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Krönika

Älskade barn!

”Barn ska få 
känna att de 
är älskade,  
att de större 
och starkare 
bryr sig.” 

Örebro – Mitt i livet ges ut av Svenska kyrkan Örebro pastorat och delas ut fyra gånger per 
år till alla hushåll i de åtta församlingar som ingår i pastoratet: Adolfsberg, Almby,  
Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.  
Nästa nummer utkommer 7 april 2017.

Redaktion för detta nummer:
Cecilia Andersson, Maria Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin, 
Eva von Walter, Pär Westling. 
Adress: Svenska kyrkan, Storgatan 27, 703 63 Örebro.  
E-post: orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Ingemar Söderström, kyrkoherde för Örebro pastorat, tfn 019-15 46 01,  
e-post ingemar.soderstrom@svenskakyrkan.se
Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och verksamheter i Örebro hittar du på  
www.svenskakyrkan.se/orebro eller genom att ringa informationsservice på 019-15 45 00.
Produktion: Verbum. Grafisk formgivning: Charlotte Steneram.
Tryck: Hylte Tryck, Hyltebruk 2016.

örebro

Öppna förskolan  
lockar tusentals              s 4–8
Låt fler få fylla fem –  
på plats i Sydafrika                         s 9–11
Tävling: Vinn  
biobiljetter                                 s 14

Kalendern                               s 15

Ingen ska behöva  
fira jul ensam                      s 16

FILMEN ÄR spridd i sociala medier — Karl Magnus Jansson, kyrkomusiker i  
Nikolai församling, går all in för att lyfta Musikhjälpen genom att spela hockey
orgel på isen i Behrn Arena. Den och mycket annat hittar du på facebook.com/
svkorebro, på instagram @svenskakyrkanorebro och youtube.com/svkorebro. 
Häng med oss i jul — det är 
massor på gång.  
Välkommen  
in i värmen!

I detta nummer:

”Öppna förskolan  
betyder jättemycket för 

oss, och barnen  
gillar den så  
mycket.”

Grete Holm, mamma 
till omslagspojken  

Elvin, sju månader. 
sid 8

Följ oss i sociala medier!

INGEMAR SÖDERSTRÖM
MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

HAR DU tänkt på hur glad man kan bli 
över ett barn! Fascinerad. Stort leende 
i hela ansiktet. Vuxenstelheten släpper! 
Barnet gör nåt med mig. Det barn jag 
står nära skulle jag kunna göra vad som 
helst för. Och julen är barnkärlekens 
stora fest. I kyrkan firar vi den i veckor. 
Det glänser och tindrar av kärlek till 
barnet. 

KOM, LÅT dig fascineras! Stäm in av hjär
tat i julpsalmer! Guds son också född 
som bebis. Krubban verkar idyllisk. Det 
är den inte. Utsatt, hotad av dem som 
vill döda. Den utsattheten är verklighet 
för många barn 
också i dag. Barn 
lider i skräck för 
våld och bomber. 
Svenska kyrkan 
protesterar och 
stöder kampen för 
fred. Två konkreta 
exempel där du 
själv kan engagera dig är Musikhjälpen 
och Låt fler få fylla fem. 
 
I ÅR KOMMER Musikhjälpen till Örebro 
— 2016 års insamling handlar om barn i 
krig och deras rätt att gå i skola. Kom till 
Stortorget och Café Nikolai i vecka 50 
och var med! Vi samlar också in pengar 
till Svenska kyrkans stora julinsamling 
Låt fler få fylla fem. Barn ska bli äldre än 
fem år. Barn ska få känna att de är äls
kade, att de större och starkare bryr sig. 
Kom till kyrkan i jul, fascineras — och ge 
av din kärlek till barnen.
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Gabriel Andersson Björkgren, 11 år:
– Man kan hoppa, skutta och leka. 
Och man behöver inte hjälpa till lika 
mycket med städning som vuxna.

Vad är det bästa  
med att vara barn?

4

Amanda Avenell, 7 år:
– Man får göra roliga grejer, som att 
bada!

Isabel Ejdeklint, 10 år:
– Man kan göra mycket mer än vuxna, 
till exempel hoppa runt och leka.

Simon Jäger, 10 år:
– Man slipper betala lika mycket som 
vuxna.

ENKÄT: MARIA ANDERSSON 
OCH JENNY HOLMBERG

ÖVER 30 miljoner barn kan inte gå i sko
lan på grund av krig och konflikter. Sko
lor attackeras och ockuperas varje dag. 
Samtidigt är det en mänsklig rättighet 
att gå i grundskola och skolan kan vara 
skillnaden mellan liv och död. Temat för 
årets upplaga av Musikhjälpen är ”Barn 
i krig har rätt att gå i skolan” och direkt
sänds under 144 timmar från Stortorget i 
Örebro den 12—18 december.

