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Konfirmation 2019/2020
”Konfirmation är att skaffa vänner
och lära sig om sig själv.”
”Det är en trygg plats
och ger gemenskap.”
”Man får veta mer om sig själv
och utforska sin tro.”

Så beskriver några av konfirmanderna själva vad konfirmationen betyder för dem. Du som fyller 14 år i år, håll
utkik efter den information som kommer i brevlådan.
Du kan läsa mer om konfirmation på
https://www.svenskakyrkan.se/intesomdutror

Guds olydiga revben, cirkuskonster och teater med ett feministiskt perspektiv på Bibeln. Konfirmander och ledare
fick den 6 april en annorlunda upplevelse vid ett besök på
Dramaten.

Tillsammans – Unika ges ut av Linde bergslags församling och utkommer 3–4 gånger per år.
Redaktion: Monica Wallsten (ansvarig utgivare), Maria Lindstedt & Hanna Dahlström. Foto: Redaktionen om inget annat anges.
Produktion & Tryck: Prinfo Welins, Örebro 2019
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TEMA KÄRLEK

Kärlek – ett självklart val av tema
Vad kan vara mer självklart och enklare tema i Tillsammans – Unika än kärlek? Eller vad kan vara
svårare att beskriva? I Svensk ordbok beskrivs kärlek bland annat vara en ”mycket stark, positiv
känsla för någon” eller ”andlig gemenskap”, i Svenska akademiens ordlista liknas den också vid
”stark osjälvisk vänskap” och ”ömhet”.

Somliga söker efter kärleken hela
livet, andra hittar sin livs kärlek tidigt. Att lova varandra evig kärlek
vid vigseln kan vid stunden verka
självklart, men i många äktenskap
blir det för komplicerat.
Men hur är det då med kärleken till barnet? Det är en livslång kärlek olik all annan, men
som kan vara svår att sätta ord
på. Den tar sig oftast uttryck i omtankar och bekräftelser på olika
sätt. Redaktionen för Tillsammans
– Unika träffade familjen Matilda
Persson, Christoffer Welamsson
och barnen Ylva och Ralf i Lindesberg för att prata om kärlek.
Medan samtalet mellan de
vuxna trevar sig fram vid köksbordet börjar femåriga Ylva rita.
Hon ritar sig själv där hon ”rockar
skor” (har olika färg på dem),
kompisen Milla och småkusinerna
Bastian och Svante. Alla står hand
i hand. Och det blir tydligt hur
naturligt kärlekstemat kommer till
uttryck i teckningen, inte på beställning utan från känslan hon har
för sin vän och sina småkusiner.

”Vi säger till barnen
att vi älskar dem
flera gånger
om dagen.”

Christoffer Welamsson och
Matilda Persson tillsammans
med barnen Ylva och Ralf.
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Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
Bibel 2000, Första Korinthierbrevet 13:13

–  Men titta! Du har ett
–  Ärligt talat är det mest
hjärta på teckningen. Vad
för Ylvas skull, att hon ska
betyder det?
lära sig att förstå. Men vi vet
Ylva drar efter andan och
inte vad hon kan ta till sig av
säger med stort eftertryck
det här än, säger Matilda.
”Säääärlek”.
En dag pratade man om
–  Vad betyder kärlek?
leksakerna därhemma. Vart
–  Att man älskar folk,
ska de ta vägen när hon blir
svarar Ylva utan den minsta
vuxen, funderade Ylva.
tvekan.
–  Då sa vi att vi kan ge dem
Hon älskar verkligen kompitill barn som inte har några
sen, lillebror Ralf och ”alla
leksaker, säger Matilda.
sina två kusiner”, berättar
Att på detta sätt lära den
hon ivrigt. Hon har varit
lilla människan att tänka på
Ska man prata kärlekstema kan det vara bra att
sjuk några dagar och längtar
andra, att ge perspektiv om
titta på vad familjens femåring gör. Teckningen
därför extra mycket efter att är nämligen en tydlig kärleksförklaring till kom- att världen inte ser likadan
få träffa alla.
ut för alla, är en kärleksfull
pisen Milla och kusinerna Bastian och Svante.
Att höra en sådan liten
handling. Det är en grundpeflicka uttrycka sin kärlek
lare i det kristna budskapet
till andra utan att tveka eller bli
att
också
älska sin nästa.
klart och rätt att uttala sin kärlek
generad, är tänkvärt. Så viktigt det
Christoffer
och Matilda delar
till barnen. När samtalet vindlar
är i dessa tider att lyfta fram den
på föräldraledigheten, eller turas
vidare blir det också tydligt att
om att jobba som de uttrycker det.
mänskliga värmen, vänligheten
kärleken också visas i handling.
Han jobbar på Tormek och hon
och omtanken i ljuset.
Fadderbarn – ett sätt att väcka
på förskolan Hagabacken i GuldsVi vuxna pratar om att många
tankar
drabbas av hat och elakheter i
medshyttan. När Ylva var mindre
För cirka ett år sedan skaffade
sociala medier.
var Matilda mammaledig på helChristoffer och Matilda ett fadder–  Det är för att människor är
tid, men Christoffer uppskattar att
barn. Det var så bra ordnat att
anonyma. De skulle aldrig utvara hemma nu när Matilda har
man kunde välja ålder på det
trycka sig så elakt till någon
fått jobb.
barn man ville stödja. De valde en
annars, menar Matilda.
Dopet en kärlekshandling
pojke i Västafrika som är jämnMen hur ska man tänka på sin
I mars döptes lille Ralf när det argammal med Ylva. Pojken heter
egen roll som förälder, till exemrangerades drop-in-dop i LindesFulbert
och
bor
med
sin
mamma
pel. Är det viktigt att säga till sina
bergs kyrka. Då var han ett halvår
och sina systrar. En bild av honom
barn att man älskar dem?
gammal.
sitter på kylskåpet.
–  Ja, svarar båda föräldrarna.
–  Inom Svenska kyrkan anses
Christoffer berättar att de
Vi säger det till barnen flera
dopet vara en kärlekshandling.
pratat om skillnaderna mellan
gånger varje dag.
Tänker ni på det så?
barnen, att de inte har samma
Men har det någon betydelse
–  Ja, självklart, säger Matilda.
förutsättningar eftersom de växer
när barnen är så små att de kanBåda föräldrarna är döpta, och
upp i så olika länder, och att
ske inte förstår? Jo, tror Matilda
det var naturligt att döpa båda
pojken måste få hjälp så han kan
och Christoffer, visst påverkar det
barnen.
gå i skolan.
på något sätt. Det känns så själv-
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jen haft en vinter då sjukdomar
avlöst varandra, så det har inte
varit många tillfällen att söka sig
till församlingens aktiviteter.
–  Men vi har varit på den nya lekplatsen. Den är verkligen jättefin!

