
örebro
MITT I LIVET  

NR 2  2017Tävla och  
vinn bio- 
biljetter!

Tema: 
Aktiv och 

på väg
Har du hemester?  
Vi finns för  
dig i sommar!

Konfirmation  
– en resa  
för livet



2  NR 1 2017 SVENSKA KYRKAN ÖREBRO

Krönika

Att leva är  
att resa

”Just nu har  
en ny resa  
börjat och den 
är riktigt stor: 
Jag har blivit 
morfar för  
första gången.”
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SEMESTERSTÄNGT? NEJ du, inte Svenska 
kyrkan — vi är igång hela sommaren. 
Följ oss på facebook.com/svkorebro och 
instagram @svenskakyrkanorebro så 
hänger du med i vad som är på gång.

I detta nummer:

”Att nätvandra innebär  
att som vuxen försöka se, 
stötta och stärka unga  
via nätet, i de forum de 

själva rör sig.”
 

Eva-Mari Karlsson Kempi 
om nätvandring och  

Samtal för unga,  
sid 16

Massor av tips 
hela sommaren!

INGEMAR SÖDERSTRÖM
MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

 SÅ HÄR års pratar många om resor de 
ska göra i sommar. Om man själv är in-
ställd på att stanna på hemmaplan, kan 
det ibland vara svårt att höra om alla  
andras planer. Men du är inte ensam. 
Det är faktiskt ganska många som inte 
åker iväg så långt. Vet du, kyrkan är 
öppen hela sommaren, med aktiviteter 
för både stora och små. Det hittar du 
flera exempel på här i tidningen.

 LIVET I sig är också en resa. Det händer 
massor på vägen … Ett väldigt tydligt 
exempel är våra konfirmander och det 
de är med om 
under tiden i 
konfirmand-
gruppen. Peda-
goger, präster 
och andra ledare 
lägger ner stor 
möda och om-
sorg för att ge 
sitt bästa, lämna 
vidare det de 
själva fått ta emot.

SJÄLV HAR jag flera spännande resor 
bakom mig, men just nu har en ny  
börjat och den är riktigt stor: Jag har  
blivit morfar för första gången. Och 
snart går jag i pension. Efter tolv år som  
kyrkoherde i Örebro är det dags för mig 
att tacka och lämna över till min efter-
trädare Ewa Selin. 

Söndagen den 18 juni har vi festhög-
mässa i Nikolaikyrkan 

med vår biskop Johan 
Dalman, där jag  
avskedspredikar. 
Kom gärna dit.
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Vilket är ditt bästa 
sommartips på  
hemmaplan?

4

Jonas Larsson:
– Man ska absolut åka till Tomasboda 
och Ullavi klint i Kilsbergen, vid Klock-
hammar. Det är högre än man tror, 
vacker utsikt och det är tyst och lugnt. 
En fantastisk återhämtningsplats.

Celine Bofeldt:
– Det roligaste är att ha vattenkrig! 
Det finns inget bättre!

Kerstin Larsson:
– Umgås med familjen, till exempel 
åka till Wadköping.

ENKÄT: EVA VON WALTER

vi

DEN 25–27 augusti firas Örebro Pride för 
sjätte året i rad, och Svenska kyrkan Öre-
bro pastorat är självklart med. Fredag 
och lördag är det extraöppet i Café Nik-
olai där du kan fika, umgås, pärla regn-
bågsarmband och köpa lotter. Vi bjuder 
in till föreläsning i S:t Nicolai kyrka där vi 

också kommer ha regnbågsmässa — och 
du träffar oss i Pride park hela lördagen. 
Vill du gå i paraden tillsammans med 
Svenska kyrkan eller veta mer om hur 
du kan träffa oss på Örebro Pride?  
    Mer information finns på svenska-
kyrkan.se/orebro.

Träffa oss på Örebro Pride

Alma Modin:
– Jag tycker det är jättemysigt att  
sitta på soldäcket vid slottet och äta 
en god glass med goda vänner.

KOM OCH fira midsommar med oss på 
midsommarafton, fredagen den 23 juni 
vid S:t Mikaels kyrka på Hjärstavägen 
33. Klockan 10 ger vi oss av för blom-
plockning, samling på parkeringen vid 
kyrkan. Klockan 13 hjälps vi åt att klä 
midsommarstången i björk och blom-
mor och klockan 15 startar firandet med 
sång, dans, fika och lekar. 

Folkdanslaget Nerkia medverkar. 
Klockan 16.30 är det musikgudstjänst  
i kyrkan. 

Under midsommarfirandet håller vi 
till på gräsmattan mellan S:t  Mikaels 
kyrka och Hjärsta gård, vid regn firar vi 
inomhus.