VÄLGÖRENHETSMATCH  
MED ÖREBRO HOCKEY
Redan den 17 november, en månad 
innan den berömda glasburen ska place

ras på Stortorget, drog Svenska kyrkan 
och Örebro Hockey igång insamlingen 
till Musikhjälpen. Det skedde via en  
stor välgörenhetsmatch i samband  
med att Örebro Hockey mötte Djurgår
den hemma i SHL, Svenska Hockeyligan. 

Fram till klockan 9 dagen därpå hade 
det kommit in 71 193 kronor, men då 
var inte alla auktioner avslutade. Vi har 
också en insamling igång i samarbete 
med Nerikes Allehanda.

VÄRM DIG I KYRKAN OCH I CAFÉ NIKOLAI
Under Musikhjälpenveckan fortsätter  
vi att engagera oss. Kom gärna in och 
värm dig i kyrkan, där vi kommer ha 
nattöppet några kvällar, eller ta en fika 
i Café Nikolai som har extraöppet tors
dag, fredag och lördag i Musikhjälpen
veckan.

Läs mer om öppettider och annat på 
svenskakyrkan.se/orebro/musikhjalpen 
— vi ses!

JENNY HOLMBERG

Extraöppet i Café Nikolai och natt
öppet i kyrkan under Musikhjälpen
Den 12–18 december kommer 
Musikhjälpen till Örebro. Svenska 
kyrkan är självklart med i insam
lingen, på flera sätt. Under väl
görenhetsmatchen den 17 novem
ber, samlade vi och Örebro Hockey 
in över 70 000 kronor under kvällen 
– och insamlingen fortsätter.

Musikhjälpen
Musikhjälpen är ett insamlingsevent 
som funnits i Sverige sedan 2008. En 
vecka om året, i december, sänder P3 
och SVT/SVT Play dygnet runt för att 
lyfta fram en undangömd humanitär 
katastrof. Musikhjälpen har ett nytt 
tema varje år och 2016 är det Barn i 
krig har rätt att gå i skolan. I program
met blir tre kända programledare 
inlåsta i en studio på ett torg i en 

svensk stad och i år har alltså turen 
kommit till Örebro. Under veckan i 
glasburen kommer programledarna 
att få besök av engagerade människor 
som på olika sätt bidrar till kampen 
för årets tema. Artister uppträder 
och kända människor kommer på 
besök för att engagera sig, och som 
ett kitt i hela sändningen ligger publi
kens låtönskningar som alla bidrar till 
insamlingen.

vi
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Därför satsar 
Svenska kyrkan 
på barnen

Tema: Älskade barn
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Vilmer, Julia och Ebbe är fullständigt överens — man går till  
kyrkan för att leka. Det säger de var och en för sig och leker gör  
de med intensitet under altarbordet i Längbro kyrka och på  
golvet framför predikstolen där kuddar och täcken är utlagda.  
TEXT:  INGALILL BERGENSTEN  FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

”Tore tycker nog att det är  
kul att vara hemma med  
pappa en stund, sedan vill  
han leka med andra barn.”
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Tema: Älskade barn

— Vi har fått flytta öppna förskolan från församlingshemmet 
på grund av renoveringen, förklarar Linda Nordin Johansson 
som är församlingsassistent och en av de ansvariga för barn
verksamheten.
Alla församlingar hos Svenska kyrkan i Örebro satsar stort på 
barnverksamhet. Varför?

— Det är här vi lägger grunden så att barnen sedan kan växa 
in i kyrkan. Vi tycker att det är viktigt att visa att Gud finns med 
hela livet, från det att man är nyfödd tills man dör, förklarar 
Linda medan föräldrar och barn droppar in en efter en. Som
liga barn är bara några månader, andra ett par år.

Till Längbros öppna förskola kommer föräldrar från hela 
Örebro med viss övervikt för områdena på väster. Många 
väljer kyrka och barnverksamhet utifrån vilken dag som aktivi
teten pågår. Just den här höstdagen visar det sig att alla närva
rande föräldrar och barn, sammanlagt cirka 15 personer, kom
mer från Björkhaga som ligger granne med Längbro kyrka.

När det gått ungefär en halvtimme och alla droppat in blir 
det en sångstund med en blandning av gamla säkra kort som 
Här kommer Pippi Långstrump, Bä bä vita lamm och sånger där 
barnen får röra på hela kroppen. 

Även bäbisarna gungar med i musiken. Sångstunden avslu
tas med en afrikansk sång som barnen verkligen gillar och Gud 
som haver barnen kär. 

GLADA OCH nöjda traskar barnen, nåja, en del av dem, bort till 
fikaborden och äter melonbitar och majskrokar. 

—  Jag uppskattar särskilt att vi kan få vara här tillsammans i 
musiken, säger Grete Holm som har med sig sina söner Vilmer, 
4 år, och Elvin, sju månader, till öppna förskolan.

