsordförande för RPG (Riks- 

förbundet Pensionärsgemenskap).
Gör: Är förtroendevald, gudstjänstvärd, förbedjare, 
samtalsledare med mera i Olaus Petri kyrka. Tillhör 

styrelsen för S:t Lukasstiftelsen i Örebro. Är engagerad 
i Studieförbundet Bilda som föreläsare, cirkelledare, 

samtalsledare med mera. 
Ett bra citat att leva efter: Att åldras är som 
att bestiga berg. Man blir lite andfådd men får 

bättre och bättre utsikt ju högre upp man kommer. 
Tips till nyblivna 65+are: Bevara någon  

form av ordning i ditt liv så bevarar 
ordningen dig.
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Tema: Vändpunkt

— Jag har fullt upp med ideella engagemang och har bestämt 
mig för att betrakta dem som ”arbete” för att även kunna unna 
mig fri tid. När jag tittar tillbaka på vad jag sysslat med under 
livet, och fortfarande sysslar med, så handlar det mycket om 
att ge rum för andras samtal. 

— Jag tror starkt på samtalet människor emellan och det är 
därför som jag ogillar så kallade dagledigträffar av alla de slag 
där människor sitter och ska underhållas från början till slut 
och får ytterst lite tillfälle att samtala.

ÅLDERISMEN I VÅRT samhälle — den diskriminering utifrån 
ålder som samhället på olika sätt utsätter människor för — har 
Berit många och tydliga åsikter om.

— Så länge en människa är produktiv och jobbar har hon 
stort värde. Men då hon blir 65 försvinner det värdet över en 
natt. Sen föses människan liksom in i den grå massa som är 
”de äldre” och som betraktas som i stort sett värdelösa. En 
grupp som inte har något att komma med själva utan behöver 
roas. 

För många blir pensioneringen en kris. Självmordsfrekven-
sen är hög för män över 60. Om man haft arbetet som livsinne-
håll kan det bli tufft när arbetet försvinner över en natt.

— Visst har åldrandet utmaningar. Man blir mer medveten 
om livets korthet, antalet dagar man har kvar att leva krymper 
ju. Men om man försöker att inte ”gamla sig” utan fortsätter 
att vara nyfiken, använda sin kropp så mycket det går och göra 
nya saker så vet vi genom forskningen att hjärnan drar upp 
nya banor. Vi kan utvecklas intellektuellt även då vi blir äldre! 

— Och för övrigt bör det påpekas att åldrandet börjar så fort 
vi blivit till, då spermien mött ägget. Ett perspektiv som förtjä-
nar att beaktas.

ATT KÄNNA NÅGON form av mening, att höra till något sam-
manhang, är inte minst viktigt då man åldras. Här kommer 
kyrkan in och erbjuder många tillfällen till gemenskap. 

— Men kyrkan måste se upp så att man inte anammar sam-
hällets syn på äldre. I dag är det oftast barnen som lyfts fram 
som värdefulla i kyrkliga sammanhang. Och — som sagt — 

”Så länge en människa är 
produktiv och jobbar har hon 
stort värde. Men då hon blir 
65 försvinner det värdet  
över en natt.”

också kyrkan behöver ge mer rum för samtal och mindre för 
underhållning.

— Dessutom får vi inte glömma evighetsperspektivet. Vi 
lever i Guds eviga nu där människan primärt inte är ett arbets-
redskap med ett bäst före-datum utan en individ som fort-
sätter att vara en fullvärdig människa mitt i livet så länge hon 
lever. Livet har vi ju alltid omkring oss så länge vi lever, vare sig 
vi är två år eller åttiotvå.

Åter till Berits önskan om att få åldras värdigt, vackert och 
försonat — och med stil. Vad betyder det rent konkret?

— Ja, det är ingen utseendefråga, utan en inre riktningsgi-
vare. Jag vill fortsätta att leva utifrån de värderingar jag haft 
hela livet. Jag vill fortsätta att glädjas åt det jag funnit vackert 
och rikt under livets gång — design, arkitektur, hantverk och 
kvalitet till exempel. Och så vill jag försöka acceptera det jag 
inte kunnat råda över och försöka glädjas åt mitt liv som det 
blev. Leva livet i förundran och tacksamhet helt enkelt. l

– Jag har fullt upp med ideella engagemang och har bestämt 
mig för att betrakta dem som ”arbete” för att även kunna 
unna mig fri tid, säger Berit Carlström.
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Vi bloggar om mat och klimat

Angela Collin, Lisa Pettersson Härdne och Anders Lennartsson skriver om mat 
och klimat, i nya bloggen 40 dagar för en bättre värld.
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40 dagar för en bättre värld är en 
blogg med tips och grubblerier 
för dig som är intresserad av att 
minska ditt klimatavtryck.

