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Gott nytt år! 
 
Kort summering: 
- Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 16-23 januari blir delvis av 
- Samling för präster och pastorer flyttas längre fram 
- Seminarium om kyrkorna och gängvåldet 19 januari och möjlig uppföljning i 
Örebro 
- Ekumeniska gudstjänster 17 april (påskdagen) och 14 augusti 
- ÖKS årsmöte/rådsmöte 10 mars, Nominera till styrelsen! 
- Konferens om Receptiv ekumenik 27-30 juni 
 
Mer info följer nedan. 
 
Varma hälsningar från ÖKS styrelse genom Björn Cedersjö (ordförande) 
 
---------- 
 
1. Ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Böneveckan firas i mer än 120 länder. Pandemin 
ställer dock till det för oss - och många andra. Vi hade planerat för möten med bön i centrum varje 
kväll kl 18,30 i olika kyrkor. Nu blir det inte så. Några av de åtta församlingarna kommer att 
genomföra sin kväll, andra har valt att ställa in. I de olika församlingarna blir det en bönekväll i 
församlingens tradition och med ett kort inslag från det internationella material som är förberett av 
kristna i Mellanöstern på temat ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”. Det blir samling 
i Almby kyrka söndag, Immanuelskyrkan måndag, S:t Mikaels kyrka torsdag samt Olaus Petri kyrka på 
avslutningssöndagen. I kyrkorna finns olika restriktioner som vi uppmanas ta del av. Vi gör det bästa 
utifrån de villkor som pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer ger oss. Och tror att det 
betyder något att vi ber. 
Här finns svensk översättning av det internationella materialet:  
https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/ 
 
2. Samling för präster och pastorer. Den planerade samlingen med för präster och pastorer flyttas 
längre fram i vår. Vi siktar på torsdag 10 mars kl 14-16 (om pandemin tillåter det). Jag tror många vill 
ta chansen att möta kollegorna i stan. 



 
3. Seminarium om Kyrkorna och gängvåldet. Sveriges kristna råds arbetsgrupp för fred och 
försoning inbjuder till ett webbseminarium kring detta tema onsdagen den 19 januari kl 10-12. Vi 
kommer att få höra berättelser från flera olika orter där kyrkorna försökt spela en roll för fred och 
trygghet i sin närmiljö. Här finns mer information och möjlighet att anmäla sig: 
https://www.skr.org/arrangemang/webinarium-kyrkorna-och-gangvaldet-hur-ar-vi-med-och-skapar-
fred-och-trygghet-i-var-narmiljo/.  Anmälan senast den 17 januari. 
Vill du sedan arbeta vidare med detta tipsar jag om kontakt med Johanna Sollerman som är 
brottsförebyggande strateg i Örebro kommun. Hon skriver: Jag ansvarar bland annat för arbetet och 
planering av arbetet med gängkriminalitet, hur vi arbetar för minskad nyrekrytering, möjliggör 
avhopp osv….Om ni märker att det finns fortsatt intresse och frågor kring detta så flaggar jag för 
möjligheten att jag och/eller mina samarbetsparter i polisen och ex ÖBO att komma och prata om 
vad vi gör/ hur situationen ser ut osv. Vi arbetar aktivt med frågor om att minska rekrytering till 
kriminalitet och möjliggöra avhopp, vi ser gärna mycket samverkan med civilsamhälle och gärna med 
kyrkor mfl.   Johannas kontaktuppgifter är: johanna.sollerman@orebro.se och telefon 019-214027. 
 
4. Ekumeniska gudstjänster på påskdagen och i augusti i Stadsparken.  ÖKS planerar för en 
ekumenisk gudstjänst på Stortorget på Påskdagen den 17 april kl 14. Vi möts för att fira att Jesus som 
dog för världen är uppstånden och lever idag. Glädje! Söndagen den 14 augusti kl 11 blir det stor 
gemensam gudstjänst i Stadsparken. Bokningen är gjord och planering påbörjad. Vi hoppas att 
pandemin inte ska ställa till bekymmer för arrangemangen under 2022. Vi inbjuder alla kyrkor att 
vara med i dessa gemensamma gudstjänster. Mer information kommer under våren. 
 
5. Årsmöte i ÖKS. Reservera torsdagen den 10 mars 2022 kl 18,30-20,30 för ÖKS rådsmöte 
(årsmöte). Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut senast en månad i förväg. Vi uppmanar 
församlingarna att utse ombud i god tid. Förutom sedvanliga årsmötesfrågor kommer styrelsen att 
presentera ett förslag till nya stadgar för ÖKS (ett uppdrag från rådsmötet 2021). Styrelsen föreslår 
även ett namnbyte till Örebro kristna råd. Styrelsen behöver några nya personer. Kontakta 
valberedningen (Anders Sundström eller Moni Höglund) med goda förslag! Ett brev med kallelse till 
årsmötet och en uppmaning till församlingarna att som tidigare ge ekonomiskt bidrag till ÖKS arbete 
har nyligen gått ut. 
 
6. Vill du uppleva ekumenik och samtal om kristen enhet? Då är den internationella konferensen 
om Receptiv ekumenik något för dig. Den 27-30 juni möts man på vackra Sigtunastiftelsen. Se mer 
info på: https://ehs.se/receptive-ecumenism-conference/. Stipendium för att täcka en del av 
kostnaden kan sökas hos Nathan Söderbloms minnesfond senast den 28 februari. Här finns info: 
https://www.skr.org/vart-arbete/nathan-soderbloms-minnesfond/. 
 
På ÖKS webbplats finns en lista över styrelsen med kontaktuppgifter. Ring eller maila oss gärna med 
synpunkter och önskemål.   https://orebrokristnasamarbetsrad.se/styrelsen.html 
 
 
Liksom Sveriges kristna råd är Örebro kristna samarbetsråd Kyrkorna tillsammans – i tro och 
handling. Vi vill Samla kyrkorna, vi vill ge tillfällen för Samtal och vi vill Synas tillsammans i stan. 
 
 
 


