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Menighetene i Den norske kirke   
 
 

 

 

Invitasjon til å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel                        

20.-27. september 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. 

 

HVORFOR ER KIRKEUKA VIKTIG FOR DEN NORSKE KIRKE? 

Kirkemøtet i 2008 satte fokus på situasjonen i Midtøsten og oppfordret menighetene til 

å delta i den årlige solidaritetsuka for fred i Palestina og Israel (vedtak KM sak 9/08). 

Bakgrunnen er at både jøder, kristne og muslimer lider som følge av den israelske 

okkupasjonen. Som kristne er vi kalt til å stå opp imot urett, uansett hvem som begår 

den og kjempe for rettferdighet og fred for alle mennesker. Kirkeuka gir oss en 

anledning til å skaffe oss mer kunnskap om den faktiske situasjonen i Israel og Palestina 

og til å engasjere oss i arbeid som fremmer en rettferdig fred for alle parter. Kirkemøtet 

2008 uttrykte det slik:  

 

Når eitt lem på Kristi lekam lir, lir heile lekamen med. Kyrkjemøtet erkjenner at 

Den norske kyrkja som del av Jesu Kristi kyrkje på jord, er knytt saman med 

kyrkjene i Midtausten. Difor har vi ansvar for kvarandre.  

I Dei palestinske områda lir befolkninga under følgjene av den israelske 

okkupasjonen. Som kyrkje kan vi ikkje vere likegyldige overfor dei lidingane 

våre trussysken vert utsette for. (Kirkemøtesak 9/08) 

 

Som kristne tror vi bønn og forkynnelsen av Guds kjærlighet til alle mennesker faktisk 

kan forandre verden - fra død til liv, fra urett til rett. Håpet i Jesu Kristi oppstandelse gir 

oss mot og kraft til engasjement for fred og menneskerettigheter. I en situasjon hvor 

politikerne synes lite villige til å finne løsninger på konfliktene – må vi som troende i 

hvert fall gi vårt bidrag til å fremme fred og forsoning gjennom å framholde 

menneskeverdet og retten alle mennesker har til å leve i fred.  
 

Alle menigheter oppfordres derfor til forbønn og engasjement for fred i Palestina og 

Israel under høstens Kirkeuke. 

 

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. 
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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 DIN MENIGHET 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 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 er ansvarlig for 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.  

 

For mer informasjon, se www.kirkeukaforfred.no  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Berit Hagen Agøy  

generalsekretær                              

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 
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