Verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samarbetsråd för år 2015
Avlämnad till ordinarie Rådsmöte den 16 mars 2016
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. Paulus skriver: ”De skall göra
de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills
vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når
en mognad som svarar mot Kristi fullhet.” (Efesierbrevet 4:12-13) Det är detta vi önskar, vill
och ber om som kristna församlingar i Örebro. Ingen enskild församling har fullheten, men
tillsammans kan vi svara mot Kristi fullhet.
Påskproklamation på Stortorget. För andra året i rad genomfördes en påskdagsgudstjänst
som samlade ca 300 deltagare i sång, bibelläsning och bön, förkunnande att Jesus Kristus, vår
Herre, är uppstånden.
Friluftsgudstjänst i Stadsparken. För fjärde året i rad arrangerade ÖKS denna gemensamma
gudstjänst i mitten av augusti. Predikant var Moni Höglund. Mötesledningen sköttes av Paul
Enlund och för sången och musiken ansvarade Johan Åsgärde. Uppslutningen var god och
gemenskapen mellan kristna i Örebro har här funnit en form som uppskattas och förväntas
fortsätta.
Magnus Malm-dygn på Solliden. Tjugo präster och pastorer från Örebro möttes även i år
tillsammans för ett reflektionsdygn den 23 – 24 mars. Här fick ledarskapet i stan komma
varandra nära i andakt och samtal om tron.
Gemensam bön. Den gemensamma bönen har tagit fart under året. ÖKS initierade en
gemensam bönekväll i Frälsningsarmén under den ekumeniska böneveckan. Den samlingen
mynnade ut i att det första tisdagen i varje månad nu är en gemensam bönekväll kallad Bön
för Örebro.
Bibeläventyret. Vi gläds över att det finns gemensam koordinering för att nå skolorna i
Örebro med bibelkunskap genom bibeläventyret. ÖKS stöttar verksamheten genom att
sponsra kostnaderna för det material som delas ut i klasserna vid besök.
Andra projekt och arrangemang som vi tycker är viktiga och följer med intresse då det
berör vår stad är bland annat:
– Vinternatt. På Adolfsbergsgården finns ett härbärge där tiggare från Bulgarien och Rumänien får en plats att sova under den kalla perioden. Denna vinter är det andra året som detta
genomförs.
– Stadsmission. Örebro Stadsmission bildades formellt den 30 november i Nikolai församlingshem. Till ordförande valdes Rose-Marie Frebran. Bakom stadsmissionen står Svenska
kyrkan samt 10 frikyrkor som sökt medlemskap. Ria Dorkas och Café Deed kommer att
lämna Hela människan som huvudman för att ingå i Örebro Stadsmission.
– Internationella världsböndagen arrangerades i Betelkyrkan.

– Utöver detta ser vi det som viktigt att vi håller kontakt med Bullkyrkan, Sjukhuskyrkan,
Universitetsarbetet, Predikantförbundet, fängelsearbetet med flera ekumeniska organisationer
och initiativ.
Hemsidan har efter en hel del besvär nu gjorts om. Det var svårt att få tag i inloggningsuppgifterna, men efter diverse turer är den nu i funktion. Gunlög Eiderbrant från Filadelfiakyrkan är den som numera uppdaterar hemsidan.
Rådsmöte hölls den 18 mars i Laurentiusgården.
Styrelsens arbete. Under år 2015 har ÖKS:s styrelse bestått av följande personer: Anders
Sundström (Filadelfiakyrkan) ordförande, Åsa Svanbäck (Svenska kyrkan) sekreterare,
Martin Linde (Vasakyrkan), Arne Johansson (Immanuelskyrkan), Gabriel Gevriyesson
(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 fem protokollförda sammanträden: 10 februari, 7 april, 27 maj,
8 september samt 3 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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