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Vi är i adventstider och ordet advent 
kommer av det latinska uttrycket 
”adventus Domini” som betyder 
”Herrens ankomst”.

Adventstiden är en tid av mycket 
ljus och i många fönster kan vi se ad-
ventsstjärnor lysa. Att hänga upp en 
Adventsstjärna är en tradition från 
slutet av 1800-talet och symboliserar 
Betlehemsstjärnan. Stjärnan som vi-
sade vägen till Jesus.

Som barn upplevde jag att advent 
var en spännande tid. Jag följde mina 
föräldrar på skyltsöndagen och skrev 
min önskelista. Med spänning vän-
tade jag på julaftonen (som även är 
min födelsedag). Jag hade många 
drömmar och önskningar, vad skulle 
finnas i paketen?

Advent innebär att vi går in i ett 
nytt kyrkoår med temat ”Ett nådens 
år”. Vi får lägga bakom oss året som 
gått och med nytt hopp och ny läng-
tan får vi gå in i det nya som ligger 
framför oss. Vi hade kanske dröm-
mar eller förhoppningar som gick 
förlorade under det år som gick?  
Men vi får gå in i nådens år med för-
tröstan och ny längtan.

Hur ser vår längtan och våra önsk-
ningar ut inför det nya året? Det 
som var omöjligt i år, kommer det 
att fungera? Vilka negativa mönster 
behöver vi bryta i våra liv för att ta 
emot det liv vi längtar efter. Det vi 
oroats över, kommer det att få sin 
lösning?

Frågorna kan vara många, men Je-
sus säger till oss idag, ”Frid lämnar 
jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag 
ger er inte det som världen ger. Känn 
ingen oro och tappa inte modet.” 
(Joh 14:27)

Ett är säkert att vi alla kan få ta 
emot nåden som gåva, friden och li-
vet tillsammans med Jesus. En gåva 
vi får ta emot bara därför att vi är 
älskade.

Jesus synliggjorde nåden och livet i 
mötet med de människor han mötte. 
Det kan vi också göra när vi går in 
i adventstiden och låter nådens år 
prägla våra liv i mötet med andra.

I Psalm 104:4 som är en av våra 
traditionella adventssånger kan vi 
sjunga:

Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus 
hem till dig.

Idag vill han dig gäst och sitt för-
bund befästa.

Hosianna, pris och ära! Vår kon-
ung är nu nära.

Jan Öhlund

Ett nådens (kyrko)år ...

Jan Öhlund
Ideell medarbetare
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S:t Örjans församling har startat ett 
projekt för att underlätta integra-
tionen för utlandsfödda.

– Vi gör det i samarbete med Än-
kans skärv, berättar diakonen Elle-
nor Eklund.

Syftet med integrationsprojektet är 
att underlätta integrationen för alla 
utlandsfödda – asylsökande, ny-
svenskar och papperslösa – i Skellef-
tehamn och Ursviken.

– Målet är att motverka utsatthet, 
utanförskap och främlingsfientlighet, 
säger Ellenor Eklund.

Malin Renström, som är projekt-
anställd på tio timmar i veckan, be-
rättar att det också har ett antal del-
mål.

– Vi vill sänka osynliga trösklar, 
skapa en miljö som öppnar för mö-
ten och samtal, ge möjlighet till ide-
ellt engagemang för församlingsbor 
samt möjliggöra en naturlig och po-
sitiv kontakt med församlingen och 
dess medarbetare, förklarar hon.

Änkans skärv
Det ettåriga integrationsprojektet 
har fått pengar från församlingen 
och Luleå stift.

– Änkans skärv finns främst med 
i det praktiska arbetet, berättar Elle-
nor Eklund.

Varje torsdag mellan klockan 
12.00 och 14.00 möter ideella med-
arbetare upp i Café Knutens lokaler i 
S:t Örjansgården.