Fira midsommar med 
Svenska kyrkan!
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Tema: Aktiv och på väg

”Vi vet att många känner sig ensamma  
under sommaren. Alla har inte chans att  

åka på semester och då är det tufft att vara 
ensam kvar när vänner och bekanta lämnar 

stan. Men det behöver inte vara så.” 
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Kvar på hemmaplan i sommar? Så är det för många. 
Därför har Svenska kyrkan ett brett utbud av caféer och 
kulturupplevelser för barn och vuxna i sommar — och 
nylanserar satsningen Pilgrim i Örebro.

på hemmaplan
SOMMAR
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Tema: Aktiv och på väg

Pilgrimsvandra  
i Örebro i sommar

Pilgrimssatsningen pågår 19 juni– 
13 augusti. Kyrkorna som ingår i pilgrims-
satsningen är: Adolfsbergs kyrka, Almby 

kyrka, Edsbergs kyrka, Längbro kyrka, Olaus 
Petri kyrka, S:t Mikaels kyrka, S:t Nicolai kyr-
ka, Tångeråsa kyrka och Täby kyrka. Du hittar 
pilgrimshäftet i alla kyrkor. När du fått minst 

sex stämplar i häftet kan du ta med det till 
Svenska kyrkans informationsservice,  
Storgatan 27 (öppet vardagar kl 9–16)  

och byta det mot en pilgrimsgåva!  
Läs mer på svenskakyrkan.se/ 

orebro/sommar

 SOMMARSTÄNGT? NEJ, inte hos Svenska kyr-
kan i Örebro. Här finns massor att uppleva för 
den som planerar ”hemester” — semester på 
hemmaplan. Ett exempel är vandrings- och 
utflyktssatsningen Pigrim i Örebro där du sam-
lar pilgrimsstämplar genom att besöka olika 

kyrkor — till fots, med cykel, bil eller buss. Konceptet startade 
sommaren 2015, hade uppehåll 2016 och nylanseras i år.

— Satsningen 2015 blev en riktig succé. Människor har pil-
grimsvandrat till vallfartsmål i alla tider och just nu märker vi 
av ett ökat intresse för pilgrim, både i Sverige och ute i Europa. 
Därför har vi gjort det enklare att upptäcka de egna kyrkorna 
på hemmaplan,  säger Agneta Larsson i Olaus Petri kyrka.

SATSNINGEN STARTAR den 19 juni och pågår hela sommaren 
fram till 13 augusti. Färden går till nio olika kyrkor från olika 
tidsepoker och i olika miljöer, både i city och på lands- 
bygden i Örebro. Enkelheten — att man själv väljer 
takt och vilka kyrkor man vill besöka — är en del 
av framgången, tror Agneta Larsson.  

— Man behöver inga förkunskaper. Du 
kan ta bussen eller cykeln och i lugn 
och ro besöka dessa häftiga platser 
som människor besökt i alla tider. 
Eller varför inte göra det till en 
dagsutflykt med familjen?

I alla nio kyrkor finns en pil-
grimsstation med pilgrimshäfte, 
kyrkans stämpel och en enkel  

vägledning för en meditativ rundtur till några betydelsefulla 
plaster i just den kyrkan. Andlighet, enkelhet och tystnad — 
det är enligt tradition tre av ledorden för en pilgrim. 

MEN PILGRIMSVANDRING handlar också om att komma ut 
i friska luften, se nya platser och träffa folk, tycker Kristina 
Lindström, präst och projekt- 
ledare för Pilgrim i Örebro:

 — Vi vet att många känner 
sig ensamma under somma-
ren. Alla har inte chans att åka 
på semester och då är det tufft 
att vara ensam kvar när vänner 
och bekanta lämnar stan. 

Men det behöver inte vara så.
— Det är därför vi satsar på 

ett brett sommarutbud som är 
öppet för alla. Ge dig ut, samla pilgrimsstämplar och 

slå dig ner i något av våra sommaröppna caféer 
— totalt sju stycken.  I  juli visas exempelvis 

utställningen Himmelska ting med barn-
tävlingar och massor av konstskatter 

i S:t Nicolai kyrka och vi har våffel-
måndagar och pannkaks onsdagar i 
Olaus Petri. Allt det här möjliggörs av 
Svenska kyrkans medlemmar. Det är 
bara att komma förbi, säger Kristina 
Lindström. 

CECILIA ANDERSSON
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Kristina Lindström och 
Agneta Larsson.
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SOMMARCAFÉER
Våffelmåndagar, tisdagsöppet, 
pannkaksonsdagar och torsdags-
träffar i Olaus Petri
Kom och umgås med oss i eller utanför 
Olaus Petri församlingshem på norr! 
Öppet: kl 11–13 varje måndag i juni för 
våffelmåndagar och kl 11–13 varje ons-
dag fram till 30 augusti för pannkaks-
onsdagar. Under juli är det sommarträf-
far med servering och varierat program 
i trädgården torsdagar kl 14–15.30 och 
hela sommaren är det tisdagsöppet 
med umgänge och enkel servering  
kl 9.30–12.30. Adress: Sofiagatan 2.

Sommarcafé i Adolfsbergs kyrka
Sommarcafé i trädgården vid Adolfs-
bergs  kyrka. Öppet: alla vardagar 
kl  10–16 fram till 30 juni. Midsommar- 
afton stängt. Torsdagar kl 19 Musik i 
sommarkväll. Våffelcafé tisdagar 
kl  13–16 under perioden 4 juli–1 augusti.  
Adress: Glomman 127.

