Verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samarbetsråd för år 2020
Avlämnad vid ordinarie Rådsmöte den 18 mars 2021
Inledning
I Örebro har vi ett gemensamt kristet råd – Örebro Kristna Samarbetsråd (ÖKS) som startade 1973.
Det föddes ur Örebro predikantförbund (ÖPF). ÖPF upplevde att församlingsärendena tog för mycket
tid av det kollegiala brobyggandet. Dessa båda förbund fanns därefter parallellt med varandra ända
tills ÖPF upphörde 2018. En önskan då från ÖPF var att ÖKS skulle ha utrymme för att stärka
relationerna och enheten mellan de kristna ledarna i staden. ÖKS vill numera verka för att stärka
församlingarnas enhet och vara en gemensam röst mot samhället men också se till att ledarskapet i
staden kan mötas och ha goda relationer. Att verka för kristen enhet är ett uppdrag som kommer från
vår frälsare Jesus Kristus. Han bad i slutet på sitt avskedstal såhär: Men jag ber inte bara för dem, utan
också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de
ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. (Joh
17:20-21)
De flesta kyrkor i Örebro tillhör ÖKS men många nya församlingar bildas och har inte anslutit sig till
ÖKS. Det är en viktig utmaning framöver att försöka samla de kristna församlingarna till gemenskap
som verkar utifrån Jesu egen bön. Ingen enskild församling har fullheten men tillsammans kan vi svara
mot Kristi fullhet. Vi är olika men behöver varandra.

Tillbakablickar
År 2020 har varit ett speciellt år med tanke på den Coronaepedemi som drabbat världen. Det har vi i
ÖKS också märkt av. Vi har fått ställa in våra stora offentliga och öppna event såsom
Påskproklamationen på stortorget och friluftsgudstjänsten i stadsparken. När det gäller
påskproklamationen så bröts en 6 års lång tradition medan gudstjänsten i stadsparken fick avbrytas
efter 8 år. Den ekumeniska böneveckan däremot kunde genomföras då den skedde innan pandemin tog
fart. Det samlades mycket folk under de 7 olika bönekvällarna i vecka 4. Särskilt glädjande blev
samlingen i Katolska Kyrkan där det blev mer än fullsatt.
En annan sak som fungerat ganska väl trots pandemin har varit bibeläventyret. Många fjärde och
femteklasser på Örebros skolor har fått besök av utbildade bibeläventyrare som berättat om Gamla och
Nya Testamentets innehåll. ÖKS stöttar verksamheten genom att sponsra kostnaderna för det material
som delas ut i klasserna vid besök. ÖKS finns också med och samlar bibeläventyrarna som består av
en stor ekumenisk bredd vilket är glädjande.

Projekt som stöttats av ÖKS
Pilgrimsvandringen som arrangerats av equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan har vi hjälpt till med
information och ekonomiska medel.
I samband med jul har vi stöttat Per Danielssons initiativ att dela ut en julgåva på häktet i Örebro.
Denna gång var det i form av Sebastian Staksets bok ”Bara ljuset kan besegra mörkret”.

Pannkakskyrkan eller Reach som drivs av eldsjälar från några av Örebros församlingar har ÖKS varit
med och bidragit med ekonomisk hjälp.
Andra projekt och arrangemang
ÖKS följer med intresse och bidrar även med information till församlingar och samhälle vid flera
andra projekt och arrangemang såsom;
- Internationella världsbönedagen som hölls i Frälsningsarmén den 6 mars. Zimbabwiska gäster bjöd
på musik, sång och även lite dans.
- Den stora gemensamma satsningen som gått under namnet ”Kärlek till Örebro” och varit på
stortorget i maj månad fick i år ställas in. Tidigare år har ÖKS har stöttat med marknadsföring och
även med ekonomiska medel något år.
- Örebro Stadsmission och där kanske framför allt vinternatt och porten Dorkas.
Utöver detta ser vi det som viktigt att vi håller kontakt med sjukhuskyrkan, Universitetsarbetet, häktes
och fängelsearbetet med flera andra ekumeniska organisationer och initiativ.

Övrigt
Hemsidan har skötts och uppdaterats av Gunlög Eiderbrant Nilsson från Filadelfiakyrkan.
Rådsmötet som skulle hållits den 18 mars i Olaus Petri fick skjutas upp. Nytt datum blev istället den
13 maj som hölls via Zoom.

Styrelsens arbete
Under år 2020 har ÖKS styrelse bestått av följande personer. Anders Sundström (Filadelfiakyrkan)
ordförande, Emad Lahdo (Mariakyrkan), Rikard Edefors (Korskyrkan), Johan Svedberg (Svenska
Kyrkan), Åsa Nausner (Svenska Kyrkan), Marianne Ljungholm (Frälsningarmén), Björn Cedersjö
(Immanuelskyrkan) samt 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, 22 januari, 15 april, 27 maj, 29 september samt den 25
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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