Kärleken utökas när familjen växer

Ralf Håkan Welamsson blev han
döpt till, det här lilla charmtrollet.
–  Vi pratade aldrig om att vi
inte skulle det.
Hela upplevelsen med dopet är
fin, speciell och känns som ”något
alldeles extra”. Att barnen fått
gudföräldrar betyder mycket i sig,
men med det skrivna fadderbrevet blev det extra högtidligt och
känslosamt.
Att tillhöra Svenska kyrkan är
alltså en självklarhet för familjen.
När Ylva var mindre var de ofta
på Kyrkis, och babysången var
veckans höjdpunkt. Nu har famil-

Många vittnar om att den kärlek man utvecklar till sitt barn
är starkare och annorlunda än
den man någonsin haft till någon
annan. Matilda håller med. Och
det fantastiska är att när familjen
utökas krymper inte kärleken, den
blir tvärtom lika stark för även det
nya barnet, fast man inte trodde
det var möjligt att man kunde
älska någon lika mycket.
Och vad händer i en kärleksfull
familj? Hur påverkas barnen som
växer upp, där föräldrarna visar
att omtanken också räcker till andra, främmande människor? Till
andra barn som behöver hjälp att
gå i skolan eller som inte har egna
leksaker. Kärleken inom familjen
behöver inte vara mindre för att
den delas med andra. Kanske blir
det tvärtom?
Ylva kramar och kysser gärna
och ofta sin bror. I alla fall när

– Puss på dig lillebror.
hon inte är sjuk, berättar hon och
förklarar att det är med pussar
och kramar som man känner igen
kärlek.
–  Och så älskar jag katten,
tillägger hon.
Men på frågan om hon också
pussar och kramar den, svarar
hon bestämt:
–  Nej! Men jag klappar den när
den äter.
Hon visar med ett stort leende
upp den färdiga hjärtutsmyckade
teckningen.
–  Den ska jag skicka till Milla
och mina kusiner så de vet att jag
älskar dem.
MARIA LINDSTEDT,
KOMMUNIKATÖR

✁

I Tillsammans – Unika kan du läsa om bredden i församlingens verksamhet. Är du inte medlem i Svenska
kyrkan men vill bli en del av gemenskapen och stödja det arbete som görs, fyll i och skicka in blanketten.
Ja, jag vill bli med i Svenska kyrkan!
Namn
Gatuadress		Telefon
Postnr & Ort		
Jag är döpt i Svenska kyrkan (kryssa) l JA

Personnr

l NEJ

Döpt i ett annat trossamfund (ange i sådana fall vilket)
Klipp ur och sänd blanketten till: Linde bergslags församling, Box 52, 711 22 Lindesberg
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TORPHYTTANS KYRKLIGA SYFÖRENING & MISSIONSARBETSKRETSEN

Deras arbete är präglat av
kärlek till medmänniskor

Ann-Marie Lindkvist, Märta Melander, Alice Norén, Dagny Karlsson och Wally
Fagrell uppskattar gemenskapen i Missionsarbetskretsen.

Torphyttans Kyrkliga Syförening
har funnits sedan 1941 och Missionsarbetskretsen har funnits
under olika namn sedan 1858.
Syföreningarna har betytt mycket
för församlingen vad gäller
gemenskap och ekonomi, speciellt med tanke på hur mycket de
samlat in till kyrkans missionsarbete, framförallt genom alla de
auktioner man haft. Att nämna
dessa syföreningar i Tillsammans
– Unikas nummer med kärlekstema känns rätt. Att utifrån sina
egna förutsättningar arbeta för
att hjälpa andra är ett tydligt
tecken på en kärleksfull handling.
I fjol samlade de båda syföreningarna tillsammans in 29 346 kr.

Missionsarbetskretsen
Missionsarbetskretsen har sitt ursprung i Vedevåg. Den har funnits
under olika namn sedan 1858,

efter att ha grundats av bland
andra brukets ägare baron Axel
Sparre, pastor H J Lundborg i
Linde och brukspatronen på Bohr
fil. dr. Michael Ehrenborg. Då var
syföreningen knuten till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, och
varje år anordnades stora årsoch sommarmöten i bruksparken
för sy- eller arbetsföreningar från
andra orter inom rörelsen.
Idag deltar en handfull flitiga
medlemmar i verksamheten varannan måndag klockan 14
(ojämn vecka) i församlingshemmet i Lindesberg med mål att
skapa alster till den årliga syföreningsauktionen tillsammans med
Torphyttans kyrkliga syförening.
Varje sammankomst inleds med
en andakt av förra diakonissan
Dagny Karlsson. Hon vidareförmedlar också information till
gruppen om sådant som är på
gång i församlingen.
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60 listor med lotter sprids inför
höstens stora händelse, den årliga
syföreningsauktionen. Intäkterna
delas ut till olika organisationer.
Under våren har tvåtusen kronor
delats ut till vardera Örebro stadsmission, Läkare utan gränser,
Kvinnojouren i Örebro, Sociala
stiftelsen i Linde bergslags församling samt RIA (organisationen
Hela människans öppna verksamhet RIA: Råd och information
i alkoholfrågor/Rådgivning i
alkoholfrågor).