– Vi drog igång den i samband 
med den kristna fastan, det 
kändes som ett väldigt bra  
tillfälle, säger Angela Collin.

DEN KRISTNA fastan är en tid att grubbla, 
ifrågasätta och avstå från något, för att 
istället vinna något annat — och samti-
digt göra världen lite bättre. I år startar 
fastan onsdag 6 mars och avslutas på 
påskafton den 20 april. 

Då passar Svenska kyrkan i Örebro 
på att lyfta frågor om miljö och klimat 
genom bland annat korsvägsandakter 
i Olaus Petri kyrka och den nya klimat-
bloggen 40 dagar för en bättre värld. 
Under Earth Hour den 30 mars släcks 
flera kyrkor ner och Adolfsbergs och 
Mullhyttans kyrkor bjuder in till Earth 
Hour-mässa för klimatet under kvällen 

Fler miljösatsningar 
från Svenska kyrkan
l  Sollidens kursgård är KRAV- 
certi fierad sedan oktober 2015.

l  Som första krematorium i Sveri-
ge, började Örebro krematorium att 
använda miljövänlig rapsolja 2009. 
Som eldningsolja är rapsoljan kol-
dioxidneutral till 66 % och släpper 
ut betydligt mindre svavel än fossil 
eldningsolja. Rapsoljan är fullt ned-
brytbar i naturen inom loppet av 20 
dagar.

l  På Norra kyrkogården har en sol-
e lanläggning installerats. Den 
produ cerar ca 80 000 kWh per år.

l  Fastighetsteknikernas bilar är 
bio gasbilar. Några arbetsplatser har 
köpt in cyklar för att minska onödig 
bilkörning.

l  En stor del av vår el kommer 
från vindkraft och vi har andelar i 
Kyrkvinden. Övrig el kommer från 
vattenkraft. Vid nyinves tering eller 
utbyte av t.ex. armatur är det alltid 
energisnåla alter nativ som gäller.

l  Kyrkogårdsförvaltningen har 
under 2018 gått över till miljödie-
sel för sin maskinpark. Just detta 
bränsle har en miljönytta på 90 % 
jämfört med vanlig diesel.

l  På Norra kyrkogården finns stora 
markytor som inte används just nu. 
Istället för att klippa dem med gräs-
klippare, har vi kossor eller får som 
betar där under sommarhal våret.

l  Vi sopsorterar.

NYFIKEN? Läs mer på webben.
L blogg.svenskakyrkan.se/40dagar
L  svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/ 
 klimat
L  svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/ 
 fasta

CECILIA ANDERSSON
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(klockan 20.30 i Adolfsberg, klockan 18 i 
Mullhyttan). 

Bakom bloggen om mat och klimat 
står Lisa Pettersson Härdne, Angela Col-
lin och Anders Lennartsson. Målet: Att 
utmana sig själv och varandra. 

Varför just 40 dagar?
— Den kristna fastan är ju 40 dagar. 

Fastetiden är en tid att grubbla, om-
pröva, ta ansvar för orättvisorna i 
världen och prova nya vanor. Den här 
gången sätter vi fokus på klimat och 
hållbarhet och hoppas på att få med oss 
många örebroare, säger prästen Anders 
Lennartsson.
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Hon vill att  
vi slutar jaga  
det perfekta livet

Tema: Vändpunkt

Josefine Arenius
Ålder: 41 år. 

Familj: Maken Johan, barnen Signe och Nils. 
Gör: Utbildar och föreläser för chefer och  

ledare, är en av grundarna och delägarna till  
We Are Mountain, författare till boken När du 
 leder och krönikör. Har tidigare arbetat inom  

samfundet Evangeliska Frikyrkan och var  
med och startade festivalen Frizon 1999. 
Påsken för mig: Min bästa helg på året.  
Både för att jag lever i påskens budskap  

hela året och älskar påminnelsen om det  
men också för att ljuset kommer, alla  

dörrar öppnas på vid gavel. Vid jul  
stänger vi in oss, vid påsk ger vi  

oss ut. Påsk är så vackert.



