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Kirkevalget - vårt ansvar
I disse dager får alle medlemmer i Den norske kirke over 15 år et valgkort i
postkassen. Det er ca 3,1 millioner, eller 58 prosent av Norges befolkning. Det er
ikke ofte vi som kirke har direkte kontakt med så å si alle medlemmene våre, og
derfor har vi laget en brosjyre som følger med valgkortet, der vi sier litt om kirken og
hva den står for.
Kirken er stor og levende over hele landet, og til det demokratiske valget har om
lag 12.000 personer sagt ja til å «ta en for laget» i menighetsråd eller
bispedømmeråd. Slik bidrar de til en aktiv og tilstedeværende folkekirke der du bor.
Hvor mange vil bruke anledningen til å gi sin stemme? Det vet vi ikke, men vi vet at
vi kan være med på å påvirke stemmetallet. Vi vet også at mange, som selv ikke er
så ofte i kirken, tenker at det er noe de aktive må ta seg av. Derfor er det avgjørende
at du og jeg og alle andre ansatte og frivillige i kirken bruker de neste ukene fram
mot valget til å fortelle om valget, betydningen av å delta og gjøre vårt beste for å
spre informasjon og følge opp det som måtte komme av henvendelser og
spørsmål.
Godt valg!

Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet
Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging - men det koster
ingen ting. Kirkebakken er gratis for alle ansatte i Den norske kirke - les mer her.









Kyrkjeval-helga er berre veker unna. Førehandsstemminga tek til 10. august,
og det er viktige meldingar til alle som organiserer valet lokalt. >> Sjå på
kyrkjevalet.no
Treng du plakatar til vallokalet? Funksjonærkort? Kandidatpresentasjonar?
Dei kan lagast eller lastast ned her >> kyrkjevalet.no
Trosopplæringskonferanse med tema OPPDRAG KIRKE arrangeres på
Gardermoen 6. november, men det er mye å spare på å melde seg på før 27.
september. >> Les mer og meld deg på her
HEL-konferansen skjer også i november, 12.-13. Dette er konferansen om
kirkens inkluderingsarbeid, og den foregår i Kristiansand. >> Les mer og meld
deg på her
15.-22. september markeres Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.
Palestinske Sama Anfous vil gjeste kirkeuka. Hvis din menighet vil ha besøk,





ta kontakt. Husk også å melde inn deres arrangement! >> Les mer på
Kirkebakken, kirkens intranett
I høve Klimabrølet, som vert arrangert den 30. august over heile landet, vert
det ei interreligiøs samling framfor Oslo domkirke. Her skal skritta frå
Klimapilegrim overrekkast klima- og miljøminister Ola Elvestuen, før me i
samla flokk sluttar oss til Klimabrølet. >> Meir informasjon på Kyrkjebakken
Frihetens time er songar og tekster om moderne slaveri og Guds rettferd. Dei
er laga av Norges Kristne Råd i samarbeid med Sindre Skeie (prest og
forfattar) og Trond Gilberg (kantor og komponist) i høve Global uke. Frihetens
time inneheld tekster og songar som kor, grupper og musikarar kan bruke





gratis til framføring som eiga oppsetting eller i gudsteneste. >> Les meir på
Global ukes heimeside
26. september er den internasjonale dagen for total avskaffelse av
atomvåpen. Menigheter i Den norske kirke inviteres til å være med og
markere dagen. Bli med å ta avstand fra atomvåpen! >> Mer informasjon på
Kirkebakken
Det er 30 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt. Få inspirasjon til
hvordan din menighet kan markere dette dokumentet som er så viktig for
synet på og arbeidet for barn. >> Se mer på Kirkebakken



Førstehjelp ved sorg skal gjennomføres også i høst. Materiell på flere språk,



plakater som kan henges opp, foldere som deles ut og ikke minst tiltak som
kan gjennomføres gjøres tilgjengelig i september. >> Materiell deles på
Kirkebakken og i Ressursbanken
Arendalsuka står for døra, og Kirkerådet er til stede med Kirkeskipet og mye
eget program også i år. Se program for uka på >>
www.kirkeskipet.no. På Facebook-siden Kirkeskipet kan du følge strømming
fra samlinger på båten.
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