
Borg bulletin 

Lyset skinner i mørket 
Kjære medarbeidere, 
Adventstiden er en tid da vi her i nord er omgitt av naturens mørke. Den gir oss 
også tid til å se og høre alle de sukk og rop som kommer fra mennesker og 
skaperverk knyttet til sorg, nød, undertrykkelse og angst.  
Den adventssalmen som sendes ut til dere hver dag i «Daglig bønn», er skrevet 
av Jochen Klepper og er ny i salmeboka. Klepper var tysk teolog, journalist og 
forfatter. Han var født i 1903 og giftet seg i 1931 med Johanna Stein. Da 
nazipartiet overtok makten i 1933, mistet han raskt jobben i kringkastingen fordi 
han var medlem av det sosialdemokratiske partiet. Utover i 30-årene ble det 
stadig vanskeligere for familien fordi Johanna og hennes to barn var jøder. De 
lyktes med å evakuere den eldste datteren til Sverige og deretter England, men 
i desember 1942 kom beskjeden om at den yngste datteren og Johanna ville bli 
deportert. Klepper, som hadde tjenestegjort i den tyske hæren i Øst-Europa, 
visste hva som ventet dem. Sammen begikk de selvmord 11. desember. 
Avskjedsbrevet ble avsluttet slik: «I kveld dør vi sammen. Over oss i det siste 
øyeblikket vårt, står bildet av den velsignede Jesus som omgir oss. Med dette i 
blikket avslutter vi livene våre».  

Klepper og millioner andre levde midt i de mørkeste årene i nyere europeisk 
historie. Han og familien så ingen annen utvei i møte med fornedrelse og vold 
som de med sikkerhet ville møte, enn å søke tilflukt til Jesu seier over alt ondt 
bortenfor død og undertrykkelse. 

Andre fant og finner veier som bærer lys til mennesker i mørket. Det er et fint 
uttrykk for lyset i adventstiden at 10.desember, Menneskerettighetsdagen og 
utdelingen av Nobels Fredspris, fremhever de som kjemper for mennesker og 
skaperverk midt i en verden som har så mye mørke. Årets to Nobelprisvinnere 
har med mot og motstand tent lys i barnearbeidernes mørke og kjemper for 
deres rett til utdanning.  

Kirkens adventstid fastholder at Gud aldri overlater verden til sitt eget mørke, 
men at vi i tro og trass har et berettiget håp om at Guds nåde og kjærlighet vil 
gi lys for alle kjempende mennesker. Kepler synger: «Gud vil i mørkret vera. Sitt 
ljos han tende der. Og når han dømer verda, han ser til Sonen kjær. Han som vår 
lagnad snudde, er hos oss tid for tid». I dette ligger vårt ankerfeste og vår 
fremtid. Det frigjør oss til selv å ikke miste motet og tenne lys for dem som 
kjemper for frihet og for rett, slik Eivind Skeies adventsalme uttrykker det. 

Kjære medarbeidere i Borg bispedømme, dere har i dette året vært med å 
tenne lys for mange mennesker i mange livssituasjoner, både i glede, sorg og 
uro. Slik har dere vært med å gi fremtid og håp i alle lokalsamfunnene våre. Nå 
ønsker jeg dere vil oppleve det dypt meningsfulle i tjenesten deres i en hektisk 
adventstid og at dere vil ha en velsignet julehøytid og et innholdsrikt og givende 
2015. 

Vennlig hilsen 
Atle Sommerfeldt 
biskop 
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Kirkens adventstid fastholder at 
Gud aldri overlater verden til sitt 

eget mørke, men at vi i tro og trass 
har et berettiget håp om at Guds 
nåde og kjærlighet vil gi lys for alle 

kjempende mennesker. 




Månedlig nyhetsbrev fra Borg biskop og bispedømmeråd.  Desember 2014
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Lys våken i Greverud kirke 

I Greverud kirke har vi arrangert Lys våken fra starten av med varierende resultater. 
Normalt har vi ligget på rundt 20 deltakere. For to år siden var det så få påmeldt at vi 
avlyste. En uke før årets Lys våken var det ingen påmeldte og dette var svært skuffende. Vi 
hadde nemlig gjort en større jobb med banner, annonser og to utsendinger med reklame 
til alle medlemmer. Fredagen før satte vi så alle kluter til og ringte rundt til alle foreldre i 
gruppen som vi kjente. Dette i tillegg til å «selge» Lys våken på et 6. klasseopplegg (politisk 
ukorrekt)viste seg å ha effekt. Når vi først fikk snøballen til å rulle fikk den stor fart. Til slutt 
hadde vi 36 påmeldte. Mengden av info er viktig, men ingenting slår personlige 
henvendelser. Barn vil også være trygge på at venner også vi møte opp. 

