Lokale markeringer

Vi inviterer hele bispedømmet til å markere jubileet lokalt. Komiteen
for lokale markeringer har utviklet ideer for å synliggjøre kirken i
lokalsamfunnet, og alle menigheter kan søke om økonomisk støtte
til ulike lokale arrangementer. De lokale markeringene kan også
være aktiviteter som allerede er planlagt eller pleier å gjennomføres,
og som kan bli mer synlig ved å koble det til jubileet. Det behøver
altså ikke være noe som kommer i tillegg til ordinære aktiviteter.
Det blir også én jubileumsgudstjeneste i hvert prosti, hvor biskopen
er med, med mulighet for bursdagstog og bursdagskroner for barna.

Jubileumsvideohilsen

Som en del av 50-årsmarkeringen oppfordres alle menigheter til
å lage en jubileumsvideohilsen. Dette er en liten videosnutt hvor
4 personer fra menigheten sender en hilsen fra sin egen menighet
til en annen menighet i bispedømmet.

Kommunikasjonskampanje “Du er ikke alene”
Jubileets mål er å synliggjøre kirkens relevans og engasjement
i samfunnet. Kirkevalget 2019 avhenger av at medlemmene
opplever at kirken er relevant og viktig slik at de aktivt deltar i valget.
Vi har utviklet en kampanje med materiell som enkelt kan brukes
av menigheter og fellesråd på nett, i menighetsblad og i sosiale
medier. Vi håper så mange som mulig vil benytte materialet slik at
kommunikasjonen i jubileet kan bidra til at flere medlemmer føler
glede over å tilhøre kirken. Materialet kan justeres og tilpasses
lokale forhold om man ønsker det.
Du finner alle ressurser knyttet til jubileet på kirken.no/borgjubileum
Disse har deltatt i planleggingen
Styringsgruppe for jubileet:
Karin Elin Berg (leder),
Biskop Atle Sommerfeldt,
Anne Enger, Bjørn Solberg,
Atle Ottesen, Liv Berg Krohn-Hansen,
Magne Nylenna

Komité for lokale markeringer:
Bjørn Solberg (leder),
Johannes Wilberg Halvorsen,
Hege Fagermoen, Lars Tore Bøe,
Dene Støe, Liv Betty Hesjadalen,
Nils Tore Andersen

Følg oss gjerne på facebook! www.facebook.com/kirkeniborg

Borg bispedømme
fyller 50 år i 2019

Borg biskop og bispedømmeråd

50-årsjubileum – en stor mulighet!

Månedens kirkekunst (hele året)

50 år er ingen alder. Borg er det nest yngste bispedømmet
i Den norske kirke. Men selv om bispedømmet er ungt,
har kirken hatt en sentral rolle i alle bygder og byer i
Østfold og Akershus gjennom tusen år. Ikke minst har
kirken hatt en avgjørende betydningen for menneskers
liv, i glede og i sorg. For i kirken er ingen alene, og slik
skal det fortsette å være.

Månedens salme (hele året)

50-årsjubileet gir oss en stor mulighet til sammen å
synliggjøre det fantastiske arbeidet som kirken driver i
alle lokalsamfunn i bispedømmet vårt. Målet er at flere ser
og opplever hvordan kirken skaper mer himmel på jord.

Borg bispedømme har mange vakre kirkebygg. Vi er et av
bispedømmene med flest middelalderkirker, og vi har fire kirker
som er bygd de siste fem årene. Kirkene er allsidige kunstgallerier
og kulturhus. Hver måned vil vi i samarbeid med kirkevergelaget
i Borg presentere kirkekunst fra en av kirkene våre.
Borg bispedømme er kjent for å ha et rikt og mangfoldig
kirkemusikalsk miljø. Vi inviterer kirkemusikere i Borg til å vise
frem noe av alt det flotte de gjør. Vi skal også lage en egen
jubileumssalme med temaet “Mer himmel på jord”.

Håpets katedral (hele året)

Jubileumshelg 23.-26.mai i Fredrikstad

Vi inviterer alle til å være med å bygge Håpets katedral,
bispedømmets store kunstprosjekt mot plastforurensning i havet.
Alle menigheter inviteres til å være med på strandrydding, delta
på workshops og bidra økonomisk. Det blir eget seminar under
stiftsdagen 23. mai og du kan være med å se byggverket under
gjestebudet 26.mai. Det er også utviklet trosopplæringsmateriell
for Håpets katedral.

Torsdag 23.mai inviterer vi alle ansatte i Den norske kirke i Borg

Pilegrim i Borg (11.-14. juni)

Her kan du lese om noen av aktivitetene som planlegges
i løpet av jubileumsåret, samt et foreløpig program for
jubileumshelgen.

til stiftsdag. Denne dagen blir et viktig møtepunkt for inspirasjon,
faglig påfyll og kollegafellesskap. I år blir stiftsdagen i Fredrikstad.
På kvelden blir det stor jubileumskonsert i Domkirken.

Fredag 24.mai

Om kvelden blir det messe
for verdighet i Domkirken.

Lørdag 25.mai

Ledersamling for menighetsrådsledere, bispedømmerådet,
proster og kirkeverger. Dagen
avsluttes med en festmiddag.

Søndag 26.mai

er alle velkommen til stor
festgudstjeneste i Domkirken.
Etter gudstjenesten inviterer
Borg bispedømme sammen
med Kirkens Bymisjon til stort
utendørs gjestebud for hele
byens befolkning. På kvelden
synger Magnus Grønneberg
Hovlandsalmer i Domkirken.

Pilegrimsleden gjennom Borg har siden middelalderen vært sentral
for pilegrimer til Nidaros. I dag er det fornyet aktivitet langs Borgleden.
Vi inviterer ansatte i Den norske kirke med på en pilegrimsvandring
gjennom vakkert kulturlandskap fra Rygge til Oslo.

Bokutgivelse: «Kirken i landskapet» (Oktober)

I det historiske kulturlandskapet stikker kirketårnene opp som
viktige markører. Mellom tårnene går veifar som mennesker har
vandret gjennom hundrevis av år, fra middelalderen fram til i dag.
Det er et landskap fullt av kultur, historie, ritualer, mystikk og
stemninger. Vi har engasjert forfatter Lars Ole Klavestad til å
skrive bok om stemningene, ritualene, tidsdybden og opplevelsene
i disse landskapene i Borg.

