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Tankar om jul

E

fter alla år på universitetet ﬁck
jag t.ex. uppdraget att kolla
pojktoaletten före morgonsamlingen. En kulen vintermorgon
ertappade jag i min nit en trettonårig
hjälpklassare som sög lite hjälplöst på
sin John Silver.
— Och vem har vi här då? hov jag
upp med min barskaste stämma.
Pojken såg mig stint i ögonen.
— En människa.
(Sven Nyberg)

J

ag går omkring i novembermörkret
påbylsad, med vantar, halsduk och
jackan knäppt till halsen. Skyndar mig

KATARINA WÄNDAHL
komminister i S:t Olai församling

hem efter jobbet, skruvar upp värmen på
elementet. På senhösten är det som att gå
i ide. Jag gör ett bo åt mig. Kokar thé och
lyssnar på musik.
Men så sipprar något igenom mitt vaderade liv och når mig under huden. Det
är en människa som står framför mig på
trottoaren. Kanske säger vi ingenting till
varandra. Ett leende. Eller en blick. Det
räcker.
När jag går vidare har världen vidgats.
Jag fryser inte längre om händerna.
Julens budskap är att Gud blir människa. Gud föds som en vanlig baby, av
en vanlig kvinna.
Att vara en vanlig människa är stort.

Jag överraskas gång på gång av de
djup som skymtar genom de mest vardagliga situationer: Det kan vara att
träffa en god vän och prata länge, eller att hålla i en baby och lukta på det
mjuka håret. Ibland inträffar det när en
annan människa ger en helt ny infallsvinkel på något jag funderat över under en lång tid. Eller när jag är alldeles
ensam utan sällskap runtomkring mig.
Det kan också ﬁnnas i en blick som
förstår. Eller bakom ett snabbt leende.
Det vanliga och det mänskliga är
heligt! Där föds Gud!
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Vägen —
vuxenkatekumenat
A V HÅKAN APPEL

Gud ﬁnns i
skolan —
och vi också!

församlingspedagog

A

tt söka förståelse, sammanhang
och helhet i tillvaron är frågor
de ﬂesta brottas med, åtminstone någon gång i livet. Hur hänger livet
ihop? Var passar jag in? Vad har mitt liv
med Gud att göra? När vi söker i dessa
frågor kan det vara bra att dela dem med
andra. Att tillsammans reﬂektera och
samtala, gör att vi kommer en bit på väg
till en ökad förståelse i livet. Kyrkan
och församlingen kan vara en plats där
sökandet får ett utrymme. Under en tid
är det ﬂer människor som sökt sig till S:
t Olai kyrka och gudstjänster med en
längtan att dela frågor om livet och tron
tillsammans med andra som söker.
Steg för steg i livsberättelsen, steg för
steg i en kristen livsförståelse, steg för
steg i sökandet efter en gudstjänstgemenskap.
För att hitta vägar för människor som
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söker har många församlingar arbetat
med Katekumenat (som kommer från
grekiskan och betyder att vägleda, handleda, undervisa). I katekumenatet fokuserar man på människors egna liv och
hur det relaterar till den kristna tron. Det
ﬁnns även en koppling till gudstjänsten,
med enkla liturgier för att göra frågorna
och sökandet påtagligt och konkret.
När S:t Olai församling inbjöd till Vägen — vuxenkatekumenat var intresset
stort. Två katekumenatgrupper startade
under hösten och kommer att träffas två
gånger i månaden under ett år. Vid fyra
tillfällen ﬁras olika liturgier i gudstjänster; välkomnandets gudstjänst, kallelsegudstjänst, dop-/konﬁrmations- eller
dopförnyelsegudstjänst, samt sändningsgudstjänst.
Vägen — vuxenkatekumenat i S:t Olai,
handlar om att tillsammans med andra
och församlingen, vandra ett stycke på
livets väg och en chans att ställa viktiga
frågor om livet. Det ﬁnns en längtan till
detta och det kommer ﬂer människor
som söker och församlingen kommer att
möta detta behov på lite olika sätt, Vägen
— vuxenkatekumenat är ett sätt.