—  Öppna förskolan betyder jättemycket för oss, och barnen 
gillar den så mycket. Vilmer frågar ibland om vi inte ska gå till 
Längbro kyrka snart.

Och vad gör man då i kyrkan?

”Och ni vet väl att  
Jesus tyckte att  
barnen var bäst.”

Julia, 4 år, och Clara, 14 månader, tycker 
jättemycket om att gå och ”leka” i Läng-

bro kyrka. Mamma Caroline Karlsson 
värdesätter kyrkans öppenhet och den 

välkomnande attityden.
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–  JULENS CENTRALA BUDSKAP är att 
Gud blev människa för att rädda 
dig och mig. Guds kärlek till oss 
människor driver honom att 
gripa in i vår historia.

Men Gud kom inte till 
oss som en stor och rik 
härförare utan som ett ny
fött barn — litet, utsatt och 
sårbart, född i ett smutsigt 
stall. 

— Under julen är det ny
födda barnet särskilt i fokus. Ett 
litet barn som fötts fram av en ung 
jungfru, som måste fly för att rädda 
livet på sin lille bebis.

Även som vuxen visade Jesus tydligt att barnen var 
centrala och viktiga, något som var väldigt radikalt i den 
tid som Jesus levde i.

— Barnen var både älskade och betydelsefulla för 
Jesus. Han bad för dem, bekräftade dem och han både 
hjälpte och tog hjälp av dem. Han visade, gång på gång, 
att barn är viktiga och det är också vår utgångspunkt 
som kyrka.

Det tydliga beskedet om barnens värde utmanar oss 
än idag, tycker Hans Eklind.

— När vi nu styr kyrkan in i en okänd framtid gör vi det 
bäst genom att ha barnens bästa för ögonen. Det är hos 
dem morgondagens kyrka bildas och hos dem som nästa 
generation tar vid.

— Det är heller ingen slump att Svenska kyrkans stora 
julinsamling heter Låt fler få fylla fem. Var femte sekund 
dör ett barn som inte hunnit fylla fem år och det är helt 
förfärligt. Vi kan bidra till mat, rent vatten, sjukvård  
och omsorg så att barn världen över kan klara dessa  
första, kritiska år. Jag kan inte tänka mig en bättre jul
klapp.

JENNY HOLMBERG

Krubban —  
startskottet för Guds  
räddningsaktion
Kyrkans erfarenhet är att vi behöver barnen i 
vår mitt, säger Hans Eklind, församlingsherde 
i Längbro församling. Därför satsar de åtta 
församlingarna i Örebro pastorat mycket på 
barn och barnverksamhet.

—  Leker, förklarar Vilmer som om det vore den självklaraste 
sak i världen.   

—  Och sover med gosedjuren. Och fikar.
Öppna förskolan är viktig inte bara som mötesplats för bar

nen utan även för föräldrarna menar Grete Holm.
— Vi har träffat flera här som med tiden blivit våra vänner. 

När man är hemma och är föräldraledig är det skönt att få 
prata ibland med andra vuxna och få lite bekräftelse på att det 
visserligen är mysigt att vara hemma med små barn men att 
det också kan vara rätt tufft ibland.

GRETE MENAR att hon aldrig träffat på en kyrka som haft en så 
tillåtande attityd till barn som Längbro och det håller Louise 
Eriksson, mamma till Ebbe, helt med om.

—  Det betyder oerhört mycket för Ebbe att han får komma 
hit och leka och träffa andra barn. Han tycker att det är spän
nande att vi nu är i en kyrka och brukar prata om det då vi 

Flera församlingar i Svenska kyrkan 
erbjuder även kurser i babymassage. 
Det går inte att ta miste på att Elvin,  

sju månader, njuter.

Hans Eklind.
Meja Wilund, 11 månader, är stormför-
tjust i kuddhavet som ligger på golvet 

framför altaret. Under renoveringen 
av församlingshemmet har Längbros 

öppna förskola flyttat in i kyrkan.
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inte är här, säger Louise, som har med sig två månader gamla 
Alicia också.

Tore Jarmander Kåräng, 2,5 år, var först på plats den här för
middagen. När Vilmer kliver in genom dörren jublar han högt. 

—  Jag är jätteglad att kyrkan har en öppen förskola nära 
där vi bor. Tore tycker nog att det är kul att vara hemma med 
pappa en stund, sedan vill han leka med andra barn, säger 
Tores pappa Stefan Jarmander. 

Musikstunden uppskattas särskilt mycket av Tore. Han 
spretar med fingrarna och viftar med tårna som om han aldrig 
gjort annat.

—  Vi har piano hemma men när jag försöker sjunga och 
spela med Tore hemma ålar han sig bara ur min famn. Här står 
han upp om han vill på sångstunden eller sitter bland kud
darna. Och han verkar gilla musik mycket mer här.

