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BIRGITTA
700 ÅR

Kyrkoherden har ordet
Likt vårdagssol i morgonglöd
Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like…

N

är Du läser det här är vi på god
väg mot våren. Vi lämnar ännu
en vinter bakom oss och bereder
oss på att möta ljuset.
I fastetiden infaller varje år Lutherhjälpens insamlingsperiod. Lutherhjälpen är
en av många organisationer som sprider
ljus och hopp i världen. Det är både en
missionerande och diakonal uppgift. I
förra Olaibladet skrev vi om mission. I
detta skriver Diakon Ulrika Hamrén om
diakoni. Hon är för övrigt fast medarbetar hos oss sedan den 1 mars — välkommen Ulrika!

Jag uppmanar Er alla att stödja Lutherhjälpens insamling som avslutas på
Palmsöndagen den 13 april.
Var med och sprid ljus Du också!
Påsken är kyrkans stora högtid. Ljuset
lyser från den tomma graven i påskdagsgryningen. Det är det ljuset vi sprider vidare. Tron på den uppståndne Herren ger
hopp i den mörkaste av världar. Det
handlar varje söndag — solens dag —
om. I vår kyrka är Du välkommen vardag
som söndag. Ljusets budskap är det som
predikas.
Under våren uppmärksammar vi
Birgittajubileét och bjuder på en hel del
musikupplevelser.
Jag hälsar Dig välkommen att vara
med i de många vardagssamlingarna men
framförallt i söndagens gudstjänst. Du
behövs där, som bedjare och ljusets bärare!
I dessa orons dagar med konflikten i

Israel/Palestina och
den hotande krigssituationen i Irak finns det all
anledning att be för fred och försoning. I
vår församling firar vi mässa på onsdagar
kl 18.30. Vi kommer under våren att göra
den till ett särskilt tillfälle att be för freden.
Vårt kristna hopp ger oss mod att aldrig ge upp, att möta mörker med ljus och
att vända ondska till godhet. Detta gör vi
som lärjungar i Mästarens efterföljd. Du
är kallad att vara hans lärjunge!
Gud välsigne Dig!
…därför så länge världen står
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.
(svensk psalm 198 vers 1)
Pether Broman
Kyrkoherde
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Årets fasteaktion har tema svält.

Psalmsång

Lutherhjälpsbasar

V

Lördagen den 22 mars kl
10.00–13.00
i Olaigården, Skolgatan 12
• Servering av kaffe och våfflor
• Försäljning av bröd, saft m.m.
• Försäljning av gammalt och nytt
• Tombola och lotterier
• Underhållning
Vill du skänka något till basaren, ring
Madeleine Malm, tel 13 75 54.
Fastebössor finns i kyrkan. Det går
också att lämna bidrag via postgiro
90 02 56-9
Fasteinsamlingen pågår

Palmsöndagen den 13 april
Avslutning med kollekt och insamling av fastebössorna under gudstjänsten.
Kyrkkaffe.

i har en ambition att lyfta psalm
sången i vår församling. Det finns
många fina gamla psalmer i vår psalmbok — liksom många nya, för de flesta
okända. För att visa på variationen och
rikedomen kommer vi att under året vid
ett flertal tillfällen erbjuda psalmsångkvällar. Vi har planer på en psalmsångsmaraton där vi sjunger igenom psalmboken som helhet (det tar ca 36 timmar!)
och som en uppvärmning till det ska vi
ha ett par psalmkvällar.
Vi utlyser också S:t Olai församlings
officiella psalmtävling där vi röstar fram
de populäraste psalmerna. Det finns möjlighet att vara med och rösta genom att
använda de röstkort som finns tillgängliga i kyrkan. Lägg ditt röstkort i tävlingslådan i kyrkan och hjälp till med att
rösta fram psalmernas tio-i-topp-lista.
Resultatet av tävlingen presenteras vid
psalmkvällen i kyrkan söndagen den 11
maj. Självklart finns den att läsa i nästa
Olaiblad!

Vad händer i församlingen?

