
Borg 
bispedømme 
fyller 50 år 
50 år er ingen alder. Men selv 
om bispedømmet er ungt, har 
kirkebyggene, gudstjenestene og 
aktivitetene i kirkene hatt en sentral 
rolle i alle bygder og byer i Østfold 
og Akershus gjennom tusen år. 
Ikke minst har kirken hatt en 
avgjørende betydning for 
menneskers liv, i glede og i sorg.  
 
For i kirken er ingen alene,  
og slik skal det fortsette å være.

Borg biskop og bispedømmeråd

KULTUR, IDENTITET 
OG TRADISJONER  
- Kirken former samfunn 
og hverdagsliv
 
Kirken har gjennom 1000 år formet norsk kultur, 
verdier og identitet. I lokalkirken kan du oppleve 
arkitektur, kunst og levende musikk. Lokalkirken  
er en viktig kulturarena og møteplass for folk flest.

Se mer på www.kirken.no/borgjubileum
Følg oss gjerne på facebook!
www.facebook.com/kirkeniborg

Kirke for alle  
- du er 
ikke alene 
Den norske kirke er for alle  
- uansett om du tror, tviler,  
eller ikke tror. I kirken kan du  
finne støtte, mening, glede og ro.  
Her kan du feire livets store og  
små begivenheter, både i sorg  
og i glede. For i kirken er du ikke 
alene, verken når livet er fantastisk 
eller når det føles meningsløst.



NÅDE  
- du duger. Uansett.
Mange opplever prestasjonspress og stiller for 
store krav til seg selv. Slapp av! I kirken kan du 
finne ro til å tenke, puste og kjenne på at du ikke 
er alene. Du behøver ikke å klare alt selv.

FRIVILLIGE  
- vi jobber for hverandre
Tusenvis av frivillige og ansatte i kirken arbeider 
hver dag for å gjøre verden til et bedre sted å 
være. For at du eller noen du er glad i, ikke skal 
være alene.

HÅP  
- sammen gjør vi verden bedre 
Kirken er en aktiv samfunnsaktør. Vi engasjerer 
oss for å ta vare på menneskeverdet og skaper- 
verket. Vi tror at dialog og samtaler skaper fred. 
Din lokale kirke jobber sammen med kirker over 
hele verden. Sammen skaper vi håp. 

FELLESSKAP  
- sammen er vi ikke alene
Ensomhet er en stor utfordring for mange. Kirken 
inviterer til felles aktiviteter for alle mellom 0 og  
110 år hele uken. Du er ikke alene, i kirken møter 
du medmennesker. 

HELSE FOR SJELEN 
Sjelen behøver også mosjon. I kirken kan du trene 
dine åndelige muskler, få nye tanker og energi til 
å klare hverdagens krav. Du er ikke alene, kirken 
har fagfolk du kan kontakte når du trenger noen å 
prate med.
 

KIRKEN ER ET STED  
FOR HØYTID OG FEST
I kirken er du ikke alene i livets store begivenheter. 
Kirken markerer årets gang og årets høytider  
på samme vis hvert år. Du er invitert til tente lys, 
musikk og hellige rom, hver uke.


