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2022-12-15 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guds fred! 
 
Välkommen till årets sista infomail från Örebro kristna råd. 
 
Denna gång handlar info om 
1. Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 
2. Frukost för präster och pastorer 
3. Några fler arrangemang under våren och hösten 
4. En fråga från polisen 
5. Information från styrelsen 
 
Julen är den tid då vi påminns om att Immanuel föddes som människa in i den 
värld som Gud älskar. Vi har förmånen att dela det glädjebudet med varandra här i 
Örebro. Uppdraget står fast: ”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.”     
 
Vi önskar alla en fin julhelg och ett välsignat nytt år 2023 
Immanuel = Gud med oss 
Varma hälsningar från Örebro kristna råds styrelse 
gm Björn Cedersjö/ordförande 
 
 
Vad händer? 
 
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. Temat är Gör det goda, sträva efter rättvisa. Förutom 
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bönesamlingarna inbjuds till möte med Sveriges kristna råds generalsekreterare 
Sofia Camnerin och ett föredrag med Magnus Walan.  
En flyer bifogas detta mail. 
Vi uppmuntrar varje församling att annonsera med hjälp av flyern så att vi också tar 
tillfället att besöka samlingar i andra kyrkor under denna vecka. En bönens vecka i 
Örebro.  
Materialet för böneveckan finns här: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/ 
Varje dag kl 9 sänds också på Facebook en kort andakt från Ekumeniska centret i 
Alvik.  
 
19 januari kl 8-9,45 (torsdag) Frukost för präster och pastorer. Välkommen till nya 
Immanuelskyrkan på Södra Ladugårdsängen. Lär känna dina kollegor i Guds verk i 
Örebro. Det blir andakt, samtal och gemenskap. Är ni flera präster/pastorer i 
arbetslaget, välkomna tillsammans! Efter samlingen visar Johan Arenius runt i den 
nybyggda kyrkan för den som vill. Se bifogad inbjudan för anmälan. 
 
14 februari 9-15 (tisdag) Ekumenisk studiedag för församlingsanställda i Örebro 
och Strängnäs stift. Tema: De diakonala mellanrummen – kyrkornas ansvar i ett 
förändrat samhälle. Se bifogad flyer. Låt oss bli många som tar tillfället till 
gemensam reflektion och gemenskap. 
 
3 mars Världsböndagen. Fortfarande lite oklart hur det blir men mer info kommer. 
 
7 mars kl 18,30-20,30 (tisdag) Örebro kristna råds årsmöte. Tänk på att utse två 
ombud från varje medlemsförsamling, gärna i olika åldrar. Mer info kommer efter 
nyår. 
 
21 mars (datum prel) tisdag 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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Aktuellt just nu: 
 
1. Fråga från polisen (via interreligiösa/interkulturella rådet): Polisen ställer frågan 
om era olika organisationer kommer att arrangera någon typ av aktiviteter under 
juldagskvällen, utöver gudstjänster och liknande som är kopplat till själva julfirandet. 
Framförallt gäller frågan centrala Örebro. Kommer ni hålla lokaler öppna, röra er på 
stan? Kontakta gärna therese.beme@polisen.se direkt, så att Polisen får en 
överblick över vilka aktörer som bedriver verksamhet den kvällen. 
 
2. Andakter på äldreboenden i Örebro. Åsa i styrelsen har gjort en kort inventering 
av om andakter erbjuds på olika äldreboenden i Örebro. Den visar att Svenska 
kyrkan tar stort ansvar genom att respektive församling ansvarar för boenden inom 
sitt område, oftast genom diakoner. Några frikyrkoförsamlingar har också kontakt 
med boenden men vi har inte närmare information om detta. Tidigare har det skett 
en samordning mellan kyrkorna. Styrelsen beslöt att inte ta ett sådant initiativ nu. 
Däremot uppmuntrar vi att andra församlingar som redan nu har andakter eller vill 
hjälpa till kontaktar Svenska kyrkans församling i sitt område för samordning. 
 
3. Församlingarnas gåva i samband med invigningen av nya Immanuelskyrkan 
första advent. I firandet överlämnade Anders Lennartsson (kyrkoherde i Svenska 
kyrkan i Örebro pastorat) och Ellen Hemström (pastor i Filadelfiaförsamlingen) en 
gåva från församlingarna i Örebro kristna råd. När färgerna torkat kommer ikonen 
att sättas upp i kapellet i nya kyrkan. I nya Immanuelskyrkan finns också en stor bild 
som visar på att församlingen hör ihop med övriga församlingar i Örebro. Tack för 
det! 
 

            
 
 
4. Lokal sökes. Eritreanska ortodoxa församlingen söker lokal att fira gudstjänst i. 
Trots flera försök har man inte lyckats.  Har du tips, kontakta Björn Cedersjö. 
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5. Bibeläventyret. I Örebro finns en grupp pedagoger som besöker klasser i åk4-5 
och presenterar Bibeläventyret. Läs mer om Bibeläventyret på ÖKRs webbplats 
https://orebrokristnarad.se/2022/03/01/bibelaventyret/ Fundera gärna på om fler 
församlingar vill engagera sig i denna uppgift.  
 
 
Tänk också på:  
 
1. 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. 
 
2. Glöm inte att besöka ÖKRs hemsida  https://orebrokristnarad.se och gilla vårt 
Facebook-konto Örebro kristna råd. Sökning av Örebro kristna råd på internet ska 
nu fungera bättre efter lite tekniska justeringar (tack till Fredrik Sturzenbecker). 
OBS. Vi hoppas att många församlingar snart lagt en länk till ÖKR på sin hemsida och 
spridit adressen i sin info (i nuläget hittar jag bara en ÖKR-länk på Betaniakyrkans 
och Betelkyrkans hemsidor, berätta gärna om jag missat någon). Visst vore det roligt 
om gemenskapen i ÖKR syns hos fler?!?!  
 
3. Kolla gärna vad som är på gång i Sveriges kristna råds sammanhang. 
www.skr.org 
 
4. Kontakta oss gärna om du har något på hjärtat. Här finns kontaktuppgifter: 
https://orebrokristnarad.se/styrelse/ 
 
 
---------- 
 
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. 
 
Nya präster, pastorer, ansvariga? 
Detta mail går enligt en aktuell(?) sändlista. Om något ska ändras, skrev en rad till 
info@orebrokristnarad.se 


