
Borg bulletin 

La oss fremsnakke hverandre! 
Kjære medarbeidere, 

Kjernen i kirkens oppdrag er forankret i Guds ønske og vilje til å kommunisere 
med hele skaperverket og med menneskene. Inkarnasjonens realitet består jo i 
at Gud ikke bare informerer om sine idealer og visjoner på steintavler, men 
etablerer en relasjon til menneskene der Gud går i dialog med oss. Slik sett er 
dette verdenshistoriens største og for oss viktigste kommunikasjonsbegivenhet.  

Slik den Lutherske reformasjonen og Hauges bevegelse brukte datidens 
kommunikasjonsmidler, må vi i en ekstremt mangfoldig og støyende 
kommunikasjonsvirkelighet hele tiden søke å kommunisere med mennesker med 
de tilgjengelige verktøy. Kirkens kommunikasjon er ikke begrenset til mediene, 
men inkluderer stillhetsarbeidet og mange andre former. Men vi er nødt til også 
å være offensive i medie-offentligheten, ikke minst fordi mediene selv fremmer 
den forestillingen at det som ikke er omtalt i mediene, ikke finnes. Vi kan ikke 
opptre i forhold til det offentlige rom som om vi driver hemmelige tjenester. Da 
frarøver vi mennesker muligheten til å erfare mer himmel i livene sine. Heldigvis 
er vi ikke fraværende: i 2014 hadde vi nesten 10.000 små og store oppslag i 
aviser og på nett en tydelig økning fra 2013. – i tillegg kommer radio og TV. 

Paulus tegner bildet av kirken som et legeme der hvert lem bindes sammen, i en 
kropp og i gjensidig avhengighet. Vi har uten tvil en vei å gå før vi som kirke i 
Borg – og i Norge -, makter å samhandle like godt som kroppens ulike lemmer 
gjør i hver og en av oss. Det påhviler oss som ansatte og frivillige å ta et tungt 
ansvar i å utvikle kirkens kropp til en samhandlende organisme der vi hjelper 
hverandre med svakheter, og styrker hverandres sterke sider. I kirken er alle 
hverandres tjenere. 

Flere enn meg har kanskje opplevd bildet av at kirken er stedet der omverdenen 
kikker inn og sier: «Se hvor de elsker hverandre!» som svært krevende . Det er 
krevende å leve opp til, og dessuten er virkeligheten svært sjelden slik. Men vi 
kan i alle fall gjøre det som Paulus holder frem: Rose hverandre og bære 
hverandres byrder. 

Det er heller ingen dårlig attest å få som fellesskap: Se hvor de roser hverandre 
og hvordan de samhandler i respekt for hverandres ulike oppgaver og 
nådegaver. Det er også en måte å få mer himmel på jord. 

Vennlig hilsen 

Atle Sommerfeldt 
biskop 

Som vedlegg til januarnummeret av Borg bulletin finner du biskopens 
nyttårstale.  

I dette nummeret 

1 Hilsen fra biskopen 

2 Månedens suksesshistorie  

3 Søknadsfrister kultur 

4 Korkurs 

5  Kirkevalget 2015 

6 Nytt fra personal og økonomi 

8  Kalender 

Men vi kan i alle fall gjøre det som 
Paulus holder frem: Rose hverandre 

og bære hverandres byrder!. 

Månedlig nyhetsbrev fra Borg biskop og bispedømmeråd.  Januar 2015
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Fjøsgudstjeneste i Spydeberg 

14. desember hadde vi gudstjeneste i et av de største oksefjøsene i Spydeberg, hos Marita 
og Fredrik Bjerke. Vi sto på fôrbrettet mellom 200 okser, og hadde et alter laget av en stor 
høyballe. Det var også satt ut høyballer som menigheten kunne sitte på. Tema for dagen 
var jul og Josefs historie, og vi sang enkle julesanger da vi ikke hadde noen instrumenter 
med. Gudstjenesten var obligatorisk for konfirmantene, og vi opplevde at mange flere 
foreldre ble med konfirmantene enn det pleier. I tillegg kom det mange andre som heller 
ikke går like ofte i kirken. Totalt møtte det 144 mennesker. 

