Örebro kristna samarbetsråd
2021-08-27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I början av hösten kommer här en hälsning från Örebro kristna samarbetsråd.
Vi hälsar med apostelns Paulus ord: Nåd och frid från vår Herre Jesus Kristus.
Kort summering:
- Samtal om diakonalt arbete i Örebro 27 oktober
- Några datum inför våren
- Ekumenisk studiedag om ”frälsning” 28 september
- Arrangemang om demokrati och mänskliga rättigheter i Örebro
- Skapelsetid 1 sept-4 oktober
- Digital studiedag om migration
- ÖKS vill samla, samtala och synas
- Vi omsluter varandra med förböner
- En bön från Sveriges kristna råd att be under Skapelsetid 2021
Mer info följer nedan
Vi önskar alla en fin och välsignad höst!
Varma hälsningar från ÖKS styrelse genom Björn Cedersjö (ordförande)
----------

1. Fortsatta samtal om diakonal omsorg i Örebro. Torsdagen den 27 oktober kl 18,30-20,30
inbjuder ÖKS och Örebro stadsmission alla att samtala och lära mer om kyrkornas diakonala
arbete i Örebro. Mycket sker i de olika församlingarna och gemensamt inom ramen för
Stadsmissionen. Vad behövs? Vad sker? Vad kan vi göra tillsammans? Samlingen är en
uppföljning av det möte som hölls i våras (17 feb). Hjälp oss sprida info om denna tidpunkt
till de som är berörda. Mer info om plats kommer några veckor i förväg.

2. Styrelsen fortsätter att arbeta utifrån den verksamhetsplan som årsmötet beslutade om.
https://orebrokristnasamarbetsrad.se/onewebmedia/Verksamhetsplan%202021:22%20för%
20ÖKS.pdf
Vi återkommer med information efterhand om vad som händer kring de olika punkterna.

- Vi tror att vår sändlista nu är rätt. Meddela gärna om så inte är fallet.
- Utifrån vårt uppdrag att samla kyrkorna i Örebro har vi börjat ta kontakt med de
församlingar som ännu inte är medlemmar i ÖKS.
- Vi har börjat planeringen för den ekumeniska böneveckan 18-25 januari 2022 och siktar på
en gudstjänst på påskdagen på Stortorget och vår vanliga stora ekumeniska gudstjänst i
Stadsparken i augusti 2002.
- Reservera tid för ÖKS årsmöte som blir den 10 mars 2022 kl 18,30-20,30 med medverkan
av Jan Eckerdal, teologisk rådgivare inom Sveriges kristna råd.

3. Vad innebär ”frälsning”?
Den årliga studiedag som arrangeras av Örebro teologiska högskola, Strängnäs stift och Bilda
har i år temat ”Vad betyder frälsning i vår tid?” De kristna stororden behöver reflektion i
varje tid. Denna dag sker det genom samtal och föreläsningar av Roland Spjuth och Katarina
Westerlund. Hoppas många vill och kan vara med. Dagen riktar sig främst till präster och
pastorer men alla intresserade är välkomna.
Info: https://altutbildning.se/ekumenisk-studiedag-i-orebro-28-september/

4. Arrangemang i Örebro
Vi tänker att många församlingar fokuserar på att på nytt samlas när pandemirestriktionerna
äntligen lättar (vi hoppas det fortsätter så!). ÖKS kommer därför inte att satsa på några
större arrangemang under hösten.
Vi vill dock påminna om följande möjligheter att vara med i gemensamma arrangemang i
Örebro:
- Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 (100 år efter införandet av lika rösträtt för alla).
Detta uppmärksammas i en landsomfattande turné som landar i Örebro 20-24 september.
Det är inte länge dit men fundera gärna över om något kan göras till exempel bland barn och
ungdomar. Se vidare info: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/omoss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2021-04-16-demokrativeckan.html
- Den vecka för demokrati och mänskliga rättigheter som civilsamhället i Örebro arrangerar
tillsammans med Örebro kommun 19-24 oktober. Planera gärna något bidrag, från
församlingen eller i samverkan med andra. Söndagen den 24 oktober blir det en
fredsvandring som Svenska kyrkan är med och planerar. Mer info:
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/manskligarattigheter/manskliga-rattighetsdagar.html#