Sommarcafé vid Almby kyrka
Sommarcafé i trädgården vid 
Almby församlingshem. Fika-
servering, trädgårdsspel och 
ibland musik. Öppet: onsdagar 
kl 13.30–15.30 under perioden 
28 juni–23 augusti.  
Adress: Almbyvägen 4

Sommarcafé i parken utanför 
Hjärsta gård
Sommarcafé för alla åldrar i parken vid 
Hjärsta gård. Fika till självkostnadspris. 
Öppet: Varje torsdag kl 13.30–15.30 
från 29 juni fram till 10 augusti. Adress: 
Hjalmar Bergmans väg 162.

Sommarcafé i Längbro 
Kaffeservering med hembakat bröd. 
Öppet: Måndagar kl 13–16 i Längbro 
kyrka och onsdagar kl 18–20 i Läng-
bro församlingshem under perioden 
26 juni–12 augusti. Varierat program, 
t.ex. allsång, frälsarkransvandring och 
utställningar.  
Adress: Församlingsvägen 4.

Sommaröppet  
i Café Nikolai
Servering av paj, 
hem bakat, smör gåsar, 
pannkakor och glass 
mm. Lekrummet är 
öppet hela sommaren 
och det finns leksaker i 
trädgården. Tecken språkig 
personal i caféet på tisdagar och tors-
dagar. Öppet: måndag–fredag kl 12–16 
hela sommaren fram till 18 augusti.  
Adress: Nikolaigatan 8.

Sommarcafé i  
Tångeråsa träkyrka
Varje sommar vallfärdar över 1 000 
personer till Tångeråsa för att besöka 
den berömda träkyrkan, fika i Tånger-
åsagården och för att pilgrimsvandra 
på Munkastigen. Hela sommaren  
serveras fikabröd och lunch. Hantverks-
butiken är öppen och värdar ger vis-
ningar i kyrkan. Onsdagarna 12/, 19/7 

och 26/7 pilgrimsvandring på  
Munkastigen. Öppet: Torsdagar  

och söndagar kl 14–17 fram till  
6 juli. Onsdag–söndag 

kl 13.30–17.30 under  
perioden 9–30 juli. Torsdagar 

och söndagar kl 14–17 under  
perioden 3–13 augusti. Väg- 

beskrivning på svenskakyrkan.se/ 
orebro/tangerasa

BARN
Allsång för barn och öppen  
förskola i Adolfsbergs kyrka
Tisdagarna 20 och 27 juni är det  
allsång för barn kl 10.30. Tema: Astrid 
Lindgren (20/6) och Babblarna (27/6).  
Kom gärna utklädd!
19 och 26 juni kl 9–12 är det som-
maröppnis med öppna förskolan.

Allsång för barn i Café Nikolai
Alla tisdagar i juli kl 14.30.

Uteöppnis i Längbro  
med öppen förskola 
Måndagar kl 9.30–12 och onsdagar 
kl  14–16 är det uteöppnis i Längbro på 
väster (nära Karlslund) med öppen 
förskola fram t.o.m. midsommar. Kom 
och lek i parken vid Längbro försam-
lingshem! Ta med eget fika och kläder 
efter väder.

Barnens dag i Tångeråsa
Torsdagarna 13 juli, 20 juli och 27 juli vid 

Tångeråsa träkyrka med äventyrs-
vandring, klappa djur, prova på 
gamla hantverk och pyssel. Kl 14, 
15 och 16 är det gammaldags skola 

med ”fröken Kerstin”.   

MUSIK OCH KONST
Himmelska ting i  
S:t Nicolai kyrka
Förra årets succé är tillbaka! Kolla in 
Nikolaikyrkans konstskatter under 
utställningen Himmelska ting. Öppet 
vardagar kl 10–18 och helger kl 10–17 
under perioden 1–30 juli. Tävlingar 
för barn. Lördagarna 8, 15, 22 och 29 
juli ges guidade visningar kl 11 – och 
du får fördjupa dig i olika ämnen i 
seminarie serien ”20 minuter historia” 
på lördagar kl 13 och tisdagar kl 12.15. 
Hela sommaren finns dessutom flera 
OpenART-konstverk att beskåda, i och 
utanför kyrkan. 

Sommarmusik i Café Nikolai
Alla vardagar kl 14.30 är det sommar-
musik i Café Nikolai 3 juli–28 juli. Tisda-
garna är det allsång för barn, onsdagar 
allsång för vuxna. Även kvällssång flera 
dagar i veckan, se hela programmet på 
svenskakyrkan.se/orebro/sommar

Musik i sommarkväll i Adolfsberg
Torsdagarna, 22, 29 juni och 6 juli  
kl 19 ges konsertserien Musik i sommar-
kväll i Adolfsbergs kyrka.  

UTFLYKTER
Dagsutflykt till Nora
Häng med Olaus Petri församling på 
bussutflykt i sommar! Torsdag 17/8 åker 
vi på en dagstur till Nora. Avresa kl 13.30 
från Olaus Petri församlingshem, hem-
komst kl 16.30. 80 kr för bussresa, kaffe 
och smörgås. Anmäl dig senast 8/8 till 
Lisbet Kjellin, 019-15 46 81.