HON HAR skrivit och talat om det flera gånger, i 
bloggar, tidningskrönikor och i sociala medier 
— om 2010-talsmänniskans jakt på det perfekta 
livet. Det där färgsynkade, gärna i vitt och beige, 
som gör sig så bra på Instagram. Utan skavanker 

och brister. Utan ångest, missar och misstag. Där ensam är 
stark, där man tror på sig själv, lär sig att sätta sig själv först 
och där det mesta går att lösa med mer träning, rätt kost och 
en genomtänkt projektplan.

För då kan ingenting gå fel. Eller?
— Jag är med i en Facebookgrupp för kvinnor med över 

90 000 medlemmar och jag vet inte hur många inlägg jag 
har läst på temat typ ”Hej, jag är en ensamstående mamma 
som studerar, kör fyra yogapass i veckan och engagerar mig 
i hemlösa katter i Honduras men känner att livet saknar me-
ning. Vad ska jag göra?”. Och så kommer svaren från de andra 

TEXT: JENNY HOLMBERG FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM 

Regelbundna träningspass, den 
senaste specialkosten, karriär 
och självförverkligande, stilmed-
veten dansk inredning hemma, 
Instagrammässig dukning på  
fredagskvällen — och självklart  
rätt aktiviteter och rätt skolval till  
barnen. Trodde du att kravlistan 
tog slut där? Nix.

— Och så undrar människor 
varför de inte får ihop livet. Själv 
undrar jag när projektet ”jag” 
ska komma till vägs ände, säger 
Josefine Arenius. Som längtar  
efter en vändpunkt. 
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Hon vill att  
vi slutar jaga  
det perfekta livet

Ett perfekt kök med färgsynkad dukning att 
visa upp på Instagram – eller ett kök som 
människor lever i? För Josefine Arenius är 
valet enkelt. Jakten på kontroll och yta  
håller på att ta livet ifrån oss, tycker hon.
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i gruppen om att hon ska yoga 
ännu mer, tro på det hon gör och 
inte låta någon annan person be-
rätta för henne vem hon är — och jag 
tänker: Men vänta nu. Hur lever vi? Är 
det verkligen ett yogapass till som hon 
behöver?

—  Ibland kan jag inte hålla mig och går in 
i de där dialogerna, men förstår att jag uppfattas 
som jobbig när jag ifrågasätter och inte säger det som för-
väntas. 

JOSEFINES ANALYS ÄR att jakten på kontroll och yta håller på 
att ta själva livet ifrån oss — bokstavligen. Försäkringskassan 
rapporterar att mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade 
sjukfall i psykiatriska diagnoser med 57 000. Anpassningsstör-
ningar och stressreaktioner stod för 66 procent av ökningen 
och det var framför allt kvinnor som drabbades. 

Utbrändheten märks även i Josefines närhet där det vanli-
gaste svaret på frågan ”Vad var det som hände?” är att man 
baxnat under pressen och all förväntan om hur det skulle 
vara.

— Det handlar om det där trycket från andra — verkligt eller 
självpåtaget — om det perfekta. Det finns en så stor ängslan. 
Många söker bekräftelse på att de är någon och för att få det, 
behöver man göra vissa saker. Man behöver ladda jaget, det 
egna varumärket, med rätt grejer och rätt beteende — till ex-
empel vad man tränar och äter, vad man har på sig, vad man gör 
på fritiden. Och här har jag en teori om Gud, säger Josefine och 
börjar rita en triangel på en servett, med ordet Gud i toppen.

Förr var Gud och kyrkan det värdesystem som höll ihop 
livet för många människor, resonerar Josefine och ritar vidare. 
I basen eller botten på triangeln sätter hon människorna. 
Triangelns gränser är vårt ramverk. Våra koder, regler och 
uppfattningar om vad som är rätt och fel och hur man ska leva 
sitt liv. 

— Sedan kapades Gud bort, säger Josefine och drar ett streck 
så att triangelns topp försvinner.

En mer sekulariserad värld växer fram. Kvar finns fortfa-
rande en ram och kvar i botten lever människorna vidare, 
men toppen är platt. Någon kanske skulle säga att den här 

varianten innebär större frihet, 
medan Josefine istället är inne på 

att den avkapade toppen innebär 
precis det som skissen visar. Att det 

blivit lägre i tak. I alla fall andligt sett.
— I den här nya världen har vi kvar 

regler och uppfattningar om vad som är 
rätt och fel och hur vi ska leva våra liv. En 

sådan regel idag kan till exempel vara att man 
inte ska äta socker, det har blivit en viktig livsprincip 

för en del personer. Men problemet är, att när vi kapade top-
pen och tog bort Gud — så tog vi också bort nåden. Kvar finns 
skuld och dom.