Torphyttans kyrkliga syförening
År 1941, under andra världskriget, startade syföreningen. En välskriven kassabok vittnar om ett
idogt arbete redan från början.
Vid första auktionen, i Torphyttans skola, inkom 594,71 kronor
– en ansenlig summa med den
tidens mått mätt. Dessa medel
fördelades till olika behövande,
såsom Västerbottens och Norrbottens arbetsstugor, Finlandsbarn och till behövande familjer
inom Lindesbergs kommun.
Arbetet har genom åren varierat. Behoven har varit skiftande
och många, och har ändrat karaktär. 1944 var syföreningen anlitad i stadens midsommarfirande
i Lindesby. Från torget i staden
åkte man lövad skrinda dit ut.
Stadens konditorier skänkte åtta

tårtor till festen och syföreningen
kokade kaffe till 150 personer.
På senare år har den humanitära
hjälpen även riktat sig till andra
länder. Sedan 1970-talet har föreningen fadderbarn och har under
åren bland annat skickat pengar
för barns skolgång i Israel, Brasilien, Tanzania, Kenya med mera.
Till Lindesbergs kyrkas återinvigning 1977 skänkte syföreningen
en korkåpa.
På 1980-talet var det de stickade lapparnas tid. Åtskilliga var de
lappar som fogades samman till
filtar, och skickades tillsammans
med barnkläder till Moder Theresas barnhem i Indien samt till
Mocambique i Afrika. Även kyrkkaffe, kaffe på vårdhem, grötluncher, utflykter och studiecirklar
har arrangerats i föreningen.

Ullamis fundra
Kärlek

Trots att sommaren står för
dörren, vill jag
ta med dig på en
julkonsert.
Det var mörk
december. Vår
äldsta dotter, Judit, sjöng med i
en kör och nu bjöd kören på kända, men även nyare, julsånger och
hymner. Publiken satt andaktsfull
och sög åt sig orden, om en Frälsares födelse och frid på jorden.
Så blev det paus och vi serverades glögg och pepparkaka.
Det var dags för andra akten.
Arne och jag satte oss, med lillasyster Maria emellan oss. Sorlet

Torphyttans kyrkliga syförening, från vänster: Ingrid Jansson, Lisbeth Axelsson,
Marianne Lundin, Gull-Maj Broberg, Marianne Ohlsson, Anna Järlstam och Karin
Prosper. Saknas på bild: Margita Dahlström, Birgit Anderbert och Doris Häger.

Numera samlas Torphyttans
syförening i församlingshemmet
varannan torsdag klockan 14 i
församlingshemmet i Lindesberg
(ojämn vecka).
–  Välkommen att praoa om du

har lust! Vi har trevlig samvaro
när vi träffas, och hoppas att vårt
arbete ska bli till glädje och nytta
för våra medmänniskor och Guds
kyrka i världen, hälsar Gull-Maj
Broberg.

tystnade, ljuset släcktes ner, kören
stod beredd. Då ställde sig Maria
upp och ropade klart och tydligt
genom tystnaden;

kommer från Någon, som älskar
dig helt och djupt! Någon som
kallar dig, känner dig och vet precis vem du är! Någon som älskar
dig! Denne någon är Gud! Ropet
flödar av kärlek, allting stannar
upp och håller andan, inför undret! Gud älskar, Gud älskar dig!
Gud? Älskar Gud mig? Ja, tack,
det var ju snällt. Men var är hållhaken? Vad står det med minimala bokstäver längst ner på kontraktet? Ingenting är ju gratis här i
världen, nån gång ska man betala.
Guds kärlek bara är! Du kan
inte göra dig förtjänt av den, du
kan inte försöka vara bättre än
den du är, du kan bara vara du
och när du hör ropet; Jag älskar
dig, kan du svara ; Jag älskar
Dig också Gud! Där och då sker
kärlekens mirakel!

”Judit, jag älskar dig!”
Den stunden kunde man se kärleken flöda från Maria till Judit.
Det var himmelskt! Judit log och
svarade sin syster med teckenspråk; Jag älskar dig, Maria!
Maria satte sig nöjd ner. Efter
en lång stund av ro och hjärtevärme, höjde dirigenten åter
taktpinnen.
Vet du, precis nu, i denna
stund, hörs ett rop! Genom
himlarymder, över djupa mörker,
genom trafikbrus och stadssorl,
över vågande hav och susande
skog, genom ditt törstande hjärta
och tänkande hjärna, hörs ett
tydligt rop! Ropet är inställt på
din personliga frekvens. Ropet
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ULLAMI CARLSSON,
PEDAGOG

GUDSTJÄNSTER

I LINDE BERGSLAGS FÖRSAMLING

SÖNDAG 5 MAJ
11.00 Musikgudstjänst Lindesberg, B Olsson, U Bernövall,
Ingrid Bernövall, Adina Wijk, Åsa Lindström.
Cellister från Betelkyrkans musikskola i Örebro.
11.00 Mässa Guldsmedshyttan, G Skottsborg, G Löthgren.
13.00 Finsk gudstjänst Guldsmedshyttan
T Komulainen, S Öberg.
ONSDAG 8 MAJ
08.00 Morgonmässa Lindesberg, C Storbacka, A Falk.
TORSDAG 9 MAJ
10.30 Andakt Ågården.
18.30 Sinnesrogudstjänst Lindesberg, E Sjöö, U Bernövall.
SÖNDAG 12 MAJ
11.00 Mässa Lindesberg, C Åström, S Nordlund, Andra Ord.
16.00 Cafégudstjänst Ramsberg, C Åström, S Nordlund.
16.00 Finsk gudstjänst Lindesberg, T Komulainen, S Öberg.
ONSDAG 15 MAJ
08.00 Morgonbön Lindesberg
TORSDAG 16 MAJ
10.30 Andakt Tallåsen.
18.30 Kvällsmässa Lindesberg, G Skottsborg, A Falk.