Selve Lys våken fulgte vanlig skjema med åpningsmøte/show i kirkerommet med 
bibelfortelling, bønn, sang og leker. Siden ble det taco, dans- og korøvelse som 
forberedelse til gudstjenesten, refleksløp med bål og kakao i skogen, lek og wii og 
skumringsstund i kirkerommet. Dagen etter var det orgelvekking, frokost og forberedelse til 
gudstjeneste. I år valgte vi å knytte Lys våken opp til Ny gudstjeneste (band og lovsang) i 
stedet for Sprell levende gudstjeneste. Grunnen er at vi anser 11-åringer som tweens og 
ikke barn, og da trenger vi et kulere gudstjenestespråk.  Under gudstjenesten danset barna 
til «Alive» og sang. Vi hadde til sammen 10 ledere med ansatte, ungdommer og frivillige 
voksne. I tillegg kommer foreldre som lager tacomåltidet og frokost. 


Opplegget er så bra at det funker hvert år. Utfordringen er påmeldinger. I år viste det seg 
at ekstra arbeid ga resultater. Det var en hyggelig opplevelse.     

Mvh 

Anders Johansen 

Sokneprest i Greverud 

  

Månedens suksesshistorie 
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Følgende støtteordninger har søknadsfrist i januar: 

6. januar: Fond for utøvende kunstnere (www.ffuk.no) 

Kort om støtteordningen: Fondets midler er øremerket honorar til de profesjonelle 
utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Prosjektstøtten er delt opp i musikk, 
dans, teater og musikkteater, og hvor det hovedsakelig deltar utøvere som bor og 
jobber her i landet. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av 
forestillinger, visning av forestillinger m.m.  

6. januar: Fritt Ord (www.frittord.no) 

Kort om støtteordningen: Viktige gjennombrudd for ytringsfriheten har ofte skjedd 
gjennom kunsten og den allmenne kulturdebatten. Fritt Ords formål dekker 
kulturtiltak som primært gjør bruk av ordet. I denne sammenheng vil det særlig 
innebære støtte til resonnerende kataloger, tiltak for meningsutveksling og 
tverrkulturell dialog i forbindelse med kunstuttrykk, debatt om kulturpolitikk. 


Kulturkurs: Stemmebruk i barne- og ungdomskoret 
Hva kjennetegner barne- og ungdomsstemmen? Hva skjer egentlig i stemmeskiftet? 
Hvorfor og hvordan varmer vi opp? Hvordan skal jeg velge godt repertoar til koret 
mitt? Fredag 6. februar kan du få svar på disse og mange andre spørsmål du har 
om stemmebruk i kor. Sangpedagogene Åshild Kyvik Bauge og Randi Clausen 
Aarflot inviterer til et praktisk kurs for alle som driver sangaktiviteter med barn og 
ungdom, uavhengig av alder og nivå. Kurset er i regi av Borg bispedømme og Ung 
kirkesang. Mer informasjon om tid og sted kommer på nettsidene etter hvert, men 
hold av dagen! 
  

Kommende søknadsfrister og nytt fra kulturrådgiveren 

http://www.ffuk.no
http://www.frittord.no
http://www.ffuk.no
http://www.frittord.no
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Inspirasjonssamlinger for grønne menigheter!

 
Et revidert opplegg for grønne menigheter er nå klart fra 

Kirkerådet. I Borg har vi 51 grønne menigheter- og 25 

har sagt at de vurderer å bli grønn menighet.  

Tirsdag 20.januar i Lillestrøm kirke og tirsdag 27.januar 
på Moss arena blir det inspirasjonssamlinger for dere 

som er grønne menigheter og dere som vurderer å bli 

det. Hans Jorgen Schorre fra Kirkerådet kommer for å 

fortelle om det reviderte opplegget og om 

klimameldingen til Den norske kirke. Reidun Sørli forteller 

om hvordan menighetene kan legge opp det praktiske arbeidet, og Øystein Spilling står 

for et økoteologisk innslag. Sett av datoen- meld dere på via nettsidene kirken.no/

borg.  

