
Brevet sendes til menighetskontor, kirkeverger og proster.
Menighetskontoret bes sende nyhetsbrevet videre til hele staben og
menighetsrådsmedlemmer. Kirkeverger bes sende til sin stab. Takk!!

Se påmeldingslenke nederst for å få nyhetsbrevet direkte i innboksen ca. en gang i
måneden.

Fryd og glede! Hilsen fra
bispedømmerådslederen

Hilsen fra bispedømmerådslederen
Endelig! ENDELIG er vi i gang. Endelig kan vi klemme, delta i fellesskapet og sitte
tett. Endelig er livet normalt.
Endelig kan vi glede oss over å få være sammen igjen - på ordentlig, og få i gang
alt arbeidet som har ligget nede.

Og en liten tanke lurer: Blir alt som før? Kommer alle tilbake? Alle som møtte opp
på arrangementene før? Alle gode frivillige medarbeidere, som må delta for at
arbeidet skal blomstre? Alle som bidrar til å skape de gode møteplassene og det
gode felleskapet.

Jeg tror vi trygt kan si at uten frivillige stopper menighetsarbeidet. Så kanskje det
er nå frivilligheten skal feires, at det er nå det skal inviteres til fest, så takk og
glede kan overøses hver frivillig medarbeider. For de frivillige medarbeiderne er
helt nødvendige hvis vi skal klare å skape mer himmel på jord.
 
Hilsen Liv Heidrun Heskestad
leder, Stavanger bispedømmeråd

Ressurser til Allehelgen
Mange menigheter har lang og god
tradisjon med ulike samlinger
allehelgen, og det skjer mye over hele
bispedømmet. På Ressursbanken ligger
det bilder, mal til pressemelding,
plakter, some-innhold mm.  

Les mer

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/allehelgen/#na
https://www.facebook.com/stavangerbispedomme
https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://www.youtube.com/channel/UCLBvSbpBlvIUU4GA0gDhM5A


Stort behov for fosterhjem
Den norske kirke har signert en
ambassadøravtale om å synliggjøre
behovet for fosterhjem. Informasjon er
en viktig del av arbeidet. Her finner du
en artikkel til bruk i menighetsblad og
på nettsider.

Les mer

En hyllest til
menighetsbladet
Menighetsbladet er kirkens viktigste og
bredeste kommunikasjonskanal! Derfor
inviteres alle som lager bladet, frivillige
og ansatte, til en festkveld med
inspirasjon, fellesskap og god mat.

Les mer

Hauge-festival 19.-21.
november
Vi markerer 250 års-jubileet for Hans
Nielsen Hauge med tre dagers festival.
Det blir fagdag på VID, byvandring og
seminar i Stavanger sentrum og
Haugefest i St. Petri kirke med mange
spennende gjester.

Les mer

Kirken har fått ny
profilmanual
Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å
bygge gjenkjennelse og troverdighet. En
felles designmanual gir hjelp til å bruke
Den norske kirkes visuelle profil riktig.
Legg siden inn som bokmerke!

Les mer

Høstfester i
inkluderingsarbeidet
"Lenge har jeg savna deg min venn. Nå
er du her igjen, nå er jeg her igjen!"
sang deltakerne på høstfest i
inkluderingsarbeidet. Stor
gjensynsglede preget arrangementene i
både Nord- og Sørfylket.

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/kirken%20er%20ambassad%25C3%25B8r%20for%20fosterhjemsarbeidet/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/en%20hyllest%20til%20menighetsbladet/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/hans%20nielsen%20hauge%20250%20%25C3%25A5r/haugefestival%2019-21%20november/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/design/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/varme%20og%20glade%20h%25C3%25B8stfester/


MÅNEDENS GLADSAK  Det
ble pris til KAOS-kirken!
Randaberg menighet fikk
Trosopplæringsprisen for KAOS-kirken. –
Gjennom kreativ og aktiv deltakelse blir
barn, unge og voksne inkludert i tiltaket
fra start til slutt, sa juryen.

Les mer

Samlinger, kurs og andre høydepunkt 

Visitas i Gausel menighet
26.-31. oktober: Les mer her
 
Møte i Stavanger bispedømmeråd
4. november. Innkalling kommer her
 
Ungdomstinget
6.-7. november. Les mer her
 
Søndag for forfulgte
14. november. Les mer her
 
Nettverkssamling for kvinner som er prester, teologer eller studenter
17. november kl. 10-14: Les mer her 
 
Visitas i Varhaug sokn
17.- 21. november. Les mer her
 
Haugehelg i anledning 250 års-jubileet
19.-21. november: Les mer her 
 
Festkvelder for menighetsbladredaksjoner
24. og 25. november. Les mer her
 
Visitas Suldal sokn
30. november-5. desember. Les mer her
 

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

Fikk du med deg disse sakene fra nettsidene våre?

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/kaos-kirken%20fikk%20trosoppl%25C3%25A6ringsprisen/
https://gausel-menighet.no/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/om-bispedomme/bispedommeradet/innkallinger/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/ungdomstinget/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/s%25C3%25B8ndag%20for%20de%20forfulgte/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/kvinnenettverkssamling%202021/
https://www.haa.kyrkja.no/Kyrkjelydane/Varhaug-kyrkjelyd
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/hans%20nielsen%20hauge%20250%20%25C3%25A5r/haugefestival%2019-21%20november/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/en%20hyllest%20til%20menighetsbladet/
https://suldal.kyrkja.no/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/


– Et større
perspektiv
I slutten av september
møttes over 100
kirkeansatte som jobber
med trosopplæring til
fellesskap, inspirasjon og
påfyll.
 
Les mer her

Prostebytte i
Sandnes
Tom Krager er innsatt som
ny prost i Sandnes prosti. I
gudstjenesten 3. oktober
ble Ludvig Bjerkreim
takket av etter 13 år som
prost.
 
Les mer her

Tur til Solgården
2022
Det er med stor glede
inkluderingsarbeidet i
Stavanger bispedømme
kan invitere til ferie- og
kirkefellesskapstur! 
 
Les mer her

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://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/trosoppl%25C3%25A6ringsforum%202021/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/innsettelse%20og%20avskjed%20med%20prost%20i%20sandnes/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/tur%20til%20solg%25C3%25A5rden%202022/
https://pub.dialogapi.no/s/053a8256-8b78-40de-9812-4c4315ffff4c
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/b69b2e47-9fcc-4f24-bdee-fc4ffeafc677/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:post.kirkeradet@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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