Globale, diakonale og misjonale

merkedager i 2023

Finn inspirasjon og ressurser til gudstjeneste, trosopplæring og lokale
arrangement på ressursbanken.no/merkedager, eller på nettsidene nedenfor.
Bruk gjerne www.bærekraftsboka.no gjennom året.
Ressursene er verktøy som kan realisere visjonen om kirken som tjenende, misjonerende,
bekjennende og åpen. Ta med ressursarket i menighetens planlegging, velg og gjør slik det
passer lokalt!
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, fokus på misjon gjennom «Menighetens misjonsavtale»
og Skaperverkets dag er særlig viktige og utbredt.

Åpenbaringstiden (tiden fra nyttår til faste)

Kirkeuka for fred i Israel og Palestina

Bærekraftsmål: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 og 17.

Bærekraftsmål: 16, 17, med virkning for alle andre.

Økumenisk bønnemateriell

TV-aksjonen

Særlig fokus på misjon i forkynnelse, gudstjenester og
ulike arrangement. Styrking av menighetens
misjonsengasjement. www.kirken.no/smm

Bønner for og fra land og kirker i hele verden, nye
hver uke. Bønneuka for kristen enhet markeres vanligvis
tredje uka i januar. www.ressursbanken.no/merkedager

Vanligvis søndagsøndag i tilknytning til FNs fredsdag 21.
september. Global markering på initiativ fra Kirkenes
Verdensråd. www.kirkeukaforfred.no

Oktober, inntekten går i 2023 til Redd Barna.
Gudstjenestemateriell kommer på:
www.ressursbanken.no/merkedager

Samefolkets dag

Bærekraftsmål: 1, 2, 3 og 4 med flere.

6. februar. Ressurser finnes her: www.kirken.no/samisk

Søndag for de forfulgte

Fastetiden

Kirkens Nødhjelp tilrettelegger for en faste hvor diakonien
kommer tydelig til uttrykk og praksis i menighetene.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon markeres primært søndag
til tirsdag før palmesøndag: www.fasteaksjonen.no
Bærekraftsmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17.

Skaperverkets dag

Dato er valgfri, men kan knyttes til FNs miljødag 5. juni,
høsttakkefest eller diakoniens dag. www.gronnkirke.no
Bærekraftsmål: Særlig mål nr. 13, en forutsetning for
alle mål; også 7, 12, 14, 15, 16, 17, osv.

Sammen som kirke i hele verden

Fra Kristi Himmelfart til St. Hans kan menigheten
synliggjøre og styrke menighetens misjonsavtale
gjennom Sammen som kirke i hele verden aksjonen.
www.kirken.no/sammen

Andre søndagen i november (12. nov.), eller når det passer.
Kan kombineres med Global uke. www.stefanus.no
Bærekraftsmål: 16 og 8, 10, 17.

Global uke mot moderne slaveri

Vanligvis andre uka i november, (12.-19. november 2023)
fra søndag til søndag. Nasjonal tverrkirkelig markering på
initiativ fra Norges Kristne Råd. www.globaluke.no
Bærekraftsmål: 8, 4, 5, 10, 16 og flere andre.

Rettferdskonferansen

Arrangeres annethvert år. Neste gang i 2024.
Tverrkirkelig konferanse, del av nettverket The Justice
Conference. www.rettferdskonferansen.no
Bærekraftsmål: Særlig mål 8, 10,13, 16

Adventstid og jul

Kirkens Nødhjelps ressurser til menighetsblad og
takkoffer julaften finnes her:
www.kirkensnodhjelp.no/om-oss/for-kirkene/advent-og-jul/