EFTER DEN lilla fikapausen blir det fri lek och föräldrarna kan 
sitta kvar och prata med varandra vid borden i bakre delen 
av kyrkorummet medan barnen leker med alla de leksaker 
som finns här. Några kryper in i ett litet tält som står mellan 
två bänkrader och viskar med varandra. Ebbe sitter på trapp
stegen upp till altaret och leker med några bilar tills mamma 
Louise kallar på honom och det är dags att gå hem.

Kvar till sist blir Joel och Vilmer med småsyskon. De vill se 
hur det ser ut uppe i ”tornet”, det vill säga predikstolen och 
Linda följer med dem upp och låter dem bläddra i den stora 
Bibeln. När de kommer ner vill de veta vad det är för rund skål 
som ligger i en ställning på golvet och vad det står på kanten.

— ”Låten barnen komma till mig” står det här, förklarar 
Linda och visar hur dopskålen går att lyfta upp så att dopvatt
net kan hällas ur.

Varje år har vi tusentals besök av föräldrar med barn på våra 
öppna förskolor – under 2015 handlade det om 7 602 vuxna/
föräldrar, alltså i snitt 146 vuxna/föräldrar varje vecka. Öppen 
förskola finns i samtliga åtta församlingar i Örebro pastorat. 
Några av dem har öppet en dag i veckan, andra har öppet 
oftare. Det finns också flera babycaféer, då och då ges kurser i 
babymassage och två dagar i veckan träffas Pappis, öppen för-
skola för pappor och barn, i Olaus Petri församling. På svenska-
kyrkan.se/orebro/oppen-forskola kan du kolla in hela utbudet 
av öppna förskolor, dagar och öppettider i Örebro pastorat. 
Du som är medlem i Svenska kyrkan är med och möjliggör alla 
dessa öppna mötesplatser, dit föräldrar och barn kan komma 
för att leka, umgås och fika till självkostnadspris. Tack. 

Öppna förskolan lockar tusentals varje år  
— och möjliggörs av våra medlemmar

—  Det betyder att när man döps kommer man med i Jesus
klubben och det är ju jättebra, säger Linda och grabbarna 
nickar ivrigt.

—  Och ni vet väl att Jesus tyckte att barnen var bäst, säger 
Linda och Vilmer och Joel instämmer i det också.

SEDAN VILL de veta varför hon har så gröna, långa naglar. Och 
ta en sväng till gosedjuren innan dagens öppna förskola är 
över. 

— Här är en stig man kan smyga på, förklarar Vilmer och tas
sar över orgelns fotpedaler med Joel i släptåg. 

Sedan är det färdiglekt i kyrkan för den här dagen.l

Tema: Älskade barn

Orgelns fotpedaler kan 
bli en spännande stig om 

man är fyra år och på upp-
täcktsfärd i kyrkan.

Församlingsassistent Linda 
Nordin Johansson, som också 

har kurser i babymassage.
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Mentormamman Nomfundo arbetar för att

De har själva levt i utsatthet och fattigdom — och fått hjälp. Nu går de dörr till dörr utrustade med 
våg och måttband och räddar livet på ensamstående kvinnor och deras barn. Cecilia Andersson, 
kommunikatör för Svenska kyrkan i Örebro, åkte till den sydafrikanska kåkstaden Khayelitsha 
för att träffa mentormammorna som når dit ingen annan når. 

TEXT OCH FOTO:  CECILIA ANDERSSON  

fler får fylla fem

Här på Philanis center  
i kåkstaden Khayelitsha, 
i utkanten av Kapstaden, 
finns en förskola.
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Tema: Älskade barn

I HJÄRTAT av den dammiga kåkstaden Khayelitsha ligger det: 
Svenska kyrkans partnerorganisation Philanis färgglada hög
kvarter. Förutom förskola, textilateljé och butik är centret den 

dagliga startpunkten för några av 
Kapstadens 200 mentormammor. 
34åriga Nomfundo Moni är en av 
dem. 

— Jag fick själv hjälp av mentor
mammorna för tio år sedan när jag 
bodde ensam med min lilla dotter, i 
ett plåtskjul här i Khayelitsha. Men
tormamman kom in och började 
leka med henne, läste sagor och 
vägde, kollade på ögonen och mätte. 
Jag kände förtroende direkt — hon 
var snäll och jag kände mig sedd, 
säger Nomfundo Moni.

Nu har Nomfundo själv varit mentormamma —  i sex år. 
—  Jag vågar knappt tänka på vad det hade blivit av mig om 

jag inte kommit i kontakt med Philani. Min första pojkvän gick 
bort när vår dotter var liten, den andra stack när jag berättade 
att jag var gravid och väntade mitt andra barn.

NOMFUNDOS HISTORIA är inte unik. Livet i Sydafrikas kåk
städer är hårt — speciellt för kvinnor. Nästan 90 procent av 
hushållen mentormammorna besöker består av ensamstå
ende kvinnor och barn. Rasism och apartheid har slitit sönder 
samhället och få känner tillit till myndig
heterna. Där blir mentormammorna en 
öppning. 

