
Inspirasjonsdager for misjon,  
internasjonalt engasjement  

og forvalteransvar 
 

22. til 24. mars 2019 i Bodø 

Velkommen til Inspirasjonsdager for misjon,  
internasjonalt engasjement og forvalteransvar 

 
Dette er for frivillige og ansatte: menighetsrådsmedlemmer, KN-kontakter, misjons-
kontakter, miljø og grønne menighets kontakter, diakoner, trosopplærings arbeidere, kate-
keter, prester og alle andre som er opptatt av disse spørsmålene. 
 

Hovedtema 
«Sier bibelen noe til oss om miljø og rettferdsarbeid?» - Hva er rettferdsengasje-
ment? Hvordan er vår kristne praksis?  Er dagens misjonsarbeid et bidrag til dette? Forplik-
ter det oss som menigheter og enkelt personer lokalt og globalt?  Rådgiver i NMS Global 
Ragnhild Mestad tar oss inn i temaet. 
 

Kirke til kirke, menighet til menighet 
Misjon og internasjonal arbeid som drives i kirka er broer til kristne i andre land. Vi har med 
oss leder i Mellomkirkelig råd, «kirkas utenriksminister» prost Kristine Sandmæl til å fortelle 
oss mer om dette. 
 

Misjonale menigheter? 

Biskop Ann-Helen utfordrer oss på temaet. 

Verksted 
Hvordan aktiviserer vi menigheten i Rettferds, misjons og internasjonalt arbeid. Vi hører fra 
andre menigheter hvordan de gjør det. Og spør hva kan vi få til hos oss?  Hva er kontakt 
arbeid KN/misj/grønn men?  Forhold til MR, stab og planer. Gruppearbeid: UseYourTalent 
metode for case: Min menighet nå. Tenke sammen. 
 

Orienteringer 
Det blir egne orienteringer fra Kirkens nødhjelp om fasteaksjonen 2019, fra misjonsorgani-
sasjonene om aktuelt 2019 og om grønne menigheter. 
 

Misjonsgudstjeneste 
Søndag blir det misjonsgudstjeneste og feiring av Maria budskapsdag. Biskopen taler, pike-
koret og representanter fra misjonsorganisasjonene er med. Kirkekaffe. 
 

Disse blir også med: 
Regionskoordinator for KN Kjersti Kvammen, ressursgruppa for miljø, forbruk og rettferd, 
SMM-utvalget i bispedømmet, misjons og diakoni rådgiverne på bispekontoret. 
 

Det er i Bodø det skjer denne helga! 
 

Arrangør: 

 



Velkommen til Inspirasjonsdager for Misjon,  
internasjonalt engasjement og forvalteransvar 

 

Program: 

Fredag 22. mars    
18:00 Velkomst og kveldsmat  
19:00 Tema: «Fra kirke til kirke; menighet til menighet, om kirkas  
  internasjonale engasjement»  ved leder i mellomkirkelig råd prost  
             Kristine Sandmæl  
21:00 Kveldsliturgi   
    
Lørdag 23. mars    
09:00 Tema: «Sier bibelen noe til oss om miljø- og rettferdsengasjement?»  
  Forplikter det oss som menigheter og enkelt personer lokalt og globalt?  
  Er dagens misjonsarbeid et bidrag til dette?  
  Hvordan er vår kristne praksis?/Hva er tro og praksis i dag?  
  Ragnhild Mestad, fagrådgiver i NMS/global som har jobbet mye med  
  misjon og miljø 
    
10:00 Respons og diskusjon i grupper med fokus på arbeidet i menighetene  
11:30 Lunsj   
12:30 «Misjonale menigheter?» Biskop Ann-Helen  
 

14:00 Verksted Hvordan aktiviserer vi menigheten i Rettferds, misjons  
  og internasjonalt arbeid? Vi hører fra andre menigheter hvordan de 
gjør    det.  Og spør hva kan vi få til hos oss?   
  Hvordan kan vi knytte kontakter mellom menighetene og KN og misjons  
  organisasjonene. Hvordan skaper vi bevissthet om å være grønne  
  menigheter?   
  Gruppearbeid: UseYourTalent metode for case: Min menighet nå.  
  Tenke sammen.  
16:00 Middag   
17:00 Informasjon fra misjonsorganisajonene, KN/Fasteaksjonen, klimapilegrim 
  og om grønne menigheter  
    
19:00 Misjonskveld   
   
Søndag 24. mars    
09:30 Gudstjeneste-forberedelse og felles kirkegang  
  
11:00 Misjonsgudstjeneste på Mariabudskapsdag med biskopen og flere 
  
 

Tid og sted: 
Stedet er Bodø domkirke 
Oppstart fredag kl 18:00 avsluttning ca kl 13:00 søndag 
Overnatting: De som trenger overnatting får det i private hjem, 
Pris: kr 600 med overnatting, kr 400 uten overnatting. 
Dersom en heller ønsker overnatting på hotell har vi avtale med Skagen hotell i Bodø 
Dobbeltrom her koster Dobbeltrom 645,- per natt, Enkeltrom 645,- per natt. De som øns-
ker hotell må være raskt ute, vi har begrensa med reservasjoner. 

Frokost er inkludert i prisen. Rommet bestilles direkte på hotellet, møte avgift kommer i 
tillegg. 

Påmelding på Checkin: https://www.checkin.no/event/17698/inspirasjonsdager-for-
misjon-internasjonalt-engasjement-og-forvalteransvar 
 

Påmeldingsfrist: 27. februar 
 

Kontakt:  
BRITA BYE     TLF 75 54 85 64   e-post: bb698@kirken.no  
BERNT AANONSEN    TLF 958 78 967  e-post: ba442@kirken.no  

mailto:ba442@kirken.no
mailto:ba442@kirken.no