Vi finns för dig i sommar
Medlem i Svenska kyrkan? Tack för att du är med och möjliggör 
semesteröppna caféer, öppen förskola och kulturevent för vuxna och 
barn! I kalendern på sida 15 och på svenskakyrkan.se/orebro/sommar 
hittar du ännu fler exempel på vad som är på gång hos oss i sommar. 
Undrar du något? Ring Svenska kyrkans informationsservice på  
tfn 019-15 45 00. Vi ses!
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Tema: Aktiv och på väg

En resa  

Emelie Jansson och Sofie 
Fransson med konfa- 
kompisarna i Krakow.

för livet

På väg! Andreas Keber 
och Andreas Lindin  
i täten.

Peter Stensson och 
Emelie Tigerhufvud i 
saltgruvan i Wieliczka.
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DÄRFÖR TALAR hon och många andra konfirmandledare i 
Örebro om konfatiden som en resa. För det händer så mycket 
under året, både med enskilda individer och med gruppen 
som helhet. 

— Det beror nog på flera saker. I och med konfagruppen så 
hamnar flera av ungdomarna i ett nytt sammanhang som de 
kanske inte varit i tidigare och träffar människor som de inte 
vanligtvis umgås med. Och mitt i allt det här så har vi samtal 
om tro och värderingar. 

— Ungdomarna pratar på djupet om stora frågor i ett tryggt 
forum och blir sedda och bekräftade, av både kompisar och 
andra vuxna. Då händer det saker och alla gör sin egen resa. 
Det här med att som hockeykonfirmand vilja bli NHL-proffs, 
det är plötsligt inte längre det enda som gäller. Efter ett år 
tillsammans i konfagruppen har de fått syn på andra värden i 
livet. Och fått syn på andra värden hos sig själva.

Ja, en resa blir det. Flera av konfirmandgrupperna i Örebro 
pastorat gör den faktiskt även rent geografiskt. Alla grupper 
åker iväg på läger och några far även iväg på en längre resa till 
Norge, England, Frankrike/Tyskland eller Polen — olika konfir-
mandgrupper har olika upplägg.

— Ska jag vara helt ärlig, så valde jag konfirmandgrupp just 
för att jag visste att gruppen skulle resa till koncentrationsläg-
ret Auschwitz, säger Rasmus Svensson Bilow, gamingkonfir-
mand i Olaus Petri församling på norr. Jag fick den där lappen 
hem i brevlådan, anmälde mig och trodde att konfan skulle 
vara något tråkigt som jag skulle ”stå ut med” för att få åka till 
Auschwitz. Men så blev det inte. I själva verket har det varit 
en väldigt kul upplevelse. Man lär känna människor på andra 
sätt. Det har blivit en ny gemenskap.

BUSSEN SKUMPAR TILL. Rasmus och de andra konfirman-
derna från Olaus Petri, drygt 30 ungdomar som valt antingen 
global- eller gamingkonfa, är i Krakow tillsammans och på väg 
till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Innan avresan 
till Polen fick ungdomarna se och diskutera filmen Schindlers 
list ihop — och nu är de här. Oskar Lundberg, ledare och för-
samlingspedagog, greppar mikrofonen för att än en gång för-
bereda dem på att dagen kommer att blir tuff. Och på att olika 
människor kan komma att reagera olika.

— Till sist vill jag bara säga något om vad vi ledare förväntar 
oss idag. Det ställe vi kommer till var helvetet på jorden. Sam-
tidigt är det den sista viloplatsen för över 1 miljon människor. 
Folk ligger överallt och det här är den enda kyrkogård de har. 
Så tänk på hur ni beter er, tänk på att ni är på en kyrkogård. Vi 
rör oss under tystnad och lyssnar på guiden och visar respekt 
både för de människor som dött där och för andra besökare.

ATT SE över 40 000 skor, resväskor och andra tillhörigheter. 
Att gå in i en gaskammare. Att se krematorieugnar och nästan 
2 ton människohår som nazisterna klippt av fångarna, både 
för att förnedra och för att använda håret i textiltillverkning. 
Det är en krävande dag för konfirmanderna. I sex timmar går 
de runt på Auschwitz-Birkenau, med stopp för lunch.

På kvällen samlas ungdomarna i smågrupper för att prata 

På den första konfaträffen säger alla hockeykonfirmander att de ska bli NHL-
proffs. På den sista låter det inte så längre. Att bli bäst på hockey är inte längre det 
enda som gäller i livet.
      — Under året har de fått andra värderingar. De har hittat värden i andra saker, 
säger Therese Blixt, församlingspedagog i Längbro på väster i Örebro.

”Ungdomarna pratar på djupet om 
stora frågor i ett tryggt forum och blir 
sedda och bekräftade, av både kompi-
sar och andra vuxna. Då händer det 
saker och alla gör sin egen resa.”

TEXT OCH FOTO: JENNY HOLMBERG

Auschwitz-Birkenau är också 
en kyrkogård. Över 1 miljon 
människor har dött här.
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Tema: Aktiv och på väg

DET VAR 2013 som Svenska kyrkan i Örebro drog igång en 
stor konfirmand- och ungdomssatsning och samtidigt ar-
rangerade den första upplagan av festen ”Inte som du tror”. 
Melloaktuella Wiktoria var huvudartist på årets fest, som 
hölls den 19 maj.