En veldig flott gudstjeneste! Opplegget var inspirert av fjøsgudstjenester i Skjåk, via prost 
Hege Fagermoen. Marita som eier fjøset er prest i Døvekirken i Oslo, og hun hadde hørt om 
dette i en forelesning av Hege. Det ga en ny dimensjon til julehistorien å få kjenne, føle og 
lukte på dyrene og tenke oss tilbake til stallen der Jesus ble født. Litt utfordringer ble det 
med lyden og plassen i og med at det kom så mange, men alt i alt var det en spennende 
måte å gjennomføre gudstjeneste på! Du kan lese mer om fjøsgudstjenesten i Smaalenene 
avis:  

 http://www.smaalenene.no/Holdt_gudstjeneste_sammen_med_250_okser_-5-38-3003.html 

Jane Christin S. Dahl 
Barne- og ungdomsprest 

      

Månedens suksesshistorie 

http://www.smaalenene.no/Holdt_gudstjeneste_sammen_med_250_okser_-5-38-3003.html
http://www.smaalenene.no/Holdt_gudstjeneste_sammen_med_250_okser_-5-38-3003.html
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Følgende støtteordninger har søknadsfrist i februar: 

• 3. februar: Nordisk kulturfond (www.nordiskkulturfond.org) 

Kort om støtteordningen: Støtter kunst- og kulturprosjekter som minimum 
involverer tre nordiske land, og som skaper grobunn for nordiske nettverk og 
relasjoner på lengre sikt. Fondet deler ut penger til prosjekter innenfor arkitektur 
og design, visuell kunst, filmkultur, litteratur, museer og kulturarv, musikk og 
musikkdramatikk, nordiske språk og språkpolitikk, de støtter tverkulturelle 
prosjekter, tverrsektorielle prosjekter og scenekunst. 

• 7. februar: 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. 

• 15. februar: Sparebankstiftelsen DNB (www.sparebankstiftelsen.no) 

Kort om støtteordningen: Fondet har fire gaveformål, deriblant kunst og kultur. 
Særlig fokus på prosjekter for barn og unge (6-30 år) som sørger for god 
formidling og innbyr til deltakelse. Bare støtte til prosjekter som har verdi over tid 
(ikke kortvarige arrangementer). Frivillig engasjement og dugnadsvilje er andre 
viktige stikkord.  

• 16. februar: 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.  

OBS! Frist for å søke økonomisk støtte til retrett og åndelig veiledning 

Vi minner om at fristen for å søke økonomisk støtte til retrett og åndelig veiledning er 
31. januar.  

Alle innkomne søknader vil bli behandlet i Arbeidsgruppa for retrett og åndelig 
veiledning i Borg bispedømmeråds møte 12. februar.  

Kontaktperson er Grete Christophersen: gc@kirken.no 

Kommende søknadsfrister og nytt fra kulturrådgiveren 

http://www.nordiskkulturfond.org
http://www.frittord.no
http://www.sparebankstiftelsen.no
http://www.ffuk.no
mailto:gc@kirken.no
http://www.nordiskkulturfond.org
http://www.frittord.no
http://www.sparebankstiftelsen.no
http://www.ffuk.no
mailto:gc@kirken.no
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Råholt menighet har blitt grønn menighet!

Vi ønsker Råholt menighet velkommen som grønn 
menighet. 

Hele 80 personer har deltatt på inspirasjonssamling for 
grønne menigheter i januar. Det lover godt for det 
videre miljøengasjementet i kirken. 

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

https://www.facebook.com/gronnkirke 

K-stud har følgende kurstilbud for frivillige og ansatte 10.-12. april 2015: 
1. Kurs i baby- og småbarnssang: «Trygghet i praksisfeltet» 
2. Låtskriverkurs med Tore Thomassen 
3. Kurs i Ansikt til Ansikt/ LEV VEL-grupper med Kjell Markset 

Les mer: Våre kurstilbud - K-stud.no 

Kulturkurs 6.februar: Stemmebruk i barne og ungdomskoret

Det nærmer seg korlederkurs!  