Ungdomskör
Vi har startat en projektkör i S:t Olai!
Vi som är med är mellan 16 och 25 år,
utom Sara (körledare) och Anna (körpräst) som har fyllt 25. Vi träffas varannan måndag och ett av målen för vårt
projekt, förutom att sjunga tillsammans
och ha kul, är att sjunga på Sinnesromässan i S:t Olai den 19 december. Så det
blir rätt mycket jullåtar nu, gammalt och
nytt, snabbt och långsamt, svårt och lätt.
Sara tycker att vi ska bestämma tillsammans vad vi ska sjunga, så repertoaren
blir vad vi gör den till. När detta projektet är slut bestämmer vi också tillsammans om vi vill göra ett nytt projekt till
våren.
Om du är ungefär mellan 16 och 25
och vill vara med, ring gärna Sara, tel
15 75 55. Vi blir gärna ﬂer! Eller kom
till kyrkan den 19 december och lyssna
på oss!

AV ANNA RYDING
KOMMINISTER

Sedan den 1 augusti ﬁnns det en ge-

mensam gymnasieprästtjänst för alla
Norrköpings församlingar. Då ﬂera av
Norrköpings gymnasier ligger i S:t Olai
blev tjänsten placerad här. Så nu ﬁnns
jag, Anna Ryding, som präst i församlingen på ungefär en fjärdedel av min
arbetstid, och resten av tiden ska jag arbeta med, mot eller på gymnasieskolorna
i kommunen.
Varför ska man då ha en präst i gymnasieskolan? Ja, precis som denna artikels titel antyder, så är ju inte vår uppgift
att ta gud till skolan, gud ﬁnns förstås
redan där. Däremot kan vi kanske bidra
till att prata mer om gud i skolan. Som
extra vuxenresurser som står utanför
betygssystem och skolans maktstruktur
har vi ofta en lättare ingång till att möta
elever förutsättningslöst och ta hela deras
liv på allvar. Prata om, och med, gud kan
man göra på många sätt. Vi medverkar i
lektioner, vi är med och planerar temadagar, vi pratar med elever och lärare
enskilt och i grupp, vi deltar i krisarbeten
av olika slag, och vi bjuder in klasser till
kyrkan. Nu kring Allhelgonahelgen kommer klasser från fem gymnasieskolor att
besöka S:t Olai för en upplevelsevandring där vi samtalar kring död, sorg och
riter tillsammans.
Att arbeta på gymasieskolorna är
fantastiskt roligt och spännande. I vårt
arbete får vi förstås ha Jesus som förebild, han som sällan predikade i synagogan, utan där människorna befann sig.
Han som sällan frågade efter människors
tro, utan mötte dem med öppenhet och
kärlek. Vi blir både öppet och kärleksfullt mottagna av elever och personal på
skolorna. Målet med den nya gymnasieprästtjänsten är att så småningom få ett
sammanhållet gymnasiearbete över hela
Norrköping, där vi kan hjälpas åt från de
olika församlingarna i mötet med tonåringarna som är så superviktiga i vårt
samhälle.
Anna Ryding
komminister

En vanlig
söndag
Många nya och gamla gudstjänstbesökare hittar vägen till S:t Olai kyrka. Det
pågående gudstjänstarbetet siktar mot
en gudstjänst med många delaktiga, med
inklusivt språk, mångfald och närhet. Det
skall var möjligt för alla som vill att dela
samma gudstjänstgemenskap. På söndagarna samlas ett tiotal personer en timme
före varje gudstjänst för att ta ansvar för
olika uppgifter: söndagsskola, förböner,
kyrkkaffe och välkomnande.
Vi frågade några gamla och nya gudstjänstbesökare om varför de vill vara med
in den gudstjänstﬁrande församlingsgemenskapen.

Varför går du i
gudstjänsterna i S:t Olai?

Annkristin Stendahl
Johansson:

— Här ﬁnner jag
svar på många andliga frågor, tröst och
tillit, här ges ett kristet budskap som jag
förstår och jag upplever andlig gemenskap, värme och glädje.

Ellen Karlsson:

— En söndag utan
kyrkan är inte någon
riktig söndag. I S:t
Olai känner jag mig
hemma.