– Varannan torsdag - jämna veck-
or – mellan klockan 17.00 och 19.00 
har vi ett kvällscafé också. Vi kallar 
det för Världens Mötesplats. Det är, 
som Rune Forsmark från Änkans 

skärv uttrycker det, fun, fika och fel-
lowship som gäller, berättar Malin 
Renström.

                                                                
Tänder ljus
Cafékvällarna avslutas alltid med 
gemensam sång och spontana be-
rättelser i S:t Örjanssalen.

– Både barn och vuxna får tända 
ett ljus för de länder som represente-
ras och så ber vi för det landet till-
sammans, berättar Ellenor Eklund.

– Alla håller varandra i handen. 
Det är en stark upplevelse, tillägger 
Malin Renström.

Viktiga delar i integrationsprojek-
tet är också kökspersonalen i för-
samlingsgården och de ideella med-
lemmarna.

Två ideella cafévärdar erbjuder 
till exempel svenskaundervisning på 
dagcaféet på torsdagar.

Malin Renström tycker att för-
samlingens fem ledord – delaktighet, 

glädje, hängivenhet, gemenskap och 
växande – beskriver arbetet med in-
tegration på ett bra sätt.

– Vår ambition är ju att de utlands-
födda ska känna sig välkomna in i 
församlingslivet överhuvudtaget, sä-
ger hon.

Christa Zaza, en kommunanställd 
församlingspedagog från Syrien, 
kommer dessutom att jobba två da-
gar i veckan i projektet.

Föreningen Änkans skärv är också 
engagerad i Världens Mötesplats.

– Jag brukar ta med mig några 
kartonger med kläder och skor till 
kvällscaféet och så får folk bara ta 

det dom behöver, berättar ordför-
anden Rune Forsmark.

Han brukar också skicka med del-
tagarna på samlingen ett Guds ord.

Mångkulturell mötesplats

Ellenor Eklund, diakon i S:t Örjans församling, och projektmedarbetaren Malin Renström bjuder in till 
en mångkulturell mötesplats i S:t Örjansgården.
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The parish  
of S:t Örjan
Welcome to the parish of S:t Örjans, 
consisting of the communities of 
Skelleftehamn and Ursviken. 
In the churches of S:t Örjan and Urs-
viken we celebrate service/mass every 
Sunday. In the church of S:t Örjan 
the time is generally every second 
week 11 am or 18 pm, and Ursviken 
the time is 11 am every Sunday. 
On the second to last page you can 
see what kind of service/mass we 
celebrate the upcoming Sunday. If 
you would like to contact us you can 
find our phonenumbers on the last 
page, where it says ”Kontaktupp-
gifter”, or you can simply call us on 
0910 70 81 00 and ask for a priest 
or someone else.  
Once again, welcome to the parish of 
S:t Örjan.

Föreningen Änkans skärv delar ut kläder

Läs hela reportaget på vår hemsida!
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Ursvikens kyrkokör fyller 70 år i år.
– Jubileet firas med en julkonsert 

i december, berättar körledaren 
Lars Hedlund.

Ursvikens kyrkokör bildades den 
27 maj 1946 i Klockhoffska hem-
met i Ursviken.

Kyrkokören är, trots namnet, 
hela församlingens kör.

– Det har funnits en S:t Örjans 
kyrkokör också, men den las ned 
för ungefär tio år sedan, berättar 
Lars Hedlund.

Blandkören har 22 medlemmar, 
som är jämnt fördelade på fyra 
stämmor, och de flesta av körsång-
arna är numera pensionärer.

– Vi är åtta män med mig i kören, 
säger Lars Hedlund som har lett 
kören sedan 1994.

Den brukar ha ungefär 20 öv-

ningstillfällen per termin och cirka 
14 sångtillfällen per år.

– Vi sjunger i båda kyrkorna i 
församlingen och håller oss helst i 
närområdet.

70-årsjubileet ska firas med en 
julkonsert i Ursvikens kyrka den 
17 december.

