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Mer himmel på jord
Dette er Den norske kirkes visjon. Ofte virker det nesten som for store ord
å bruke sånn til hverdags. Hvem er jeg, liksom, som skulle kunne bidra til
mer himmel på jord?
Men på den annen side: Er det ikke nettopp det vi er kalt til – alle vi som
har fått et glimt av Guds storhet og ofte spør oss selv hva Jesus ville gjort i
vårt sted?
Ved et nyttårsskifte, må det være lov å bruke store ord. Og ønske seg mer
himmel på jord. Og tenke over hva mitt bidrag til å oppfylle ønsket skal
være dette året. Mer himmel på jord – det er et fantastisk
samfunnsoppdrag å ha! Gjøre livet litt lettere for noen rundt meg, bidra til å
løfte skydekket bittelitt, være en god kollega, hjelpe andre til å lykkes, se at
vi sammen kan løfte mye mer enn vi klarer alene.
I 2019 vil vi ventelig få en ny tros- og livssynslov. Det betyr at staten
trekker seg enda mer tilbake fra styring av Den norske kirke. Og vi
oppdager stadig nye tema som staten sørget for før, men hvor vi nå er
avhengig av å hjelpe hverandre til å se hvordan vi på beste måte kan bidra
til å gi Den norske kirke et godt regelverk og en god styringsstruktur
framover.

Første skritt er nå å legge fram et forslag til kirkeordning for Kirkemøtet i
vår. Vi har mottatt over 500 høringssvar, så demokratiet har virkelig vært i
aktivitet for å kvalitetssikre og forbedre det forslaget som ble sendt ut i
september. Det er bra og løfterikt for tida vi går inn i. Vi trenger både varme
hjerter og skarpe hjerner for å sikre at vi får en best mulig kirke for alle.
I kirken er vi heldigvis mange som vil løfte sammen. Derfor har jeg godt
håp om at det i 2019 kan bli glimt av mer himmel på jord både her og der.
Godt nytt år!
Hilsen fra direktør Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
___________________________________________________
Visjonsdokumentet 2019-2021
Last ned visjonsdokumentet 20192021. Dette ble vedtatt av
Kirkemøtet 2018.
http://kirken.no/visjon

Årsstatistikken
Kirkelige handlinger i 2018 skal
nok en gang innrapporteres og
dokumenteres. Også i år var noen
raskere ute enn andre, og her er
det tips å hente for alle
rapporteringsansvarlige. >> Les mer
(på intranettsidene til Den norske
kirke).

Samanes nasjonaldag
Det er ikkje lenge til samanes
nasjonaldag 6. februar. Samisk
kyrkjeråd har laga ressursar - på
fire språk - til kyrkjeleg markering
av dagen. >> Du finn ressursane her.
Pilegrimskonferanse
Årets nasjonale
pilegrimskonferansen går føre seg i
månadsskiftet august-september.
Bli med på ei inspirerande helg i
Tønsberg-området. >> Les det
fyldige programmet og meld deg på
her.

Kirkevalget - Valgmateriell
Nå kan du bestille materiell til
profilering av kirkevalget og utstyr
til valglokalene. Det finner du (fra
og med uke 3) her
https://www.valgutstyr.no/
Se mer om dette på kirkevalgets
nettsider.

Kirkevalget - To
nomineringsgrupper registrert
Ved fristens utløp 2. januar 2019
har Kirkerådet registrert to
nomineringsgrupper som er
berettiget til å motta økonomisk
støtte for å stille lister i valget til
bispedømmeråd og Kirkemøtet. >>
Les mer (på kirken.no).

Internkommunikasjon
Internkommunikasjon er et av tre
satsningområder til Kirkerådets
kommunikasjonsavdeling i 2019. I
årets første blogginnlegg kan du
lese litt om hvorfor det er viktig
med god internkommunikasjon,
hvordan vi kan bruke de
verktøyene vi har tilgjengelig.
>> Les mer (på intranettsidene til
Den norske kirke)
Bokåret 2019
2019 er et nasjonalt bokår og
Bibelen, bøkenes bok, er sentral i
markeringen. Bli med på å feire
leseglede og formidling, på
kulturkonferanse i Oslo i mars. >>
Les mer
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