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Vinteren – en fin tid for feiring av mangfoldet
Den norske kirke består av et mangfold, både hva gjelder språk og kultur. Kirken har
lenge hatt et godt arbeid for å fremme samisk kirkeliv. I april skal Kirkemøtet vedta
en revidert strategiplan for samisk kirkeliv. Strategiplanen har vært et viktig
virkemiddel for å få til et strukturert arbeid med samisk språk, samiske kristne
praksiser og kultur i kirken. Jeg håper at den nye strategien er med på å gjøre
arbeidet med å få til likeverdig og livskraftig samisk kirkeliv enda bedre.
Samenes nasjonaldag, også kalt Samefolkets dag, feires hvert år 6. februar. Dagen
har utviklet seg til å bli en fin feiring av samenes glede over eget språk og kultur og
historie. Mange menigheter deltar i feiringen, noe som er svært gledelig. Jeg håper
enda flere menigheter benytter anledningen til å markere dagen i gudstjenesten
enten på selve dagen, eller dagen før eller etter. I salmeboka finnes det samiske
salmer som også har tekst på norsk. På våre hjemmesider finnes også
ressursmateriell som kan brukes som inspirasjon.
Kirkevalget 2019 finner sted til høsten. I år skal det for første gang gjennomføres et
valgmøte for å velge de samiske representantene til kirkedemokratiet vårt. Det er en
viktig styrking av samenes selv- og medbestemmelse i Den norske kirke. Alle
menigheter i landet kan foreslå kandidater som leder eller medlem i Samisk kirkeråd.
I de tre nordligste bispedømmene skal det også velges samisk representant til
bispedømmerådet. Fristen for å foreslå kandidater er 1. mars. Jeg håper at

menighetene utfordrer samer i deres menighet til tjeneste for samisk kirkeliv. For
mer informasjon om de samiske valgene ser våre hjemmesider.
Jeg ønsker dere alt godt i det nye året, og gratulerer med dagen 6. februar!
Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær i Samisk kirkeråd.

Grønne menigheter
I fjor ble rekordmange menigheter
grønne. Men fortsatt er to av tre
menigheter «fargeløse» - kanskje
kan vi sammen gjøre 2019 til
tidenes grønneste?
>> Les mer på kirkens intranett
Merkedagar
Kva vil kyrkjelyden få ut av 2019?
Kyrkjerådet har saman med
Kirkens Nødhjelp og SMM laga ei
enkel oversikt over globale,
diakonale og misjonale
merkedagar i løpet av året. Ta med
denne oversikta på neste
planleggingsmøte og finn ut kva
som passer i din kyrkjelyd.
>> Les meir på kyrkja sine
intranettsider

Gjevarglede
Det er framleis mogeleg å
registrere skattefrie gåver. I fjor
vart det innrapportert over 75
millionar kroner frå dei faste
givarane i kyrkja vår. Men
potensialet er større.
>> Les meir på kyrkja sine
intranettsider

Nye konfirmantfilmer
Nye filmer om konfirmasjon er
klare. Få smakebiter fra leir eller
følg en konfirmant fra morgen til
kveld på den store dagen. Filmene
har ulik lengde og innhold, og kan
brukes i sosiale medier, i
ungdomssamlinger og andre
sammenhenger.
>> Se filmene i Ressursbanken (åpne
fanen innhold)
Kirkevalget - Valgmateriell
Nå kan du bestille materiell til
profilering av kirkevalget og utstyr
til valglokalene. Det finner du her
https://www.valgutstyr.no/
Se mer om dette på kirkevalgets
nettsider.

Enklere årsrapportering
En gledelig nyhet er i anmarsj, det
blir enklere årsrapportering når det
meste av menighetens tilbud til
barn og unge nå skal rapporteres i
Planverktøy for trosopplæring og
ikke SSB.
>> Les mer på kirkens intranett
Kommunikasjonsbloggen
Er du opptatt av å kommunisere
godt? Følg gjerne med på
Kirkebakkens
kommunikasjonsblogg.
>> Les på bloggen på kirkens intranett
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