
 

 
 

2022-04-07 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guds fred! 
 
Kort summering: 
- Pålys och slut upp i påskmanifestationen på Stortorget 17 april (påskdagen) 
- Nytt namn, ny logga och ny hemsida 
- Frukost för präster/pastorer 28 april 
- OBS Viktigt inför gudstjänsten i Stadsparken den 14 augusti 
- Flyktingar från Ukraina finns hos oss 
- Nu möjligt att köpa rabatterade biljetter till MR-dagarna i november 
 
Mer info följer nedan. 
 
Varma hälsningar från ÖKRs styrelse genom Björn Cedersjö (ordförande) 
 
---------- 
 
1. Pålys påskdagens ekumeniska gudstjänst i gudstjänsten på Palmsöndagen! Vi 
hoppas många sluter upp i den ekumeniska påskmanifestationen på Stortorget på 
påskdagen kl 14. Ta en fika eller lunch efter fm-gudstjänsten och kom sen 
tillsammans med människor från andra kyrkor för att fira att Jesus är uppstånden. 
Mer info finns på vår hemsida där det också finns en affisch. 
https://orebrokristnarad.se/2022/03/16/17-april-jesus-ar-uppstanden/ 
 
2. Nu heter vi Örebro kristna råd och har fått ny logga (se överst). Beslutet om 
namnbytet togs i årsmötet 10 mars. Den nya hemsidan och facebookgruppen 
lanserades förra veckan. 
https://orebrokristnarad.se 
Facebookgruppen heter Örebro kristna råd 



Visst lägger ni ut en länk på er hemsida och publicerar adresserna i infomaterial från 
församlingen? 
 
3. Kom och möt dina kollegor i andra församlingar. Frukost för präster/pastorer 
den 28 april kl 7,30-9. Här finns mer info och anmälningslänk: 
https://orebrokristnarad.se/2022/03/12/frukosttraff-for-praster-och-pastorer/ 
 
4. Se nästa sida för info inför gudstjänsten i Stadsparken den 14 augusti. Tacksam 
för alla som agerar NU. 
 
5.  Bön och engagemang kring situationen i Ukraina. Rysslands angrepp på Ukraina 
har nu pågått alltför länge. Vi ser bilderna och gråter. Vår Herre Jesus är fredens 
kung. Vårt budskap är försoning och upprättelse. Vi uppmanar varandra att i alla 
gudstjänster fortsätta att be om fred. Som kristna i Örebro behöver vi också möta de 
flyktingar som kommer. ”Jag var husvill och ni tog emot mig.” Flera församlingar är i 
gång med insatser. Örebro stadsmission är ett nav för kyrkornas insatser i 
mottagandet av flyktingar från Ukraina. Vi får ett infobrev från samordnaren Jonas 
Andersson varje vecka. Hör av dig till stadsmissionen om du vill finnas på sändlistan. 
jonas.andersson@orebrostadsmission.se. Breven finns även på ÖKRs hemsida: 
https://orebrokristnarad.se/2022/03/22/aktuell-info-fran-orebro-stadsmission-
2022-03-14/ 
 
6. MR-dagarna i Örebro 17-18 november. De årliga nationella MR-dagarna 
genomförs denna gång i Örebro. Temat är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. 
Det går att köpa biljetter med 20% rabatterat pris senast den 30 juni. Här finns mer 
info: 
https://www.mrdagarna.nu/nu-slapper-vi-biljetterna-till-manskliga-
rattighetsdagarna-i-orebro/ 
 
 
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. 
 
Målet för Örebro kristna råd finns i stadgarna §2: 
ÖKR:s syfte är att i vårt mångkulturella samhälle vara ett uttryck för och verka för kristen enhet; 
att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna 
församlingar i gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande ekumeniskt 
organ i Örebro. ÖKR vill verka för religionsfrihet och tillsammans med församlingarna vara en god 
samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor. 
  



 
 

 
4 forts. Planeringsarbetet för den ekumeniska gudstjänsten i Stadsparken den 14 augusti kl 
11 pågår för fullt. Vi hoppas på en härlig och värdig mötesplats för gudstjänst. 
 
Vi har ett team med pastor Anna Lena Evehäll från Hagakyrkan som predikar, Joakim Arenius, 
kantor Edsberg Mossjö Täby församling som ansvarar för musik. Mötesledare blir Björn Cedersjö, 
ordförande i Örebro kristna råd. 
Planeringsgruppen tillfrågar nu textläsare och förebedjare mm. 
 
Affisch kommer att skickas ut framöver. 
 
OBS 1 
- Gudstjänstvärdar och förebedjare. Vi ber församlingarna att skicka 1-2 gudstjänstvärdar som 
delar ut agendor och samlar in kollekt i medtagna håvar eller korgar. Vi önskar också att pastorer 
medverkar i bönetältet vid estraden under en del av gudstjänsten. Meddela Åsa Nausner, (ÖKRs 
styrelse) asa.nausner@svenskakyrkan.se, vilka som kommer från er församling för att hjälpa till 
med förbön, kollekt, mm. Det vore fint med ett besked snart, gärna innan 1 juni. 
 
OBS 2 
- Sång och musik: Vill DU eller kören i församlingen sjunga på estraden i Stadsparken på vår 
ekumeniska gudstjänst? Den ekumeniska gudstjänstens sång och musik kommer att ledas av en 
stor kör med sångare från så många av Örebros kyrkor som har möjlighet. Förutom att leda 
församlingssången kommer kören tjäna i gudstjänsten med egna sånger. Du är välkommen att 
delta med er kör eller som enskild sångare. Repertoaren skickas ut via epost i form av pdf-filer och 
övningsfiler att sjunga med till. När du har intresseanmält dig får du också några datum då du 
erbjuds möjlighet att vara med och öva tillsammans med övriga sångare. Kören leds av Joakim 
Arenius. Det kommer att finnas ett band som backar upp samt Frälsningsarméns blåsorkester.  
Skicka intresseanmälan till joakim.arenius@svenskakyrkan.se . Ring Joakim på 019-15 46 25 om du 
har frågor.  
Sprid denna info till körsångare i församlingen! 
 


