
 

 
 

2022-05-13 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guds fred! 
 
Kära mottagare av detta infomail. Tillsammans är vi en del av Guds församling i 
Örebro. Vi hör ihop och har ett gemensamt uppdrag. 
Hoppas du tycker informationen du får är av värde (välkommen med reaktioner). På 
sändlistan finns församlingarna i Örebro, en präst/pastor i varje församling, ÖKRs 
styrelse och en del andra som bett att få mailet. Jag hoppas att du som får det 
sprider det vidare som är relevant till de som finns i ditt sammanhang. 
Finns fler pastorer/präster/medarbetare i församlingen som bör få mailet direkt? 
Maila i så fall adressen till info@orebrokristnarad.se. 
 
Med önskan om Guds välsignelse, 
Hälsar Björn (ordförande i Örebro kristna råd) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Äntligen får vi mötas till ekumenisk gudstjänst i Stadsparken. Som vi saknat 
detta under pandemins år! 
 
Planeringen pågår och vi vill be er som är ansvariga i olika församlingar om hjälp. 
Tacksam för respons senast 1 juni om detta. Se sid 3 i detta utskick. 
 
Så hoppas vi att alla församlingar sluter upp till detta tillfälle att tillsammans få 
lovsjunga Gud och dela evangeliet. Vi får ha respekt för att våra katolska och 
ortodoxa vänner ännu inte alla hittat vägar att vara med. Men jag hoppas att det 
med tiden ska bli möjligt för fler.  
Affisch kommer i nästa utskick om några veckor. 
 



2. Den 12 juni blir det sång och musik i Stadsparken. Korsbandet är en kör som 
sjunger sånger som många minns och tycker om. Tillsammans med Olaus Petri 
musikkår bjuder de in till Minns du sången i Stadsparken stora estraden söndagen 
12 juni kl 15. ÖKR är medarrangör. En affisch bifogas. Sprid info om detta 
arrangemang som ger alla örebroare en möjlighet att ta del i kristen sång- och 
musikglädje. Tack Korsbandet för detta initiativ! 
 
3. Snart kommer Pilgrim i Örebro. Affisch kommer i nästa utskick. 
 
4. Så påminner jag om vår hemsida www.orebrokristnarad. Liksom vår 
facebookgrupp som heter Örebro kristna råd. 
Visst lägger ni ut en länk på er hemsida och publicerar adresserna i infomaterial från 
församlingen? Vi vill ha många följare. 
 
5.  Bön och engagemang kring situationen i Ukraina. 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. 
 
6.  Oron i Örebro. När jag sitter och skriver detta fredag fm gör jag det med oro för 
vad som snart ska hända i Örebro i samband med besöket av Rasmus Paludan. 
Polisen laddar upp. Kl 10 var civilsamhället inbjudet till Polisen för en information. Vi 
vet från Jönköping att civilsamhället kan spela en viktig roll när det gäller att värna 
yttrandefriheten men undvika kravaller. När ni läser detta vet ni resultatet. Låt oss 
som brukar be fortsätta att också be för situationen och för vårt samhälle. 
 
Liksom Sveriges kristna råd är Örebro kristna råd 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. 
 
  



 
 

 
1 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. 
 
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. Gör det senast 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.  
Anmäl till joakim.arenius@svenskakyrkan.se . Ring Joakim på 019-15 46 25 om du har frågor.  
Sprid denna info till körsångare i församlingen! 
 