K

yrkorådet har under början av
året träffats för att fundera kring
framtiden i församlingen.
Utifrån kyrkoordningens definition av
församlingens grundläggande uppgift —
att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission — har vi
formulerat en övergripande målskrivning
för församlingen i S:t Olai.
S:t Olai församlings uppgift är att
fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt att utöva diakoni och mission
för alla som bor och vistas i församlingen i syfte att låta människor växa
i möten med varandra och Gud.
Utifrån denna målskrivning har vi nu
formulerat en annons där vi söker två

komminstrar, en församlingspedagog och
en vikarierande diakon. När Du läser
detta ska vi börja intervjua de som sökt.
Vi tycker det är spännande med så
många nya medarbetare och räknar att
vara nästan fulltaliga i arbetslaget till
hösten.
Ulrika Hamrén är numera tillsvidareanställd hos oss. Ann-Marie Folkesson är
sjukskriven året ut och kommer alltså
inte tillbaka i tjänst, vilket vi beklagar
och har för avsikt att avtacka henne
längre fram.
Till sommaren återkommer vi med
gudstjänstschema och diverse verksamheter som Ni kan deltaga i. Till dess får
Ni hålla till godo med det vi erbjuder.
Pether Broman

Musiken i församlingen

Trumpetaren Arne Lamberth gick
ur tiden för 25 år sedan.

S

:t Olai är en musikförsamling. Vi
har ett kyrkorum där många musi
kanter trivs att vara. Förutom vår
egenproducerade musikverksamhet, där
Motettkören medverkat vid ett flertal
tillfällen, är det många som frågar efter
att få komma hit och sjunga och spela.
Vi satsar gärna på musiken och är glada
att kunna erbjuda både musikgudstjänster
och konserter där det ibland förekommer
inträde.
I slutet på året höll vår kantor Roland
Furenhed i årets julkonsert. Det var en
fullsatt kyrka som fick ta del av ett blandat program där flera av våra vikarierande musiker tjänstgjorde tillsammans
med solister och Rolands kör Nicolauskören. Det blev en minnesvärd kväll.
I nyårstid gästades vi av Jan Malmsjö
med gäster bestående av Johan Stengård och Marie Göranzon. Konserten
var välbesökt och fick goda recensioner i
pressen.
I februari var det vår tur att få besök av

en ensamble som gör en minneskonsert
med anledning av att det är 25 år sedan
trumpetaren Arne Lamberth gick ur tiden. Dottern Lotte tillsammans med
Arnes syster Daga Lamberth stod för
sången. Med i gruppen är det nya stjärnskottet Magnus Johansson som spelar
trumpet och husbandet var utlånat från
Bingolotto. Såväl ensamblen som den
vältaliga publiken var nöjda med kvällen
och akustiken som vår kyrka bjuder.
Musikgymnasiet har också gästat oss i
vinter med ett framförande av Vivaldis
Gloria. Det är framtidens musiker som på
det här sättet ger ett prov på sina färdigheter och vi kan vara glada att det finns
ett så stort kunnande hos våra gymnasister, både instrumentalt och sångmässigt.
Under våren ser vi fram mot att möta
flera av dessa ungdomar under torsdagarnas lunchmusik.

Lunchmusik

V

i fortsätter under våren med lunch
musik kl 12.00 varje torsdag. Hasse
Zimmergren ansvarar för detta under
Sara Michelins föräldraledighet. Förutom
orgelmusik kommer det att bjudas på annan form av musik bl a framförd av
elever från Norrköpings musikgymnasium.
Alltför få har upptäckt denna själens
oas på torsdagar. Kom och lyssna!

Välkommen till vårens
Trivselträffar!
Olaigården,
Skolgatan 12, ingång från gården
Onsdagar kl 13.00 –15.00
Den 12 mars
Vi pratar över ämnet gudstjänst.
Den 26 mars
Spårvägens manskör underhåller.
Den 9 april
Vi pratar över ämnet undervisning.
Den 23 april
Suzukieelever underhåller.
Den 7 maj
En stråkkvartett underhåller.
Den 21 maj
Vi pratar över ämnet diakoni.

Kyrkans vänner
Olaigården,
Skolgatan 12, ingång från gården
Träffas måndagar, jämna veckor
kl 14.00–16.00
Vi har andakt, sjunger och pratar
över en kaffekopp.