 — I år hade vi festen för femte året i rad och konfirmandle-

dare från Örebro pastorats alla 15 konfagrupper var på plats, 
säger Marie Westling, församlingspedagog i S:t Nicolai kyrka 
i city. De som ska börja åttan i höst kom till festen för att ha 
kul, kolla läget och fråga om konfa och för våra nuvarande 
konfirmander var kvällen en slags final, en mötesplats. Jag 
har själv väldigt roligt under de här festkvällarna, jag tycker 
mycket om att vara med ungdomarna.
Är du stolt över konfirmandökningen?

— Ja, det är jättehäftigt. De som har varit konfirmander pra-
tar om konfan som något positivt bland sina kompisar, så det 
sprider sig. Det märker vi bland anmälningarna, flera av dem 

om vad de sett och vad de bär med sig efter dagen. Flera talar 
om en stor tomhetskänsla. De sätter också ord på vad som var 
svårast att se eller höra guiden berätta om.

Ett par dagar senare har gruppen hunnit med fler utflykter 
och upplevelser i området nära Krakow. När Emelie Jansson 
tänker på Auschwitz finns tomhetskänslan kvar, säger hon, 
men den har fått sällskap av irritation.

— Ja, nu går jag runt och är arg över att det har hänt. Att det 
fick gå så här långt och att människor kan göra så här mot 
andra människor.

ALLTING HAR ett slut. Fyra dagar på egen hand, utan föräldrar, 
är snart över och allt är inte riktigt som förut.  Ungdomarna åkte 
iväg som två konfagrupper men har blivit till en. De har upp-
levt saker tillsammans — både svåra och roliga — och kommit 
varandra närmare. Hemkomsten innebär också att själva kon-

firmandtiden närmar sig sitt 
slut och det känns lite sorgligt, 
tycker Vendela From. 

— De första konfaträffarna 
var alla lite försiktiga, men 
sedan började vi adda var-
andra på sociala medier och 
lärde känna varandra. Flera av 
de kompisar som jag mött här, 
umgås jag med på fritiden nu. 
Det har varit kul att prata med 
andra om livsfunderingar. 
Och alla är så snälla här. Man 
kan prata med alla och ingen 
är ensam.

Vendela anmälde sig på 
egen hand — ”mina föräld-
rar visste inte om det, men 

mamma blev jätteglad när jag berättade”. Emelie Jansson an-
mälde sig också på eget initiativ. Det är det flera som gjort.

— Vi har ingen tradition när det gäller konfirmation i min 
familj. Jag gick på festen ”Inte som du tror” och anmälde mig 
efter det, säger Emelie.

Från ”Inte-som-du-tror”-festen till en konfirmandgrupp där 
hon från början inte kände någon, till läger, viktiga samtal om 
livet, nya kompisar och nu en resa — det har hänt massor på 
vägen.

—  Ja. Och jag har vuxit i min tro.

NÄR BUSSEN stannar till i Örebro en stund senare hoppar hon 
och de andra ut ur bussen, fram till väntande mammor och 
pappor. De kommer hem med helt egna upplevelser i bagaget 
—  och på något vis lite, lite äldre än innan. De är inte barn och 
de är inte vuxna, utan unga människor på väg. l

Konfirmanden Oliver Uhlan och prästen Kent Karlson inne på koncentrationslägret 
Auschwitz-Birkenau.

Stor ökning av konfirmander i Örebro
År 2012 konfirmerades 12,3 % av alla 15-åringar i 
Örebro pastorat. Förra året var det 16,3 %. Bakom 
ökningen står konfirmand- och ungdomssats-
ningen ”Inte som du tror”.
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Namn: Kajsa, konfirmand  
i S:t Mikaels kyrka
Ålder: 15
Därför anmälde jag mig: För att  
det verkade roligt.
Trodde innan: Att det skulle bli roligt att 
träffa nya människor och att vi skulle göra 
roliga grejer.
Så blev det: Jag träffade roliga människor 
och hade jättekul på konfaträffarna. 
Det bästa med konfan: Att förstå mer 
om tron och att man träffar nya personer, 
nya vänner som varar för livet.

Namn: Jakob, konfirmand  
Pilgrim Adolfsberg/Nikolai
Ålder: 14
Därför anmälde jag mig: Jag hade hört 
av min kusin att det var jätteroligt och 
sedan hörde jag att min kompis var med. 
Då anmälde jag mig.
Trodde innan: Att det skulle vara tråkigt 
på ”lektionerna” och roligt på ”fritiden”.
Så blev det: Det var inte så tråkigt på 
”lektionerna”, utan ganska roligt och den 
andra tiden var jätterolig.
Det bästa med konfan:  Att man får vara 
med andra i sin ålder och har roligt.

