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

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

Arien «How beautiful are the feet» fra Händels Messias er en av adventstidens
vakreste musikalske perler. Sist uke lød den i Gand kirke, og framover mot jul
sikkert flere andre steder i bispedømmet. På festen for menighetsbladredaksjoner
i kirken dagen etter, snakket sokneprest Astrid Harbo om ordene fra Jesaja som
siteres i arien:
Hvor vakre de er der de løper over fjellene, 
føttene til den som bringer bud,
forkynner fred, bringer godt budskap,
forkynner frelse, og sier til Sion:
«Din Gud er konge!»
Å bringe godt budskap til de tusen hjem er det ikke bare menighetsbladene som
gjør. Som frivillige og ansatte medarbeidere i kirken er vi alle med å kommunisere
det gode budskap, uavhengig av stilling og rolle. Midt i alt som skjer i adventstida,
håper jeg budskapet om fred når fram, også til deg. Tusen takk for det viktige
kommunikasjonsarbeidet du gjør, der du er! 
 
Hilsen kommunikasjonsrådgiver ved bispedømmekontoret
Tove Marie Sortland
PS: Her kan du høre arien på Spotify og få 2 minutters nydelig pusterom.

2,7 millioner til 98
prosjekter
Etter at Stavanger bispedømmeråd lyste
ut tilskuddsmidler for 2022, kom det inn
147 søknader på til sammen 9,6
millioner kroner. – Vi er imponerte over
kreativiteten og stå-på viljen, sier
stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes.

Les mer

https://open.spotify.com/track/28RJiD1Wkf151lCP56hBxQ?si=1d20a48d158a4e05
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/utdeling%20av%20prosjektmidler%202022/
https://www.facebook.com/stavangerbispedomme
https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://www.youtube.com/channel/UCLBvSbpBlvIUU4GA0gDhM5A


Nytt Ungdomsråd på plass
Det er valgt et nytt Ungdomsråd i
Stavanger bispedømme! Rådet ser fram
til å arbeide videre med sakene som ble
behandlet på Ungdomstinget, og å ha
samtaler med biskop og
bispedømmeråd.

Les mer

Del julearrangementene på
Skjerikirken!
Skjerikirken.no samler alle kirkens
arrangementer på ett sted. Nå
synkroniserer den også med
Medarbeideren og Kardinal. Les om
hvordan menighetens advents- og
julearrangementer kan bli synlige for
flere!

Les mer

Inspirasjon og påfyll for
rådsledere
Bispedømmerådet og Kirkevergelaget
inviterer alle rådsledere,
administrasjonsledere og kirkeverger til
felles samling 21.-22. januar. 

Les mer

Teologi til folket
VID Misjonshøgskolen inviterer for
femte gang til Teologi til folket. Dette er
en møteplass for Bibel, tro og tanke
som samler folk fra hele regionen. I
januar og februar foreleser Jostein Ådna
om "Bibelen Jesus og apostelene leste".

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/nytt%20ungdomsr%25C3%25A5d%20er%20klare%20til%20innsats/
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2021/skjerikirken/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/r%25C3%25A5dsledersamling/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/teologi%20til%20folket/


Få med deg årets
adventskalender!

Hver dag i desember kan du treffe en
kirkelig medarbeider, frivillig eller
ansatt, som viser fram sin
favorittjulepynt. Hvor? På
Instagramkontoen "KirkeniRogaland",
der det også hver uke trekkes en heldig
vinner blant kontoens følgere.

Les mer

MÅNEDENS GLADSAK
Kjekke feiringer av
menighetsbladet
– Jeg har fått mot og inspirasjon til å
fortsette, var tilbakemeldingen fra en
mangeårig frivillig medarbeider etter
takkefest for menighetsbladredaksjoner.

Les mer

Samlinger, kurs og andre høydepunkt 

Visitas Suldal sokn
30. november - 5. desember. Les mer her
 
Møte i Stavanger bispedømmeråd
14. desember. Les mer her
 
Rådsledersamlingen 2022
21.-22. januar. Les mer her
 
Pilegrimsforum: Samarbeids langs pilegrimsveien
29. januar. Les mer her
 

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

Fikk du med deg disse sakene fra nettsidene våre?

https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/kjekke%20menighetsbladfester
https://suldal.kyrkja.no/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/om-bispedomme/bispedommeradet/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/r%25C3%25A5dsledersamling/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/pilegrimsforum/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/


Samlet
kvinnenettverket
På nettverkssamling for
kvinner som er prester,
teologer og studenter, ble
samtalen om
arbeidsmiljøet for kvinner
startet.
 
Les mer her

– Folk er glade i
kyrkja 
– Det som har slått oss er
kor sterkt folkekyrkja står,
konstaterte biskopen etter
ei veke på Varhaug og
Vigrestad.
 
Les mer her

Fest og fellesskap
på UT
Siden Ungdomstinget ble
avlyst i fjor, var det ekstra
kjekt å kunne ønske 25
delegater fra hele
Rogaland velkommen til
Ungdomsting.
 
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/samling%20i%20kvinnenettverket/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/visitas%20i%20varhaug/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/ungdomstinget%202021/
https://pub.dialogapi.no/s/053a8256-8b78-40de-9812-4c4315ffff4c
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/dd72fd3e-947d-4626-9a26-455101978e6b/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:post.kirkeradet@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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