Diakonikretsen
Olaigården,
Skolgatan 12, ingång från gården
Torsdagen den 20 mars kl 14.00
Årsmöte.
Underhållning av Sixten Adielsson
Torsdagen den 3 april kl 14.00
Underhållning av Curt Gränjefors
Lördagen den 3 maj
kl 10.00–13.00
Kaffe och våfflor.
Underhållning musikgruppen
Ekumenika
Torsdagen den 15 maj kl 14.00
Underhållning Ulrika Hamrén
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D

et är 700 år sedan den heliga
Birgitta föddes. Det var år 1303
som lagmannen Birger Perssons
maka Ingeborg gav livet åt en dotter,
som fick namnet Birgitta. Nedkomsten
ägde rum på Finsta gård i Skederids
socken i Uppland. Birgitta föddes i en
förmögen och mycket bildad familj. Fadern var såsom lagman en av rikets främste. Modern Ingeborg Bengtsdotter härstammade från Folkungaätten.
Birgitta fick en ståndmässig utbildning
samt lärde sig att både läsa och skriva,
vilket inte var vanligt för flickor på den
tiden. Hon visade tidigt att hon inte
var som andra barn. När hon var nio
år gammal, hade hon en vision,
i vilken hon såg Herrens moder Maria, en syn som aldrig
gick ur Birgittas minne.
Modern avlider 1314. Birgitta tas om hand av sin moster, som var gift med Östgötalagmannen Knut Jonsson på
Aspanäs vid sjön Sommen.
Redan i 13-årsålden blev Birgitta bortgift med en ung ädling
vid namn Ulf Gudmarsson, den
blivande lagmannen i Närke.
Det unga paret kom att bosätta
sig på Ulfåsa gård i Östergötland. Efterhand utökades familjen
med åtta barn. Samtidigt med sina
plikter som maka och mor och ansvarig för ett stort hushåll var Birgitta hovdam hos drottning Bianca, som var maka till kung
Magnus Eriksson. Det är tydligt
att kungaparet tog starkt intryck
av Birgitta, vilken såg som sin uppgift att
stödja Magnus i hans uppgift at vara en
kristen konung.
Sedan Birgitta och Ulf tillsammans
gjort en lång pilgrimsfärd till den helige
Jacobs grav i Compostela i Spanien, bosatte sig paret invid Alvastra kloster. Ulf
var nu försvagad av sjukdom och avled
1344. I Alvastra klosterkyrka fick han sin
grav.

grunda en ny klosterorden, ”Den allra heligaste Frälsarens orden”, men centrum i
Vadstena. Inspirerad av Birgitta donerade Kung Magnus sin kungsgård i Vadstena till klostret. Den nya klosterstiftelsen skulle bli Herrens redskap att upprätta den förfallna kyrkan. Hennes genom ombud framförda begäran till påven
att få den nya orden godkänd blev dock
avslagen. Det är därför som Birgitta 1349
beger sig från Sverige till Rom för att där
personligen för påven framlägga sitt
ärende. Påven befann sig vid denna tid i
sin ”babyloniska fångenskap” i Avignon.
Men Birgitta vägrade att möta honom på
någon annan plats än Rom, där apostlarna Petrus och Paulus hade sina gravar
och det var där påven skulle ha sitt säte.
Birgitta fick vänta i tjugo år på att påven

skulle återvända till Italien. Under denna
långa tid i Rom levde hon närmast ett
klosterliv tillsammans med sina närmaste, bland dem dottern Katarina, som
efter moderns död skulle föra hennes
verk vidare. 1354 fick Birgitta möjlighet
att för sig och sitt följe disponera det hus
vid det torg, som senare erhöll namnet
Piazza Farnese och där den svenska grenen av birgittinerorden numera har sitt
centrum. 1370 fick Birgitta sin ordensregel i vissa delar beviljad av påven Urban V och därmed kunde klosterbygget i
Vadstena börja. Därefter begav sig Birgitta, på Frälsarens uppmaning, på sitt
jordiska livs sista pilgrimsfärd, som ställdes till Det heliga landet. Där hade hon
två av sina stora visioner, som alltjämt
finns bevarade i hennes nedtecknade uppenbarelser. I Betlehem ser hon i detalj
hur det gick till när frälsaren föddes till
jorden av sin heliga moder Maria. På
Golgata får hon i en mäktig syn uppleva
Frälsarens lidande och död: ”...och korset
stod kvar där ensamt och högt”. Efter
återkomsten till Rom avtar Birgittas krafter och den 23 juli 1373 avsomnar hon i
huset vid Piazza Farnese. Följande år
förs hennes stoft till Vadstena, där hennes reliker alltjämt bevaras i klosterkyrkan.

