
Brevet sendes til ansatte i menighetene og menighetskontor.
Menighetskontoret bes sende nyhetsbrevet videre

til rådsmedlemmer og gjerne frivillige medarbeidere!
Se lenke nederst hvis du har fått brevet videresendt og ønsker det rett i innboksen.

Mykje godt arbeid gjort i eit krevande år

Årsrapporten frå 2021 er ei forteljing frå nok eit pandemi-år. Ordinær drift og
utvikling blei igjen erstatta av krisehandtering og smitteverntiltak. Aktivitetar
måtte finna nye former eller gå på nødbluss. Likevel er det fleire ting å gleda seg
over i resultata frå fjor.
 
Prostar melder likevel om imponerande omstillingsevne blant dei tilsette.
Denne evna har nok ofte gått saman med ei kjensle av at året ikkje har vore
enkelt, men ein har stått på likevel. «Gjenåpningen førte til en enorm aktivitet i
menighetene. Ikke minst krevde gjennomføring av utsatte konfirmasjoner og
oppstart av nye konfirmantkull mye av de ansatte. Mye energi gikk til å glede seg
over tilbakevendte muligheter samtidig som «normal drift» skulle på plass på et
øyeblikk.»
 
Eit viktig resultat frå 2021 er at trusopplæringa har stått sterkt gjennom
pandemien. Oppslutninga i prosent er nærast den same som før. Kyrkjelydane har
gjort eit flott arbeid, med å nytta periodar med opning for arrangement og finna
nye former for kontakt i dei periodane vanlege tiltak ikkje har vore moglege.
 
Frå bispedømmerådsleiar Liv Heidrun Heskestad og biskop Anne Lise Ådnøy si
innleiing til årsrapporten for 2021
 
Her kan du lesa meir om rapporten

Hva kan menighetene gjøre
for flyktninger fra Ukraina?
– Vi utfordrer alle menigheter til å ta
opp om det er noe de kan bidra med,
skriver biskopen og diakonirådgiver i
brev til menighetene.

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/%25C3%25A5rsrapport%202021/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/hva%20kan%20menighetene%20gj%25C3%25B8re%20for%20flyktninger%20fra%20ukraina/
https://www.facebook.com/stavangerbispedomme
https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://www.youtube.com/channel/UCLBvSbpBlvIUU4GA0gDhM5A


– Fantastisk å få være
frivillig her

En gjeng frivillige medarbeidere legger
ned stor innsats for at Utstein
Pilegrimsgård skal være et godt sted å
komme til. Nå trengs flere med på laget.
Stadig flere vil besøke det vakre retreat-
stedet.

Les mer

Eit perlekjede av kyrkjer og
folk
– Me har vore på ei festreise! Skinande
fjellsider, kyrkjer og menneske har lyst
opp dagane, sa biskop Anne Lise Ådnøy
etter meir enn ei veke på besøk i sokna
i Ølen, Bjoa, Sandeid, Vikedal og
Imsland.

Les mer

Fredrik øver til å bli prest
Fredrik Bråttvik er en av sju
prestestudenter som har praksis i
bispedømmet fram til påske. Søndag
hadde han sin andre dåp. – Det er alltid
litt spennende med plasseringer og
sånt, men det gikk fint!

Les mer

MÅNEDENS GLADSAK: Flott
film om flinke vaktmestre
 – Dette gir guts og glede og er en ære
å få jobbe med! sier en av de ansatte i
en ny film om vaktmesterne i Stavanger
kirkelige fellesråd. 

Se filmen her

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/frivillige%20medarbeidere%20p%25C3%25A5%20utstein%20pilegrimsg%25C3%25A5rd/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/visitas%20i%20vindafjord/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/fredrik%20%25C3%25B8ver%20til%20%25C3%25A5%20bli%20prest/
https://www.facebook.com/kirkeneistavanger/videos/499662688320745


Samlinger, kurs og andre høydepunkt 

Pilegrim for en helg
1. april. Les mer her
 
Kan vi ha klimahåp?
5. april. Les mer her
 
Misjonsorganisasjonenes plass i kirkebildet
20. april. Les mer her
 
Rådsledersamling
6.-7. mai. Les mer her
 
Skrivekurs for menighetsblad
24. mai. Les mer her
 
Nytilsattdag for alle ansatte
3. juni. Les mer her
 
Medarbeiderdag for bispedømmet
1. september. Les mer her

Her kan du se hele kalenderen på www.kirken.no/stavanger.

Nyhetsbrevet sendes til ansatte, folkevalgte, frivillige og andre interesserte. Har
du fått det videresendt, kan du melde deg på nyhetsbrevet i dette skjemaet.

 
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/pilegrim%20for%20en%20helg/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/kan%20vi%20ha%20klimah%25C3%25A5p/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/misjonsorganisasjonenes%20plass%20i%20kirkebildet/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/r%25C3%25A5dsledersamling2/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/skrivekurs%20for%20menighetsblad/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/nytilsatt-dag%20for%20alle%20i%20bisped%25C3%25B8mmet/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/medarbeiderdag/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/
https://pub.dialogapi.no/s/053a8256-8b78-40de-9812-4c4315ffff4c
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/76c86362-89cf-408e-ab25-d5474d3141a5/%5Bunsubscribe_link%5D


stavanger.bdr@kirken.no
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