— Vi jobbar i samma område vi bor. 
Knackar dörr, söker upp gravida kvinnor 
och deras barn. När vi väger och mäter 
barnen kan vi snabbt upptäcka sjukdo
mar eller undernäring och uppmuntra 
föräldrarna att gå till sjukhuset om det 
behövs, förklarar Nomfundo.
Du möter utsatta människor varje dag. 
Är det svårt?

— Ja, det är tufft. Men vi ser också att 
vi gör skillnad, att familjer lyckas ta sig 

”Jag har fått så mycket sedan jag började 
här. Mina barn vet att vi har pengar, vi kan 
planera framåt och jag har visat mina barn 
att det finns en framtid, att det finns hopp.”

Herman Hallon–
sten är Svenska 
kyrkans represen
tant i Kapstaden. 

Mentormamman 
Nomfundo Moni är 34 
år och tvåbarnsmor.

Philaniförskolan i Khayelitsha 
startade som en förskola för 
mentormammornas barn. Nu 
är den öppen för alla. 
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Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. 
Många barn dör av orsaker som kan förebyggas – t.ex. under-
näring och infektioner. Svenska kyrkans internationella arbete 
ingår i ACT-alliansen där kyrkorna världen över bekämpar 
fattigdom och orättvisor med samlad kraft. Organisationen 
Philani där Nomfundo Moni  jobbar ger sjukvård, utbildning 
och ekonomisk trygghet för mammor och barn i Sydafrika, 
Swaziland och Etiopien. Men insatserna för att minska barna-
dödligheten handlar också om:
l  Barnbidrag. Svenska kyrkan bedriver aktiv påverkan gen-

temot makthavare i Sverige, EU och FN för att fler länder 

ska införa sociala trygghetssystem – däribland barnbidrag. 
Sociala trygghetssystem är den viktigaste pusselbiten för 
att främja barns hälsa.

l  Lek, sport och skola. Svenska kyrkan finns på plats i flyk-
tingläger världen över. Med lek, sport och skola får barn vara 
barn igen.

l   Mat på bordet. Självhjälpsgrupper för kvinnor i Burma och 
kurser i jordbruksteknik i Etiopien – insatserna för att minska 
fattigdom ger människor möjlighet att skapa en trygg för-
sörjning för hela familjen. 

ur den allra värsta fattigdomen. Det är det som får mig att 
fortsätta. Varje morgon tänker jag ”i dag kommer jag rädda 
någons liv”. Det finns hopp.

PHILANI GRUNDADES i slutet av 1970talet av den svenska läka
ren Ingrid Le Roux. Visionen är tydlig: Varje kvinna ska få ha 
en säker graviditet och varje barn ska få utvecklas i enlighet 
med sin potential. Det säger Herman Hallonsten, Svenska kyr
kans representant på Philani i Afrika.

— Det handlar om att ge människor egenmakt att förändra 

sin egen situation och  
det har vi lyckats med. 
Därför utökar vi  
mentormamma 
programmet här i  
Sydafrika, i Etiopien 
och i Swaziland. Nu 
finns 300 mentor
mammor som gör  
skillnad varje dag. l
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Örebro pastorats Cecilia Anders
son besökte Philani och Svenska 
kyrkans internationella arbete i 
Sydafrika i november. Här med  
barnen på Philanis förskola!

Julklappstips!
Sen att handla julklappar?  

Lugn – du kan hitta flera i Svenska 
kyrkans gåvoshop. 200 kronor räcker 

till att ge en mentormamma i  
Swaziland lön för en vecka – och för 

125 kronor kan vi starta en jordbruks-
kurs i Etiopien. Julklappen kommer  

med ett fint gåvobevis.  
Du hittar alla julklappar på  

gavoshop.svenskakyrkan.se

Låt fler få fylLa fem!
Swisha din gåva till 9001223  
eller SMS:a FEM till 72905  
och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Nomaledi Nkinga arbetar i  
textilateljén och tyget säljs i  
Philanis område. 75 procent  
av köpesumman går direkt till  
kvinnan som tillverkat tyget.
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Fråga fritt!

  Numrets pryl:
  Dopklänningen

NÄR SPÄDBARN DÖPS har de ofta en 
dopklänning på sig. Utseendet på den 
har varierat under årens lopp. Under 
medeltiden kläddes dopbarnet i en lång 
vit klädnad omedelbart efter det att 
dopet ägt rum. Efterhand blev det bara 
ett symboliskt vitt tygstycke kvar av 
dopdräkten. ”Kristningaklädet” som det 
kallades, överräcktes till barnet  
efter dopet. 

I samband med att en ny kyrkohand-
bok kom 1614, försvann den sedvänjan 
och dopdräkten kom att präglas av 
tidens mode. Eftersom barnen vid den 
här tiden var lindade brukade man även 
när det inte var dop stoppa ned barnet 
i en påse av tyg som täckte hela krop-
pen utom huvudet. Nu kom särskilda 
”doppåsar” i bruk.