TORSDAG 30 MAJ KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
11.00 Gudstjänst Lindesberg, M Wallsten, A Falk.
SÖNDAG 2 JUNI
11.00 Mässa Lindesberg, G Skottsborg, G Löthgren.
11.00 Mässa Guldsmedshyttan, B Olsson, A Falk,
Högtidskören, pelargonauktion.
ONSDAG 5 JUNI
08.00 Morgonbön Lindesberg.
LÖRDAG 8 JUNI PINGSTAFTON
16.00 Pilgrimskonfirmation Lindesberg, C Storbacka, U Bernövall.
SÖNDAG 9 JUNI PINGSTDAGEN
11.00 Mässa Lindesberg, C Åström, U Bernövall,
Ramsbergs kyrkokör.
ONSDAG 12 JUNI
08.00 Morgonmässa Lindesberg, C Åström, A Falk.
TORSDAG 13 JUNI
10.30 Andakt Tallåsen.
18.30 Sinnesrogudstjänst Lindesberg, E Sjöö, U Bernövall.
SÖNDAG 16 JUNI
14.00 Friluftsgudstjänst Jönshyttan, Storå, B Olsson, S Nordlund.

LÖRDAG 18 MAJ
17.00 Konsert Andra Ord, Lindeskolan.

TISDAG 18 JUNI
Församlingsresa.

SÖNDAG 19 MAJ
11.00 Församlingens gudstjänst Guldsmedshyttan,
C Storbacka, A Falk, solist: Andreas Gyllander.
Musikal och vårfest. Buss från Lindesberg.

TORSDAG 20 JUNI
10.30 Andakt Källgården.

TORSDAG 23 MAJ
10.30 Andakt Ågården.
18.30 Meditationsgudstjänst Lindesberg, E Sjöö, G Löthgren
SÖNDAG 26 MAJ BÖNSÖNDAGEN
11.00 Mässa Lindesberg, B Olsson, U Bernövall,
Ceciliakören.
16.00 Cafégudstjänst Ramsberg, B Olsson, U Bernövall,
morsdagsfirande.
ONSDAG 29 MAJ
08.00 Morgonmässa Lindesberg, B Olsson, U Bernövall.

Du kan åka GRATIS KYRKTAXI till alla våra
verksamheter. Boka med Vasselhyttans Taxi & Buss.
Tel. 0581-102 10. Uppge ditt namn.

LÖRDAG 22 JUNI MIDSOMMARDAGEN
14.00 Musikgudstjänst Ramsberg, C Åström, U Bernövall,
Ramsbergs kyrkokör framför musik från den
nyinspelade skivan.
SÖNDAG 23 JUNI
11.00 Mässa Lindesberg, C Åström, U Bernövall
SÖNDAGEN 30 JUNI
11.00 Mässa Lindesberg B Olsson, U Bernövall.
TISDAG 2 JULI
19.00 Sommarkonsert Lindesberg.
TORSDAG 4 JULI
10.30 Andakt Källgården.
SÖNDAG 7 JULI
11 & Konfirmation Ramsberg,
14
G Skottsborg, C Storbacka, S Nordlund.
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TISDAG 9 JULI
19.00 Sommarkonsert Guldsmedshyttan.

TISDAG 6 AUGUSTI
19.00 Sommarkonsert Vedevåg.

TORSDAG 11 JULI
10.30 Andakt Grönboda.
18.30 Sinnesrogudstjänst Lindesberg, E Sjöö, U Bernövall.

TORSDAG 8 AUGUSTI
10.30 Andakt Tallåsen.
18.30 Sinnesrogudstjänst, E Sjöö, A Falk.

SÖNDAG 14 JULI
14.00 Friluftsgudstjänst Hammarbackens skogscafé,
Guldsmedshyttan, G Skottsborg, G Löthgren.

SÖNDAG 11 AUGUSTI
11.00 Mässa Lindesberg, T Beder, A Falk.

ONSDAG 17 JULI
19.00 Sommarkonsert Lindesberg.

TORSDAG 15 AUGUSTI
10.30 Andakt Källgården.
SÖNDAG 18 AUGUSTI
11.00 Mässa Lindesberg, C Åström, S Nordlund.

TORSDAG 18 JULI
10.30 Andakt Ågården.
SÖNDAG 21 JULI
11.00 Mässa Lindesberg, M Wallsten, G Löthgren.
TISDAG 23 JULI
19.00 Sommarkonsert Ramsberg.
TORSDAG 25 JULI
10.30 Andakt Tallåsen.

SÖNDAG 25 AUGUSTI
11.00 Mässa Lindesberg, C Storbacka, U Bernövall.
TORSDAG 29 AUGUSTI
10.30 Andakt Ågården.
18.30 Meditationsgudstjänst Lindesberg,
E Sjöö, G Löthgren.
SÖNDAG 1 SEPTEMBER
11.00 Mässa Lindesberg, C Åström, A Falk.
16.00 Cafégudstjänst Ramsberg C Åström, A Falk.

SÖNDAG 28 JULI
11.00 Mässa Lindesberg, C Åström, A Falk.

Reservation för ev. ändringar i gudstjänstprogrammet. Se
hemsidan och eller Facebook för ev. uppdateringar.

TISDAG 30 JULI
19.00 Sommarkonsert Lindesberg.
TORSDAG 1 AUGUSTI
10.30 Andakt Källgården.
SÖNDAG 4 AUGUSTI
15.00 Friluftsgudstjänst Bäckegruvan, Gammelbo
M Wallsten, A Falk.

Vi upphör att annonsera i predikoturerna i NA.
Spara de här sidorna, så har du överblick över våra
gudstjänster. Vi fortsätter annonsera på Kyrksidorna
till storhelger. Uppdaterad information på vår hemsida eller på Facebook. Har du frågor, ring!

Vikarie i sverigefinska verksamheten
Församlingsteolog Tuomo Komulainen vikarierar nu i den sverigefinska verksamheten i Bergslagens
kontrakt. Han har flyttat hit från
Helsingfors. Tuomo arbetar i hela
Bergslagens kontrakt, vilket innebär att han leder gudstjänster med mera i Hällefors,
Grythyttan, Frövi-Näsby, Guldsmedshyttan, Vedevåg,
Kopparberg, Nora, Fellingsbro och Lindesberg, men
kontoret finns i församlingshemmet i Lindesberg.
Kontakt sverigefinsk verksamhet:
Tuomo Komulainen, 0581-888 38
tuomo.a.komulainen@svenskakyrkan.se

