
 1 

 

 
 

2022-09-21 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guds fred! 
 
Välkommen till 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. 
 
En titt bakåt: 
 
1. Tack alla som kom och deltog i den ekumeniska gudstjänsten i Stadsparken 14 augusti. 

 
En solig och varm söndag! Vi var uppskattningsvis 1000 personer som var med, de flesta i skuggan 
av träden. Tack till Tindra Dunbäck och Lennart Bondeson för vittnesbörd, till Anna Lena Evehäll 
för predikan och till sångare och musiker under ledning av Mattias Ejdeklint och Joakim Arenius. 
Flera pastorer och präster bad för barn och ungdomar i vår stad, för fred och försoning i Ukraina 
och andra konflikthärdar, för miljö och klimat, för den sociala nöden i vårt samhälle samt att fler 
ska finna vägen till tro på Jesus. 
Andreas Axinge berättade om arbetet med bibeläventyret. Insamlingen blev totalt 46.311 kronor 
(varav 244 personer via swish gav totalt drygt 42000 kr). Stort tack till alla som bidrog! 
Björn Cedersjö 
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2. Pilgrim i stan 16-18 september 
 

 
 
Hopp genomsyrade de tre dagar som vi pilgrimsvandrade med utgångspunkt från Längbro kyrka. 
Även om vårt utnyttjande av jordens resurser kan liknas vid en våldtäkt av jorden så kan vi 
tillsammans upprätta den. Det lilla jag gör har betydelse och de flesta rörelser har börjat i det lilla 
och vuxit: Jesus hade 12 lärjungar, nu är kyrkan världsvid. Luther startade en reformation av 
kyrkan. Idag köper vi Fairtrade-varor i mataffärerna, men rörelsen började med en hylla i ett hörn 
av några kyrkor. Tillsammans får vi stå för det trotsiga hoppet om en bättre värld. 
Katarina Linderborg 
 
3. Kyrkornas världsråd höll sin elfte generalförsamling i Karlsruhe 31 augusti - 8 
september 
 

 
 
Här summeras mötet: https://www.oikoumene.org/news/worlds-churches-converge-on-germany-
city-of-karlsruhe-to-pray-and-act 
 
Besök gärna några av de härliga gudstjänsterna som finns på Youtube. Se även Sveriges kristna 
råds webbplats https://www.skr.org/kyrkornas-varldsrads-generalforsamling-i-karlsruhe-2022/ 
 
4. Skapelsetid pågår under september och början av oktober på temat ”Lyssna till skapelsens rop”. 
Se mer om det på https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/skapelsetid/ 
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5.  Pastorer och präster hade en frukostsamling den 8 september 
 

 
Gemenskap, samtal och ökad kunskap om Kristi kropp i Örebro. 
 
 
 
Här är något av det som händer under hösten i våra sammanhang: 
 
1. Gudstjänster i olika kyrkor de flesta söndagar. Kanske du ska besöka någon annan kyrka 
någon söndag? 
 
2. Livsmod är årets tema i kyrkornas diakonala arbete. Här hittar du bra material och inspiration: 
https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/ 
 
3. 1 oktober kl 13,30-17 Tegelbruket 
Inspirationsmöte kring Mångfald och dialog 
MOD-konceptet syftar till att skapa ett delaktigt, jämlikt, socialt hållbart och inkluderande 
samhälle – med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. 
Mångfald och Dialog är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och 
diskrimineringsfrågor. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett 
personligt som på ett samhälleligt plan. Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är 
övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera 
konflikter - att se människan före hotbilden. I samtal, gruppövningar, idéstormar, rollspel och 
drama arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst 
deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska 
hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare. 
Den 1 oktober får bli en Inspirationsdag för Mänskliga rättigheter, Mångfald och Dialog, med vår 
gäst Marco Helles. 
Mer info på https://fb.me/e/2IIB4OULd 
Arr: Svenska kyrkan, nätverket Tro möter tro och Sensus 
 
4. 20 oktober kl 18,30-20 i Filadelfiakyrkan 
Örebro kristna råd inbjuder till terminens samtal om kyrkornas insatser för människor i 
utsatthet. Se bifogad inbjudan och dela den vidare till berörda. 
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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 fredsvandring efter söndagens gudstjänst i Mikaelkyrkan. 
Observera även 19 oktober kl 18,30-20,30 Så bygger vi tillit. Vad är tillit för dig i dagens samhälle? 
Vad säger olika samhällsaktörer? Tillsammans talar vi om hur vi kan bygga tillit i vårt 
lokalsamhälle. Medverkar gör: Elisabeth Anestad, polischef Örebro, Maria Larsson, landshövding, 
Anders Lennartsson, kyrkoherde Örebro pastorat, Anders Nilsson, chefredaktör NA och Jens 
Schnürer, rektor Örebro universitet. Arrangör: Svenska kyrkan i samarbete med Sensus. 
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/manskliga-
rattigheter/manskliga-rattighetsdagar.html 
 
6. 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 
 
7. 17-18 november. De årliga nationella MR-dagarna genomförs denna gång i Örebro. Temat är 
Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet.   https://www.mrdagarna.se 
 
 
Dessutom: 
Teen Challenge arbetar bland annat med Englahaket här i Örebro och söker en ny medarbetare. 
Se bifogade annons. 
 
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 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 
 
Kolla gärna vad som är på gång i Sveriges kristna råds sammanhang 
www.skr.org 
 
Vi sörjer med Filadelfiaförsamlingen efter det bedrägeri de blev insatta för där någon stal 700.000 
kr från ett bankkonto. Ta med församlingens situation i dina förböner och ta kontakt om det finns 
möjligheter för stöd till dem. 
 
Vi fortsätter vårt stöd för arbetet med Bibeläventyret. En färsk folder bifogas här och det finns 
mer info på vår webbplats: https://orebrokristnarad.se/2022/03/01/bibelaventyret/ 
 
Eritreanska ortodoxa kyrkans församling i Örebro söker lokal för sina gudstjänster. Kontakta 
Abraham Kedane, cgklm@hotmail.com, +46 73-572 31 58 om du har något förslag till dessa våra 
syskon som för tillfället saknar gudstjänstlokal. 
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Och till sist en bild: 
 
Örebro kristna råds styrelse möts oftast en gång varje månad. Här är en bild från vårt senaste 
möte som ägde rum i S:t Eskils katolska kyrka.  
 

 
 
Kontakta oss gärna om du har något på hjärtat. Här finns kontaktuppgifter: 
https://orebrokristnarad.se/styrelse/ 
 
 
En välsignad 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. 
 
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. 
 
 
 
Nya präster, pastorer, ansvariga? 
Detta mail går enligt en aktuell(?) sändlista. Om något ska ändras, skrev en rad till 
info@orebrokristnarad.se 