Den som funderar på dop idag, kan 

välja mellan flera olika dopklänningar 
som finns att låna i församlingarna. En 
dopklänning är oftast vit och lång. Den 
vita färgen är en symbol för renhet och 
glädje och den långa dräkten för att vi 
får växa i tro under vårt liv. 

Vid konfirmationen tar man sedan 
symboliskt på sig dopklänningen igen 
(konfirmandkåpan).      

                                      LISBET KJELLIN

Hej!
Roligt att Örebro blev Sveriges 
mest generösa storstad i årets 
Världens Barninsamling. Vad 
händer nu med pengarna och 
på vilket sätt är Svenska kyrkan 
en del av insamlingen?

Stina 

Hej Stina! 
Världens Barn är Radiohjälpens största 
insamling och genomförs tillsammans 
med Sveriges Television, Sveriges Radio 
och 15 av Sveriges ledande organisatio-
ner som är engagerade i internationell 

humanitär hjälp och bistånd. Svenska 
kyrkan är en av dessa 15 organisationer. 
Det som gör Världens Barn-insamlingen 
unik i Sverige, är att så många 
goda krafter samverkar.
   De pengar som kom-
mit in kommer nu att 
fördelas till projekt 
som godkänts av 
Radiohjälpens sty-
relse. Det finns en 
stor variation bland 
projekten men det 
de har gemensamt är 
att de alla syftar till att 
utsatta barn ska få  
det bättre. 
   Barn som förlorat sina föräldrar 
i hiv, barn som sålts som slavar, rehabi-

litering av barn med funktionsnedsätt-
ning, flyktingbarn, barn som lever i  
krig och konflikt är några av de katego-

rier som förekommer ofta i projekt-
beskrivningarna.

 Svenska kyrkans internatio-
nella arbete får också del av 

pengarna, bl.a. till ett projekt 
inriktat på familjer som är 
på flykt från kriget i Syrien 
och kommit till flyktinglä-
ger i Jordanien.

Tillsammans samlade vi i 
Örebro kommun in 1 635 839 

kronor. Stort tack till alla som 
varit med och gjort skillnad.

JOSEFIN STÅLBERT,  
REGIONSAMORDNARE  

FÖR VÄRLDENS BARN

HAR DU OCKSÅ EN FRÅGA? Om vad som helst? Mejla oss på e-postadress orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se
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FOTO: JESPER ERIKSSON/ 
ÖREBROAR’N



Samtliga gudstjänster har spelats in i 
förväg.
JULBÖN PÅ JULAFTON kl 17.30 i SVT1.  
Med Pelle Ankarberg på piano,  
sångarna Andreas Gyllander och  
Ingela Reinholdsson samt Hampus 
Westin på kontrabas. Moni Höglund 
predikar.
JULOTTA PÅ JULDAGEN kl 07.00 och  
10.05 i SVT1. Med körerna Vox Nicolai 
och Corona. Sofia Medin Lindström,  
flöjt och Anders Hemström, trumpet.  
Anders Lennartsson predikar.
BARN- OCH UNGDOMSGUDSTJÄNST 
på annandagen kl 10.05 i SVT2. Mas
sor av barn och ungdomar medverkar 
under ledning av Marie Spångberg och 
David Södergren. Anders Lennartsson 
predikar.
NYÅRSBÖN PÅ NYÅRSAFTON kl 17.30 i 
SVT1. Med ärkebiskop Antje Jackelén 

som även predikar, kyrkoherde Ingemar 
Söderström och S:t Nicolai Motettkör 
under ledning av Karl Magnus Jansson.

I jul och nyår tvsänds hela 
fyra gudstjänster från  
S:t Nicolai kyrka, däribland 
nyårsbönen då ärkebiskop 
Antje Jackelén nyårspredikar 
från Örebro.   

Fyra gudstjänster  
från Örebro i SVT i jul

HAR KARL MAGNUS JANSSON,  
organist i Nikolai församling, klonat 
sig eller hur går det till? Karln med
verkar ju i tre julottor samtidigt  — 
klockan 7, på juldagen. Svaret är  
att två av dem, SVT:s julotta från 
S:t Nicolai kyrka som sänds i SVT1 
klockan 07.00 (repris 10.05) och 
Sveriges Radios julotta från Betel
kyrkan som sänds i Sveriges Radio 
P1 klockan 07.03 (repris 11.03), är in
spelade i förväg. 

Live kan du höra Karl Magnus  
Jansson klockan 07.00 i S:t Nicolai 
kyrka. Solklart, eller hur?

