Du er ikke alene
Stiftsdag Borg bispedømme 23. mai 2019
Sted: Fredrikstad domkirke, Blå grotte,
Quality hotell Fredrikstad

PROGRAM FOR DAGEN
09.30: MORGENBØNN I DOMKIRKEN
10.00: REGISTRERING OG KAFFE,
QUALITY HOTELL FREDRIKSTAD
10.30: FELLESSAMLING I BLÅ GROTTE
Gjester er blant andre ordfører i Fredrikstad
Jon-Ivar Nygård, psykolog Hedvig Montgomery,
Arepoagosprest og daglig leder i Etter Kristus,
Stian Kilde Aarebrot, skuespiller Kari Jenseg,
biskop emeritus Andreas Aarflot, biskop
Atle Sommerfeldt, med flere
12.00: LUNSJ
13.00: SEMINARER
Det er ni ulike seminarer å velge mellom,
se presentasjon. Det er ikke påmelding til
seminarene.

15.00: GOSPELMESSE I DOMKIRKEN
Alle prester er innkalt til dagen. Fellesrådsansatte
avklarer deltagelse med arbeidsgiver.

ALLE må melde seg på!
Påmelding:
https://tinyurl.com/y3cu2x8q
For de som ønsker å tilbringe noen ekstra timer i
stiftsbyen er det stor korkonsert i Domkirken
kl 19 med Domkirkens kor og Wolfgang Plagge.
Temaet for konseret er “Kirkemusikk gjennom
tidene”. Gratis adgang, kollekt ved utgangen.

SEMINARPRESENTASJON

SEMINAR 1 - GOSPELKOR
Liker du å synge? Dette er et praktisk seminar der vi
skal øve inn to gospellåter til gudstjenesten. En låt
fra nyere tid, og en fra litt lenger tilbake i tid. Noe
for enhver smak, med andre ord!
Seminarholder: Anette Augdahl med band

SEMINAR 2: - BÅNDET.
OM Å LAGE FORBINDELSER
Det eneste som tar bort opplevelsen av å være alene,
er nærhet. Så hva er nærhet, hvordan skaper vi det
og hva fører det til? Hva er nærhet i en tid hvor alle
kan være venner på sosiale medier?
Seminarholder: Psykolog Hedvig Montgomery

SEMINARPRESENTASJON

SEMINAR 3 - TROEN BLIR TIL, MENS VI
GJØR – EN INTRODUKSJON TIL PLASTISK
TEOLOGI

SEMINAR 5 - KOMMUNIKASJON SOM
OPPDRAG- HVORDAN VÆRE SYNLIG
KIRKE I MEDIESAMFUNNET?

De siste tiårenes hjerneforskning har gjort store
fremskritt i å kartlegge hva som skjer når vi skal
etablere nye vaner, hvorfor vi er så påvirkelige og
hvorfor det er så vanskelig å endre dårlige vaner.
Dette er spørsmål som kirken til alle tider har vært
opptatt av. Hvordan bevares vi fra det onde? Og kan
vi forandre oss selv og verden?

Tenk om vi som kirke sammen klarer å påvirke
folks hverdag i like stor grad som kommersielle
aktører som IKEA og ICA!
De fleste som jobber i kirken arbeider med
kommunikasjon. Vi har mange ressurser som
sammen kan være med å gjøre kirken synlig og
tydelig både ovenfor medlemmene våre og ut i
samfunnet. Drømmen er at vi som kirke sammen er
trygge på at vi er tilstede for folk der de trenger oss,
når de trenger oss. Hvordan kan vi få dette bedre
til sammen? Velkommen til spennende seminar!

Seminarholder: Stian Kilde Aarebrot

Seminarholder: Karianne Hjørnevik Nes

SEMINAR 4 - INKLUDERING OG
MANGFOLD – HVA SKAL TIL FOR EN
VELLYKKET INTEGRERING?

SEMINAR 6 - RIK BIBELBRUK

Leoul Mekonen er daglig leder av den frivillige
organisasjonen «Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid». Han er flyktning fra Etiopia og vil
fortelle oss om egne erfaringer og forskningsbasert
kunnskap i sitt seminar om hvordan vi som kirke
kan bidra til inkluderende lokalsamfunn.

Bli inspirert til å ta Bibelen mer i bruk i menigheten:
«RIK bibelbruk» er en bok og et utviklingsopplegg for norske menigheter. Det er laget for alle
som ønsker å gi Bibelen mer plass – i menigheten, i
bibelgruppa og i egen hverdag. Gjennom eksempler
fra andre land vil «RIK bibelbruk» inspirere norske
menigheter til å ta Bibelen i bruk ut fra de tre
stikkordene Regelmessig – I fellesskap –
Kontinuerlig.

Seminarholder: Leoul Mekonen

Seminarholder: Hans Johan Sagrusten

SEMINARPRESENTASJON

SEMINAR 7 - HÅPETS KATEDRAL
Velkommen til en orientering om Borg bispedømmes
flerreligiøse bærekraftsprosjekt, Håpets katedral.
Gjennom prosjektet vil vi bygge et symbol på at det
skapes håp når vi samarbeider. Deltakerne får høre om
hvordan prosjektet kom i stand og hvilke mål vi har for
både bygge- og bruksfasen. Det blir også orientering om
de ulike tradisjonelle byggeteknikkene som benyttes i
prosjektet.

SEMINAR 8 - «VÅR KIRKEGÅRD LEVER»
Livsrom og kirkegård - hvordan kan vi tilrettelegge for
biologisk mangfold på våre arealer i en tid der mange
insekter er truet? Ressurser på avveie - hvordan kan vi
på en enkel og god måte drive kompostering og
avfallssortering?
Seminarholdere: Gjermund Stormoen og
Hans Jürgen Schorre

Seminarholdere: Solveig Egeland, initiativtaker til
Håpets katedral og Andreas Pagander, byggeleder
for Håpets katedral.

VELKOMMEN TIL
STIFTSDAG I
FREDRIKSTAD!
SEMINAR 9 - LITURGISK MUSIKK
Vi synger og spiller oss gjennom den nye liturgiske
musikken for gudstjenesten.
Seminarholdere: Trond Gilberg og Tore Erik Mohn

Borg biskop og bispedømmeråd