Birgitta Renström har varit med i 
Ursvikens kyrkokör sedan 1960-ta-
let.

– Jag har sjungit i kören i 50 år. 
Förklaringen är lika enkel som 

självklar:
– Jag tycker att det är roligt att 

sjunga. Dessutom vill jag förmedla 
det kristna budskapet.

Birgitta Renström har aldrig fun-
derat på en solokarriär som sånger-
ska, men i unga år hade hon däre-
mot planer på att bli organist.

Kör firar 70 år

Stadsmissionen 
avyttrar butik
Det blir ett traditionsenligt julfi-
rande på Skellefteå Stadsmission 
i år också.

Även om det ekonomiska läget 
är kärvt och lokalfrågan är olöst i 
skrivande stund.

Magnus Hammega blev förestån-
dare för Skellefteå Stadsmission i 
april i år och han hamnade ganska 
direkt i ett kärvt läge.   

– Det här är det tuffaste, roli-
gaste och mest utmanande jobbet 
hittills i mina karriär.

Det är också mycket som är 
akut för verksamheten i sin helhet 
i början av november.

– Vi är inte i mål med ekonomin 
för det här året.

Ekonomi i balans
Det kärva ekonomiska läget gjor-
de att styrelsen kallade till ett extra 
årsmöte i oktober och på mötet 
togs ett principbeslut om att man 
ska satsa på kärnverksamheten i 
fortsättningen.

– Vårt stora uppdrag nu är att få 
en ekonomi i balans och då måste 
vi vända på alla stenar.

Stadsmissionen ska därför av-
yttra all verksamhet i Sävenäs, 
som består av en Second hand-
butik och ett café, och sälja fast-
igheten.

Två anställda  har varslats och 
en handfull personer som syssel-
sätts genom arbetsmarknadsåtgär-
der berörs också av sparplanerna.

– En försäljning genererar ett 
nödvändigt tillskott till ekonomin, 
säger han. 

Nya lokaler på gång
Den mest akuta frågan just nu är 
annars lokalfrågan. Stadsmissio-
nen står utan lokaler från och med 
årsskiftet.

– Vi är uppsagda till sista de-
cember, så nu är det fullt fokus på 
lokalfrågan.

Verksamheten har nya lokaler i 
närområdet på gång, men allt är 
inte klart än i skrivande stund.

– Lokalerna är klockrena för 
oss. Vi hoppas verkligen att allt 
går i lås, säger föreståndaren 
Magnus Hammega.

Birgitta Renström har varit med i Ursvikens kyrkokör i 50 år.

Tore Rönnmark (tv) är körens äldste med-
lem. På bilden syns också Rune Åström. 

Lars Hedlund, kyrkomusiker i S:t Örjans för-
samling, har lett kyrkokören sedan 1994.

Läs hela reportaget på vår hemsida!



Helgen 15-16 oktober gick välgö-
renhetskonserten Work together av 
stapeln, som allra första event i den 
nybyggda Balderhallen i Skellefteå.

– Jag är så otroligt nöjd! säger 
Markus Nyström, projektledare 
för arrangemanget.

Var femtonde sekund dör ett barn 
av vattenburna sjukdomar. En åt-
tondel av världens befolkning har 
inte tillgång till rent vatten. Syftet 
med välgörenhetskonserten Work 
together var givet: Samla in pengar 
till den internationella kristna fad-
derorganisationen Compassion och 
projektet Water of life.

– Det gick väldigt bra. Med de 
pengar vi samlade in, kan vi skän-
ka rent vatten, livet ut, till över 500 
personer. Femhundra! Det är ändå 
rätt stort! utbrister Markus.

Många artister medverkade vid 
konserten. Lokala förmågor blan-
dades med mer rikskända. En 
grupp som nog är mest känd lokalt, 
är den grupp unga musiker som ut-
gör The Kåmperz.

