
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.

O jul med din glede! Hilsen fra biskop Anne Lise

Julestemningen, julefølelsen – hvor sitter den? Hvordan tar vi vare på
evnen vår til å føle og oppleve? "Bare følelser", sier vi av og til,
nedlatende. Men Gud kan bruke følelsene for å møte oss.
 
For mange er det denne jula en jobb å hente fram gleden. Nye restriksjoner
rundt både hverdag og høytid kan gi følelse av mismot og engstelse.
 
Bakom og i Den store julefortellingen,  er også de tøffe vilkårene for
menneskeliv til stede. Den hellige familien fant ikke husrom noe sted, en maktsyk
konge ble redd for egen posisjon. Jesus ble født inn i denne verden.
 
Jesus forkynte og viste med alt han gjorde at Gud er glad i mennesker, at Gud
er kjærlighet, at Gud vil frihet og likeverd: ingen er for liten, ingen for fattig eller
for syk eller for skitten eller for dårlig på skolen. Arven fra Jesus er en stadig
utfordring: Gud kan bruke følelser for å få oss i tale. Men vi stopper ikke i
stemningen. Ikke hvis vi vil ta juleevangeliet på alvor.
 
Kjære kirkefolk, kjære medmennesker: Vi står i en ubrutt rekke av
mennesker som har båret og bærer arven fra Jesus videre. Det skjer med
engasjement og følelser, og aller mest ved å prøve å leve sånn som Jesus har vist.
 
Hent fram julestemningen på tross av mildvær og regn, innstramminger og
ytre rammer. Let etter juleglede i egen hverdag og høgtid. Og takk Gud for den
kjærligheten som bærer oss gjennom alt.
 
Med ønsker om en velsignet jul
Anne Lise Ådnøy
biskop

https://www.facebook.com/stavangerbispedomme
https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://www.youtube.com/channel/UCLBvSbpBlvIUU4GA0gDhM5A


Å kommunisere kirkejula
Når forutsetninger og rammer stadig
endres, blir det desto viktigere å ha
oppdatert og tydelig informasjon om
hvordan julefeiringen blir i menigheten.
Her er en huskeliste, i foreslått prioritert
rekkefølge.

Les mer

Nytt digitalt
varslingssystem 
Både ansatte, frivillige og medlemmer
har rett til å varsle i Den norske kirke.
Kirkerådet har inngått avtale med
leverandør av et digitalt
varslingssystem. Det er gratis for
fellesråd som ønsker å være med på
løsningen.

Les mer

Valg av leder og nestleder i
bispedømmerådet
Tirsdag ble Liv Reidun Heskestad
gjenvalgt som leder i Stavanger
bispedømmeråd, og Thor Magne Seland
ble gjenvalgt som nestleder.

Les mer

Ny prost i Dalane prosti
Sokneprest i Egersund menighet, Ingun
Stokstad Barane, er tilsatt som ny prost
i Dalane prosti etter Kåre Erling Mjølhus.
– Jeg gleder meg, sier Stokstad Barane.

Les mer

MÅNEDENS GLADSAK
Årets nydelige julefilm
Se julevideoen fra Den norske kirke her!
2021 har vært et mørkt år for mange,
men lyset vil overvinne mørket. I jula
tenner vi lys for alle vi er glade i, for alle
vi har mistet, for alle ensomme og for
Jesus som kom til jorden. 

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/for-medarbeidere/kommunikasjon-og-kirke/%25C3%25A5%20kommunisere%20kirkejula/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/nyheter/nyhetsartikler/digitalt-varslingssystem-i-den-norske-kirke/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/valg%20av%20leder%20og%20nestleder%20i%20bisped%25C3%25B8mmer%25C3%25A5det/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/ingun%20stokstad%20barane%20tilsatt%20som%20prost%20i%20dalane/
https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/hellige-natt-2021-julevideo/


Samlinger, kurs og andre høydepunkt 

(Med forbehold om mulighet for gjennomføring ihh. smittevernrestriksjoner.)
 
Rådsledersamlingen 2022 
21.-22. januar. DENNE ER UTSATT. Mer informasjon kommer.
 
Teologi til folket
26. januar. Les mer her
 
Pilegrimsforum: Samarbeids langs pilegrimsveien
29. januar. Les mer her
 
Kurs om trosspråk
11.-12. februar. Les mer her
 

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

Fikk du med deg disse sakene fra nettsidene våre?

Arvid Kaspersen
ordinert til diakon
Søndag var en flott og
høytidelig dag i Utstein
kloster kirke, da Arvid
Kaspersen ble ordinert til
diakon. 
 
Les mer her

Godt møte med
Suldal 
– Eitt ord samlar alt eg vil
seia etter denne veka:
Takk! Sokna i Suldal har
vist seg frå si beste side.
sa biskop Anne Lise Ådnøy
etter visitasen.
 
Les mer her

Givende
julegaveaksjon 
For mange er julen med å
forsterke utenforskap og
økonomisk
utilstrekkelighet. Derfor
har flere menigheter
julegaveaksjoner.
 
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 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/teologi%20til%20folket/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/pilegrimsforum/
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/arvid%20kaspersen%20vigslet%20til%20diakon/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/visitas%20i%20suldal/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/hjerte%20for%20bydelen/
https://pub.dialogapi.no/s/053a8256-8b78-40de-9812-4c4315ffff4c
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/00d2c9f3-8a72-4c14-a4c0-1b3f6d374478/%5Bunsubscribe_link%5D


stavanger.bdr@kirken.no
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