
 

 

Verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samarbetsråd är 2021 

 

Inledning 
I Örebro har vi ett gemensamt kristet råd – Örebro Kristna Samarbetsråd (ÖKS) som startade 
1970. Det föddes ur Örebro predikantförbund (ÖPF). ÖPF upplevde att församlingsärendena 
tog för mycket tid av det kollegiala brobyggandet. Dessa båda förbund fanns därefter 
parallellt med varandra ända tills ÖPF upphörde 2018. En önskan då från ÖPF var att ÖKS 
skulle ha utrymme för att stärka relationerna och enheten mellan de kristna ledarna i 
staden. ÖKS vill numera verka för att stärka församlingarnas enhet och vara en gemensam 
röst mot samhället men också se till att ledarskapet i staden kan mötas och ha goda 
relationer.  
Att verka för kristen enhet är ett uppdrag som kommer från vår frälsare Jesus Kristus. Han 
bad i slutet på sitt avskedstal så här: ”Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem 
som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska 
vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.”  
(Joh 17:20-21)  
 
De flesta kyrkor i Örebro tillhör ÖKS men flera nya församlingar bildas och har inte anslutit 
sig till ÖKS. Det är en viktig utmaning framöver att försöka samla de kristna församlingarna 
till gemenskap som verkar utifrån Jesu egen bön. Ingen enskild församling har fullheten men 
tillsammans kan vi svara mot Kristi fullhet. Vi är olika men behöver varandra. 
 
Tillbakablick 
År 2021 började mitt under Coronapandemin vilket innebar att restriktionerna från 2020 
fortsatte in på det nya året. 
Ekumeniska böneveckan ställdes in. Det gällde även Påskdagens gudstjänst och sommarens 
gudstjänst i Stadsparken samt världsböndagen. 
 
17 februari 2021 inbjöd ÖKS, tillsammans med Örebro Stadsmission, till ett digitalt möte 
med temat:  Social utsatthet i Örebro - vad kan och vill kyrkorna göra? 26 personer var 
närvarande vid det digitala mötet. 
27 oktober 2021 inbjöd ÖKS till ett uppföljningssamtal om social utsatthet, nu till en fysisk 
samling i Betaniakyrkan. 21 personer från olika samfund närvarade. 
 



ÖKS styrelse har varit flitig med olika uppdrag utifrån den av årsmötet beslutade 
verksamhetsplanen: 
Stadgerevision: Björn Cedersjö och Åsa Nausner 
Kontakt med tilltänkta medlemsförsamlingar: Majlis Morhed och Patrik Bergman 
Information, sändlistor, hemsida: Kerstin Östlin och Marianne Ljungholm 
 
16-20 juni genomfördes Pilgrim i stan med ÖKS som medarrangör. 
 
Projekt som stöttas av ÖKS 
Följande projekt stöttas ekonomiskt av ÖKS. 

• Pilgrim i stan – Betlehemskyrkan. ÖKS bidrar med 3 500 kr som belastar 2022 
budget. 

• Bibeläventyret – ÖKS bidrar med 10 000 kr för material som delas ut i skolklasserna.  
• Biblar på häktet – Sjukhuspräster och sjukhuspastorer delar ut biblar och ÖKS bidrar 

med 2500 kr som belastar 2022 budget. 
• Utdelning av biblar i samband med Bön för Örebro - 2050 kr 
• Pannkakskyrkan – 1 120 kr, livsmedelskontroll 2021 

 
Andra projekt och arrangemang  
ÖKS följer med intresse och bidrar även med information till församlingar och samhälle vid 
flera andra projekt och arrangemang, med relevans för ÖKS verksamhetsområde. Vi ser 
vikten av att hålla kontakt med sjukhuskyrkan, universitetsarbetet, häktes- och 
fängelsearbetet med flera andra ekumeniska organisationer och initiativ.  
ÖKS är representerat i Örebro kommuns interreligiösa/interkulturella råd. 
Under hösten har samtal förts med politiker angående diskuterade förändringar av de 
kommunala föreningsbidragen. 
 
Övrigt  
Ett brev har skickats ut ungefär var sjätte vecka med aktuell information. Hemsidan har 
skötts och uppdaterats av Gunlög Eiderbrant Nilsson från Filadelfiakyrkan. Styrelsen har 
beslutat att anlita Fredrik Sturzenbecker att utarbeta en ny hemsida. 
 
Styrelsen  
Under 2021 har ÖKS styrelse bestått av följande personer: Björn Cedersjö, ordförande 
(Immanuelskyrkan), Patrik Bergman (Katolska kyrkan), Emad Lahdo (Mariakyrkan), Marianne 
Ljungholm (Frälsningsarmén), Majlis Morhed Hultvall (Betlehemskyrkan), Åsa Nausner 
(Svenska kyrkan), Johan Svedberg (Svenska kyrkan) Kerstin Östlin (Betelkyrkan) 
Kassörer är David Lennermark och Anders Borg, Örebro pastorat (ej ordinarie 
styrelseledamöter). 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta protokollförda sammanträden. Styrelsens 
inriktning har varit att vara en arbetande styrelse, så att frågor förs framåt mellan styrelsens 
planerade möten, enligt de beslut som fattas vid våra sammanträden. ÖKS styrelsemöten 
har hållits digitalt förutom ett möte där vi besökte Mariakyrkan i Varberga. 
Rådsmötet 2022 planeras till torsdag 10 mars 2022 kl.18.30-20.30 