Namn: Märta, konfirmand i Almby
Ålder: 14
Därför anmälde jag mig: Jag hade  
vänner som anmälde sig och mina  
föräldrar är konfirmerade.
Trodde innan: Jag trodde att det bara 
skulle vara prat om Gud och att det 
endast skulle vara prat om varför man 
SKA på tro på Gud.
Så blev det: Det är avslappnat och prat 
om känslor och livet mer än om bara Gud.
Det bästa med konfan: Att träffa nya 
människor.

som anmäler sig har hört från andra att det här är något bra.
— Den första träffen brukar vara lite trevande, sedan lär 

ungdomarna känna varandra mer och mer under resans 
gång. På det första lägret börjar de forma en grupp och 
skapar en vi-känsla som sedan bär hela vägen fram till kon-
firmationen. Det är fantastiskt att få vara med, det händer så 
mycket på vägen.

— En del ungdomar tycker det är lite sorgligt när konfa-
tiden är slut för den har varit så viktig. Men då kan välja att 
hänga kvar i ungdomsgruppen eller bli ung ledare. Många 
vill det. Bara i Nikolai i city har vi just nu drygt 50 unga led-
are som är med på våra konfaträffar. De vill liksom inte sluta. 
De vill uppleva allting en gång till.

JENNY HOLMBERG

Det bästa med konfan?

Upptäckarkonfa, Äventyrskonfa, Thinkers, Doers, Pilgrim, 
Gaming – utbudet av konfirmandgrupper i Örebro är stort 
och det finns grupper över hela stan. I höst startas 15 nya 
grupper i Örebro pastorat. Alla är kostnadsfria, alla åker på 
läger och några åker dessutom på längre resor. Oavsett om 
konfagruppen reser på läger till Solliden eller till Norge, så 
blir konfirmandtiden ofta en resa även i sig själv. En speciell 
period i livet med nya kompisar, träffar, läger och viktiga 
samtal om kärlek, livet, rättvisa, tro, solidaritet och empa-
ti – samtal om vad det kan innebära att vara människa. På 
svenskakyrkan.se/orebro/konfirmand går det att läsa mer 
och anmäla sig direkt.

Åtta församlingar startar  
15 nya grupper i höst

Nyfiken?  
Bilder och filmer från  

festen ”Inte som du tror”  
finns på instagram  

@konfirmandorebro,  
på facebook.com/ 

konfirmandorebro och  
på youtube.com/ 

svkorebro.
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Fråga fritt!

  Numrets pryl:
  Cykeln

UNDER SOMMAREN är det härligt att 
resa och göra utflykter, särskilt med hjälp 
av cykel. Men hur länge har vi kunnat 
njuta av sommaren och naturen med 
hjälp av cykeln? Den moderna cykeln 
har haft många föregångare. Den första 
i den vägen var ett fordon som kom till 
på grund av missväxt efter ett vulkanut-

brott! Maten räckte inte till hästarna och 
därför var man tvungen att uppfinna ett 
energisnålare alternativ. Karl Drais i Tysk-
land konstruerade ett tvåhjuligt fordon, 
men utan pedaler eller kedja. Cykeln som 
vi känner till den uppfanns 1855 av John 
Kemp Starley. Han kallade sin modell 
för Rover II. 1888 kom nästa förbättring. 

Veterinären John Boyd Dunlop ville att 
hans son skulle ha det bekvämt under 
sina cykelturer. Han hittade därför på 
att fylla en slang med luft, som ersatte 
det tidigare hårdgummihjulet. Under 
1890-talet kan man säga att cykeln allt-
mer fick det utseende som vi är vana vid. 
                                   LISBET KJELLIN

Hej!
Var hittar jag alla kyrkors  
öppettider i sommar?

Marie
Hej Marie! 
Kyrkorna har alltid öppet i samband 
med gudstjänst och konsert, men 
ibland vill man ju besöka kyrkan även 
vid andra tillfällen. Enklast är att ta en 
titt på vår webb. På svenskakyrkan.se/
orebro/sommar hittar du texten ”Så 
har våra kyrkor öppet i sommar” där vi 
sammanställt olika öppettider för olika 

kyrkor i Örebro pastorat. 
Hur ofta och hur länge  
en kyrka kan ha öppet 
varierar lite. S:t  Nicolai 
kyrka till exempel ligger  
centralt, mitt i city,  
där många örebroare 
och turister passerar 
dagligen – den har 
öppet varje dag, hela 
sommaren. 
    Det fungerar inte i alla 
kyrkor av såväl praktiska som 
ekonomiska och säkerhets- 
mässiga skäl. 
    En kyrka som faktiskt blir extra till-
gänglig sommartid, är Tångeråsa –  

Sveriges tredje äldsta trä-
kyrka och väl värd ett 

besök. Läs gärna mer på 
sidan 7 i tidningen eller 
på vår webb.
     Har du fler frågor, är 
du varmt välkommen 
att höra av dig till oss 

på informationsservice. 
Vi finns på telefon 019-

15 45 00 och har öppet 
som vanligt hela sommaren. 

Hoppas du får en fin sommar!

MIA BYLANDER, 
 KOMMUNIKATIONSSTRATEG, 

 INFORMATIONSSERVICE

HAR DU OCKSÅ EN FRÅGA? Om vad som helst? Mejla oss på e-postadress orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se
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Sommaröppet v 24-33

VI FINNS FÖR DIG I SOMMAR

svenskakyrkan.se/orebro/sommar

Sommaröppet
– tack vare våra 
medlemmar!
 

