
 

 
 

2022-06-16 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guds fred! 
 
Kort summering: 
- Viktigt inför gudstjänsten i Stadsparken den 14 augusti inkl affisch 
- Pilgrim i stan kommande helg 
- Några datum att notera i almanackan inför hösten 
- Samling om kommunens remiss om nya villkor för föreningsbidrag 
- Delta i kommunens egen MR-vecka genom att ordna en samling i kyrkan 
- Bön och engagemang kring flyktingar från Ukraina 
Mer info följer nedan. 
 
En välsignad sommar önskar ÖKRs styrelse genom Björn Cedersjö (ordförande) 
 
---------- 
 
1. Vi ser fram emot den ekumeniska gudstjänsten i Stadsparken söndagen den 14 
augusti kl 11. Vi hoppas på fint väder och en härlig gudstjänst där många ur Guds 
folk i Örebro möts tillsammans. Affisch bifogas (tack till Magnus Berg). 
OBS 1: Har er församling anmält vilka som kommer som kyrkvärdar? Gör det annars 
nu till asa.nausner@svenskakyrkan.se. 
OBS 2: Fler körsångaren är välkomna. Kontakta joakim.arenius@svenskakyrkan.se. 
 
2. Pilgrim i stan äger rum kommande helg 17-19 juni. ÖKR är medarrangör. Tema 
skapelse-hopp. Välkommen med! Programmet finns här: 
https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/pilgrim-i-stan-orebro 
 
3. Notera datum för samlingar i höst:  
8 september: Frukost för präster/pastorer. Mer info kommer. 
16-18 september: Pilgrim i stan, del 2, i Längbro församling. 



12 november: Open Doors inbjuder till heldag på Conventum. Om situationen för 
förföljda kristna. Troligen även fackeltåg och samling på Våghustorget. 
https://www.open-doors.se/odday 
17-18 november. De årliga nationella MR-dagarna genomförs denna gång i Örebro. 
Temat är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. 
 
4. Örebro kommun har arbetat med nya villkor för bidrag till föreningar och kultur. 
Förslagen är nu på remiss och det finns möjlighet att ge respons senast den 31 
augusti. I vissa städer har kyrkorna helt uteslutits vad gäller kommunala bidrag. 
Förslaget i Örebro är mer öppet men har ändå särskilda regler för ”religiösa inslag”. 
ÖKR inbjuder till en samling fredag 12 augusti kl 14,30-16 för samråd och diskussion 
om eventuellt gemensamt remissvar. 
https://www.orebro.se/kommun--politik/demokrati-dialog--
paverkan/medborgardialog/pagaende/2022-05-25-tyck-till-om-kulturnamndens-
och-fritidsnamndens-remiss-for-foreningsbidrag.html 
 
5. MR-dagarna i Örebro 18-23 oktober. Mänskliga rättighetsdagarna är ett årligt 
lokalt arrangemang med syfte att synliggöra och debattera mänskliga rättigheter 
och demokrati. Dagarna arrangeras av civilsamhället i samarbete med Örebro 
kommun. Årets tema är Örebro – en plats för alla. Som vanligt planeras en 
avslutande fredsvandring under söndagen. Vi vill gärna uppmuntra församlingar att 
ordna någon samling under denna vecka som då kan uppmärksammas i kommunens 
kalender för veckan. Se vidare info: 
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/manskliga-
rattigheter/manskliga-rattighetsdagar.html 
 
6.  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 regelbundet infobrev från 
samordnaren Jonas Andersson. Hör av dig till stadsmissionen om du vill finnas på 
sändlistan. jonas.andersson@orebrostadsmission.se. Breven finns även på ÖKRs 
hemsida. 
 
7.  Glöm inte att besöka ÖKRs uppdaterade hemsida och gilla vårt Facebook-
konto. Vi hoppas att många församlingar nu lagt en länk till dem på sin hemsida och 
spridit adressen i sin info. 
https://orebrokristnarad.se 



8.  Kolla gärna vad som är på gång i Sveriges kristna råds sammanhang. Ny 
ordförande, samtal med regeringen om konfessionella skolor, livsmod som diakonalt 
fokus mm. När besökte du senast den hemsidan? 
www.skr.org 
 
 
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. 
 
 

 
 
 

Skön sommar! 


