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2022-11-10 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guds fred! 
 
Välkommen till nytt infomail från Örebro kristna råd. 
 
”Vi arbetar för att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen 
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. 
Allt vi gör är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.” Visst är 
det så vi vill. 
 
Aktuellt just nu: 
 
1. - Örebro kommun ändrar sig om kommunala bidrag. ÖKR och några församlingar 
skrev remissyttrande över förslaget som presenterades i början av sommaren. Vi har 
nu fått meddelande att det finns parlamentarisk enighet om att inte införa särvillkor 
för religiösa och politiska föreningar vad gäller bidrag. Vi har alltså fått gehör för 
innehållet i vårt remissvar. Beslut tas i december. Så fint! 
 
2. På lördag 12 november: Open Doors inbjuder till heldag i Conventum om 
situationen för förföljda kristna. Det blir även ett fackeltåg (startar ca 16,45 från 
Conventum) och sen samling på Våghustorget. Alla är inbjudna att vara med under 
dagen och i fackeltåget.  https://www.open-doors.se/odday 
 
3. Samling om socialt/diakonalt ansvar 20 oktober. Representanter från flera 
församlingar samt LP-kontakten och Örebro stadsmission delade erfarenheter och 
berättade om vad som görs. Mycket informativt och bra för oss alla. Kunde du inte 
vara med men gärna vill ha minnesanteckningarna från mötet? Kontakta 
bjorn@cedersjo.se så kan du få dem. 
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4. 17-18 november (torsdag-fredag). De årliga nationella MR-dagarna genomförs 
denna gång i Örebro. Temat är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Det finns 
många intressanta program, seminarier och utställningar. Flera med Örebrokoppling 
också. Delta gärna en eller två dagar.  https://www.mrdagarna.se 
 
5. Immanuelskyrkan inviger sin nya kyrka på Södra Ladugårdsängen den 26-27 
november. Församlingen hälsar alla välkomna. 
 
 

Att notera i almanackan: 
Här är något av det som händer under 2023 i våra 
sammanhang: 
 
18-25 januari Ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Denna gång planerar vi för 
samlingar i olika kyrkor onsdag till onsdag och en större gemensam gudstjänst på 
söndag kväll. Mer info kommer under december. 
 
19 januari kl 8-9,45 (torsdag) Frukost för präster och pastorer. Välkommen till nya 
Immanuelskyrkan på Södra Ladugårdsängen. Det blir andakt, samtal och 
gemenskap. Efter samlingen visar Johan Arenius runt för den som vill. Inbjudan 
kommer efter nyår. 
 
14 februari 9,30-15,30 Ekumenisk studiedag för församlingsanställda i Örebro och 
Strängnäs stift. Info kommer i december. 
 
3 mars Världsböndagen. Mer info kommer. 
 
7 mars kl 18,30-20,30 Örebro kristna råds årsmöte. 
 
21 mars (datum prel) fm. Studiedag för församlingsanställda om Mäns våld mot 
kvinnor. Kvinnohuset har bjudit in oss. Mer info kommer efter nyår. 
 
9 april kl 14. Jesus är uppstånden! Påskgudstjänst på Stortorget. 
 
20 augusti kl 11. Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken. Obs att vi ändrar från andra 
till tredje söndagen i augusti. 
 
Gudstjänster i olika kyrkor de flesta söndagar. Kanske du ska besöka någon annan 
kyrka någon söndag? 
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Tänk också på:  
 
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. Hör av dig till stadsmissionen om du vill 
finnas på sändlistan för information. jonas.andersson@orebrostadsmission.se. 
 
Glöm inte att besöka ÖKRs 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 
skriv in adressen som ovan (tyvärr verkar inte googling på Örebro kristna råd 
fungera, vi jobbar på det) 
 
Kolla gärna vad som är på gång i Sveriges kristna råds sammanhang. 
www.skr.org 
 
Kontakta oss gärna om du har något på hjärtat. Här finns kontaktuppgifter: 
https://orebrokristnarad.se/styrelse/ 
 
 
 
En välsignad fortsatt höst önskar ÖKRs styrelse genom Björn Cedersjö 
(ordförande) 
 
---------- 
 
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. 
 
 
 
Nya präster, pastorer, ansvariga? 
Detta mail går enligt en aktuell(?) sändlista. Om något ska ändras, skrev en rad till 
info@orebrokristnarad.se 


