
Invitasjon til å markere Kirkeuka for fred i  

Palestina og Israel 2015 
 
 
 
HVA ER KIRKEUKA? 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er en bønn- og solidaritetsuke for rettferdig fred i Palestina og 
Israel, initiert av Kirkenes verdensråd. Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, verdighet og like 
rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel.  
 
NÅR OG HVOR SKJER DET?  
Kirkeuka arrangeres i år fra 20.-27. september 2015. Kirkeuka markeres av kirker og kirkelige 
organisasjoner i mange land rundt om i verden. 
 
TEMA FOR KIRKEUKA 2015 
Kirkeuka for fred 2015 har tema "Muren". Norske kirker og menigheter utfordres 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.  

 
HVA KAN DU GJØRE? 
Vi inviterer alle menigheter og kirkelige aktører til å være med og markere Kirkeuka lokalt. Vi håper 
ressursene kan være til inspirasjon til lokale arrangement, for eksempel i form av forbønn under 
søndagsgudstjenesten 20. eller 27. september, en film- og dialogkveld, eller andre kreative 
markeringer. Bruk gjerne eksisterende møtepunkt – gudstjenester, møter, foreningskvelder og mer – 
eller se om dere vil lage et eget arrangement. Målet er å unngå steile fronter og polariserte debatter, 
og skape trygge rom hvor mennesker kan utfordres, inspireres og engasjeres.  
 
Informasjon og ressurser legges ut fortløpende på den norske hjemmesiden for Kirkeuka 
www.kirkeukaforfred.no og på Facebook-siden www.facebook.com/kirkeuka. Meld gjerne inn hva 
som skjer lokalt via nettsidene eller Facebook.  
 
HVEM STÅR BAK?  
Kirkenes verdensråd inviterer hvert år kirker og kirkelig baserte organisasjoner til å delta i Kirkeuka 
for fred i Palestina og Israel. Det økumeniske Palestina Israel-forumet i Kirkenes Verdensråd (PIEF) 
bestemmer temaet og produserer bakgrunnsmateriale for uka. Se også http://pief.oikoumene.org.  
 
I Norge står flere kirker og kirkelig baserte organisasjoner sammen om å arrangere 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.  
 

LENKER 

Kirkenes Verdensråd: 

 World Week for Peace in Palestine Israel - Offisiell nettside - klikk her 

 Kirkenes Verdensråd - Offisiell nettside - klikk her 

 EAPPI - Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel - klikk her    

http://pief.oikoumene.org/
http://www.worldweekforpeace.org/
http://www.oikoumene.org/
http://www.eappi.org/


Medarrangører i Norge: 

 Kirkens Nødhjelp - klikk her 

 KFUK-KFUM Global - klikk her  

 Kvekersamfunnet - klikk her 

 Kvekerhjelp -  klikk her  

 Norske kirkeakademier - klikk her 

 Den norske kirke / Mellomkirkelig råd - klikk her 

 Stiftelsen Karibu - klikk her  

 Norges Kristelige Studentforbund - klikk her 

 Sabeels venner i Norge - klikk her 
 

 
 

http://www.kirkensnodhjelp.no/
http://www.kfuk-kfum-global.no/
http://www.kveker.org/
http://kveker.org/kvekerhjelp/
http://www.kirkeakademiene.no/
http://www.kirken.no/mkr
http://www.karibu.no/
http://forbundet.no/
http://sabeelnorge.org/index.html