Efter makens död får Birgitta möjlighet

att fullfölja den kallelse som hon känt redan som barn: Att ställa sig helt i Guds
tjänst. Hon får av Herren uppenbarelser,
som gör att hon snart blir klar över den
uppgift Gud gett henne: Hon skulle
4

Vad är det som gör att den heliga Bir-

gitta alltjämt är en så betydelsefull gestalt och att hennes födelse blir så uppmärksammad, trots att många århundraden har gått sedan hon var verksam på

jorden? Det är tydligt att hennes aktualitet inte har blivit mindre med tidens
gång. Även för nutidens kvinnor utgör
hon en inspiration. Birgitta var ingen
världsfrånvänd och svärmisk person, som
levde ett isolerat liv, fjärran från vanliga
människors vardag. Tvärtom: Birgitta
stod med båda fötterna på jorden och var
verksam på en rad områden. Hon hade en
stor familj med man och åtta barn och förestod ett stort hushåll på gården Ulfåsa.
Under långa tider måste Birgitta som
hovdam följa kungaparet på deras resor
runt om i landet. I kriget mellan England
och Frankrike sökte Birgitta medla och
framlade konkreta förslag till hur de båda
länderna skulle försonas. Hon inspirerar
än idag till aktiv insats för freden. Kristi
ord till henne i en av uppenbarelserna är
alltjämt giltiga: ”Sann fred kan ej vinnas,
såframt icke sanning och rättvisa älskas”.
Birgitta är också aktuell i sin kyrkokri-

tik. Hon levde själv sedan barndomen i
en innerlig gemenskap med Kristus och
hans heliga moder Maria. Särskilt grep
henne frälsarens lidande för människornas skull. Redan som barn såg hon på
Fastlagssöndagen 1314, då prästen i högmässan predikat om Kristi lidande, i en
syn den smärtfyllde Frälsaren, som på
hennes fråga ”Herre, vem har gjort dig
detta?” svarar: ”De som glömmer mig
och föraktar min kärlek”. Sitt andliga
ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM

visar under året bl.a.
Europabilden av Birgitta
Utställning 6 april–9 november
❦

Birgitta Big Business
från folkkonst till kitsch
Utställning 6 april–9 november
❦

Hemma hos Birgitta
— arkeologiska utgrävningar på Ulfåsa och Aspanäs. Visningar sker på
Aspanäs under juni och på Ulfåsa
under september.
❦

För fullständig och aktuell information hänvisas till länsmuseets
vårprogram och/eller hemsida:
www.linkoping.se/lansmuseum/
Se även Birgittajubileets hemsida:
www.sanctabirgitta.com

Kalendarium – ett axplock

Av Örjan Blom
(avkortad)

hem hade Birgitta i kyrkan. För henne
var det självklart att dagligen bedja och
flitigt deltaga i mässan. Hennes djupa
kärlek till Kristi kyrka går inte att ta
miste på. Man eftersom Birgitta satte
kyrkan så högt, kände hon desto mer
smärtan över hennes förfall.

varningens ord från Gud till sin samtids
kyrka. Hela kyrkan måste vända om till
sin rätteHerre och bli fri från alla de
främmande makter som styr henne. Kristus är Kyrkans ende Herre och hennes
vigda tjänare står i hans tjänst och i ingen
annans!