– De har varit med och burit och 
kånkat och fixat. Men framför allt 
så har de ju spelat, förklarar Mar-
kus. Tillsammans med en annan 
grupp ungdomar, Komp1, stod de 
på scen inför 1400 personer och 
gjorde ett fantastiskt framträdande 
med låten Goliat, av Laleh.

– Det var jättenervöst innan, men 
inte just när vi spelade. Det var kul 
att stå inför så stor publik och se 
att vi faktiskt klarade av det! säger 
Alma Danielsson och får medhåll 
av resten av gruppen. 

Och ledaren Markus, ja, han är 
mer än nöjd.
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Jobbar tillsammans

”

Advent och jul
Har du tänt din adventsstjärna 
och börjat förbereda dig inför 
julen? Adventstiden är en glad 
tid när vi väntar på att fira att 
Jesus föddes. Ordet advent be-
tyder ankomst – vi väntar på 
någon som ska komma.

Adventsstjärnorna som lyser 
i många fönster påminner om 
stjärnan som lyste ovanför stal-
let i Betlehem där Jesus föddes. 
Det berättas nämligen, att när 
han föddes tändes en stjärna på 
himlen.

Jesu mor, Maria, kom till-
sammans med sin man Josef till 
Betlehem från Nasaret för att 
skattskrivas. När de var fram-
me i Betlehem var det dags för 
Maria att föda sitt barn. Men 
alla värdshus var fullbelagda 
och till sist blev de hänvisade 
till ett stall, där Jesus föddes.

 Samma natt såg några herdar 
på en äng utanför Betlehem ett 
stort ljussken. Herdarna hörde 
änglar som sjöng om fred på 
jorden och änglarna sa till her-
darna att de inte skulle vara 
rädda. Änglarna berättade för 
herdarna att de kom med den 
goda nyheten om att en fräl-
sare hade fötts. Ordet frälsare 
betyder räddare eller befriare.

I det enklaste av enkla, föd-
des den störste. Gud blev män-
niska. Det firar vi till jul.

Foto: Alex&Martin/IKON

Joel Nunez var en av artisterna på välgörenhetskonserten ork together. 
Foto: Mats Lindberg.

      Och vi ska göra 
jorden hel, ja vi ska 
göra vattnet rent...

Goliat, Laleh
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Backspegeln

Världens kurs från S:t Örjans församling och Naturskyddsföreningen i Skellefteå 
på gemensamt torgmöte om klimatet.

Onsdagsträff är kyrkans träffpunkt på EFS i Ursviken. Man möts två gånger per 
månad, sjunger, fikar, läser en bok och samtalar.

Här kokas och avnjuts en klimatsmart måltid för att mätta pilgrimsvandrarnas 
hunger efter en lång promenad.

Välkommen till 
våra grupper i höst
 
S:t Örjansgården, Skelleftehamn
Torsdax
Öppen verksamhet för åk 3-6. 
Tors kl 14.30-16.30
Himlaliv
Sång o lek för förskoleklass t o m åk 2. 
Ons kl 15.00-16.00
Kyrkans Unga
Öppen verksamhet för åk 6-9. Fika, spel 
och samtal. Tis kl 14.30-17.00
Örjansträffen
Tors kl 13.00-14.30 jämna veckor
Dagledigkören
Tis kl 10.00

Ursvikens kyrka
Öppet hus
Barn 0-6 år med förälder.  
Tis kl 11.00-14.30
Babyrytmik
0-1 år med förälder. Tis kl 11.15
Småbarnsrytmik
1-3 år med förälder. Tis kl 14.00
MaxiMellanMera
Åk 3-6. Ons kl 17.30-18.30 Jämna veckor: 
Musikalövning Udda veckor: Mera skoj
Ursvikens kyrkokör
Tors kl 19.00
Kören Kustblandning
Ons kl 19.00
Alphakurs
Kurs i kristen tro