Sommar på hemmaplan – eller 
turist? Kom till oss. 

I city har Café Nikolai öppet alla vardagar, 
med leksaker både inne och ute – och i kyrkan 
hittar du utställningen ”Himmelska ting” i juli. 
Vi kör en pilgrimssatsning som gör det enkelt 
att pilgrimsvandra på hemmaplan, Längbro 
på väster har uteöppnis för barnen, vi har 
pannkaksonsdagar och våffelmåndagar i 
Olaus Petri på norr, det blir grillkvällar, 
kollodag, sommarcaféer med olika program, 
sommaröppet i berömda Tångeråsa träkyrka 
– och en massa annat.
 
Behöver du någon att tala med?
Ring oss på telefon 019-15 45 00 så får du 
hjälp vidare.
 
Är du ung och vill snacka?
Tro, kärlek, sex, relationer. Varje onsdags-
eftermiddag kan du chatta med ”Samtal 
för unga” om vad som helst.
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Tävla och vinn två biobiljetter!
Allt fler intresserar sig för pilgrimsvandringar — både korta och långa, nära och långt borta. 
Svenska kyrkan Örebro vill göra det ännu enklare för dig att pilgrimsvandra på 
hemmaplan. 2017 års pilgrimssatsning går mellan kyrkor i Örebro med omnejd 
och pågår 19 juni till 13 augusti.

Hur många kyrkor ingår i sommarens pilgrimssatsning? Om du vet svaret har 
du chans att vinna två biobiljetter. Ett av alternativen är rätt.

1.  7 kyrkor

X.  8 kyrkor

2.  9 kyrkor

Skicka in ditt svar senast 31 juli märkt ”Tävling nr 2” samt namn och adress till 
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se eller till Örebro —  
Mitt i livet, Svenska kyrkan, Storg 27, 703 63 Örebro.

Tre vinnare får två biobiljetter var. Lycka till!

Grattis!
Andreas Andersson, Frida Mehlin och Vendela Tegidius som svarade  
rätt i förra numrets tävling och har vunnit Elina Sundströms bok Hälsohets.

ETT RIKT och omväxlande gudstjänstliv, 
15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, 
öppna förskolor som besöks av tusentals 
föräldrar och barn, familjerådgivning, 
hjälp vid sorg och kris — för att bara 
nämna några få exempel. Listan över vad 
Svenska kyrkan gör i Örebro är lång.

VISSTE DU att Svenska kyrkan satsade 
drygt 3 miljoner kronor på Örebro Stads-
mission under 2016 — då är kollekter och 
gåvor inte inräknade? Samma år gav vi 
även 1,68 miljoner kronor till stadsmissi-
onens verksamheter Porten Dorkas och 
Café Deed, utöver kollekter och gåvor.

ALLT DETTA är möjligt tack vare våra 
medlemmar — och det är också våra 
medlemmar som röstar om vad kyrkan 
ska prioritera i framtiden. Därför är kyr-
kovalet den 17 september ett viktigt val. 

I år ställer sex nomineringsgrupper upp 
i valet till kyrkofullmäktige i Örebro: So-
cialdemokraterna, Borgerlig samverkan, 
Frimodig kyrka, POSK (Partipolitiskt 
obundna i Svenska kyrkan), Sverigede-
mokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan.

BOKA IN DEBATTKVÄLLEN 30 AUGUSTI
Onsdagen den 30 augusti klockan 18 blir 
det debattkväll i 
Olaus Petri försam-
lingshem på norr — 
boka in den i kalen-
dern redan nu.

STÄLL DINA FRÅGOR TILL VÅRA 
 FÖRTROENDEVALDA PÅ WEBBEN
Har du egna frågor till en eller flera  
av nomineringsgrupperna? Besök  
svenskakyrkan.se/orebro/kyrkoval  —  
där kan du skicka in din fråga!

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?
Rösta i kyrkovalet 17 september!

Tävling!
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Aktuellt Detta är bara en liten del av allt som händer hos oss. Du hittar ännu  
mer på  svenskakyrkan.se/orebro och i NA varje fredag. Glad sommar!

Gudstjänster
Avtackning av kyrkoherde Ingemar i 
S:t Nicolai kyrka. 18/6 kl 11. Högmässa 
med biskop Johan Dalman m.fl. Efteråt 
festligt kyrkkaffe. 
Friluftsgudstjänst vid Kullkyrkan  
nära Mosjö. 16/7 kl 18. Ta med kaffekorg!
Friluftsmässa vid S:t Nicolai kyrka.  
2/7 kl 11 utanför S:t Nicolai kyrka. Vid regn 
inne i kyrkan.
Gemensam gudstjänst i Stadsparken. 
20/8 kl 11 med flera Örebrokyrkor. Ta med 
egen fikakorg och något att sitta på.
1700-talsgudstjänst i Kräcklinge kyrka. 
27/8 kl 14.