— Vi dömer när vi tycker att vi själva eller någon annan lever 
eller agerar fel och det finns ingen nåd.

Resultatet? Tja, bland annat ett väldigt högt och tvärsäkert 
tonläge, tycker Josefine — till exempel i Facebookgrupper 
där människor diskuterar barnuppfostran och livsstil. Eller i 
kontakterna med vården och förskolan. Varför känna tillit till 
en läkare när man kan googla sig fram till en egen diagnos? 
2010-talsmänniskan är minsann påläst och har koll.

PÅ PRESSBYRÅN SÄLJS TIDNINGEN Träningsbibeln vilket är 
nästan omåttligt ironiskt tycker Josefine, som kallar träning 
för vår tids religion.

— Att inte träna är nästan hädiskt. Man har rätt att se ner på 
den som inte tränar.

Just det är kanske själva springpunkten — man har rätt. Rätt 
att ställa krav, rätt att förvänta sig saker, rätt att få. 

— På förskolan blir personalen utskälld för att ett barn har 
på sig fel strumpor vid hämtningen. Nu var ju visserligen 
inte strumporna märkta med barnets namn, men ändå? Att 
personalen springer runt och sorterar strumpor, det har man 
väl som förälder ändå rätt att förvänta sig? På föräldramötet 
framförs åsikten att mattiderna på förskolan borde anpassas 
efter hur den egna familjen äter på helgerna. I ett samhälle där 
människor talar otroligt mycket om sina rättigheter och väl-
digt sällan om sina skyldigheter, har det blivit fullt rimligt att 
jaget och individen alltid går före gruppens bästa. 

Därför längtar Josefine Arenius efter vändpunkten. En 
vändpunkt där fler lyfter blicken från jag, mig och mitt och 

Josefines  
morgonrutin

”Jag ger mig själv tio minuter på morgonen 
när det lugnat sig, när barnen lämnats på 

förskolan. Först ber jag för någon som  
jag tror behöver det. Sedan går jag  

igenom min egen dag. Därefter tänker  
jag ut tre personer som jag skickar lite 

pepp och uppmuntran till, i var sitt sms. 
Den där sista punkten mår jag själv väldigt 

bra av också, för ofta kommer det ett  
glatt svar tillbaka. För mig är det så  

tydligt att när vi försöker finnas  
och göra gott för andra, så mår  

vi också bättre själva”.
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upptäcker det stora i att höra ihop med andra. Att det kanske 
inte är så att ensam är stark.

Första steget? Att släppa kontrollen, att sluta jaga det per-
fekta livet. 

— Vem har intalat oss att allt är möjligt att styra? I den stän-
diga jakten på kontroll, tappar vi i öppenhet inför det som 
händer runt omkring oss. Vi går miste om livets roliga över-
raskningar när vi bara rusar på.

Nästa steg? Kanske att oftare stanna upp och säga tack. Att 
känna glädje över allt det som faktiskt är bra i livet.

— Ju mer vi säger tack, desto lättare blir det också att säga 
förlåt.

Att ”fulslappa” är också ett av Josefines mer oväntade tips på 
vägen.

— Vi lever i en kultur där det inte är okej att ha lite tråkigt. 
Barn ska aktiveras och när vuxna ska koppla av, ska det vara 

på ett Instagramvärdigt vis med rätt kläder och yogamatta. 
Men kanske är det inte det jag behöver. Kanske behöver jag 
bara få ligga i soffan med lite chips och glo? Göra ingenting — 
fulslappa.

Det sista steget handlar om samtalen, ärligheten och nyfi-
kenheten. Att ge sig in i ett samtal utan att på förväg veta om 
det ”ger något”. Att våga fråga hur grannen mår efter skilsmäs-
san och ta sig tid att faktiskt lyssna på svaret. Att själv våga visa 
sig skör och sårbar. Att våga be om hjälp.

Josefine fingrar lite efter servetten igen, den med skissen av 
den avkapade triangeln.

 — Det blir fel ibland och vi människor gör misstag. Det hör 
liksom till. Jag önskar att nåden, den där kärleksfulla nåden, 
fick större utrymme. Att fler människor kunde känna att det 
finns förståelse och förlåtelse. Att även när vi misslyckas, så är 
vi oändligt älskade. l

”Barn ska aktiveras och när  
vuxna ska koppla av, ska det 
vara på ett Instagramvärdigt  
vis med rätt kläder och yoga-
matta. Men kanske är det  
inte det jag behöver. Kanske  
behöver jag bara få ligga i soffan 
med lite chips och glo? Göra  
ingenting — fulslappa.”
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Påsken kyrkans största helg — därför firar vi!
ATT GÅ TILL KYRKAN i påsktid är att, 
på nära håll, uppleva en drama-
tisk berättelse som förändrade 
världen. Visste du att påsken 
infaller på olika datum, men 
alltid mellan den 22 mars och 
25 april? 