Ursvikens EFS
Barnkörlek
4-6 år tillsammans med vuxen. 
Mån udda veckor kl 17.30-18.15.
Hör & Häpna
Förskoleklass-åk 2. Mån jämna veckor  
kl 18.00-19.00
Gospelkören Milk
En kör för dig mitt i livet. Övning vissa  
sön kl 16.30-18.30.
Tisdagsträffen
2:a och 4:e varje månad kl 13.00.
Onsdagsträffen
Ons kl 13.00 1:a och 3:e onsdagen  
i månaden.
Hemgrupper
Livsnära samtalsgrupper som träffas i hem-
men eller i församlingsgården.
Bibelstudier
Tors jämna veckor kl 11.00

Information om startdatum och kontakt-
person finns på hemsidorna fr o m 20/8: 
svenskakyrkan.se/storjan  
och efsursviken.se

Under rubriken Backspegeln får du veta en del av det som har hänt 
under de senaste månaderna.
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SKELLEFTEHAMN URSVIKEN
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Adventskonsert. Ursvikens kyrkokör, Dagledigkören, 
MILK och Kustblandning. Johan Holmgren.
Adventsgudstjänst. Maria Ekstedt. Dagledigkören 
och Himlaliv.
Mässa i Taizéton. Maria Ekstedt.
Minns du sången? i S:t Örjans kyrka.
Örjansträffen. 
Gudstjänst med små och stora. Mats Lindberg. 
Barngruppernas luciatåg.
Gudstjänst i Ursviken.
Julbön. Johan Holmgren.
Julotta tillsammans med Frälsningsarmén. Johan 
Holmgren. Frälsningsarméns hornmusikkår.
Gudstjänst på Ursvikens EFS.

Julmarknad på EFS t o m kl 14.00.
Adventsgudstjänst. Mats Lindberg. Hör & Häpna 
och Kustblandning.
Mässa. Johan Holmgren. Kompgrupp.
Luciafest med alla barngrupper. Johan Holmgren.  
Barngrupperna.
Tisdagsträffen. Ljusbärare i mitt liv. Ulrika Ögren.
Julkonsert. Ursvikens kyrkokör 70 år. Ursvikens 
kyrkokör. Maria Ekstedt. 
Gudstjänst tillsammans med Brukskyrkan. Maria 
Ekstedt och Lillemor Ivansson.
Julbön. Johan Holmgren. Barnkörleken, Hör & 
Häpna, Maximellan och MILK.
Julotta tillsammans med Frälsningsarmén i S:t 
Örjans kyrka.
Gudstjänst på EFS. Johan Holmgren.
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Mässa. Maria Ekstedt.
Minns du sången?
Örjansträffen.
Mässa i Taizéton. Mats Lindberg.
Hela hela människan-dagar
Plats: Munkviken i Lövånger. Se nedan!
Gudstjänst med små och stora. Mona Norberg och 
Ellenor Eklund. Himlaliv, sång.
Örjansträffen.
Sånggudstjänst. Maria Ekstedt. Ursvikens kyrkokör.
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Onsdagsträffen.
Gudstjänst. Johan Holmgren. Kustblandning, sång.
Mässa. Mats Lindberg.
Tisdagsträffen. Vårt möte med Rumänien med An-
ders Lundmark och Roland Åkerström.
Onsdagsträffen.
Hela hela människan-dagar
Plats: Munkviken i Lövånger. Se nedan!
Mässa. Johan Holmgren. MILK.
Gudstjänst med små och stora. Dopfest. Johan 
Holmgren. Babyrytmiken, Hör & Häpna och Öppet 
hus, sång.
Tisdagsträffen. Johan Holmgren.

Hela hela människan-dagar

Munkviken
Lövånger

17-19 februari 2017

I livet möter vi en hel del som sårar oss. Annat som vi är med om binder oss. Skuld och brist 
på förlåtelse är andra exempel på sådant, som effektivt kan begränsa våra liv. Press och 
stress är vi ständigt utsatta för. I undervisningen under Hela hela människan-dagarna vill vi 
tydliggöra detta, men framför allt vill vi visa på att Jesus Kristus kan förlåta, befria, upprätta 
och hela oss, ge oss ro och förlösa våra inre livsflöden. Förutom själavårdande undervisning, 
nattvard och god gemenskap, blir det tid för egen eftertanke och personliga samtal, för den 
som vill, under Hela hela människan-dagarna på lägergården Munkviken, Lövånger, söder 
om Skellefteå. 