Musik & konserter
Musik i sommarkväll i Mosjö kyrka.  
25/6 och 30/7 kl 18.
Sommarkonsert i Tångeråsa kyrka.  
15/7 kl 18 med Ingela, Joanna och  
Andréa Lysén. 
Avslutningskonsert med sommar- 
musiker. 30/7 kl 18 i S:t Nicolai kyrka. 
Församlingens ungdomsmusiker ger sin 
sista konsert för sommaren.

Barn & familj
Uteöppnis, allsång och sommarcaféer. 
Se sidorna 4–7 i tidningen eller svenska-
kyrkan.se/orebro.
Kyrkdetektiverna i Adolfsbergs kyrka. 
22/6 kl 16–17 för barn från 6 år. Vi upptäck-
er utsidan och insidan av kyrkan och går 
på skattjakt! Efteråt grillkväll.
Grillkväll i Adolfsbergs kyrka. 22/6 och 
29/6 Kl 17. Ta med det du vill grilla!
Kollodag i Adolfsbergs kyrka. 19/6 
kl  10–14 för dig mellan 10 och 14 år. Upp-
drag, klurigheter och problemlösning.
Grillafton i Längbro. 28/6 och 16/8 kl 18 
vid Längbro församlingshem. Vi tänder 
grillen och dukar upp fläskkarré, grillkorv 
och potatissallad. 16/8 grillafton med 
hattparad! Kostnad: 50 kr.

Sverigefinsk verksamhet
Sångkvällar i Hjärsta gård. 16/6, 21/7 och 
18/8 kl 17.
Lauluillat Hjärsta gårdenilla 16.6., 21.7. ja 
18.8. klo 17.
Mässor i S:t Mikaels kyrka 2/7 och 13/8 
kl. 14.
Messut Pyhän Mikaelin kirkossa 2.7. ja 
13.8. klo 14.

Teckenspråkigt arbete
Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken. 
20/8 kl 11. Teckenspråkstolkas.
Teckenspråkigt café i Café Nikolai. 
Tisdagar och torsdagar kl 12–16 i Nikolai 
Prästgård hela sommaren fram till  
18 augusti. Kontaktperson: Agneta Wisser, 
070-529 77 14.
Teckenspråkig gudstjänst med  
nattvard. 27/8 kl 14 i S:t Nicolai kyrka. 

Annat på gång
Sillfest i Edsberg. 27/6 kl 18 med andakt 
i Edsbergs kyrka och sillfest i församlings-
hemmet. 
Sommaröppet i Ekers kyrka. 2/7, 6/8 
och 27/8 kl 15–18. Sommarcafé utanför 
kyrkan med musik och andakt. 
Jordgubbsfest i Täby och Tångeråsa. 
5/7 kl 19 i Täby kyrka och Täbygården och 
6/7 kl 18 i Tångeråsa kyrka och Tångeråsa-
gården. Gudstjänst och jordgubbar! 
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FYRA FRÅGOR TILL EVA-MARI  
KARLSSON KEMPI,  diakonistrateg 
i Svenska kyrkan. Stämmer det att 
Svenska kyrkan nätvandrar?

— Det stämmer. Det är en möjlighet för 
ungdomar att prata av sig om det som 
berör dem just nu. Att nätvandra inne-
bär att som vuxen försöka se, stötta och 
stärka unga via nätet, i de forum där de 
själva rör sig. Vi är tre vuxna — en diakon 
och två ideella — som nätvandrar varje 
onsdag klockan 14 till 21 och ibland på 
helgerna. Sommartid finns vi på nätet 
varje onsdagseftermiddag.

Vad kan man prata mer er om?
— Allt! Vi får frågor om kärlek och re-

lationer, skola, religion, mobbning eller 
hur man ser på sin framtid. Frågorna 
blir ofta mer direkta när de ställs på 
internet än om mötet sker face-to-face. 
En del samtal är korta, andra långa och 
återkommande. Vi har tystnadsplikt 
och kan hjälpa dig vidare om du vill och 
behöver det. 
Var finns ni?

— Rent fysiskt sitter vi i caféet på Te-
gelbruket på onsdagar, så dit är man väl-
kommen om man vill träffa oss. Annars 

finns vi under namnet Samtalforunga på 
Facebook, Snapchat, Twitter, Kamrat, 
och Chathour. Man når oss också på 
e-post samtalforunga@gmail.com.
Varför satsar kyrkan på det här?

— Det är en jätteviktig social fråga!  
Den psykiska ohälsan växer bland  
unga i Sverige. Det är viktigare än nå-
gonsin att erbjuda ungdomar stöd och 
vägledning — och många gånger är det 
lättare att höra av sig och be om hjälp på 
nätet. Genom att nätvandra är vi kyrka 
på nätet, helt enkelt.

CECILIA ANDERSSON

”Den psykiska ohälsan  
växer bland unga i Sverige. 
Det är viktigare än någon-
sin att erbjuda ungdomar 
stöd och vägledning.”

Vadå samtal för unga?

Medlem i  
Svenska kyrkan? 

Du är med och  
bidrar till den här  
viktiga satsningen  

på unga — tack! 
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Varje onsdagsefter- 
middag sitter Samtal för 
unga-gänget på Tegel-
bruket, för att möta unga 
på nätet. Diakoni strateg 
Eva-Mari Karlsson Kempi 
ingår i gruppen.