Finska samtalsgrupper:
Torsdag 9 maj Lindesberg kl 13
Torsdag 23 maj Guldsmedshyttan kl 14
Finskspråkiga gudstjänster:
Söndag 5 maj
Guldsmedshyttans kyrka kl 13
Söndag 12 maj Lindesbergs kyrka kl 16
Morsdagsfest i Lindesbergs församlingshem
söndag 12 maj kl 17-19
Samtalsgrupper och gudstjänster startar igen i september.
Information läggs ut på https://www.svenskakyrkan.se/
linde-bergslagsforsamling/sverigefinsk-verksamheti-bergslagens-kontrakt

9 | Tillsammans – Unika # 2 • 2019

INGMARIE LARSSON, AKTIV I INTERNATIONELLA GRUPPEN

Minnen från Addis Abeba
Några minnen från Västerås stifts
studieresa för internationella
ombud till Addis Abeba i Etiopien
i november 2018. Vi var 14 deltagare samt reseledare Lisa Fröberg
från stiftet.
Mentormamma-programmet
genomförs i Etiopien genom EGST
– Etiopien Graduate School of
Theology. En eftermiddag besökte
vi Holota, en by med skola där
vi träffade mentormammorna,
fick information och kunde ställa
frågor genom vår tolk. Mentormammorna är kvinnor som haft
det svårt, och nu fått utbildning
i hälso- och barnavård. De gör
hembesök hos blivande mödrar
och följer upp deras hälsa. Förlossningar sker på sjukhus. När
barnen är födda görs regelbundna
hembesök, barnen mäts och vägs,
journaler förs och goda råd ges.
Vi fick följa med på hembesök
i mindre grupper. I området var
steniga och håliga grusvägar, små
bostäder, skjul byggda av olika
material som trä, plåt med mera.
El kanske de kunde få på kvällen
till en hängande glödlampa. Vatten hämtades i området.
Vårt första besök var till en
mamma med en ettårig flicka och
en något äldre pojke. Där var den
arbetslöse pappan hemma. De
hade inga släktingar i närheten.
Vid nästa besök var tre barn
hemma med mamman och storebror kom hem från skolan. Mannen arbetade. På gården fanns en

Ingmarie Larsson, tvåa från höger, står bredvid den mentormamma som
gruppen följde. Besöken hemma hos familjerna blev mycket minnesvärda. ”Var och en kan engagera sig och bidraga med gåvor till Svenska
kyrkans internationella arbete, framhåller Ingmarie.”
vattenkran och lite gräs. Nytvättade kläder hängde på tork.
Det tredje besöket var hos en
mamma med en tre månaders
febrig baby och en storasyster som
hostade mycket. Mamman var
orolig och ledsen. Babyn grät och
svettades.
När vi lämnade byn var skolan slut för dagen. Eleverna kom
bärande på sina krukor med lock,
som de haft sin matsäck i. De var
glada och vi kunde tala engelska
med dem.
En annan eftermiddag besökte vi
Center for Mentally Challenged
Children, en särskola som drivs av
DASSC – Development and Social
Services Commission. Särskolan
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drivs med visst stöd från Svenska
kyrkan. DASSC har 37 internationella partners och driver 250
projekt i Etiopien.
Särskolan bestod av flera hus
som låg i ett vackert parkområde
med träd, buskar, blommande
växter och en bikupa. Eleverna
kommer dit med sina föräldrar eller blir hämtade med skolans bussar. Personalen var engagerad och
gjorde ett pionjärarbete med att ge
barn som tidigare ”inte funnits” i
samhället stöd och utbildning men
också möjlighet att längre fram
bidra till sin familjs försörjning.
Lärandet utgick från Montessoripedagogik, motorisk träning
och övningsmaterial som med

enkla medel förändrade livet för
barnen i verksamheten och attityden till dem. Barnen blir sedda
som människor och som resurser
med mänsklig värdighet. Arbetssättet har inspirerat andra aktörer
i Etiopien.
I förskolan satt de små barnen
vid bord och målade med kritor.
I ett annat klassrum satt barnen
på mattor på golvet och tränade
motoriken, byggde med klossar,
hällde vatten i och ur kärl, sydde
med nål och tråd.
Kafferostning pågick i ett annat
klassrum, en elev rostade kaffebönorna över en eld, de andra satt i
en ring och tittade på. Kaffeceremonin består av många moment
som illustrerades av utlagda bilder
på golvet. Motorisk träning för
balansen och träning att gå i trappor ingick också.
Äldre elever erbjuds arbete
där efter avslutad skolgång. En
ung man stansade ut oblater till
försäljning för att få in pengar till
skolans verksamhet. I ladugården
arbetade en ung man med djuren.
En dag besökte vi den kyrka
och brunn som missionären Karl
Cederqvist från Spannarboda
grundade i Addis Abeba i början
av 1900-talet. Den kyrkan kom
sedan att bli moderkyrka för Mekane Yesus Church, som nu har
10 miljoner medlemmar.
På söndagen firade vi en tre
timmar lång gudstjänst tillsammans med medlemmarna. Vår
grupp delades så att några besökte
en stor församling och några var
till en mindre församling. Det var
mycket sång och musik, predikan
kunde vi inte förstå, men den var
mycket karismatisk och engagerande. Vi fick också vara med
vid nattvardsfirandet. Det var en

stor händelse för oss från Svenska
kyrkan att vara med om.
Att få resa och upptäcka
tillsammans var mycket givande
och intressant. Jag känner stor ödmjukhet inför det jag fått uppleva
och är mycket tacksam för resan
och alla minnen.

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Vi kan vara med och kämpa för
en rättvis värld genom engagemang och bidraga med gåvor till
Svenska kyrkans internationella
arbete.
INGMARIE LARSSON,
LINDESBERG

S:t Mary
klädbiblioteket
Guldsmedshyttans
församlingshem
Öppettider:
Måndagar 10:00 - 12:00
Tisdagar 13:30 - 16:30
Man får ta max 3 saker per vecka.
Lämna gärna något annat istället.
Inlämning Guldsmedshyttans
församlingshem:
Måndagar 10:00 - 12:00
Tisdagar 13:30 - 16:30

Café Kingsgården

Öppettider

CAFÉ & BUTIK
Måndag-fredag 10-17
Lördag 10-15
Kungsgatan 31,
Lindesberg

Begravningsservering
S:t Mary-verksamheten erbjuder nu begravningsserveringar för större eller mindre
sällskap i antingen församlingshemmet eller Café Kingsgården
(beroende på sällskapets storlek) eller catering om man
exempelvis vill hyra församlingshemmet i Guldsmedshyttan eller församlingsgården i
Ramsberg.
Informationsfolder med
priser och alternativ på menyer
finns på begravningsbyråerna i
Lindesberg, på Café Kingsgården samt på församlingshemmet i Lindesberg.