Kyrkan på Birgittas tid var i kris. Påven, aposteln Petrus efterträdare på
Roms biskopsstol, var den franske kungens politiske fånge och bodde i Avignon
i stället för Rom, där han rätteligen
skulle ha sitt säte. Kyrkans biskopar, som
skulle vara goda herdar för Guds hjort,
var mest upptagna med värdsliga sysslor.
Prästerna var snikna och frågade inte efter människors andliga väl. Livet i klostren var på sina håll så slappt att fromma
människor uppfylldes av sorg och avsky.
I sina uppenbarelser riktar Birgitta in
sin skarpa kritik mot förhållandena i sin
samtids kyrka. Hon skräder inte orden,
när det gäller att anklaga påven, biskopar
och präster för att de så till den grad
misskött sina gudomliga uppdrag att
människor vänt kyrkan ryggen. Hon hotar med helvetets straff dem som här på
jorden betrotts med höga tjänster i kyrkan men som utnyttjar sina positioner
bara för att stärka sin egen makt och
skaffa sig egna fördelar. Birgitta uttalar

Birgittas svidande kyrkokritik är i hög-

sta grad aktuell också idag. Hennes maning till ett alltmer fördjupat andligt liv
med Kristus i centrum behöver vi även i
dagens kyrka ta till oss. Också Svenska
kyrkan har åtskilliga brister, som behöver åtgärdas. Det är inte svårt att tänka
sig vad Birgitta skulle säga om vår kyrkas ofta ängsliga beroende av vad politiker, massmedia och folkopinion tycker.
Klassisk kristen tro förpassas ut i marginalen medan man gärna bereder plats för
nya infall och idéer, som har föga att
göra med den tro och bekännelse som vi
fått att förvalta av apostlarna. Birgitta
manar oss i dagens kyrka att återvända
till källorna med det friska vatten, som är
Bibelns ord, kyrkans bekännelse, de heliga sakramenten och bönen. Skall det
andliga livet i vår kyrka och våra församlingar åter bli levande, då måste vi, både
som kyrka och enskilda kristna, vända
om till Herren Jesus Kristus och låta
hans heliga ande få verka.

Visa mig vägen
Musikdrama om den heliga Birgittas liv.
Söndagen den 16 mars 2003
kl 18.00 i S:t Olai Kyrka
Klädedräkten och det sociala livet under
Den Heliga Birgittas tid
Elisabeth Thelander, kultur- och dräkthistoriker.
måndagen den 24 mars 2003
kl 18.30 på Löfstad Slott
Den heliga Birgittas 15 passionsböner
Docent Stephan Borgehammar, lektor i
kyrkovetenskap, Lunds universitet
torsdagen den 27 mars 2003
kl 18.30 i Katolska Kyrkan, Skolgatan 14
Vilken bild är den rätta? - Birgitta i litteraturen Maria Waxegård, redaktör.
måndagen den 7 april 2003
kl 18.30 i Stadsbiblioteket, Wadströmsrummet
Helgonet i Konsten
Kerstin Holmer, intendent vid Konstmuseet.
måndagen den 14 april 2003
kl 18.30 på Löfstad Slott
Heligheten i den heliga Birgitta
Syster Beata, Birgittasystrarna, Djursholm
torsdagen den 24 april 2003
kl 18.30 i Katolska Kyrkan, Skolgatan 14
Den Heliga Birgittas liv
Viveka Skott, auk. guide.
måndagen den 28 april 2003
kl 18.30 på Löfstad Slott
Stad och stadskultur - Linköping, Vadsten,
Norrköping. Göran Tagesson, Riksantikvarieämbetet, filosofie dr. och medeltidsarkeolog.
måndagen den 5 maj 2003
kl 18.30 i Löfstad Slott
Musikandakt i medeltida ton
i anslutning till ”Lilla resan”.
söndagen den 18 maj 2003 kl 20.00
vid Å Kyrkoruin, intill Rings gård, Vikbolandet
Jubileumskommitténs generalsekreterare Lars
Bergquist inviger en fotoutställning som
skildrar Birgittasystrarnas vardag.
söndagen den 25 maj 2003
kl 14.00 Arbetets museum

Söndagen den 18 mars kl 18.00
i S:t Olai kyrka
Vem är hon, denna heliga Birgitta?
I musikdramat ”Visa mig vägen” försöker vi gestalta hennes liv och tid, hennes idéer och drömmar med hjälp av
musik, sång och dialog.
Dramat följer hennes egna ord
och citerade tankar som: ”Du
skall vara såsom ost och Din
kropp som ett ostkar, därosten
ska behandlas. Så skall Din
själ så länge knådas och renas att kropp och själ finnes
sig väl tillsammans...”