Så här ligger det till: Påsk-
dagen är alltid den första 
söndagen efter den första full-
månen efter vårdagjämningen. 
I år infaller påskdagen därför den 
21 april. 

Veckan efter påskda-
gen kallas påskveckan, 

det är då vi firar att 
Jesus besegrade 
döden.

Stilla veckan 
eller passions-
veckan, det är 

veckan före påsk där dagar som palm-
söndag, dymmelonsdag och skärtors-
dag ingår – och i kyrkan får vi följa de 
sista dagarna i Jesus liv.  

NYFIKEN PÅ VAD de olika dagarna 
betyder och vad som händer i kyrkan? 
På svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/
stillaveckan finns en komplett guide där 
kyrkvaktmästaren Lena-Marie Keber 
leder dig genom stilla veckan och pås-
ken dag för dag.

VARJE FREDAG ÄR det grabbfrukost i Längbro församlingshem på 
väster nära Karlslund, med mottot att ”stilla hungriga magar med mat, 
krydda vardagen med en rejäl dos humor och ge vårt inre näring i form 
av musik och andakt”.

I Olaus Petri församlingshem på norr är det herrfrukost en gång i 
månaden med frukost och föredrag. Nästa tillfälle är lördag 30 mars, 
med Per-Olof Ringarp som talare. 

Mer information, se svenskakyrkan.se/orebro/motesplatser.

Lena-Marie Keber 
guidar dig genom 
påskens drama.

Grabbfrukostar 
och Herrfrukostar 
— något för dig?
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  Numrets pryl:
  Påskljuset

I DET KRISTNA PÅSKFIRANDET i kyr-
kan, ingår ofta att tända det stora 
påskljuset. Det kan ske i samband med 
påsknattsmässan eller under påskda-
gens högmässa, om ingen påsknatts-
mässa firats i församlingen. Ljuset lyser 
från påsk fram till Kristi Himmelsfärds 
dag i alla gudstjänster. Efter den tiden 
brukar ljuset användas i samband med 
dop.

PÅSKLJUSET SYMBOLISERAR Jesus 
uppståndelse från de döda. På själva 
påskljuset brukar det också finnas ett 
antal sym-
boler. Korset, 
som är en 
symbol för 
Kristus själv, 
de grekiska 
bokstäver-
na alfa och 
omega som 
betyder att Gud är början och slutet, 
det innevarande årets siffror som visar 
att Gud är närvarande hos oss idag och 
slutligen fem vaxspikar som är symbo-
lerna för de fem såren som Jesus hade: 
ett i varje hand, ett i varje fot och spjut-
sticket i sidan.  

LISBET KJELLIN



ALLT FLER VILL BLI konfirman-
der hos oss och det är jättekul! 
Fredagen den 17 maj är det dags 
för årets upplaga av den stora 
festen Inte som du tror, som 
vänder sig både till våra nuva-
rande konfirmander och till dig 
som ska börja åttan i höst. 

Under kvällen har vi DJ på 
plats, du kan testa sumo, kudd-
krig, rodeotjur, mingla och äta, 
lyssna på livemusik, kolla in de 
olika konfagrupper som vi star-

tar i höst och ställa dina egna 
frågor om vad konfa är och kan 
vara.

VIP-inbjudningar skickas ut 
till alla ungdomar som är födda 
2005 och bor i någon av de åtta 
församlingar som ingår i Örebro 
pastorat. 

Håll utkik i brevlådan i slutet 
av april och början av maj. Mer 
information på svenskakyrkan.
se/orebro/konfirmand.
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Konsertserien Bach to Örebro 
i S:t Nicolai kyrka har hunnit 
halvvägs. Under perioden 
2018–2020 framförs J.S. 
Bachs samtliga stora sak- 
rala verk för kör och orkester 
i Örebro och den 14 april är 
det dags för den berömda 
H-mollmässan.

JUST NU FOKUSERAR några av kyrkorna 
i Örebro pastorat lite extra på Bach och 
erbjuder två olika konsertserier: Bach to 
Örebro och Bach i S:t Mikael.

