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2023-01-12 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guds fred! 
 
Välkommen till år 2023 och ett nytt 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. Information från styrelsen 
 
Vi önskar alla ett välsignat nytt år 2023 
Varma hälsningar från Örebro kristna råds styrelse 
gm Björn Cedersjö/ordförande 
 
 
Vad händer? 
 
18-25 januari Ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Temat är Gör det goda, 
sträva efter rättvisa. Det blir samlingar i olika kyrkor onsdag till onsdag och en 
större gemensam gudstjänst på söndag kväll. Förutom bönesamlingarna inbjuds till 
möte med Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin och ett föredrag 
med Magnus Walan.  
Den tidigare utsända flyern bifogas även 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. Här bifogas även material för facebook och instagram. Använd dem i 
församlingens infoarbete. Så fint att vi kan framträda gemensamt! 
Materialet för böneveckan finns här: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/ 
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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. Lär känna dina 
kollegor i Guds verk i Örebro. Det blir andakt, samtal och gemenskap. Är ni flera 
präster/pastorer i arbetslaget, välkomna tillsammans! Mötet blir i nya 
Immanuelskyrkan på Södra Ladugårdsängen. Efter samlingen visar Johan Arenius 
runt i den nybyggda kyrkan för den som vill. Anmälan senast måndag 16 jan enligt 
bifogad inbjudan. 
 
8 februari kl 13,30-16. Sveriges kristna råd bjuder in till digitalt seminarium om 
Kyrkorna och gängvåldet. Mer info på 
https://www.skr.org/arrangemang/webinarium-kyrkorna-och-gangvaldet/ 
 
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. Tema denna gång är 
Ortodox tro och ortodoxa församlingar. Fader Misha Jaksic från Sveriges kristna råd 
medverkar med ett föredrag. Tänk på att utse två ombud från varje 
medlemsförsamling, gärna i olika åldrar. Mer info har sänts ut i särskilt mail till 
församlingarna. 
 
14 mars kl 8,30-12 (tisdag fm). Studiedag för församlingsanställda om Mäns våld 
mot kvinnor. Kvinnohuset har bjudit in oss. Mer info kommer men reservera tiden 
redan nu. 
 
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. 
 
 
Aktuellt just nu: 
 
1. 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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2. 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. 
 
3. Glöm inte att besöka ÖKRs hemsida  https://orebrokristnarad.se och gilla vårt 
Facebook-konto Örebro kristna råd. Vi hoppas att många församlingar snart lagt en 
länk till ÖKR på sin hemsida och spridit adressen i sin info. 
 
4. Kolla gärna vad som är på gång i Sveriges kristna råds sammanhang. 
www.skr.org 
 
5. 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 