Den glada Blanca
Operett och musikal längs Göta kanal.
fredagen den 1 augusti 2003 kl 19.00

Entre 60 kr

Emelie Lagergren gör huvudrollen som
Birgitta. Susanne Edlund, Lars Mellfors
och Johan Sandberg är professionellt skickliga musiker och
sångare som bär upp dramat
med humor och inlevelse.
Författare till dramat är:
Ingrid Ydén-Sandgren,
Gerd Jonzon och Eva
Hovstadius. Inga Wieselgren har komponerat
musiken och producent
är Ingegerd Lindaräng.

Bokning: tel 070 36 14 370; fax 013-19 61 12
e-post: helena.slottet@telia.com

Visa mig Herre din väg...
söndagen den 17 augusti 2003
Kl 18-19 i Matteus Kyrka
Nörköpunge Medeltidsmarken
Medeltidsmarknad
Den 23-24 augusti
Platsen omkring S:t Olai kyrka
Vesper enligt Birgittinsk tradition
lördagen den 23 augusti 2003
kl 18.00 i Katolska Kyrkan, Skolgatan 14
Medeltida konsert
lördagen den 23 augusti 2003
kl 20.00 i S:t Olai Kyrka
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GUDSTJÄNSTER

Söndagen den 16 mars
11.00 HÖGMÄSSA Pether Broman
18.00 VISA MIG VÄGEN —
MUSIKDRAMA
om den heliga Birgitta
Vadstena folkhögskolas dramagrupp (se sep annons)
Onsdag den 19 mars
18.30 MÄSSA
Därefter sjunger vi psalmer.

Måndagen den 14 april
19.00 PASSIONSANDAKT
i stilla veckan, Pether Broman

Lördagen den 26 april
18.00 MUSIK —
Temtation Jazz Band

Tisdagen den 15 april
19.00 PASSIONSANDAKT
i stilla veckan, Pether Broman

Söndagen den 27 april
11.00 HÖGMÄSSA Tomas Sannerud

Askonsdag — den 16 april
19.00 PASSIONSANDAKT
i stilla veckan, Pether Broman

Söndagen den 23 mars
11.00 HÖGMÄSSA Gunnar Wärendh

Skärtorsdag — den 17 april
09.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Gunnar Wärendh

18.00 MARIAMUSIK
Motettkören

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Pether Broman

Söndagen den 30 mars
11.00 HÖGMÄSSA Pether Broman

Långfredag — den 18 april
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Gunnar Wärendh

Söndagen den 6 april
11.00 HÖGMÄSSA Gunnar Wärendh
Lördagen den 12 april
17.00 I VÄNTAN PÅ VÅREN —
KONSERT med
Göran Fristorp
Putte Wickman
Peter Ljung
Entré
Palmsöndagen den 13 april
11.00 HÖGMÄSSA Pether Broman
Kyrkkaffe.

HÖGMÄSSA

söndagar kl 11.00

MÄSSA

onsdagar kl 18.30

MÄSSA

torsdagar kl 9.00

Påsknatten — den 19 april
23.30 MIDNATTSMÄSSA
Pether Broman

Annandag påsk — den 21 april
18.00 MÄSSA Pether Broman

torsdagar kl 12.00–12.30

KYRKAN ÖPPEN vardagar kl 10–16 för besök, bön och enskild andakt.
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Söndagen den 11 maj
11.00 HÖGMÄSSA Pether Broman
18.00 AFTONSÅNG
Vi sjunger psalmer.
Församlingens Tio-i-topp-psalmlista presenteras.
Söndagen den 18 maj
11.00 HÖGMÄSSA Gunnar Wärendh
Söndagen den 25 maj
11.00 HÖGMÄSSA Pether Broman
Kristi Himmelfärdsdag — den 29 maj
11.00 HÖGMÄSSA Pether Broman