Det er også etablert en facebookside hvor vi kan dele erfaringer og tipse hverandre om 
grønne tiltak: 

https://www.facebook.com/gronnkirke 

Status kirkenett
Ved siden av Gjerdrum og Heni menigheter i 

Borg, har også Oslo og Trondheim fellesråd 

lansert nye nettsider på kirken.no. 


Flere menigheter har varslet sin interesse og det 
blir nettdag for kirkeverger og nettredaktører 
onsdag 11.mars i bispegården i Fredrikstad.  
 

For årsrapporteringen 2014 blir det ikke nødvendig å sende kopi av årsstatistikken til 
bispedømmerådet. Nå skal vi kunne hente dataene fra SSB sine systemer.  
Vi oppfordrer alle rapporteringsansvarlige til å titte gjennom veiledningen til 
rapporteringsskjemaet og vurdere om det gir mening. Gi tilbakemelding til 
karianne.nes@kirken.no dersom dere opplever at noe er uklart fra deres ståsted. Nytt for iår 
er rapportering på deltagere ved gravferder og vigsler. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre 
rapporteringen på gravferder og vielser selv om tallene blir ufullstendige for 2014. Da kan 
det hende dere gjør erfaringer som bidrar til at dere allerede fra januar 2015 får systemer 
og rutiner til å fungere slik at rapporteringen for 2015 går som en lek. 
Bispedømmerådet kommer ikke til å sende ut ekstrarapporteringsskjema for 2014. 
Endelig skjema fra SSB med sendknapp legges ut 1.januar med frist 20.januar.  

Rapportering av kirkeårsstatistikk 2014

mailto:karianne.nes@kirken.no
http://kirken.no
http://kirken.no
http://kirken.no/borg
https://www.facebook.com/gronnkirke
mailto:karianne.nes@kirken.no
http://kirken.no/borg
https://www.facebook.com/gronnkirke
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Kunngjøring om mulighet for å stille alternative kandidatlister i bisepdømmerådsvalget 
I mars skal nominasjonskomiteen som er valgt av menighetsrådene legge frem sin foreløpige 
kandidatliste til valrådet. Nominasjonskomiteen bør tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål og skal i forbindelse med nominasjonen innhente kandidatenes syn på slike 
spørsmål. Valgrådet fastsetter hvilke spørsmål som skal forelegges kandidatene. En viktig endring i 
dette valget er at det er anledning også for andre grupper av forslagsstillere å stille kandidatlister. 
Disse listene må sendes valgrådet innen 1.mai. Les mer om hvordan man går frem for å stille 
alternative lister på: http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/
kirkevalg-20151/alternative-lister/ 
Valgrådet utfordrer alle til å foreslå kandidater! 
I tiden frem til 15.januar foregår nomineringen av kandidater. 
Det er menighetsråd, ungdomsråd og medlemmer av 
nominasjonskomiteen som kan nominere kandidater. Men 
alle kan foreslå kandidater til råd og komitemedlemmer. 
Valgrådet utfordrer herved alle ansatte og tillitsvalgte til å 
foreslå tre kandidater: en ungdom, en kvinne og en mann. 
Det er lurt å forespørre kandidatene før de foreslås.  
Valgkurs Onsdag 21.januar kl 11-15 
Valgrådet i Borg bispedømme har gleden av å invitere alle valgansvarlige i menighetene  til kurs. 
Dette er ikke obligatorisk, kun for dem som føler de trenger en oppfriskning av regler og sjekklister. 
For detaljer se program. Det vil bli servert lunsj, derfor er det fint om dere melder dere på innen 
fristen. Kurset er gratis. Påmelding på http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/
kalender/valgkurs/  innen 16.januar.  I august vil det bli kurs for  alle valgfunksjonærer. 
  
