Verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samarbetsråd för år 2014
Avlämnad till ordinarie Rådsmöte den 18 mars 2015
Vi gläds över att vi i Örebro har ett gemensamt råd som samlar i stort sett alla kyrkor,
församlingar och kårer till det vi kallar Örebro Kristna Samarbetsråd. Det känns viktigt att
följa Jesu ord i Johannes 17: 21 Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i
mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. När
vi ser tillbaka på år 2014, kan vi notera följande:
Påskproklamation på Stortorget En nyhet som slog väl ut. I strålande solsken genomfördes
en påskdagsgudstjänst som samlade flera hundra deltagare i sång, bibelläsning och bön
förkunnande att Jesus Kristus är uppstånden.
Friluftsgudstjänst i Stadsparken För tredje året i rad arrangerade ÖKS denna gemensamma
gudstjänst i mitten av augusti. Uppslutningen var god och gemenskapen mellan kristna i
Örebro har här funnit en form som uppskattas och förväntas fortsätta.
Magnus Malm-dygn på Hjälmargården 24 Präster och pastorer från Örebro möttes
tillsammans för ett reflektionsdygn den 22 - 23 april. Här fick ledarskapet i stan komma
varandra nära i andakt och samtal om tron. Ett bra sätt att lära känna varandra över gränserna.
Gemensam bön Den gemensamma bönen har legat i träda under en tid i vår stad. ÖKS
initierade därför en gemensam bön kallad Bön för Örebro i den ekumeniska böneveckan. Den
bestämdes till 20 januari 2015 och förlades till Frälsningsarmén. Den samlingen mynnade ut i
att det nu startat en gemensam bönekväll en tisdag i månaden kallad Bön för Örebro.
Årskonferens Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska Missionsrådet (SMR) valde att
förlägga sin årskonferens till Örebro i maj, och där fungerade vi som lokal arrangör. Det var
ett välplanerat och innehållsrikt program och dagarna hade stor uppslutning av människor.
Bibeläventyret Vi gläds över att det finns gemensam koordinering för att nå skolorna i
Örebro med bibelkunskap, och uppmuntrar till att ännu fler skolor ska få besök. Vi har stöttat
verksamheten genom att sponsra kostnaderna för det material som delas ut i klasserna vid
besök.
Inventering Vi har gjort en inventering för att se vilka Örebroförsamlingar som finns med
som medlemmar respektive inte med i ÖKS. Utifrån detta har vi tagit bort Örebrokyrkan samt
Edsbergs pastorat. Vi har inbjudit Nya Jerusalem, Citykyrkan, Moraho, Ecclesia samt IHOP
till en träff där vi erbjudit församlingarna att söka medlemskap i ÖKS.
Andra projekt och arrangemang som vi tycker är viktigt och följer med intresse då det
berör vår stad är bland annat:
- Vinternatt. På Adolfsbergsgården finns nu ett härbärge där tiggare från Bulgarien och
Rumänien får en plats att sova under den kalla perioden.
- Stadsmission. Samtal förs om att eventuellt starta en stadsmission i Örebro.

- Demonstration för de kristna i Mellanöstern den 16 augusti, som samlade flera tusen
personer.
- Internationella världsböndagen
- Örebro 750 år. Vilka initiativ kan kyrkorna ta i detta?
- Utöver detta ser vi det som viktigt att vi håller kontakt med RIA-Dorkas, Café Deed,
Bullkyrkan, Sjukhuskyrkan, Universitetsarbetet, Predikantförbundet, fängelsearbetet med
flera ekumeniska organisationer och initiativ.
Hemsidan har varit föremål för en lång utredning. Den är hyfsat fräsch, men har varit
inaktuell och innehållit flera stavfel. Det har visat sig svårare än vad vi trott att få ordning på
denna eftersom det krävs två olika inloggningsuppgifter. Vi har lyckats få fram den ena, vilket
gör att vi kan uppdatera sidan med rätt information, men den tekniska uppbyggnaden/
programmeringen av sidan är stängd, och ingen har koll på vem som sitter inne med denna
uppgift. Vi får se hur vi gör framöver med vår hemsida.
Rådsmötet hölls den 19 mars i S:t Eskils Katolska församling
Styrelsens arbete Under år 2014 har ÖKS styrelse bestått av följande personer. Anders
Sundström (Filadelfiakyrkan) ordförande, Simon Johansson (Svenska Kyrkan) sekreterare,
Martin Linde (Vasakyrkan), Arne Johansson (Immanuelskyrkan), Nicolaj Vollburg
(Frälsningsarmén), Bulent Oktay (Mariakyrkan), Johan Svedberg (Svenska Kyrkan) samt
Gunnar MisGeld (S:t Eskils församling). Kassör har varit Madeleine Walles (ej ordinarie
styrelseledamot). Styrelsen har under verksamhetsåret året hållit fyra protokollförda
sammanträden: 8 april, 27 maj, 9 september samt 4 november. Styrelsens inriktning har varit
att få vara en arbetande styrelse, så att frågor förs framåt mellan styrelsens planerade möten
enligt de beslut vi tar när vi möts.
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