Påskdagen — den 20 april
11.00 PÅSKDAGSMÄSSA
Gunnar Wärendh

MIDDAGSBÖN vardagar kl 12.00 (ej torsdagar)
LUNCHMUSIK

Söndagen den 4 maj
11.00 HÖGMÄSSA Gunnar Wärendh

Vardagskyrkvärdar

V

i håller kyrkan öppen varje vardag
klockan 10.00–16.00. Ett trettiotal
vardagskyrkvärdar delar på värdsysslorna.
I två pass klockan 10.00–13.00 och
13.00–16.00 finns vi i kyrkan, två och
två, och tar hand om besökare, säljer vykort/böcker eller kaffe med dopp till den
som önskar. Vi behöver bli flera!
Om Du tycker att det låter trevligt och
har möjlighet att ställa upp får Du gärna
kontakta diakon Ulrika Hamrén för ytterligare information 011-15 75 68.

Diakoni

K

yrkans diakoni vänder sig till
alla grupper och enskilda i sam
hället. Det kan vara ensamstående föräldrar som behöver stöd av olika
slag. Det kan vara en skola som ber om
vår hjälp i till exempel stödsamtal för lärare eller etik och moral undervisning för
elever (förebyggande diakoni!) BVC kan
vända sig till oss och be om stöd o hjälp i
vissa frågor.
Diakoni är alltså inte begränsat till en
viss åldersgrupp, eller till de människor
som redan finns med i vår verksamhet
Diakonin har olika delar. Det finns
Förebyggande diakoni som kan vara att
finnas med på skolor dagis fritidsgårdar.
Politisk diakoni t.ex. att reagera och
säga ifrån när människor behandlas illa i
samhället. Ett sätt kan vara att skriva i
press.
Vårdande diakoni: stödjande samtal
hem/sjukbesök, samtalsgrupper, sorgegrupper o.s.v.

Profetisk diakoni: Diakonins vardag
är välfärdens utkanter, fysisk nöd, brusten självkänsla, ensamhet, förtvivlan,
människor i ”underläge”. Att lära känna
Gud som närvarande i denna vardag, det
ger en särskild andlig erfarenhet! Den
behöver ges en röst i kyrkan. Den behöver höras i predikan, i förbönen, synas i
gudstjänst och bli en tydligare del av det
liv som utformas i församlingen.
Diakonens roll är att ansvara för församlingens diakonala arbete. Att vara
nätverksbyggare i samhälle och församling. Att leda och samordna frivilligarbetet. Diakonen har expertfunktion
inom vissa områden, men det är hela församlingens uppgift att bedriva diakoni
och därför behövs frivilliga insatser för
att kunna utföra vårt uppdrag: att bedriva
diakoni!
Ulrika Hamrén
Diakon

Församlingskåren
Församlingskåren har vid sitt årsmöte beslutat lägga ner sin verksamhet. Tiderna
växla så också formerna och behoven av
församlingsverksamhet. Ett slutgiltigt beslut kommer att fattas vid kommande
kyrkkaffe, men det står redan nu klart att
delar av den nuvarande kåren kommer att
fortsätta att erbjuda församlingsresor,
församlingsaftnar etc som med självklarhet ska finnas i vår församling. Det hela
kommer dock att ske i nya former. Vi
tackar församlingskåren och dess styrelse
för det goda arbete de lagt ner under
åren.

GUDI ALLENA ÄRAN

Vad betyder emblemet?

som bärs av varje Diakonissa och Diakon.
RINGEN — Fadern, som omsluter allt.
Du finns alltid i hans famn. Det är hans
önskan.
”Gud har en famn, en stor, stor famn
och där sluter han in vart barn som döps i
Jesu namn. Han säger du är min.”
Ringen talar om GEMENSKAP I
KRISTUS.

det får du leva och på det får du växa rak,
glad och frimodig.

KORSET — Sonen, Jesus Kristus.
Hans död och uppståndelse är det centrala, det viktigaste i ditt liv.
Du får förlåtelse för alla dina synder. I

DIAKONINS UPPGIFT — Är att på
Kristi uppdrag och med den Helige
Andes hjälp, ”gå med bud om liv”.

DUVAN — Den Helige Ande. Duvan
med den friska olivkvisten påminner dig
om duvan som lämnade Noas Ark och
återvände med budskapet om att det
fanns liv på jorden.