Inlämning: Lindesbergs
församlingshem:
Onsdagar 10:00 – 13:00

Bli med i
Kyrkans besöksgrupp

Jomana Dmayrieh
0581-77 73 04 eller
076-940 62 04

Kontakta Elsie Sjöö för information
elsie.sjoo@svenskakyrkan.se
Tel: 0581-888 31
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Pilgrimsvandra
mellan Lindesberg och Arboga

Joyful
- Kören Andra Ord möter Soulmill
Lördag 18 maj kl 17 i Lindeskolan aula
Biljetter säljs på S:t Mary Café Kingsgården
Biljettpris: 100 kr. För barn under 15 år är det gratis men
man behöver hämta ut biljett.

Församlingsresa den 18 juni
Istället för sillunch bjuder vi er över 65 år på en dagsutflykt till Västerås med lunch, fika och Rudbeckiusutställning. Först till kvarn! Frågor/anmälan: 0581-888 00.
Följ med en etapp, en kväll för att dela gemenskapen vid
middagen eller vandra i grupp samtliga dagar, valet är
ditt (bara du anmäler dig).
Den 15-19 juni hålls den årliga pilgrimsvandringen
med start i Lindesberg. Detta är ett samarrangemang
med Arbogabygdens församling, Näsby Fellingsbro församlingar samt Equmeniakyrkan i Götlunda. Årets tema
är ”Psalmer som visar vägen”.
Senast den 31 maj ska anmälan vara inne helst per
e-post till helena.bjorzen@svenskakyrkan.se (eller Näsby
Fellingsbro pastorats expedition 0581-378 50).
Information finns på vår hemsida eller i broschyrform i
församlingshemmet i Lindesberg. Frågor? Ring Charlotta
Storbacka 0581-888 42.

Folkmusikkonsert
Lördag 25 maj kl 16 är det konsert i Lindesbergs
kyrka med Örebro Läns Folkmusikförbund.
Medverkande är Bergslagernas Spelmansgille, Bärgslaget,
Josefina Paulson, Kapell Malén, Ljusnarsbergarnas spelmän, Unga Glysar, Vimä och Örebro Spelmanslag samt
Stefan Jansson som konferencier.

Sommarkonserter 2019
Tisdagar kl 19 med undantag för en av konserterna som
är på en onsdag. Fri entré!
Tisdag 2 juli • Lindesbergs kyrka ”Operapärlor”
Lena Ehnvik, sopran, Carl-Johan Falk, tenor, Rebecka
Johnston, sopran och Martin Hillberg, bas
Tisdag 9 juli • Guldsmedshyttans kyrka
Lindeblecket.
Onsdag 17 juli • Lindesbergs kyrka Ensemble ur
Bergslagens kammarsymfoniker (OBS! Dag!)
Tisdag 23 juli: • Ramsbergs kyrka Vokalgruppen
Vanja Modigh. Sommarvisor och koraler i folklig ton.
Anna Larsson, Katarina Söderlund och Vilja-Louise
Skough Åborn
Tisdag 30 juli • Lindesbergs kyrka ”Lunchorgel”
Marie J:son Lindh Nordenmalm framför publikens
favoritmusik från lunchkonserterna i Nora kyrka
Tisdag 6 aug • Vedevågs kyrka. Jesper Hugosson och
Linnea Wilhelmsson

Välkommen på barnkalas
under LindeDagen!
Den 8 maj klockan 16 invigs generationsparken nedanför
församlingshemmet i Lindesberg. Det blir barnkalas, vår fikaservering i församlingshemmets bottenvåning håller öppet och vi
kommer förstås att vara på plats med tävlingar, aktiviteter och
information utefter Strandpromenaden.
Vid invigningen bjuder Lindesbergs och Guldsmedshyttans
barnkörer på ett smakprov inför musikalen ”I samma båt” som
framförs i sin helhet 19 maj i Guldsmedshyttans kyrka.
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GLASSCAFÉ I FÖRSAMLINGSHEMMET UNDER SOMMAREN

Samarbete inleds med lokalt glassföretag
Efter midsommar och sex veckor
framåt öppnar Linde bergslags
församling ett glasscafé i församlingshemmets bottenvåning i Lindesberg där det tidigare inrymts
caféverksamhet under sommaren.
Det blir den lokale glasstillverkaren Björn Johansson i Danshyttan, nära Guldsmedshyttan, som
ska leverera glass till cafét. Björn
har fått stor uppmärksamhet för
sin lena och krämiga fårglass. I
höstas vann han bronsmedalj i
SM i mathantverk för den naturella varianten.
–  Att teckna avtal med En får
tacka känns helt rätt, säger diakon Anna Andersson, verksam-

hetsansvarig för den diakonala
satsning där både Café Kingsgården och skaparverkstaden på
Kungsgatan ingår.
–  Att köpa närproducerat är
helt i linje med S:t Mary-verksamheten.
Det är inte enbart Björn man
får tacka för glassen! På gården
finns nämligen idag cirka 40 tackor av rasen ostfriesiskt mjölkfår som lammar i april och som
mjölkas från maj till september.
Det är under den tiden som glassen produceras.
Glasscaféts öppettider:
26 juni – 4 augusti • kl 10–1630
onsdagar till söndagar

På Lindedagen den 8 maj deltar
Björn med glassförsäljning vid
utecafét, som en försmak inför
sommaren!

FAMILJELÄGER

på Uskavi lägergård 30 juni-3 juli
minigolf. Vi ordnar också flera
gemensamma aktiviteter under
dagarna och avslutar varje dag
med en samling runt lägerelden
vid sjön. Lägret är kostnadsfritt.

