
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.

En feiring av frivilligheten! 

Utrolige ting kan skje med begeistring som drivkraft! Begeistring
beveger, skaper forandring og bidrar til utvikling. Derfor er det så fint at
vi i 2022 skal få feire Frivillighetens år.
 
Det er mange som er frivillige i kirken –  i et mangfold av oppgaver. Det er det all
grunn til å feire! Over 3,5 millioner nordmenn er medlemmer i kirken. For et
utgangspunkt! Ambisjonen er at alle opplever at de er en del av kirken og hører
til. Hva vil skje da? Vi ønsker at flere kan finne sin plass i kirken.
 
Det gir glede og motivasjon  å høre de gode historiene om de positive møtene
som frivilligheten skaper mellom ulike mennesker. Vi ser fram til å løfte fram det
meningsfulle i det frivillige arbeidet, og høre alle de gode erfaringene om at
arbeidet betyr noe og utgjør en forskjell.
 
I Stavanger bispedømme er vi takknemlige for og helt avhengige av en stor,
frivillig innsats i kirken. Erfaring viser at når situasjonen engasjerer nok og
bevisstheten om behovet er der – så melder folk seg. Menighetenes møte med
flyktningkrisen for fem år siden og koronakrisen nå, viser at frivilligheten
blomstrer når behovene er tydelige. 
 
Frivillighetens år er en god mulighet til å ta imot nye og flere frivillige
medarbeidere. Det betyr også at av vi som kirke må være tydelige på at det er
rom for nye frivillige hos oss, og ta vel imot dem som vil være med på laget.
 
Les om Frivillighetsåret 2022 og finn ressurser her på nettsidene våre.
 
På vegne av arbeidsgruppen for frivillighet i Stavanger bispedømme
Asbjørn Finnbakk, diakonirådgiver

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/frivillighets%25C3%25A5ret%202022/
https://www.facebook.com/stavangerbispedomme
https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://www.youtube.com/channel/UCLBvSbpBlvIUU4GA0gDhM5A


Bispedømmerådets
høringssvar om kirkelig
organisering 
Høringssvarene om ny kirkelig
organisering er nå til behandling i
Kirkerådet. Over 1200 svar har kommet
inn. Stavanger bispedømmeråd kom
fram til et samlet høringssvar, etter
grundige og gode samtaler.

Les mer

En ettåring i menigheten?
Stavanger bispedømme og VID
samarbeider om et nytt tilbud knyttet til
ettåringstjeneste i lokalmenigheter i
bispedømmet. Kanskje er  dette en god
ide for din menighet?

Les mer

Ressurser til
åpenbaringstiden
Åpenbaringstida er Den norske kirkes
særlige misjonstid. Her finner du forslag
til markeringer i menigheten og
prekenknagger til søndagene.

Les mer

MÅNEDENS GLADSAK  13-
20 har startet opp i
Haugesund
Tirsdag åpnet ordfører Arne-Christian
Mohn samtaletilbudet 13-20 i
Haugesund. – Vi ønsker å være
ungdommenes medvandrere, sa
diakonimedarbeider og leder Oddbjørg
Øygarden. 

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/h%25C3%25B8ringssvar%20om%20kirkelig%20organisering/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/ett%25C3%25A5ring%20i%20kirken/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/nyheter/nyhetsartikler/%25C3%25A5penbaringstida%202022/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/samtaletilbudet%2013-20%20%25C3%25A5pnet%20i%20haugesund/


Samlinger, kurs og andre høydepunkt 

(Med forbehold om mulighet for gjennomføring ihh. smittevernrestriksjoner.)
 
Pilegrimsforum: UTSATT pga smittesituasjonen
29. januar. Les mer her
 
Teologi til folket
2. februar. Les mer her
 
Kurs om trosspråk
11.-12. februar. Les mer her
 
Visitas i Visitas Ølen og Bjoa, Vikedal, Imsland og Sandeid
6.-13. mars
 

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

Fikk du med deg disse sakene fra nettsidene våre?

Pandemien og de
unge
– Det er ikke greit at
barns- og unges psykiske
helse er i spill fordi vi som
samfunn ikke har bygd
opp en forsvarlig
helsetjeneste på dette
feltet, skriver biskop Anne
Lise Ådnøy i denne
kronikken. 
 
Les mer her

– Dagen minner oss
om våre etiske
forpliktelser
Yemane-dagen løfter fram
ureturnerbare asylsøkere
og statsløse flyktninger.
Biskopene ber regjeringen
gjøre mer for disse, men
blir ikke hørt.
 
Les mer her

Ny
inkluderingsrådgiver
– Kirken blir ikke hel før vi
har alle med, sier fersk
inkluderingsrådgiver ved
bispedømmekontoret
Øyvind Tjelle. Han startet i
jobben 3. januar, og tar
over etter Leif Johannes
Netland.
 
Les mer her

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/pilegrimsforum/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/teologi%20til%20folket2/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/kurs%20om%20trosspr%25C3%25A5k/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/pandemien%20og%20de%20unge/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/yemane-dagen/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/%25C3%25B8yvind%20tjelle%20er%20ny%20inkluderingsr%25C3%25A5dgiver/


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 

stavanger.bdr@kirken.no

https://pub.dialogapi.no/s/053a8256-8b78-40de-9812-4c4315ffff4c
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/16f06dfb-91bb-4ac1-a059-b04a463f7fd4/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:post.kirkeradet@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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