
 
Invitasjon til å være med på Kirkeuka for fred i Palestina og Israel: 

«Bygg fred, ikke murer» 
 

Kirkenes Verdensråd inviterer menigheter og kirkelige organisasjoner over hele verden til å 

være med på Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.  I Norge er det en rekke organisasjoner 

som samarbeider om Kirkeuka. Disse inkluderer KFUK-KFUM Global, Norske kirkeakademier, 

Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, 

Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge og Stiftelsen Karibu.  

 

HVA ER KIRKEUKA FOR FRED?  

Kirkeuka for fred er en bønne- og solidaritetsuke for å få slutt på den ulovlige okkupasjonen 

og sikre en rettferdig fred i Palestina og Israel.  Vi inviteres til å be, søke innsikt og søke 

forandring sammen. Årets tema er: "Bygg fred, ikke murer" og målet er å bidra til å sikre 

fred, verdighet og like rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel.  

 Vi tror at Gud bryter ned murer (Ef 3,14)  

 Vi tror at det er mulig å finne en fredelig løsning som avslutter okkupasjonen og 

ivaretar behovet for sikkerhet og selvbestemmelse for både palestinere og israelere.  

 

NÅR OG HVOR SKJER DET?  

Kirkeuka arrangeres i år fra 18.-25. september 2016 og markeres av kirker og kirkelige 

organisasjoner i mange land rundt om i verden.  Fra Kirkenes Verdensråd er vi bedt om å 

tematisere fire former for stengsler og separasjon som er til hinder for rettferdig fred, 

nemlig 1. Muren, 2. Checkpoints, 3. Bosettinger, 4. Gaza. Les mer om årets tema her: 

http://www.kirkeukaforfred.no/p/tema.html 

 

HVA KAN DERE GJØRE?  

Vi inviterer alle menigheter og kirkelige aktører til å være med og markere Kirkeuka lokalt.  

Bruk gjerne eksisterende møtepunkt – gudstjenester, møter, foreningskvelder og mer – eller 

http://www.kirkeukaforfred.no/p/tema.html


se om dere vil lage et eget arrangement, f.eks ha en film- og/eller dialogkveld. Inviter gjerne 

et øyenvitne til å komme og fortelle, f.eks tidligere ledsagere.  Målet er å skape trygge rom 

for debatt og meningsutveksling der mennesker kan utfordres, inspireres og engasjeres til å 

jobbe for rettferdig fred.  

Det lages materiell til gudstjenester, og dette og andre ressurser legges fortløpende ut på 

den norske hjemmesiden for Kirkeuka www.kirkeukaforfred.no og på Facebook-siden 

www.facebook.com/kirkeuka. Vi ber dere melde inn hva som skjer lokalt via nettsidene. 

For spørsmål, kontakt Janne Dale Hauger: jh895@kirken.no /23 08 12 00.  

 

KIRKEMØTET OM MIDTØSTEN OG KIRKEUKA FOR FRED (2008) 

I Norge har det vært et langvarig kirkelig engasjement for en rettferdig fred for alle i 

Palestina og Israel. I 2008 behandlet Kirkemøtet saken Kyrkjene i Midtausten og vårt ansvar 

(KM 9/08). I vedtaket står det i punkt 3:  

Vårt ansvar må vi særleg vise i det vi gjer lokalt. Kyrkjemøtet oppmodar difor kyrkjelydane til å: 
- Setje seg inn i situasjon for dei kristne i Midtausten og formidle kunnskap om kyrkjelivet der. 
- Be regelmessig for kyrkjene og dei kristne i Midtausten. 
- Delta i den årlege solidaritetsveka for Israel og Palestina i regi av Kirkenes Verdensråd. 
- Gi årlege offer til vår lutherske systerkyrkje i Jordan og Det heilage landet (ELCJHL) og støtte 

økonomisk kyrkjelydar og kristne organisasjonar som arbeider for å styrkje kyrkjene i 
Midtausten. 

- Utvikle og styrkje kontakten med lokale kyrkjelydane i Midtausten gjennom å vitje dei, skipe 
venskapskyrkjelydar og nytte bispedømma sine kontaktar i Midtausten. 

- Det er særleg viktig å inkludere ungdom i denne kontakten. 
- Samarbeide med reiseselskap som arrangerer feriereiser til dei heilage stadane og 

solidaritetsreiser til regionen, for å leggje til rette for at dei som reiser kjem i kontakt 
med både palestinske kristne og messianske jødar. 

- Få kontakt med kristne med bakgrunn frå Midtausten som no bur i Noreg og 
inkludere dei i våre fellesskap, og bruke deira kontaktar og ressursar i gudstenester og andre 
tilskipingar. 

- Arbeide med dei etiske og teologiske problemstillingar som vert reiste i møte med den 
aktuelle konflikten i Det heilage landet. 

 
Nå utfordres vi til å høre og forstå hva som skjer "på bakken" i Palestina og i Israel. Vi 

inviteres til å høre på palestinske og israelske fredsstemmer som forteller om hva mur og 

separasjon gjør med deres egne samfunn, og med deres opplevelse av "de andre". Slik håper 

vi at årets markering av Kirkeuka i Norge kan skape rom for dialog og fornyet forståelse av 

menneskers liv i Palestina og Israel, samt utfordre oss til økt engasjement for rettferdig fred i 

Det Hellige land.  

Lykke til med Kirkeuka for fred 2016! 

http://www.kirkeukaforfred.no/
http://www.facebook.com/kirkeuka
mailto:jh895@kirken.no