Anmälan
Linde bergslags församling
erbjuder nio familjer möjligheten
att åka på läger.
Under lägret får du tid att vara
med din egen familj utan att behöva tänka på mat eller städning.
På lägergården finns möjlighet
till bad, fiske, nära till natur och

För anmälan, senast 19 maj, och
frågor kontakta Katarina Wester
katarina.wester@svenskakyrkan.
se eller Carina Östling carina.
ostling@svenskakyrkan.se
Uppge namn på alla deltagare
och ålder på barnen. Besked om
ni fått plats lämnas senast 3 juni.
Samling Uskavi söndag 30
juni kl 16. Saknar du skjuts finns
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möjlighet till samåkning, meddelas innan. Vi lämnar lägergården
efter lunch onsdagen den 3 juli.
Den som anmäler sig förbinder
sig att stanna hela lägervistelsen
och ansvarar under lägret för
sina egna barn.

Diakonal
trädgård skapas i
Guldsmedshyttan

Skivinspelning
med Ramsbergs
kyrkokör
Lördagen den 9 mars
gjordes en inspelning
Ramsbergs kyrkokör har spelat
med Ramsbergs kyrkokör med förhoppning in en ny skiva. På bilden skymom att en CD-skiva ska tar en i hörlurar lyssnande körvara klar för försäljning ledare Ulrika Bernövall.
(Foto: Anna-Lena Gudmundsson).
på midsommardagen
då smakprov framförs i
musikgudstjänsten i Ramsbergs kyrka.
– Ramsbergs kyrkokör spelade in en skiva för drygt 20
år sedan så nu tyckte vi det var dags igen, berättar körledare Ulrika Bernövall. Syftet är att göra en dokumentation av vårt arbete. Vi har valt ut sånger som speglar
olika årstider och högtider under kyrkoåret som vi ofta
framför i kyrkan.
Eftersom kyrkokören också har en gammal tradition
att medverka vid valborgsfiranden i Ramsberg och Löa
sjunger den också några kända vårsånger.

Guldsmedshyttans prästgård hade en gång i tiden
Nu röjs det för fullt...
en vacker park. Nu återställs området.
– Vi ska skapa en diakonal trädgård, en meditativ miljö
på den här vackra platsen som tidigare tyvärr fått förfalla, berättar kyrkoherde Monica Wallsten.
Området från församlingshemmets baksida ned till
Vita stigen röjs. Gångar tas fram, spångar ska läggas över
bäcken. Växthus och planteringslådor ska byggas och
verksamheten ska sedan, bokstavligt talat, få växa fram.
– Det behövs platser där man kan få stanna till och
tänka, där man kan få andlig och själslig återhämtning. Vi
funderar på att ordna vandringar där också, kanske enligt
frälsarkransmodellen, men det finns även andra pedagogiska metoder att använda.

Musikal i Guldsmedshyttan
Söndag 19 maj kl 11 i Guldsmedshyttans kyrka. Musikalen ” I samma båt”
som handlar om Noas ark. Noa spelas av
musikalartisten Andreas Gyllander. Pianist
är Sofia Nordlund och dirigent Agnes Falk.
Guldsmedshyttans och Lindesbergs barnkörer samt Högtidskören medverkar.

Idolvinnare spelade in i Ramsberg
Under den sista helgen i mars spelade Idol-vinnaren Chris
Kläfford in en musikvideo i Ramsbergs vackra kyrka.
Låten ska släppas senare i vår.

Vårfest i Ramsbergs församlingsgård
Måndag 6 maj kl 12. ”Sköna maj välkommen” med
Ulrika Bernövall och Viveka Sjödell. Våravslutning på
dagledigsamlingen. Vi börjar kl 12 med lunch.

Välkommen till Stilla helg
På Finnåkers kursgård
kl 13-15 september 2019
Tema: Blott en dag
Helgens ledare:
Ing-Marie Näslund
och Elsie Sjöö
Anmälan senast
30 augusti till Elsie Sjöö
elsie.sjoo@svenskakyrkan.se
Tel. 0581-888 31.
Kostnad: 1100 kr.
Mer information kommer
på vår hemsida.

Kom igång och sjung
Kom-igång-kör för dig som vill börja sjunga eller bara inte
sjungit på länge. Vi träffas två tisdagar och en onsdag
under försommaren i sockenstugan i Guldsmedshyttan.
14 maj, 21 maj, 29 maj kl 18-20.
Vid frågor ring Agnes Falk. Välkomna!

Renoverad sockenstuga
Sockenstugan i Guldsmedshyttan har genomgått en invändig renovering. Här kan nu
föras runda-bords-samtal vid
de nyinförskaffade möblerna.
Ombyggd ventilation, renoverade toaletter, uppfräschat
kök och golvvärme i storstugan gör att lokalerna blir mer
användbara och trivsamma.
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Nyheter från kyrkogårdarna
Gravstenskontroll i Guldsmedshyttan och Lindesberg
I sommar kommer en gravstenskontroll att genomföras i både
Lindesberg och Guldsmedshyttan.
Gravstenar måste hålla för ett
tryck om 35 kilo åt båda hållen
och får heller inte luta för mycket.
Detta av säkerhetsskäl. Det har
inträffat olyckor med gravstenar
som vält, därav reglerna. Kyrkogårdsförvaltningen är ålagd att
utföra kontroller vart femte år,
och i år är det alltså Guldsmedshyttans kyrkogårds tur.
Enligt nya regler måste stenar
som inte håller för tryckprovet
läggas ned på marken. I de fallen
skickar kyrkogårdsförvaltningen
ett meddelande till gravrättsinnehavaren om att stenen måste rätas
upp och säkras. På kyrkogården
finns gratis sättsand som kan
användas.
Vissa gravplatser saknar gravrättsinnehavare. Där sätter personal upp skyltar där man ber den
anhörige/den som tillser graven
att höra av sig.

Fröviavtal om gravplatser
Att bli begravd med huvudet mot
Mecka är grundläggande för
många muslimer. Det är inte alltid
lätt att tillgodose den efterfrågan

på kyrkogårdar med tanke på hur
de är planerade. Avtal skrivs nu
med Näsby-Fellingsbro församlingar om sådana gravplatser.
Det är begravningsbyråerna som
hanterar frågan, men det går förstås också bra att ringa till kyrkogårdsförvaltningen och diskutera
på telefonnummer 0581-888 19
eller 0581-888 18.