DEL 4 I BACH TO  
ÖREBRO: 
H-MOLLMÄSSAN
Inom ramen för sats-
ningen Bach to Öre-
bro framförs samtli-
ga stora sakrala verk 
för kör och orkester i 
Örebro. Totalt handlar 
det om nio Bachkonserter i 
S:t Nicolai kyrka med Örebro kammarkör, 
Örebro barock och dirigent Fred Sjöberg. 

Bach to Örebro möjliggörs framför allt 
av tre huvudfinansiärer – Örebrokom-
paniet, Örebro kommuns kulturnämnd 
och Svenska kyrkan Nikolai församling 
– men även andra aktörer har bidragit på 
olika sätt. Finalen blir monumentalverket 

Bachsatsningarna i Örebro  
— missa inte vårens konserter
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Lars-Ove Eriksson driver  
serien Bach i S:t Mikael.

Matteuspassionen i april 2020 på Örebro 
konserthus med Svenska kammarorkes-
tern och Örebro kammarkör under led-
ning av Thomas Dausgaard. 

Den 14 april är det dags för del 4 i serien: 
den vackra och imponerande H-mollmäs-
san.

BACH I S:T MIKAEL MED FRI ENTRÉ
I S:t Mikaels kyrka på väster fortsätter 
serien Bach i S:t Mikael med flera inplane-
rade konserter under våren – söndagarna 
24 mars, 7 april, 28 april, 12 maj och 26 
maj. Alla konserter är klockan 18 och det är 
fri entré. Serien rymmer samtliga verk för 
orgel och cembalo samt kammarmusik 
och sånger av J.S. Bach.

Mer information om båda serierna finns 
på svenskakyrkan.se/orebro/bach.

Fred Sjöberg, Karl Magnus 
Jansson och Olof Ericsson 
driver Bach to Örebro. 

Konfirmanderna Kasper och Emil.
Född 2005 och nyfiken på konfa?
Ladda för festen den 17 maj!
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Tävla och vinn Julia Tuvessons smarta 
kokbok Plåtmat: Grönt i en långpanna
Världsberömda gosskören The Choir of St John’s College kommer till Örebro den 5 april. Det 
unika gästspelet innebär tre konserter i Sverige och en av dem ges i Örebro — men i vilken kyrka? 
Om du vet svaret har du chans att vinna Julia Tuvessons smarta kokbok Plåtmat: Grönt i en  
långpanna där alla rätter lagas direkt på i en plåt i ugnen. Boken ger dig allt du behöver för  
att bli en mästare på vegetariska allt-i-ett-rätter!

1.  Adolfsbergs kyrka 
X. Olaus Petri kyrka 
2.  Almby kyrka 

Skicka in ditt svar senast 3 maj märkt ”Tävling nr 1” samt namn och adress till 
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till Örebro — Mitt i livet, Svenska kyrkan,  
Storgatan 27, 703 63 Örebro. 
Vi har tre böcker i potten!

Grattis!
Carina Johansson, Johanna Olsson och Ronny Ericson som svarade rätt i förra numrets tävling och har vunnit var sitt exemplar av  
Stefan Einhorns nya bok Konsten att göra skillnad: En liten bok om vårt stora ansvar.

Tävling!

 
ÅRETS UPPLAGA av Må bra-dagarna äger rum 13–16 augusti.

– Precis som förra gången bor alla deltagare på kursgården, 
där de har helpension, säger Marie Kilhed.

Varje dag föreläser överläkaren Benno Krachler om sambandet 
mellan våra levnadsvanor när det gäller mat, motion, stresshan-
tering, sömn och hälsa samt kopplingen mellan en människas 
livssituation och hennes förmåga att ändra sitt sätt att leva. 
Föreläsningarnas ämnen följs upp i mindre reflektionsgrupper.

UNDER KURSEN GES även utrymme för att pröva olika kreativa 
uttryck, olika former av rörelse, matlagning och meditation.  
Kursen har en kristen inramning med morgon- och aftonbön.

ANMÄLAN GÖRS PÅ svenskakyrkan.se/orebro/solliden. Den som 
är medlem i Svenska kyrkan och bor i någon av församlingarna i 
Örebro pastorat får 25 procents rabatt på kursavgiften.

Solliden satsar på nya Må bra-dagar i augusti
Efter succén förra året:
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När Må bra-dagar arrangerades på Sollidens  
kursgård sommaren 2018 blev de fullbokade 
direkt.