Mer information: 
Maria Ekstedt, Svenska Kyrkan, S:t Örjans Församling 0910-708 127 
Jan Öhlund, Svenska Kyrkan, S:t Örjans Församling 070-35 36 270 
Maria Forsell, Pingstkyrkan Skellefteå 070-30 63 765 

Hela hela människan-dagarna arrangeras av Helhet genom Kristus i samarbete med: 

Bilder: Hilde Vanstraelen

Hela hela människan-dagar i Munkviken
Den 17-19 februari är det Hela hela 
människan-dagar i Munkviken utan-
för Lövånger.

Arrangör är Helhet genom Kristus i 
samarbete med S:t Örjans församling 
och Pingstkyrkan i Skellefteå.

Under dagarna vill arrangörerna 

visa på att Jesus Kristus kan förlåta, 
befria, upprätta och hela oss samt ge 
oss ro och förlösa våra inre livsflöden.
Mer information:
Maria Ekstedt 0910-708 127
Jan Öhlund 070-35 36 270
Maria Forsell 070-30 63 765

Vi vill växa tillsammans

Ekumenisk bönevecka 
Försoning - Kristi kärlek lämnar oss inget val

Vi vill växa tillsammans

Ekumenisk bönevecka 
Försoning - Kristi kärlek lämnar oss inget val
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Mässa i Ursviken. 
Gudstjänst. Maria Ekstedt och Mats Lindberg. 
Ursvikens kyrkokör.
Gudstjänst. Maria Ekstedt. Markus Nyström, sång.
Minns du sången?

Samling i S:t Örjansgården som avslutas med mässa.
Samling i Ursvikens kyrka för samtal och bön.
Temamässa i S:t Örjans kyrka. Mats Lindberg. 
Spontankören.

Samling på Brukskyrkan i Ursviken. 
Förbönsmässa i Ursvikens kyrka.
Ekumenisk gudstjänst på Brukskyrkan i Ursviken.
Örjansträffen.
Ungdomsgudstjänst. Maria Ekstedt och Johan 
Holmgren. The Kåmperz.

Sö
Fr
Sö
Sö

Ti
To
Sö

Fr
Lö
Sö
Ti

Sö

01
06
08
08

10
12
15

20
21
22
24

29

11.00
11.00
11.00
16.00

18.30
18.30
11.00

19.00
19.00
11.00
18.30

11.00

Mässa. Mats Lindberg. Lars Hedlund, orgel.
Gudstjänst i Skelleftehamn.
Gudstjänst i Skelleftehamn.
Julgröt på EFS.

 
Samling i S:t Örjansgården som avslutas med mässa.
Samling i Ursvikens kyrka för samtal och bön.
Temamässa i S:t Örjans kyrka. Mats Lindberg. 
Spontankören.

Samling på Brukskyrkan i Ursviken.
Förbönsmässa i Ursvikens kyrka.
Ekumenisk gudstjänst på Brukskyrkan i Ursviken.
Tisdagsträffen. Skaparglädje med Gunnar och  
Barbro Åkerström.
Mässa. Johan Holmgren. Kompgrupp, sång.
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Kontakt- 
uppgifter
 
E-post till samtliga medarbetare:
förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