Nominasjonskomiteene  
er nå klare. Valgrådet noterer seg at det er tre kvinner og seks menn i alle komiteene. Særlig for leke 
medlemmer og kirkelig ansatte hadde det vært ønskelig med en jevnere kjønnsfordeling. I 
komiteen for leke medlemmer er gjennomsnittsalderen 63 år. Valgrådet registrerer at man ikke har 
lykkes i bestrebelsen med å få ungdomsrepresentasjon i nominasjonskomiteen for leke medlemmer.  
Valgrådet vil takke alle kirkeverger, proster og menighetsråd for gjennomført valg! 

http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/kirkevalg-20151/alternative-lister/
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/kalender/valgkurs/
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/kirkevalg-20151/alternative-lister/
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/kalender/valgkurs/
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følgende nominasjonskomiteer  til 
bispedømmeråd Kirkevalget 2015. 

Nominasjonskomite leke medlemmer 


Faste medlemmer 

• Østre Romerike: Knut Sinkerud  

• Østre Borgesyssel: Vidar Kjærheim 

• Sarpsborg: Margareth Olseng 

• Nordre Follo: May Britt Berge 

• Øvre Romerike: Liv Pauline Stokstad 

• Domprostiet Leif Holt 

• Søndre Follo: Øyvind Tobiassen 

• Vestre Borgesyssel: Ingvar Lyche 

• Nedre Romerike: Rune Wennevold  
Nominasjonskomite for lek kirkelig ansatte 


Faste medlemmer 

• Østre Romerike: Bjørn Skogstad  

• Østre Borgesyssel: Jan Mathisen 

• Sarpsborg: Jens Martin Hjelmark 

• Nordre Follo: Mette Sjølli Grimstad  

• Øvre Romerike: Liv Heidi Embre 

• Domprostiet : Jan Vidar Mathisen  

• Søndre Follo: Øyvind Refvik 

• Vestre Borgesyssel: Mette Thams 
Aasgaard   

• Nedre Romerike: Torfinn Bø 




Nominasjonskomite for prester 


Faste medlemmer 

• Vestre Borgesyssel: Bård 
Haugstvedt 

• Østre Romerike: Inger Jeanette Enger 
• Sarpsborg: Halvor Gregersen  
• Nedre Romerike: Tor Martin Synnes  
• Søndre Follo: Anne-Mathilde G. Klare 

• Nordre Follo: Anders Johansen 

• Domprostiet: Bjørn Sverre Kolshus 

• Øvre Romerike: Reidun Furuseth  

• Østre Borgesyssel: Geir Braadlie 







Varamedlemmer 

• Østre Romerike : Hans Egil Øien 

• Øster Borgesyssel: Ingvild Fredbo 
Labråthen 

• Sarpsborg: Pål Antonsen   

• Nordre Follo: Hans Erik Matre 

• Øvre Romerike: Ivar Nakken 

• Domprostiet : Einar Morland 

• Søndre Follo: Halvor Aarrestad 

• Vestre Borgesyssel: Gerd Ninni Solum 

• Nedre Romerike: Bjørn Myhre 



Varamedlemmer 

• Østre Romerike : Sølvi Støvind 

• Øster Borgesyssel: Gunn Randi Leite 

• Sarpsborg: Ragna Ristesund Hult 

• Nordre Follo: Toril Lundeby  

• Øvre Romerike:  

• Domprostiet : Gro Elgheim Monsen  

• Søndre Follo: Kåre Lauvli;  

• Vestre Borgesyssel: Ingrid Hermansen 

• Nedre Romerike: Gjermund Bjørklund 







Varamedlemmer 

• Østre Romerike: Gunnar Øvstegård 

• Østre Borgesyssel: Sarah J Olsson 

• Domprostiet: Kåre Rånes 

• Nedre Romerike: Elisabeth Kristiansen 

• Nordre Follo: Lars Inge Magerøy 

• Østre Romerike: Sigurd Bakke 
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På sitt møte 9.12.2014 vedtok bispedømmerådet strategi for Den norske kirke i Borg 
2015-2020. Tidligere samme dag hadde prostene og styret i kirkevergelaget sammen 
med bispedømmerådet drøftet et revidert strategiforslag på bakgrunn av høringen.  

I høringsprosessen har det vært avholdt strategisamlinger i alle ni prostier med 
tilsammen omlag 500 deltagere. Det har også kommet inn rundt 50 skriftlige høringssvar 
fra menighetsråd og fellesråd. Tusen takk alle sammen for arbeidet og engasjementet 
dere har lagt ned! 

Her gjengis i korthet strategiske mål og strategier i råversjon. I januar 2015 vil strategien i 
sin helhet distribueres i en mer elegant innpakning. 