– Därför satsar vi på en ny omgång nu i sommar. 
Det blir en fyradagarskurs för den som bättre  
vill förstå sam bandet mellan levnadsvanor och  
välbefinnande, säger Marie Kilhed, föreståndare.
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Gudstjänster
Mässa under Earth Hour. 30/3 klockan 
20.30 i Adolfsbergs kyrka. Gudstjänst i 
nedsläckt kyrka med levande ljus.
Korsvägsandakter. 15/4, 16/4 och 17/4 kl 18 
i Olaus Petri kyrka. Andakter som utgår från 
Jesu korsväg tolkad i nutida svartvita foton. 
Ämnen: trafficking, miljöförstöring, mobb-
ing och psykisk ohälsa m.m.
Påsknattsmässa. 20/4 kl 22 i Den gode 
herdens kapell och Olaus Petri kyrka. Kl 
23.30 i Längbro, S:t Mikaels, S:t Nicolai och 
Tångeråsa kyrkor.  
Fest- och påskdagsmässa. 21/4 kl 10 i 
Adolfsbergs, Almby, Längbro (brunch), 
Olaus Petri och S:t Mikaels kyrkor. Kl 11 i 
Kräcklinge kyrka  (påsklunch) Mosjö  
(påsklunch) och S:t Nicolai kyrkor.
Ekumenisk påskdagsgudstjänst. 21/4  
kl 14 på Stortorget. 

Musik & konserter
Söndagskonsert. 24/3 och 7/4 kl 18 i Alm-
by kyrka. Musik på Marie bebådelsedag 
med Almby ungas vokalensemble och 
instrumentalister (24/3). Kyrkokören Vox 
Alma framför välkända psalmer av Olov 
Hartman. Hartmans dotter Ingrid Söder-
berg berättar om sin far (7/4).
Vårsoaré. 28/3 kl 17.30 i Adolfsbergs kyrka. 
Adolfina-kören och församlingens barn-
körer. Efteråt serveras kvällsmat.
Musikcafé. 31/3 kl 15 i Täbygården.
Påskmusikal. 7/4 kl 11.00 i Sörbykyrkan. 
Med Barnkören HAPPY! 

Aktuellt Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss. Du hittar ännu 
mer på  svenskakyrkan.se/orebro.  Fri entré om inget annat anges.

Musikgudstjänst. 14/4 kl 18 i Längbro 
kyrka. Maria Johansson, sång och Henrik 
Wing, piano.
Meditationer för elgitarr. 14/4 kl 18 i Hack-
vads kyrka. Gudstjänst. Christoffer Säter-
bro, elgitarr. 
Stabat mater av Pergolesi. 19/4 kl 15 i 
Adolfsbergs kyrka. Sångsolister, stråkkvar-
tett och orgel.
Våren är här. 30/4 kl 19 i Kräcklinge kyr-
ka. Gudstjänst, Dal segno-kören framför 
vårsånger. Fika, majbrasa och vårtal i 
Kräcklingegården. Kom och sjung in våren!

Barn & familj
Sångstund och spagettilunch. 22/3, 12/4 
och 10/5 kl 10 i Olaus Petri kyrka. Vuxna  
30 kr, barn gratis.
Vardagsgudstjänst med kvällsmat. 28/3 
kl 17 i S:t Mikaels kyrka.
Mässa med stora och små. 31/3 kl 10 i 
Almby kyrka. Kören Minivox medverkar.
Övernattning i kyrkan. 6–7/4 i Sörbykyr-
kan. För dig som går i förskoleklass upp 
till åk 6. Anmälan till Johanna senast 27/3, 
072-028 77 16 eller johanna@sorbykyrkan.
nu. Kostnad 50 kr.
Mässa och musikal. 7/4 kl 11 i S:t Nicolai 
kyrka. Mässa med små och stora med 
musikalen ”Legenden om de tre träden”. 
Gudstjänst med stora och små. 5/5  
kl 16 i Adolfsbergs kyrka. Fika från kl 14.30.
Babykonsert. 16/5 kl 10.30 i S:t Mikaels 
kyrka. Upplevelsekonsert för barn upp till    
1 år, tillsammans med vuxen. Smörgåsfika. 

Teckenspråkigt arbete
Teckenspråkig gudstjänst. 22/4 och 26/5 
kl 14 i S:t Nicolai kyrka.
Teckenspråkig babyträff. Torsdagar 9.30 
–12.30 i Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8.

Sverigefinsk verksamhet
Mässa. 24/3 och 21/4 kl 14 i S:t Mikaels 
kyrka.
Gudstjänst och morsdagsfest. 12/5 kl 14 
i Längbro kyrka. 