70 81 01

70 81 21
70 81 27

Mats Lindberg
(kyrkoherde)
Johan Holmgren
Maria E Ekstedt

Präster

70 81 29
073-063 99 97

70 81 30

Lars Hedlund
Anna-Lena Lund
Markus Nyström

Musiker

70 81 00
70 81 05
70 81 02
70 81 03

Expeditionen
Annika Nyman
(Kanslichef)
Irene Jakobsson

Församlingsexpedition

70 81 11

70 81 13
70 81 15
70 81 12

Jan Lenman
(Kyrkogårdschef)
Per Lundmark
Anders Lundmark
Veronica Andersson

Kyrkogård/Vaktmästeri

Se även församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/storjan
Och på Facebook. Sök efter:
Skellefteå S:t Örjans församling

070-641 65 95

070-679 15 20

Sten-Arne Burman
(Ordf kyrkorådet)
Kent-Olof Hedman
(Ordf kyrkofullmäktige)

Förtroendevalda

0910-532 91

Styrmansgatan 4, 932 35 Ursviken
Tel: 532 91
E-post: efsursviken@gmail.com
Roger Lundström
(Ordf EFS)

EFS Ursviken

70 81 24
70 81 23

Ulrika Ögren
Ellenor Eklund

Diakoner

70 81 26Mona Norberg
Församlingspedagog

70 81 25Maria Lundmark
Församlingsvärd café

– Som kyrka ska vi vara en tydlig 
röst i vårt samhälle, men vi har 
också ett ansvar som en del i den 
världsvida kyrkan.

Nils Renström, Ursviken, är om-
bud för Svenska kyrkans interna-
tionella arbete och ordförande i 
den Internationella gruppen i S:t 
Örjans församling sedan många år 
tillbaka.

– Jag har haft uppdragen i åtskil-
liga år.

 
Varför brinner du för det interna-
tionella arbetet?
– Det internationella arbetet, mis-
sionen, är ju en av kyrkans grund-
läggande uppgifter och därför en så 
viktig del i att vara kyrka i dag.

Den världsvida kyrkan kallas 
ibland för världens absolut största 
nätverk och han tycker att det är 
en fascinerande tanke att få vara en 
del av den.

– Hjälpbehoven runt om i vår 
värld är mycket stora och det är 
många människor som får stöd och 
hjälp via kyrkornas internationella 
arbete.

Alla människor ska, enligt ho-
nom, ses som rättighetsbärare där 
dom är.

– Människor ska ses som subjekt 
i sina liv och inte som objekt som 
är föremål för vår omsorg. Detta 
synsätt präglar tydligt de insatser 
som görs genom Svenska kyrkans 
internationella arbete.

Fyndigt tema
Nu är det Julkampanjens tema som 
står i fokus för den internationella 
gruppen.

– Det är samma fyndiga tema - 
Låt fler få fylla fem -  som i fjol.

Kampanjen, som startar 1:a ad-
vent och pågår till 31 januari, är 
ett led i kampen mot barnadödlig-
heten.

– Var femte sekund dör ett barn 
som inte har hunnit fylla fem. Det 
är tiden före fem år som är särskilt 
farlig.

Kampanjen kommer att upp-
märksammas i församlingen under 
december och januari.

– Sex rikskollekter kommer att 
tas upp i Svenska kyrkan.

Konsert med alla körer
Gruppen kommer att annonsera, 
sätta upp affischer och dela ut bro-
schyrer på olika håll under kam-
panjen.

– Vi kommer däremot inte att stå 
vid ICA eller Konsum med spar-
bössor. Den arenan får vara våra 
EU-immigranters arena.

S:t Örjans församling kommer 
också att finnas på Torget i Skellef-
tehamn på skyltsöndagen.

EFS i Ursviken har sin julmark-
nad till förmån för EFS Internatio-
nella mission den 26 november.

– Den har dragit in kolossalt bra 
med pengar under de senaste åren.

Samma lördag är det en advents-
konsert med alla körer i försam-
lingen i S:t Örjans kyrka.

– Konserten blir även i år något 
av en startpunkt för insamlings-
kampanjerna, säger Nils Renström. 

Viktig del  
i att vara  
kyrka

Nils Renström berättar att Julkampanjen 
är ett led i kampen mot barnadödligheten.
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