Han medverkar  
i tre julottor  
— samtidigt

En hemlös har inga grannar
Bli månadsgivare idag, eller 
swisha 123 214 8096, så 
stöder du vår verksamhet 
för ett varmare Örebro.
Besök orebrostadsmission.se

HÄRBÄRGE/
VINTERNATT

SECOND 
HAND-BUTIKEN

PORTEN DORKAS 

BLIXTJOBB
CAFÉ DEED BOSTAD UNG ÖREBRO   

CROSSROADS 

Tre julottor är ingenting  
för Karl Magnus.
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Känd örebroare  
som barn — vem då? 
Alla har vi varit små — även artisten på bilden, som är född och  
uppvuxen i Örebro och just nu är aktuell i en julshow på Frimis.  
Känner du igen personen? Om du vet vem det är, har du chans att 
vinna två biobiljetter. 

1.  Peter Flack 
X.  Martin Stenmarck
2.  Jasmine Kara

Skicka in svaret märkt ”Tävling nr 4” senast 27 januari 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!
Gunay Adigozalova, Laila Bergström och Gustav Norin som svarade rätt i förra numrets tävling och har  
vunnit Linn Elvkulls kokbok Boklubbens bästa.

Tävling!
Vinn bio- 
biljetter!

Vi ses på O, Helga Natt

SVERIGES STÖRSTA JULKONSERT heter 
O, Helga Natt — och i år tar vi nya tag! 
Förra året satte ironiskt nog stormen 
Helga stopp för konserten. Det blåste 
så kraftigt att det inte gick att garantera 
säkerheten på och omkring scenen och 
konserten fick därför ställas in.

Över 20 000 personer brukar komma 
till Stortorget i samband med O, Helga 
Natt för att lyssna på kända artister och 
sjunga julsånger ihop med andra — med 
en fantastisk fond i form av en magnifikt 
ljussatt S:t Nicolai kyrka.

Årets konsert äger rum söndagen den 
4 december kl. 17 och visas i TV4  
på julafton. På scenen: Martin Sten
marck, Sofia Källgren, den unge tenor 
och operastjärnan Joel Annmo, Jon  
Henrik Fjällgren, Elisa Lindström,  
AnnLouise Hanson, årets lokalartist 
Amanda Ekberg  och Linus Andersson, 
som var fjolårets lokalartist. Gry Forssell 
är programledare.

Örebro Stadsmission säljer ljusstavar 
för 30 kr/st till förmån för stadsmissio
nens verksamhet — och Svenska kyrkan 
finns på plats i vimlet, för att bjuda på 
varm choklad och hälsa dig välkommen 
in i värmen i jul. Vi ses!
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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. 

Gudstjänster
Sinnesrogudstjänst. 9/12 Kl 19 i  
S:t Mikaels kyrka.
Christmas Carols. 17/12 Kl 15 i S:t Mikaels 
kyrka. Sånggudstjänst på engelska. 
Julbön. 24/12 Kl 17 i Adolfsbergs, Almby, 
Längbro, S:t Mikaels, S:t Nicolai kyrka och 
Olaus Petri kyrka.
Midnattsmässa. 24/12 kl 22 i Den gode her-
dens kapell. Kl 23 i Almby, Mosjö kyrka och 
Olaus Petri kyrka och Sörbykyrkan. Kl 23.30 i 
Längbro, S:t Mikaels och S:t Nicolai kyrka och 
Tånger åsa kyrka.
Julotta. Julotta. 25/12 kl 7 i Almby, Ekers, 
Hackvads, Längbro, S:t Nicolai, Olaus Petri 
och Täby kyrka. Teckenspråkig julotta kl 9 i  
S:t Nicolai kyrka.
Nyårsbön. 31/12 kl 13 i Almby kyrka. Kl 15 i 
Ekers kyrka. Kl 16 i S:t Mikaels och S:t Nicolai 
kyrka, kl 17 i Adolfsbergs, Längbro, Mosjö och 
Olaus Petri kyrka.

Musik & konserter 
Julkonsert: Julefrid och julefröjd. 4/12  
kl 15 och 17 i Almby kyrka. Vox Florens, Vox 
Angelica och Almby ungas vokalensemble.
Vi sjunger in julen! 11/12 kl 16 i S:t Mikaels 
kyrka. Luciatåg, barnkörerna MichelAngelo 
och Glad Ton.