Gunilla Lindblad:

— Jag går till S:t
Olai därför att jag
där möter engagerade
medarbetare som
verkligen bryr sig om
sina församlingsbor.
Där ﬁnns en varm och levande församlingsgemenskap med både nytänkande
och traditioner. Jag har känt mig välkommen till S:t Olai från första stund. Det
bästa är kanske att jag har märkt att mina
erfarenheter därifrån också har betydelse
för mitt vardagsliv.

Söndagsskola
musiklek och barnkör
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S:t Olai församling ﬁnns det rum för
alla. Här står dörren alltid öppen för
samvaro över alla gränser. Ung eller
gammal. Liten eller stor. Det spelar ingen
roll.
Alla behövs för att cirkeln ska slutas
och det blir en helhet i Guds gemenskap.
För alla våra minsta har vi söndagsskola varje söndag under högmässan.
När mamma och pappa lyssnar på predikan får barnen tassa in i sakristian och
ta del av söndagens budskap, på ett för
dem konkret sätt.
Då sjunger vi, pysslar och lyssnar på
spännande berättelser ur bibeln. Berättelserna blir levande och barnen kan delta
aktivt och komma med sina egna funderingar och kloka tankar. Det är mysigt att
sitta i en ring på golvet med ett litet tänt
ljus och prata och fnissa tillsammans.
Några gånger varje termin får vi alla
känna oss som barn och vara med i
”Söndagsskola för alla”. Aktiviteterna i
sakristian ﬂyttar ut i kyrkorummet och
alla kan vara med att pyssla, sjunga och
lyssna och se på en ﬂanoberättelse. Vi
skriver förböner tillsammans, tänder ljus
och ﬁkar. Dessa söndagar brukar det bli
ett härligt myller av människor i vår ﬁna
kyrka.
Körverksamheten i församlingen består inte bara av S:t Olai Motettkör, utan
även här får barnen en stor plats.
Tisdagar och onsdagar sprudlar musiklivet i form av våra barnkörer och ”musiklek” för de lite mindre barnen.

Onsdagsmat
med
prat…
Nu har två av våra träffpunkter för daglediga ”Trivselträffen” och Fredagslunchen
slagits ihop till en gemensam samling
som kallas Onsdagsmat med prat. Vi träffas varje onsdag i Olaigården, övre våningen, på Skolgatan 12 för gemenskap
kring mat och prat.
Vi äter lunch till självkostnadspriset
30 kronor. Vår kantor Roland Furenhed
är med och leder sångerna vi sjunger.
Har Du själv några favoritsånger/psalmer
tag gärna med dem hit. Fritt fram för förslag! Ibland kan det hända att det dyker
upp någon gästmusiker eller talare.
Tag med dej en vän och kom och ha en
trevlig eftermiddag!

Söndagsskola för alla, tillverkar en sol.
I ”musikleken” leker vi ﬁngerlekar, tränar grov och ﬁnmotorik genom musiken,
sjunger, spelar instrument och avslutar
med en saga, saft och kex. Vi deltar också i ”Söndagsskola för alla”, tillsammans
med barnkörerna.
Barnkörerna vänder sig till de äldre
barnen. En grupp består av barn i åldrarna sex till åtta år och från årskurs tre
och uppåt ﬁnns det största barnen.
På Kulturnatten i september, spelade
barnkörerna upp en musical i kyrkan som
hette ”Ogräs i rabatten”.
Margareta Hagberg,
förskollärare i S:t Olai församling