STRATEGISKE MÅL:  

I perioden 2015−2020 vil vi at: 
1. Flere deltar i, og opplever gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende 

fellesskap 

2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring  

3. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i 

menneskers liv.  

STRATEGIER:  

Den norske kirke i Borg vil prioritere fem strategier for å nå målene. Disse  konkretiserer hvordan 
kirkens sendelse til Borg bispedømme utfoldes i lys av Jesu ord i Johannesevangeliet: «Fred være med 

dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige 
ånd» (Joh 21,21-22.) 

 1. Styrke kvaliteten på aktiviteter, og tjenester når kirken møter mennesker  

«På fruktene skal dere kjenne dem….Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere 
gjøre mot dem » (Mat 7,16+7,12) 

Kirken møter mennesker i glede og sorg. Ofte møter kirken folk i avgjørende og viktige 
hendelser i deres  liv. Det stiller store krav til oss som arbeider i kirken.  I kirken vil kvalitet 

omfatte både et ønsket resultat og  prosess. Kirkens møte med mennesker skal preges av 
kvaliteter som respekt, raushet og omsorg. Kvalitet stimuleres blant annet ved faglig og 

åndelig utvikling.  


2. Videreutvikle troverdig og målrettet kommunikasjon 

En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden…for hver enkelt hørte 
sitt eget morsmål bli talt» (Apg 2,6) 

Kirkens budskap er godt nytt til menneskene. Derfor er kommunikasjon grunnleggende i all kirkelig 
virksomhet. Forkynnelse, kirkelige handlinger og  barne- og ungdomsarbeid uten kommunikasjon er 
umulig. Målrettet kommunikasjon er planlagt med utgangspunkt i mottakers behov  og forkunnskap.  

Strategi for Den norske kirke i Borg er vedtatt!



SIDE !8BORGBULLETIN

 

STRATEGIER :  

3. Utfordre medlemmene til å bruke og delta i lokalkirken 

«..og vær selv levende stener som bygger opp til et åndelig hus»  (1 Pet 2,5)) 

Alle døpte må ha mulighet til å delta aktivt og være med å forme de kristne fellesskapene og 
organisasjonene lokalt. Frivillige medarbeidere er en bærebjelke i kirken. Skal kirken utføre sitt 

oppdrag trengs mange frivillige og ansatte, og et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige. Det 
er også viktig at alle kirkens medlemmer kan bruke kirkens rom og ressurser når man  ønsker  for 

det.  
4.Utvikle samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner 

«Alt som er sant og edelt, (…) , alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på 

det!» (Fil  4,8) 

Mangfoldet av  organisasjoner og foreninger lokalt (idrett, korps, danselag) skaper store 
muligheter for kirken både til å delta på andre arenaer og invitere andre inn i kirken. Gjennom  

samarbeid med lokale aktører kan tilhørigheten  til kirken styrkes, og kirken oppleves mer 
relevant i folks liv. Kirken kan nå flere gjennom samarbeid enn ved å stå alene. 


5. Styrke samhandling mellom ansatte 

 "Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i 
Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer" (Rom  12,4-5) 

 
I løpet av strategiperioden vil det bli arbeidet  med kirkeordningspørsmål  og et felles arbeidsgiveransvar. 

For at det skal fungere godt er vi  avhengige av å videreutvikle samhandlingen mellom ansatte. 
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Godt verktøy på plass – til hjelp for diakoner, prester og 
menigheter.     

De fleste av oss kan selv bestemmer hvordan vi ønsker å delta i 
kirkes fellesskap. Andre er helt avhengig av hjelp for å se hvilke 
muligheter som finnes, og hvordan de kan delta. Mennesker 
med utviklingshemning vil ofte være avhengig av denne type 
hjelp.  Å gi denne hjelpen er en del av kirkens oppdrag.  

