
 

 

 

 

Til menighetene i Den norske kirke 

 

Oppfordring om et særskilt misjonsoffer i anledning 

reformasjonsmarkeringen 

I 2017 markerer Den norske kirke at det er 500 år siden reformasjonen. Det er en flott mulighet til å 

samles om kjernen i vår tro, løfte blikket og rette det utover mot vårt globale oppdrag. 

Menighetene i Den norske kirke vil, sammen med fellesskapet i Det lutherske verdensforbund, rette 

søkelyset mot sentrale verdier i vår lutherske arv ved fire temagudstjenester: 

 
27. august:         Nåden alene 
17.september:   Skaperverket er ikke til salgs 
15. oktober:       Frelsen er ikke til salgs 
19.november:    Mennesker er ikke til salgs 
 
Våre misjonsorganisasjoner jobber for disse verdiene hver dag og er avhengig av menighetenes 

støtte til misjonsprosjektene. 

Eksempler på dette arbeidet:  

Trosfrihet – frihet til både å velge og dele sin tro 

Kamp mot menneskehandel – for menneskers verdighet og rettigheter 

Grønne misjonsprosjekt 

Vi oppfordrer alle menighetene i Den norske kirke til å gi et særskilt offer til menighetens 

misjonsprosjekt  (eller til et annet av SMM-organisasjonenes prosjekter se kirken.no/smm) på en av 

de fire temagudstjenestene. 

Vi bringer også videre ideen om å invitere representanter fra den misjonsorganisasjonen menigheten 

samarbeider med, til å bidra ved en av gudstjenestene. 

Slik konkretiserer vi tematikken, løfter opp vårt globale ansvar og gjør en konkret forskjell for vårt 

medmenneske. 

Kirken kaller alltid til tro. Kirken kaller alltid til tjeneste. 

Å dele tro og formidle Guds grenseløse nåde i Jesus Kristus setter oss fri til å være en neste. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Preses Helga Haugland Byfuglien 

Leder av hovedkomiteen for reformasjonsmarkeringen i Den norske kirke. 
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Til kyrkjelydane i Den norske kyrkja 

 

Oppmoding om eit særskilt misjonsoffer i høve 

reformasjonsmarkeringa 

I 2017 markerar Den norske kyrkja at det er 500 år sidan reformasjonen. Det er eit fint høve til å 

samlast om kjerna i vår tru, løfte blikket og rette det utetter mot vårt globale oppdrag. 

Kyrkjelydane i Den norske kyrkja vil, saman med fellesskapen i Det lutherske verdsforbundet, rette 

søkelyset mot sentrale verdiar i vår lutherske arv med fire temagudstenester: 

 
27. august:        Nåden aleine 
17.september:  Skaparverket er ikkje til sals 
15. oktober:      Frelsa er ikkje til sals 
19.november:   Menneske er ikkje til sals 
 
Våre misjonsorganisasjonar arbeider for desse verdiane kvar dag og er avhengig av støtte frå 

kyrkjelydane til misjonsprosjekta. 

Nokre døme på dette arbeidet:  

Trusfridom – fridom til både å velje og dele si tru 

Kamp mot menneskehandel – for menneskes verdighet og rettigheter 

Grøne misjonsprosjekt 

Vi oppmodar alle kyrkjelydane  i Den norske kyrkja til å gi eit særskilt offer til kyrkjelyden sitt 

misjonsprosjekt  (eller til eit anna  av SMM-organisasjonane sine prosjekt sjå  kirken.no/smm) på ei 

av dei fire temagudstenestene. 

Vi bringer og vidare ideen om å invitere representantar frå den misjonsorganisasjonen kyrkjelyden 

samarbeider med, til å bidra ved ei av gudstenestene. 

Slik blir tematikken konkret, vi løfter opp vårt globale ansvar og kan bety noko for vårt 

medmenneske. 

Kyrkja kallar alltid til tro. Kyrkja kallar alltid til teneste. 

Å dele tru og formidle Guds grenselause nåde i Jesus Kristus sett oss fri til å vere ein neste. 

 

Med venleg helsing 

 

Preses Helga Haugland Byfuglien 

Leiar av hovudkomiteen for reformasjonsmarkeringa i Den norske kyrkja. 
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