SKUT
I församlingen finns en liten SKUT-grupp som träffas första torsdagen i varje månad kl 18.00 i Olaigården. De arbetar med frågor som rör Svenska Kyrkan i Utlandet.
Främst stöder de den svenska församlingen i Piréus, Grekland.
Påsken är SKUTs stora insamlingstid. Du är välkommen att vara med i det arbetet.
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SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i S:t Olai församling

Församlingshemmet var
fullsatt vid den efterföljande mottagningen och
Pether Broman uppvaktades med tal och gåvor.

Kyrkoherdemottagande
den 3:e advent 2002

D

et blev både folkligt och festligt
då Pether Broman mottogs som
församlingens herde i advent.
En stor skara gudstjänstdeltagare fick
lyssna till biskop Martins uppmaning till
den nye kyrkoherden att värna de svaga i
samhället
och att gå ut
och berätta
glädjens
budskap.

En glad gudstjänst med mycket sång och musik och med
nattvard på tre platser i kyrkan,
Biskopen välsignar församlingens nya kyrkoherde
fick sin fortsättning i OlaigårPether Broman.
den. Båda våningarna fylldes
av församlingsbor och deltagande gäster. Norrköpings olika församHilda, domprosten Anders Eckerdal och
lingar var representerade främst genom
stiftsdirektorn Bo Larsson.
sina kyrkoherdar som hälsade Pether välPether fick ett varmt välkomnande och
kommen och lycka till, liksom flera rebuffén smakade gott liksom kaffet med
presentanter för S:t Olai församlings
magnifika tårtor, specialdesignade för
olika verksamheter. Från stiftet deltog
dagen prydda med S:t Olai kyrka i god
förutom Biskop Martin med hustru
marsipan.
FOTO: Lars-Ove Pettersson Stening

Tomas Sanneruds tal
vid samlingen efter kyrkoherdemottagandet

V

id den tiden utfärdade Gull-Olle
en förordning om att S:t Olai
skulle få ännu en ny kyrkoherde.
Det var den första utnämningen efter den
nya kyrkoordningen och den skedde när
Elizabeth var biskopens förlängda arm
och Bo Lennart hennes biträde. Biskopen
hette Martin som vanligt men Lind i efternamn.
Vattnet i Strömmen hade inte svämmat
över på år och dag. Holmens kraftverksbygge på 1900-talet reglerade vattenflödet i Strömmen. Fotbollsklubben IFK
hade inte lämnat allsvenskan på tjugo år.
Gull-Olle själv hade sedan nästan ett sekel vänt ryggen år S:t Olai kyrka.
Soli Deo Gloria, byggnaden på diagonalen mot nuvarande kvadrater och
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gatusträckningar, vittnar om nätet av gator och gränder före Drottning Kristinas
abdikation på 1650-talet. Gull-Olle
blickar i stället ner mot Hedvigs kyrka
och låter sin förgyllda glans fångas av
Strömmens vattenspegel precis nedanför
ett gammalt snusmagasin som numera är
Kyrkans Hus.
Vilda vikingar och dryga östgötar hade
både vadställe och marknadsplats i S:t
Johannis kyrkas hägn, numera Hörsalen.
Förelöparen Johannes Döparen hade berett vägen och laxarna i Strömmen hoppade förbi skvaltkvarnarnas skovelhjul
och gav goda inkomster åt nunnorna,
vars efterträderska Birgitta har fått
skänka namn åt den romerska katolska
församlingen på platsen.

Likt en S:t Botvid utmed kusten kom
Pether från Gryt och Valdemarsvik.
Pethers förste förman Gunnar Wärendh
kom samma väg till S:t Olai. Men se!
Något nytt har kommit: En ung modern
kyrkoherde. Till skillnad från S:t Botvid
har Pether varken gädda eller yxa i händerna, men väl en golfklubba i näven på
fritiden och en guldring i örat.
Sedan jag enligt den gamla ordningen
med församlingsbornas röstsedlar förrättade prästval här i S:t Olai, en av mina
längsta dagar i kyrkorummet, är Pether
den fjärde kyrkoherden i ärevördiga S:t
Olai.
Jag lyckönskar församlingen och välkomnar Pether. Se där! Det var ett
glädjebesked — rent av ett evangelium!