Mange har etterlyst en veiledning i hvordan de kan gå fram for 
å ytre en slik hjelp.  Nå foreligger et godt verktøy – heftet «Hvem 
jeg er og hva jeg vil».  Heftet har som målsetting å få i gang en 
samtale om hvordan en ønsker å praktisere sin tro. Hefte lastes 
ned på: 

http://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/tema/inkludering/
hvem_jeg_er_ny.pdf 

Heftet kan også bestilles i papirutgave fra:  borg.bdr@kirken.no    

Kontaktperson: tor.ivar.torgauten@kirken.no 


Rapporteringskurs trosopplæring 6.januar vitenparken på Ås 

Alle menigheter som mottar tilskudd til trosopplæring skal innen 15. januar rapportere på 
breddetiltak gjennomført i 2014. På kurset går vi sammen igjennom hvordan dette gjøres, 
rapporteringsverktøyet på storstavalt.no og ser på hvordan rapporteringen kan benyttes 
strategisk i menighetens utvikling og videreutvikling av sitt trosopplæringsarbeid. Se 
invitasjon og mer om kurset på lenken: http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-
bispedomme/kalender/rapporteringskurs-trosopplaring/ 

Hvem jeg er og hva jeg vil 

http://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/tema/inkludering/hvem_jeg_er_ny.pdf
mailto:borg.bdr@kirken.no
mailto:tor.ivar.torgauten@kirken.no
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/kalender/rapporteringskurs-trosopplaring/
http://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/tema/inkludering/hvem_jeg_er_ny.pdf
mailto:borg.bdr@kirken.no
mailto:tor.ivar.torgauten@kirken.no
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/kalender/rapporteringskurs-trosopplaring/


SIDE !10BORGBULLETIN

 

Open invitasjon til nasjonale Verkstedsdager om pilegrims- og stillhetsarbeid i 
trosopplæringen  
26.-27. januar på "Bergheim" i Bergsadalen (en time frå Bergen) 
Alle som er interessert i temaet, og som arbeider med barn og ungdom, er invitert 
til to nettverksdager på Bergheim i Bergsdalen. Pilegrimstradisjonen har lange og 
mangfoldige røtter. Det samme har kontemplasjon og stillhet i kristen tradisjon. 
Disse tradisjonene har fått sin renessanse i vår tid. 
IKO ønsker å gi flere barn og unge mulighet til å erfare pilegrimstradisjonen i en tid 
med mange nye former for støy. 

Påmelding Meld deg på via iko.no innen 10. januar. Pris: Deltakeravgiften er 
subsidiert og pris per deltaker er 1 150 kr.   

Mer informasjon på www.iko.no 

Kurs i Gudsrikeleken 12-14 januar på Olavsgaard 

Jordvenn med hele skaperverket

http://www.iko.no/jordvenn-med-hele-skaperverket
http://www.iko.no
http://www.iko.no/jordvenn-med-hele-skaperverket
http://www.iko.no
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Velkommen med tips og innspill til Borgbulletin til karianne.nes@kirken.no 

"     www.kirken.no/borg 
Finn oss på Facebook: https://www.facebook.com/#!/kirkeniborg 

Rapporteringskurs trosopplæring        6.januar 

Nyttårsmottagelse        11.januar 

Grønn inspirasjonssamling Lillestrøm        20.januar 

Kurs i hovedavtalen        21.januar 

Fagdag kirkemusikere        21.januar 

Valgkurs for valgansvarlige        21.januar 

Grønn inspirasjonssamling Moss        27.januar 

Korlederkurs        6.februar 

Bispedømmerådsmøte        26.februar  

Fagdag ungdomsarbeid        20.mars 

Ungdomsting                                  21-22.mars 

Møter/Arrangementer i utvalg

Preken domkirken     24.des 

Ordinasjon Ingerid Mjelve    11.jan 

Nyttårsmottagelse     11.jan  

Østfoldkonferansen     14.jan 

Prostisamlinger med presteskapet   13, 15 og 16.jan 

Grønn inspirasjonssamling Lillestrøm   20.januar 

Visitas Strømmen     27.jan-01.feb 

Møte med fylkesmenn og biskoper vikensamarbeidet 3.feb 

Prostemøte    05.feb 

Biskopens kalender i utvalg

Gledelig nytt! Kommunestyret i Nittedal 
har vedtatt byging av ny kirke og 
kulturhus på Mo!

Oppdatert kalender med oversikt over kurs og annet som skjer, finner dere i 
kalenderen på www.kirken.no/borg.  

http://www.kirken.no/borg
http://www.kirken.no/borg
mailto:karianne.nes@kirken.no
http://www.kirken.no/borg
https://www.facebook.com/#!/kirkeniborg
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