Tid og sted: Fredag 6. februar klokka 11-16, menighetssalen i Glemmen kirke 

Pris: Egenandel på 300,- (inkl. lunsj) 

Tema: 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?  

Kursholdere: Sangpedagogene 
Åshild Kyvik Bauge og Randi 
Clausen Aarflot 

Målgruppe: Alle som driver 
sangaktiviteter med barn og 
ungdom, uavhengig av alder og 
nivå 

Velkommen til kurs! 

https://www.facebook.com/gronnkirke
http://www.k-stud.no/kurstilbud/apne-kurstilbud
https://www.facebook.com/gronnkirke
http://www.k-stud.no/kurstilbud/apne-kurstilbud
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Status for valgarbeidet i Borg 
Innen fristen 15.januar kom det inn 37 forslag på 23 kandidater fra 23 menighetsråd. Det er en liten 
nedgang fra forrige valg. Nominasjonskomiteen må gjøre et stykke arbeid for å kunne tilfredstille 
kravene om ungdomsrepresentasjon på kandidatlisten. 

Kirkepolitisk bredde blant kandidatene til Bispedømmerådet 
Nominasjonskomiteen skal tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål og skal i 
forbindelse med nominasjonen innhente kandidatenes syn på slike spørsmål. Valgrådet har bestemt 
hvilke spørsmål som skal forelegges kandidatene. 
1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine 
hjertesaker? 
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av 
dette? 
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? 
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? 
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? 

Kunngjøring om mulighet for å stille alternative kandidatlister i bisepdømmerådsvalget 
1. mars skal nominasjonskomiteen som er valgt av menighetsrådene legge frem sin foreløpige 
kandidatliste til valrådet. 
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/ 

Bildet er under er fra valgkurs for valgansvarlige i Ski nye kirke 21.januar. 

http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/kirkevalg-20151/alternative-lister/
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/kirkevalg-20151/alternative-lister/
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Nytt fra Økonomi 
1) Vikaravtalen - regulering av satser 2015:  
Med virkning fra 1.januar 2015 endres satsene for enkelttjenester til:  

Gudstjeneste ved prest kr. 3.000,-  

Gudstjeneste ved andre kr. 2.400,-  

Begravelse ved prest kr. 2.400,-  

Begravelse ved andre kr. 2.160,-  

Vigsel kr. 2.160,-  

Pensjonistavlønning er fra 1.januar 2015 kr. 186,- pr. faktisk arbeidet time.  

Velkommen til nye medarbeidere:  

Hanne Gunntveit Sinkerud, sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested 
Bjørkelangen og Setskog sokn 

Bjørg Elisabeth Oserud, sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Fenstad og 
Ingeborgrud sokn 

Lilly Renee Lauten, kapellan i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt sokn  

Martin Oskar Enstad, sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skedsmo sokn 

Ledige stillinger 

Det er nå fem stillinger som er lyst ut: tre soknepreststillinger, en kapellanstilling, og en 
stillings som kulturrådgiver. Tips gode kandidater om mulighet for ny jobb! 

Stillingsannonsene finner du under ledige stillinger på www.kirken.no/borg 

Endringer i Bispedømmets administrasjon 

Både Berit Movik Lo og Jan Mathisen har avsluttet sine engasjementer for 
bispedømmerådet. Nå er det Åslaug Gabestad som har ansvaret for ungdomsrådet, og 
Tor Ivar Torgauten får et koordinerende ansvar for arbeidet med en diakonal 
handlingsplan i bispedømmet.  

