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Verksamhetsplan mars 2021-feb 2022 
beslutad i ÖKS rådsmöte 18 mars 2021 
Planen utgår från §2-3 i ÖKS stadgar 
 
 
§2 Syfte 
Samarbetsrådets syfte är att i Örebro, utifrån den enhet som redan är given i Kristus  
(Ef 4:1-6) 
- vara ett uttryck för och verka för kristen enhet 
- främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling 
- vara mötesplats för kristna församlingar och kårer för gudstjänst, bön, dialog, samråd och 
samverkan 
- vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det lokala planet. 
 
§3 Samarbetsrådets uppgift är att: 
 
(A) - verka för ömsesidig respekt för och kunskap om de olika trossamfundens egenart och 
traditioner som de kommer till uttryck i lokala församlingar och kårer 
 
(B) - stärka och fördjupa redan etablerad samverkan samt initiera och värna om nya 
tillfällen till ömsesidigt berikande gemenskap och gemensamt kristet vittnesbörd 
(1) (inte aktuellt 2021) Genomföra en gemensam gudstjänst på påskdagen på Stortorget 
(2) Genomföra en gemensam gudstjänst i Stadsparken den 22 augusti under förutsättning 

att det är möjligt 
(3) Stödja Bibeläventyret med ekonomiska medel samt koordinering av skolbesök 
(4) Fortsätta stödja pannkakskyrkan-reach, student-alpha och pilgrim i stan i Örebro 
(5) Inspirera till samlingar under kyrkornas globala vecka i november.   
(6) Samordna och inspirera till Ekumeniska böneveckan i januari 2022 
 
(C) - söka finna vägar för en fördjupad samsyn och enhet mellan församlingar och kårer i 
Örebro 
(7) Fortsätta dialog med församlingar som ännu inte är medlemmar i ÖKS om att finnas med 

i vårt gemensamma arbete 
(8) Kontinuerligt utvärdera befintliga ekumeniska nätverk och initiativ, fungera som en 

samordnande kraft i det ekumeniska landskapet 
 



(D) - att som till riksorganisationen Hela Människan ansluten organisation på en 
ekumenisk bas söka utveckla det diakonala arbetet i Örebro 
Denna punkt är inaktuell i och med starten av Örebro stadsmission 
 
(E) - bistå församlingar och kårer i deras kontakt med kommunala organ samt andra 
organisationer i Örebro 
(9) Finnas med som en naturlig samtalspartner mot kommunen och andra organisationer 
(10) Vid akuta händelser i Örebro kommun finnas till hands för kontakt till församlingar 
(11) Informera om samt hålla kontakt med Örebro Stadsmissionen, Sjukhuskyrkan, häktes- 

och fängelsearbetet och universitetsarbetet.  
 
(F) - vara remissinstans och kontaktorgan i kyrkliga frågor som berör Örebro 
(12) Föra relevant information vidare till medlemsförsamlingarna från t ex Sveriges kristna 

råd men också andra lokala initiativ 
 
(G) - slå vakt om religionsfriheten i Örebro 
(13) Vara öppen för att föra dialog med andra religioners företrädare i Örebro 
 
Dessutom 
(14) Hålla rådsmöte senast den 18 mars 2022 
(15) Hålla vår hemsida aktuell och uppdaterad 
(16) Ta fram ett förslag på reviderade stadgar som kan antas i rådsmötet 2022 
 
 