Sankt Olai församling

Församlingshemmet Olaigården
och expedition:
Skolgatan 12, 602 25 Norrköping
Elektronisk post:
sanktolai.pastorat@svenskakyrkan.se
Fax: 011-15 75 63
Telefon expedition: 011-15 75 60
Telefon S:t Olai kyrka: 011-12 37 71
Kyrkoherde Pether Broman
@ 15 75 65
mobil 0706 32 71 98
Komminister Christer Staaf
@ 15 75 70
mobil 0707 26 09 36
Komminister Katarina Wändahl @ 15 75 64
mobil 0707 26 09 18
@ 15 75 72
Komminister Anna Ryding
mobil 0707 26 09 39
@ 15 75 68
Diakon Ulrika Hamrén
mobil 0707 26 19 25
@ 15 75 69
Diakon Kaisa Wassberg
mobil 0707 26 19 30
@ 15 75 55
Organist Sara Michelin
15 75 55
Kantor Roland Furenhed
mobil 0737 22 17 36
Församlingsped. Håkan Appel @ 15 75 73
mobil 0707 26 09 37
Kanslist/förskolärare
@ 15 75 62
Margareta Hagberg
@ 15 75 61
Kyrkosekr. Sickan Grandell
Vaktmästare
@ 15 75 67
Kenneth Gustafsson
mobil 0707 26 19 33
15 75 71
Värdinna Ann-Britt Netz
15 75 60
Lokalvårdare Maj-Britt Donn
112
Jourhavande präst
Medarbetare med ett @ efter sitt namn har
följande e-postadresser:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
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ADVENT
JUL
NYÅR
TRETTONDAGSTID

Lördagen 27 november
18.00 ADVENTSKONSERT
Chorus Feminae
KFUM kören
Solist: Lisa Tilling
Dir: Bengt-Göran Sköld
1:a Advent — 28 november
11.00 ADVENTSMÄSSA
Motettkören
Trumpet
Kyrkkaffe.
Världsaidsdagen — 1 december
18.30 Ljuständningsgudstjänst
med biskop Martin Lind
Torsdagen 2 december
12.20 Lunchmusik
Kulturskolans lärarlag och
elever. Kvartett.

Lördagen 18 december
18.00 JULKONSERT
Nikolauskören m ﬂ
Dirigent Roland Furenhed
4:e Advent — 19 december
11.00 HÖGMÄSSA

2 söndagen efter Trettondagen
— 16 januari
11.00 HÖGMÄSSA

18.00

18.00

SINNESROGUDSTJÄNST
Ungdomskören

Julafton — 24 december
11.00 SAMLING VID KRUBBAN
Barnkörerna
14.00–17.00
JULFIRANDE
med julmat och gemenskap
i Olaigården. Kostnad 50 kr.
Anmälan senast den 20 dec till
expeditionen, tel 157560.

2:a Advent — 5 december
11.00 SÖNDAGSSKOLA FÖR ALLA
Barnkörerna
Mässa

17.00

JULBÖN

23.30

MIDNATSSMÄSSA
Motettkören

Torsdagen 9 december
12.20 Lunchmusik
Sara Michelin, orgel

Juldagen — 25 december
11.00 HÖGMÄSSA

3:e Advent — 12 december
11.00 HÖGMÄSSA
Måndagen 13 december
14.00 LUCIAFIRANDE
Församlingen inbjuder
till Olaigården.
Onsdagen 15 december
12.00 Församlingens Grötfest
Torsdagen 16 december
12.20 Lunchmusik
Församlingens personal sjunger
advents-/julsånger.
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1 söndagen efter Trettondagen
— 9 januari
11.00 HÖGMÄSSA

SINNESROGUDSTJÄNST

Septuagesima — 23 januari
11.00 HÖGMÄSSA
Kyndelsmässodagen — 30 januari
11.00 SÖNDAGSSKOLA FÖR ALLA
Barnkörerna
Mässa

HÖGMÄSSA
söndagar kl 11.00
Samling kl 10.00 för den som vill
medverka.

Annandagen — 26 december
18.00 MÄSSA

MÄSSA
torsdagar kl 9.00

Nyårsdagen — 1 januari
11.00 HÖGMÄSSA

SINNESROGUDSTJÄNST
näst sista söndagen i månaden
kl 18.00

Söndagen efter nyår
— 2 januari
11.00 HÖGMÄSSA

MIDDAGSBÖN
vardagar kl 12.00

Trettondag jul — 6 januari
11.00 HÖGMÄSSA
Motettkören

LUNCHMUSIK
torsdagar kl 12.20–12.40
KYRKAN ÖPPEN
vardagar kl 10–16 för besök,
bön och enskild andakt.