Bildet under er fra prostivise samlinger for prestene 13.januar- på bildet er det prestene i 
Østre Borgesysel prosti som presenterer seg. 

http://www.kirken.no
http://www.kirken.no
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2) Beredskapsordning for prester - Satser for 2015:  
Fra 1.januar 2015 er godtgjørelsen pr. beredskapsuke endret fra kr. 5.502,- til kr. 

5.710,- og satsen pr. utrykning er hevet fra kr. 1.024,- til kr. 1.060.-.  

3) Presteboliger - Husleie, lys og brensel - Satser for 2015:  
Husleie for presteboliger er fra 1.januar 2015 kr. 3.785,- pr. måned.  

For enkelte boliger kan det av særlige grunner fastsettes lavere husleie. 

Denne skal være på kr. 1.900,- pr. måned.  

Prester bosatt i tjenestebolig skal selv betale faktiske utgifter til lys og brensel, 

men med følgende begrensing: Staten refunderer 75 prosent av utgiftene til 

lys og brensel som overstiger kr. 28.444,- pr. år. Oversikt over faktiske utgifter, 

dvs. fakturaer, og kvittering for at utgiftene er betalt, oversendes 

bispedømmekontoret for refusjon.  

4) Kilometersatsene for bil er endret fra 01.01.2015: kr. 4,10 for vanlig bil. El-bil 

kr. 4,20 og passasjertillegg er fortsatt kr. 1,00 pr. km.  

5) Nå trenger du ikke lenger levere skattekort! Opplysningene blir hentet 

elektronisk fra Skatteetaten, men sjekk lønnsslippen mot 

skattetrekksmeldingen du har fått i posten.  

6) Portalen  
For ansatte som har tilgang til vårt elektroniske reiseregningssystem, minner vi 

om følgende:  
• Nå kan du, i tillegg til å registre dine reiser, også registrere 

enkelttjenester og beredskap/utrykninger i Portalen  

• Du kan også be om ekstra skattetrekk  

• Når du logger deg på Portalen, klikker du på «ANSATT SELVBETJENING». 

Velg «E-SKJEMA». Under «ANDRE BETALINGER» finner du forskjellige 

lønnarter som styrer til riktig tjeneste. Velg riktig tjeneste, dato for 

utførelsen og antall. Klikk deretter på «OVERFØR» og linjen flyttes et 

hakk nedover. Når du har registrert dine utførte handlinger, klikker du 

på «SEND TIL GODKJENNING». Deretter går «bilaget» videre til prosten 

for godkjenning, for så å bli utbetalt.  

Dette betyr raskere håndtering, bedre kvalitet og at det blir enklere å få 

oversikt over hva du har sendt.  

Brukerdokumentasjon er lagt ut på våre hjemmesider. 
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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 

Borg arbeidsgiverforum        2.februar 

Prostemøte        5.februar 

Korlederkurs        6.februar 

Undomsrådet        9.februar 

Bispedømmerådsmøte        26.februar 

Nominasjonskomiteene legger frem sine foreløpige kandidatlister    1.mars 

Nettdag: Planlegging, skrive tekst og publisere i Kirkenett     10.mars 

Møte i ressursgruppa for forbtuk og rettferd      12.mars 

Fagdag institusjonsprester        19.mars 

Fagdag ungdomsarbeid        20.mars 

Ungdomsting                                  21-22.mars 

Kirkemøtet        9-15.april 

Borg lederforum        18.april  

Møter/Arrangementer i utvalg

Visitas Strømmen     27.jan-01.feb 

Møte med fylkesmenn og biskoper vikensamarbeidet 3.feb 

Prostemøte    05.feb 

Bispemøte    9.-13.februar 

HEF dialog    16.februar 

Bispedømmerådstur til Palestina     26.feb- 3.mars 

Debattmøte Ullensaker kirkeakademi    5.mars 

Ordinasjon av Lily Lauten, Fenstad    8.mars 

Biskopens kalender i utvalg

Biskopen og Safia Abdi Haasa på 
Østfoldkonferansen i januar. " Vi er alle 
medvandrere". Vi trenger mangfoldet i 
Østfold!

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

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