Om en gravplats anses vara
bevaransvärd av någon anledning,
exempelvis om det handlar om en
känd person, eller om det anses
vara en kulturgrav av kulturhistoriskt värde, innebär det att
kyrkogårdsförvaltningen får ett
ansvar att förvalta.

Ommålat i gravkapellet
Gravkapellet på Södra kyrkogården har ommålats invändigt
och nya möbler och textilier ska
ersätta en del gammalt och slitet.

Röjningsarbete vid kyrkogård
I förra numret av Tillsammans –
Unika berättades om de träd som
fällts på Södra kyrkogården på
grund av almsjukan, och där en
del äldre träd i minneslunden föll
i höststormen. Som en följd av
detta har kyrkogårdspersonal genomfört ett större röjningsarbete.
–  Det kommer att bli prydligare
och ljusare nu, hälsar kyrkogårdsföreståndare Peter Erlandsson.

Inventering av gravplatser
Länsmuseet i Örebro har inventerat bevaransvärda gravplatser
och kulturgravar i Guldsmedshyttan och sammanställer dessa
i ett kompendium som kommer
att finnas tillgängligt att titta i på
kyrkogårdsexpeditionen för den
som är intresserad. Även Lindesbergs och Ramsbergs kyrkogårdar
ska inventeras senare.

De aprikosa och gula färgerna
från 1980-talet har ersatts med
lugna grå toner.
–  Det blev verkligen jättefint,
hälsar Håkan Andersson på kyrkogårdsförvaltningen.

STÄNGNINGSDAGAR I FÖRSAMLINGEN
På grund av personaldagar är församlingsexpeditionen och kyrkogårdsexpeditionen stängda
den 22 maj samt den 27-28 augusti.
Vid klämdagarna fredagarna den 31 maj och den 7 juni har församlingsexpeditionen också stängt.
Sommartider på församlingsexpeditionen vecka 26-32: öppet 09-12 mån, tis, tors, fre (ons stängt).

15 | Tillsammans – Unika # 2 • 2019

LINDE BERGSLAGS FÖRSAMLING – Så når du oss som jobbar här:
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN Besök: Kungsgatan 17, Lindesberg. Postadress: Box 52, 711 22 Lindesberg
Telefon vx: 0581-888 00
Tel. tider:		 Måndag, tisdag & torsdag 9-12 & 13-15. Onsdag 13-15. Fredag 9-12.
E-post: 			 linde.bergslags.forsamling@venskakyrkan.se (e-postadresser till personalen, se hemsidan)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling
Facebook: https://www.facebook.com/lindebergslagsforsamling
PRÄSTER
Monica Wallsten kyrkoherde
Ing-Marie Näslund komminister
Gunilla Skottsborg komminister
Charlotta Storbacka komminister
Cristina Åström sjukhuspräst
Tuomo Komulainen, församlingsteolog
sverigefinska verksamheten

0581-888 01
0581-888 21
0581-888 17
0581-888 42
0581-888 45
0581-888 38

DIAKONER & DIAKONIASSISTENTER
Anna Andersson församlingsdiakon, S:t Mary 0581-888 05
Peter Larsson diakoniassistent
0581-888 20
Camilla Kristofersson diakoniassistent
0581-77 73 11
Jomana Dmayrieh assistent
0581-77 73 04
KANSLI – ADMINISTRATION
AnnaThörn kyrkokamrer
0581-888 39
Ewalill Modig ekonom
0581-888 06
Anna-Carin Edefors personal- och löneadm. 0581-888 07
Päivi Siermala ekonomiassistent
0581-888 03
Petra Garman administrativ assistent tjl t o m 30 juni 2019
Vikarie Hanna Dahlström
0581-888 27
Maria Lindstedt informatör
0581-888 04
Christina Dahlström förvaltningsassistent
0581-888 10
Mikael Juneholm fastighetsansvarig
0581-888 24
MUSIKER
Ulrika Bernövall
Agnes falk		
Sofia Nordlund
Gunvor Löthgren

0581-888 15
0581-888 16
0581-888 11
072-243 56 56

PEDAGOGER
Katarina Wester
Carina Östling
Ullami Carlsson     070-355 15 99

0581-888 41
0581-77 73 01
070-269 46 43

9

VAKTMÄSTERI
Jörgen Laurberg
Ulrika Westerberg
Erik Jäderqvist
Noomi Wiklund
Matheus Zarnegin

0581-888 23
0581-888 28
0581-888 22
0581- 888 29
0581-77 73 05

Kristina Djursvik Husmor

0581-888 14

Vävstugan

0581-888 36

S:T MARY
Verkstad 		
Eva Steen
Satu Furst
Pernilla Gråberg
Café och butik
Anna Asserholt

0581-888 32
0581-888 12
0581-888 44
0581-888 43
0581-888 30
0581-77 73 06

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION
Södra kyrkogården, Lindesberg 0581-888 18/888 26
Expedition/telefontid: mån, tis, fre 9-12. Ons, tors 13-16
Personal
Gunilla Wester Administratör
0581-888 18
Ann-Katrin Blom Forsman Administratör 0581-888 26
Peter Erlandsson Kyrkogårdsförman
0581-888 25
Håkan Andersson Kyrkogårdsarbetare
0581-888 13
Ingalill Persson Kyrkogårdsarbetare
0581-888 19
Jimmy Åhs Kyrkogårdsarbetare
0581-888 35
Magnus Valdemarsson Kyrkogårdsarb. 0581-77 73 02
Johan Nyberg Kyrkogårdsarbetare
0581-77 73 03
Philip Berg Kyrkogårdsarbetare
0581-888 33
Kyrkogårdar
Lindesberg: Södra kyrkogården. Cederborgska kyrkogården,
Norra kyrkogården och Bergskyrkogården
Ramsberg: Gamla kyrkogården och Nya kyrkogården
Guldsmedshyttan: Guldsmedshyttans kyrkogård

LINDE BERGSLAGS FÖRSAMLING