5. Sveriges kristna råd är kyrkornas gemensamma plattform på nationell nivå med 26
medlemskyrkor och tre observatörer. Läs gärna mer om kyrkornas gemensamma arbete på
SKRs webbplats: https://www.skr.org
- För engagerade inom migrationsområdet erbjuder SKR en digital studiedag den 20 oktober
kl 9-16. Föreläsningar, workshops och panelsamtal, allt gratis och tillgängligt via digitala
kanaler. Se https://www.skr.org/arrangemang/tillsammans-for-ett-oppet-samhalledemokrati-delaktighet-och-inkludering/

- Ansvaret för klimat och miljö är ständigt en utmaning för oss. Kyrkorna inbjuder till
”Skapelsetid” under perioden 1 sept-4 okt. Temat i år är ”Ett hem för alla? Att förnya Guds
värld”. Material av olika slag finns här: https://www.skr.org/vart-arbete/hallbarutveckling/skapelsetid/ Se även den bön som finns som avslutning på detta nyhetsbrev.

6. På ÖKS webbplats finns en lista över styrelsen med kontaktuppgifter. Ring eller maila oss
gärna med synpunkter och önskemål.
https://orebrokristnasamarbetsrad.se/styrelsen.html
Vi söker någon som ideellt eller mot ett mindre arvode kan bygga en ny webbplats åt ÖKS så
att den känns lite modernare. Björn Cedersjö tar gärna emot förslag på lämplig person (maila
bjorn@cedersjo.se eller ring 0705696496).

7. Liksom Sveriges kristna råd är Örebro kristna samarbetsråd Kyrkorna tillsammans – i tro
och handling. Vi vill Samla kyrkorna, vi vill ge tillfällen för Samtal och vi vill Synas
tillsammans i stan.
Med varma hälsningar och önskan om Guds välsignelse.
Björn Cedersjö, ordförande Örebro kristna samarbetsråd

Bön under Skapelsetid 2021
Jordens och himmelens Skapare,
tack för att du med kärlek skapade vår planet till ett hem för alla. Genom din outgrundliga
vishet skapade du jorden så att den frambringade en mångfald av levande varelser som fyller
jorden, vattnen och luften. Varje del i skapelsen prisar dig genom sitt sätt att vara och visa
omsorg om allt och alla från sin plats i livets väv.
Med Psaltarens ord lovsjunger vi dig, för i di h
bo för ina ngar

har

par en f nni e rede och

alan e

Vi minns att du kallat oss människor att ta hand om din trädgård, att värna allt levandes
värdighet och bevara dess plats i det överflödande livet på jorden.
Samtidigt vet vi: Vår vilja att behärska jorden driver planeten bortom dess gränser. Vår
konsumtion har berövat jorden sin harmoni och rytm och dess förmåga att helas och läkas.
Livsmiljöer utarmas och försvinner. Arter dör ut och hela ekosystem kollapsar. Där korallrev
och grottor, bergstoppar och havsdjup en gång vimlade av liv och rörelse, ligger idag öde
öknar - som om dessa platser aldrig blivit till! Familjer fördrivs på grund av otrygghet och
konflikter och söker fred på nya platser. Djur flyr undan bränder, avskogning och svält i sin jakt
efter en plats där deras ungar kan födas och leva.
I denna Skapelsetid ber vi: Ditt skaparord må andas liv på nytt i våra hjärtan, så som den
gången när vi föddes och döptes i levande vatten. Ge oss tro att följa Kristus till vår plats i
kärlekens gemenskap. Upplys oss med nåden att leva i ditt förbund och svara på kallelsen att
ta hand om vårt gemensamma hem. När vi arbetar med vår jord, fyll våra hjärtan med glädjen
över att få delta i den heliga Andens verk att förnya jordens ansikte och skydda jorden som är
ett hem för alla.
I ditt namn, Jesus Kristus, du som kom för att förkunna evangelium för hela skapelsen. Amen.

