Verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samarbetsråd för år 2019
Avlämnad till ordinarie Rådsmöte den 18 mars 2020
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 12De skall
göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp,
13tills 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. Vi är olika men behöver varandra. Låt oss därför
se gott på varandra och välsigna varandra.
Påskproklamation på Stortorget För sjätte året i rad så genomfördes en påskdagsgudstjänst
som samlade ca 200 deltagare i sång, bibelläsning och bön förkunnande att Jesus Kristus, vår
Herre är uppstånden. Anders Sundström var talare och bandet Under Construction med
Marcus Wämmerfors i spetsen stod för sång och musik. Flera församlingar medverkade och
var närvarande.
Friluftsgudstjänst i Stadsparken För åttonde året i rad arrangerade ÖKS denna
gemensamma gudstjänst i mitten av augusti. Uppslutningen var god och gemenskap mellan
kristna i Örebro stärks när vi möts tillsammans. Predikant var Jonas Ahlforn von Beetzen
Sörbykyrkan. Mötesledning sköttes av Agneta Hallenius Mötesplatsen och för sången och
musiken ansvarade ett team från Melleingekyrkan under ledning av Annelie Gunnarsson.
Insamling gjordes till Örebro Stadsmission som inbringade hela 51 209 kronor.
Gemensam bön Den gemensamma böneveckan hölls i vecka 4 och innehöll bön varje kväll i
7 olika kyrkor under 7 olika samlingar. Dessa samlade mellan 50 och 100 personer varje
gång.
Bibeläventyret Vi gläds över att det finns en 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. Medel för detta har
samlats in vid en kollekt i stadsparken men pengarna är nu slut.
Projekt som stöttats av ÖKS
Pilgimsprojekt. Pilgrimsvandring som arrangerats av equmenia samt Svenska Kyrkan har vi
stöttat med information och ekonomiska medel.
Bibelutdelning på häktet. I samband med jul har vi stöttat Per Danielssons initativ att dela ut
en julgåva i form av bibel på häktet i Örebro.
Pannkakskyrkan eller Reach som drivs av eldsjälar från några av Örebros församlingar har
ÖKS varit med och stöttat med viss ekonomisk hjälp.

Andra projekt och arrangemang som vi tycker är viktiga och följer med intresse. Där vi
bidrar men information till församlingar och samhälle är
- Örebro Stadsmission och där kanske framför allt vinternatt och porten Dorkas.
- Internationella världsbönedagen som arrangerades i S:t Eskils katolska kyrka med Slovenien
i fokus under temat ”välkomna, allt är färdigt”. Samma planeringsgrupp har också inbjudit till
ekumeniska kvinnofrukostar under temat kvinnor möter kvinnor i bibeln.
- En stor ekumenisk satsning gjordes av Pingstkyrkan i stan när man för tredje året bjöd in
Sebastian Stakset som höll konsert och talade på Stortorget inför ca 5000 personer. 8 lokala
församlingar stod bakom arrangemanget och ÖKS stöttade initiativet med marknadsföring.
- Utöver detta ser vi det som viktigt att vi håller kontakt med sjukhuskyrkan,
Universitetsarbetet, häktes och fängelsearbetet med flera ekumeniska organisationer och
initiativ.
Hemsidan sköts och uppdateras av Gunlög Eiderbrant Nilsson från Filadelfiakyrkan.
Rådsmötet hölls den 13 mars i Mariakyrkan.
Styrelsens arbete Under år 2019 har ÖKS styrelse bestått av följande personer. Anders
Sundström (Filadelfiakyrkan) ordförande, Martin Linde (Vasakyrkan), Emad Lahdo
(Mariakyrkan), Rikard Edefors (Korskyrkan), Johan Svedberg (Svenska Kyrkan), Åsa
Nausner (Svenska Kyrkan), Marianne Ljungholm (Frälsningarmén) samt Anna Maria Hedin
som under hösten ersattes av Patrik Bergman (S:t Eskils församling). Kassör har varit David
Lennermark med Anders Borg som vikarie (ej ordinarie styrelseledamöter). Styrelsen har
under verksamhetsåret året hållit 5 protokollförda sammanträden, 18 januari, 2 april, 28 maj,
24 september samt den 17 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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