
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.

Bli med på kampanjen #konfirmantene

Det er grønn vår, lysere dager og konfirmasjonstid.
 
Lykke til og signa arbeidsdager til dere som har vårkonfirmasjoner! For den
enkelte konfirmant kan det bety mye å bli møtt og sett av en voksen. Som kirke
får vi være med å vise ungdommene en større sammenheng, et godt fellesskap
og en himmel over livet.  
 
Tiden er også inne for å invitere neste kull til kirkelig konfirmasjon! Kampanjen
#konfirmantene fremhever fellesskapet i konfirmanttiden i en kanal der
ungdommene allerede er: TikTok. I fjor fikk emneknaggen 4,2 millioner visninger!
Alle som kjenner konfirmasjonstiden i kirken, kan være med å vise og fortelle.
Her på Ressursbanken kan du se en fin film for medarbeidere om kampanjen. Her
finner du også flere gode kommunikasjonsressurser til arbeidet med
konfirmasjon.
 
Lykke til! 
 
Hilsen
undervisningsrådgiver Gunn Heidi Dybdahl og kommunikasjonsrådgiver Tove
Marie Sortland

En festuke og restart etter
pandemien 
– Takk for at dere finnes her, klare til å
være fellesskap, feire gudstjeneste og
romme livet i Bekkefaret på ulike måter,
sa biskop Anne Lise Ådnøy etter en fin
uke i Bekkefaret menighet.

Les mer

https://ressursbanken.kirken.no/konfirmasjon#na
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/visitas%20i%20bekkefaret/
https://www.facebook.com/stavangerbispedomme
https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://www.youtube.com/channel/UCLBvSbpBlvIUU4GA0gDhM5A


Gleder seg til å lytte og
lære

Anita Skretting er ny rådgiver for
trosopplæring i Stavanger bispedømme.
– Jeg gleder meg til å møte
menighetene og bli kjent med de som
jobber i trosopplæringen, sier den
erfarne kateketen.

Les mer

Håkon Gullvåg-utstilling i
St. Petri kirke 
Utstillingen «Den bibelske syklus» av
Håkon Gullvåg åpnet i mars i St. Petri
kirke i Stavanger. De store bildene
preger kirken på en helt spesiell måte,
og kan oppleves fram til over
sommeren. 

Les mer

Avskjed og innsettelse i
Egersund 
 – Du har vært et utpreget Ja-menneske.
Takk for det! sa biskopen da prost Kåre
Mjølhus ble takket av, og ny prost Ingun
Stokstad Barane ble ønsket varmt
velkommen.

Les mer

Bønn om fred på 8 språk 
Krig, politisk uro, sult og urettferdig
fordeling av verdens goder gjør at
mennesker stadig tvinges på flukt for
sine liv eller i håp om å finne et bedre
liv og en tryggere framtid. Utstein
Pilegrimsgard har laget en enkel bønn
om forsoning og fred på flere språk.

Bønnene finner du her

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/anita%20skretting%20ny%20trosoppl%25C3%25A6ringsr%25C3%25A5dgiver/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/h%25C3%25A5kon%20gullv%25C3%25A5g-utstilling%20i%20st.%20petri%20kirke/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/avskjed%20og%20innsettelse%20i%20dalane/
https://www.utstein-horisont.no/


Samlinger, kurs og andre høydepunkt 

Rådsledersamling
6.-7. mai. Les mer her
 
Møte i bispedømmerådet
23. mai. Les mer her
 
Kystpilegrimskonferansen 2022
19.-20. mai. Les mer her
 
Skrivekurs for menighetsblad
24. mai. Les mer her
 
Nytilsattdag for alle ansatte
3. juni. Les mer her
 
Møte i bispedømmerådet
8. juni. Les mer her
 
Vår dag: Kirkens feiring av frivilligheten
12 juni. Les mer her
 
Medarbeiderdag for bispedømmet
1. september. Les mer her
 
Temagudstjeneste om frivillighet
23. oktober. 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/kalender-stavanger-bispedomme/r%25C3%25A5dsledersamling2/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/om-bispedomme/bispedommeradet/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/kystpilegrimkonferansen%202022/
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/om-bispedomme/bispedommeradet/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/v%25C3%25A5r%20dag/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/medarbeiderdag/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/temagudstjeneste%20om%20frivillighet/
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/c8becb66-1ea9-46bb-9233-cbc88259344f/%5Bunsubscribe_link%5D


stavanger.bdr@kirken.no
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