Luciakonsert. 11/12 kl 16 och kl 19 i S:t Nico-
lai kyrka med körerna Vox Nicolai, Voxette 
och Corona. Entré.
Luciakonsert. 12/12 kl 18 i Olaus Petri kyrka. 
Ungdomskören OPQ, Ceciliakören, Goss-
kören och Olaus Petri Barnkör. Entré.
Vinterskog. 15/12 kl 19 i Adolfsbergs kyrka. 
Konsert till förmån för Musikhjälpen med 
musikhögskolestudenterna Amanda Ekberg, 
David Borgemo och Karin Sandell.
Örebro kammarkör sjunger in julen. 17/12 
kl 18, 18/12 kl 15 och kl 18 i S:t Nicolai kyrka. 
Entré.
Julkonsert i Sörbykyrkan. 17/12  kl 18.00. 
Lifted hands gospel choir, julprojektkör,  
solister och musiker. 
Konsert med Karolinskas kammarkör. 
18/12 kl 18 i Adolfsbergs kyrka. Entré.
Ljuskonsert med Kammarkören Stella. 
18/12 kl 18 i S:t Mikaels kyrka. Entré.
Vi sjunger in julen i Längbro. 18/12 kl 18 i 
Längbro kyrka med församlingens körer.
Vi sjunger in julen i Mosjö. 18/12 kl 18 i 
Mosjö kyrka, körer och instrumentalister.
Julkonsert: Det är en ros utsprungen. 
18/12 kl 18 i Almby kyrka. Vox Alma och  
Seniorkören.

Julkonsert. 20/12 kl 19 i Olaus Petri kyrka. 
Fyra körer, sopransolisterna Anna-Sofia 
Gahnfelt och Anna Wikblom. Entré.

A Festival of Nine Lessons and Carols.  
6/1 kl 18 i Olaus Petri kyrka. Julmusik av  
bl a Herbert Howells med Olaus Petri Vocalis  
och blockflöjtisten Per Gross.

Barn & familj 
Familjemässa med adventsspel. 4/12 kl 10 
i Olaus Petri kyrka. Efteråt Nikolausfest i för-
samlingshemmet med sagostund vid granen 
och kanske kommer S:t Nikolaus på besök …
Barnens kyrka och pannkakor i  
Prästgården. 7/12 kl 17 i S:t Nicolai kyrka.
Samling vid krubban/krubbgudstjänst. 
23/12 kl 17 i Mosjö kyrka. 24/12 kl 8 i Kräck-
linge kyrka, kl 10 i Adolfsbergs, Almby, S:t 
Mikaels och Olaus Petri kyrka och Sörbykyr-
kan. Kl 11 i Längbro och S:t Nicolai kyrka. 

Sverigefinsk verksamhet 
Finlands självständighetsdag, konsert 
med Helena Salo. S:t Mikaels kyrka 6/12  
kl. 18.
Vi sjunger in julen på finska. S:t Mikaels 
kyrka 18/12 kl. 14.
Finsk julgudstjänst. S:t Mikaels kyrka 25/12 
kl. 14. 

När allt är stilla.
När du vet. När du undrar.

När allt är kallt …

Välkommen in i värmen
och god jul.



FYRA FRÅGOR TILL ANNA-LENA  
SÖDERSTRÖM, husvärd i Olaus  
Petri församling på norr i Örebro. 
 Vad är det för gemensamt julfirande 
som ni arrangerar på julafton?

— Det är något som Svenska kyrkan i 
Örebro gör varje julafton. Vi turas om 
församlingarna emellan och i år är det 
vi i Olaus Petri församling som arrang
erar firandet. Jag ser fram emot det, det 
är både meningsfullt och roligt. Vi är 
många som jobbar tillsammans, förutom 
att flera ur vårt arbetslag är en gagerade i 
julfirandet så har vi åtminstone 15 ideella 
som vill vara med och hjälpa till.

Men hur går det till?
— Vi startar klockan 13.15 på julafton 

med lite glögg. Därefter blir det julmat, 
knep och knåp, underhållning, dans 
kring granen, julgodis som vi gjort själv 
och lite julklappar. Vi avslutar med jul
bön klockan 17 i Olaus Petri kyrka.
Hur gör man om man vill vara med?

— Man anmäler sig på telefon 019—
15  46 61 senast den 5 december. Att vara 
med kostar 100 kronor per person för 
den som är 16 år och uppåt. För barn 
och ungdomar upp till 15 år är det gratis. 
Man betalar i förväg, i samband med an
mälan, och antalet platser är begränsat.

Varför gör kyrkan det här?
— Att se och ta hand om varandra är ju 

det som julen handlar om. Julen är viktig 
för kyrkan, men för många är den också 
en laddad tid, med olika slags förvänt
ningar. Genom det här julfirandet ger vi 
människor som så önskar en möjlighet 
att fira tillsammans med andra. Det bru
kar komma många olika slags personer 
och familjer och vem vet — kanske dyker 
det upp någon eller några som är nya i 
Sverige och aldrig firat en svensk jul? Vi 
får se.

JENNY HOLMBERG

”Julen är viktig för  
kyrkan, men för många 
är den också en laddad 
tid, med olika slags  
förväntningar.”

Vadå gemensamt 
julfirande?

Medlem i  
Svenska kyrkan? 
Det här viktiga 

julfirandet är du 
med och bidrar 

till — tack!
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Anna-Lena Söderström, 
husvärd i Olaus Petri 

församling, är med och 
arrangerar julfirande för 

människor som vill fira 
julafton tillsammans 

med andra.


