
 

 

 

 

Invitasjon til alle menigheter – be for Ukraina 9. oktober  

 

Norges Kristne Råd og Bispemøtet i Den norske kirke inviterer alle menigheter 

til en felles bønnedag i gudstjenestene søndag 9. oktober 2022. Bønnedagen 

holdes i solidaritet med det ukrainske folk. 

 

Den siste utviklingen i Putins hensynsløse krigføring mot Ukraina skremmer mange. Det er 

med forferdelse vi er vitne til alt som blir ødelagt i den meningsløse krigen. Både 

menneskelig, relasjoner og materielle verdier.  

Dette berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. 

Det betyr mye for kirkene i Ukraina å vite at de er sett og at de blir bedt for. Gjennom besøk i, 

og kontakt med kirkene i Ukraina får vi klare oppfordringer: «Ikke glem oss, be for oss». 

En stor takk til alle som allerede bidrar for flyktninger og som ber for fred i Ukraina hver 

søndag. Vi håper dere blir med også på denne markeringen. 

Ressurser 

Dette er en bønn om fred som kan benyttes. I Ressursbanken.no ligger det flere ressurser, 

bønner og liturgier, som kan benyttes i gudstjenestearbeidet.  

En bønn om fred i Ukraina 

Hellige, treenige Gud,  

du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde!  

Sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber: beskytt folket i Ukraina!  

Kom med din trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede 

områdene. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode 

gjerninger.  

Til deg kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden. 

Gi verdens ledere visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde 

menneskeliv og finne fredelige løsninger. 

Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! Amen. 

Inviter lokalsamfunnet 

For at flere i menigheten skal vite om markeringen, og få anledning til å delta på den: kontakt 

gjerne lokalavisen, opplys gjennom nettsiden og sosiale medier at dere deltar i en nasjonal 

markering og ber for Ukraina denne søndagen.  

 



Erhard Hermansen      Olav Fykse Tveit 

 

Generalsekretær      Preses 

Norges Kristne Råd      Den norske kirke 

 

 

 

 

Ressurser: 

Uttalelse fra Kirkemøte i Den norske kirke:  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/krigen%20i%20ukraina%20-

%20samhold%20og%20h%C3%A5p/ 

Den norske kirkes ressursbank:  

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2022/kirken-i-mote-med-krigen-i-ukraina/ 

Norges Kristne Råds ressurser:  

https://norgeskristnerad.no/ukraina/ 

Uttalelse fra Norges Kristne Råd:  

https://norgeskristnerad.no/2022/06/29/glimt-av-lys-i-krigens-morke/ 
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