Annat på gång
HBTQ-café. 27/3 och 24/4 kl 18–20 i Niko-
lai prästgård, Nikolaig. 8. Föreläsningar: 
”Förening för kristna hbtq-personer”, 
Johanna Wickberg, ordf. riksför bundet 
EKHO (27/3). ”Queerteologi – vad är 
det?”, Peter Forsberg, präst och dok-
torand i systematisk teologi med livs-
åskådningsvetenskap (24/4).
Föreläsning med Jayne Svenungsson 
professor i systematisk teologi: ”Teologi 
och estetik och konsten att för undras”.  
7/4 kl 18 i Olaus Petri församlingshem, 
Sofia g. 2B.
Go’fika. 13/4 och 11/5 kl 10–15 i Nikolai 
Prästgård, Nikolaigatan 8. All behållning  
går till välgörande ändamål.
Retreat. 26–28/4 på Sollidens kursgård. 
Ord pris: 2 730 kr. Kostnad för dig som är 
medlem i Svenska kyrkan och bor i Örebro 
pastorat: 800 kr. Mer info: svenskakyrkan.
se/orebro/retreat
Bakluckeloppis. 11/5 kl 10–13 utanför 
Längbro kyrka.

Påsknattsmässa 
firas på natten mel-
lan påskafton och 
påskdagen. I början 
är kyrkan nedsläckt 
och mörk men 
under mässan 
vänder ljuset åter, 
orgeln spelar och 
kyrkklockorna ring-
er. Ta chansen att 
uppleva något väl-
digt speciellt! Läs 
mer på svenska-
kyrkan.se/orebro/
nyheter/pask
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FYRA FRÅGOR TILL MATS  
EKERBRING, Svenska kyrkans individ- 
och familjerådgivning. Kan man upp-
leva en ny vändpunkt i en relation som 
har gått i stå?

— Absolut. Själva vändpunkten är att 
vilja vara mer med varandra. Ena parten 
kanske längtar tillbaka till något som 
man en gång hade, medan den andra vill 
ha en utveckling med gemensamma mål 
och planer — saker som aldrig tidigare 
varit på tapeten. När man inte bara går 
parallellt bredvid varandra utan vänder 
sig mot varandra — lyssnar nyfiket och 
visar att man vill vara tillsammans — där 
kommer vändpunkten.

Varför hör människor av sig till kyrkans 
individ- och familjerådgivning?

— En del söker hjälp hos oss som indi-
vider, till exempel för att man hamnat 
i en livskris eller behöver hjälp med att 
bearbeta något. En del kommer som 
par. Det kan handla om en rädsla för att 
förlora sin partner. I andra fall en rädsla 
för att förlora sig själv där någon ställer 
sig frågan ”Vad får den här relationen 
kosta mig, i mitt hjärta?”. Det kan också 
vara sårade familjeband, att man söker 
försoning eller skilda föräldrar som 
söker samförstånd.

Hur många samtalstillfällen behövs för 
ett par som går i parterapi?

— Rent statistiskt handlar det om tre 
till fem tillfällen. Men ser vi att några 
behöver mer hjälp för att nå en lösning 
på sikt, så ger vi den tid som behövs. Par 

som letar efter en förlorad gnista kanske 
behöver ett till sju samtalstillfällen. Par 
som har vad vi kallar trauma i relatio-
nen, alltså exempelvis otrohet, sjuk-
dom, dödsfall eller missbruk, behöver 
ofta fler samtal och kanske även utökat 
stöd i form av andra resurser.

Finns livslång kärlek?
— Ja. Men kärleksrelationer är något 

som ständigt förändras och behöver 
vårdas ömt och ansvarsfullt — man kan 
inte luta sig tillbaka. Att vårda relationen 
handlar inte om en massa stora mål och 
planer eller vad vi som par kan skriva i 
vår gemensamma loggbok, utan mer om 
hur vi är mot varandra, här och nu, idag.

JENNY HOLMBERG

Vadå vändpunkt
i relationen?

Medlem i  
Svenska kyrkan?

Under 2018 hade våra familjeråd- 
givare parsamtal med 279 personer  

— 381 barn berördes. Utöver par- 
terapin, har vår individ- och familje- 

rådgivning också samtal med  
enskilda individer. Tack för att  
du är med och möjliggör det  

här viktiga stödet.

”Att vårda relationen 
handlar mer om hur  
vi är mot varandra,  
här och nu, idag.”

Mats Ekerbring är en av 
tre familjerådgivare hos 
Svenska kyrkans individ- 
och familjerådgivning  
i Örebro.
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