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Godt nytt kirkeår! Her kan du blant annet lese om neste års planer for 

nasjonal satsing på dåp, hvilke digitale endringer som kommer, hvilke 

intranettforbedringer som planlegges og du vil finne adventsposter 

som kan deles i sosiale medier. Vil du være godt forberedt på 2020, 

kan du finne ressurser til bruk i åpenbaringstida, lese om frokostmøte 

om åpne kirker eller melde deg på nyttige kurs. God lesning! 

 

 

Bli med og bygg Betlehemsstall 

Hundretusener av mennesker vil strømme til kirkene våre i advent og jul. 

De slutter seg til en global pilgrimsvandring for å møte Gud, den helligste, 

tilværelsens begynnelse, opprettholder og fullender. «Nå vandrer fra hver 

en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilegrimstog mot 

Betlehem, mot Betlehem» som Jonas Dahl skriver i sin julesalme. I tusen år har 

mennesker i Norge sluttet seg til dette pilegrimstoget. I Betlehem finner vi Gud som 

gjør seg kjent med oss, og gir løfte om å ledsage alle mennesker uavhengig av 

sosial status, økonomisk ulikhet og etnisk tilhørighet med fred, nåde og sannhet.   

I hver bygd og hver bydel er det vi som har ansvaret for å bygge disse 

Betlehemsstallene. Det krever mye arbeid og stor innsats fra alle. 

Kommunikasjon om alt som skjer til hele lokalsamfunnet, trafikkregulering 

og parkeringer, klargjøring for lystenningen på kirkegårdene, klokkeringing, 

opprydding i våpenhusene og nye lys i kirkerommet, arbeidet med 

liturgiens regi, musikk og salmer, bønnene, lesningene og prekenens 

budskap, sammen bygger vi Betlehemsstaller og skaper en katedral der 



mennesker kan få glimt av Guds himmel på jord. Kan arbeidsoppgaver ha 

en større himmel over seg?  

God advent og juletid! 

Atle Sommerfeldt, visepreses og biskop i Borg  

 Lenker som går til Kirkebakken/Kyrkjebakken, kirkens intranett, 

krever pålogging - men det koster ingen ting. Les mer om Den norske 

kirkes intranettløsning her. 

Desembernytt 

Det vil bli ei nasjonal satsing på dåp neste år som alle kan ta del i. Drop-in-

dåp er vellukka i Trondheim og tilrås i fleire kyrkjelyder. >> Les meir på 

Kyrkjebakken, kyrkjas intranett 

Vil du lese om nyttårsforsetta for kyrkja på nett? Både intranett og internett 

skal bli oppgradert, endra og opplæringa skal bli betre. Office 365 kjem på 

Kirkeparter-plattforma i mai. >> Les meir på Kyrkjebakken  

Nettsiden jobbikirken.no, eller jobbikyrkja.no er lansert. Dette er ei side 

som skal rekruttere til kirkelig utdanning - og etter hvert jobb i kirken. >> Bli 

kjent med jobbikirken.no her og les mer om siden her, på kirken.no      

Advent og jul er synlig i kirkens nasjonale sosiale medie-kanaler, men kan 

også brukes lokalt. >> Les mer om advent og jul i sosiale medier, på intranettet 

Kirkebakken 

Skolegudstjenester er en viktig del av menigheters førjulsforberedelser. 

Noen har fått til et knirkefritt samarbeid med kommunen gjennom en godt 

etablert plan for kirke-skole-samarbeid. >> Les mer om hvordan de får til et 

godt samarbeid i Færder, på kirken.no 

Departementet har foreslått eit auka rammetilskot til kyrkja i budsjettet for i 

år, slik at kyrkja kan handtere pensjonsforpliktingane sine. >> Les meir på 

kyrkjas intranett Kyrkjebakken   
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Strømming fra gudstjeneste er stadig aktuelt for flere, slik at budskapet når 

også personer som ikke kan komme seg til kirkebygningen. Nye 

retningslinjer er utformet fra KA og Kirkerådet, slik at strømming gjøres 

riktig og lovlig. >> Gjør deg kjent med retningslinjene, på Kirkebakken   

Kirken har fått et eget personvernombud, han skal betjene hele Den norske 

kirke. Bli kjent med personvernombudet og hans rolle her. >> Les mer om 

personvernombud Nils G. Indahl på Kirkebakken, kirkens intranett   

Kirken skal kartlegge hvordan det er å jobbe i kirken om man definerer seg 

som lesbisk, homofil, bifil eller transperson. >> Les mer om LHBT-

undersøkelse blant kirkens ansatte, på Kirkebakken  

Kyrkja går no inn i openberringstida, og korleis kan det vere synleg i 

gudsteneste og i kyrkjelyden? Få inspirasjon og tips her. >> Ressursar til 

openberringstida, på Kyrkjebakken    

Kirken er allerede til stede på Olavsfest og på Arendalsuka. Nå skal også 

kirken på filmfestival, på TIFF, Tromsø International Film Festival. >> Kirken 

på TIFF  

Flere åpne kirker er positivt på mange måter. 21. januar arrangeres 

frokostmøte på Kirkens hus for å diskutere hvordan man best kan 

gjennomføre dette. Frokostmøtet strømmes på Facebook. >> Les mer hva 

som skal diskuteres på frokostmøtet, på Kirkebakken. 

K-stud arrangerer "Årets kurs 2020" allerede i midten av mars; tema er 

blant annet formidling og videregående kurs i babysang. >> Les mer om 

kursene, på Kirkebakken  

Har din menighet hjemmesider på kirken.no? Eller skal dere komme i gang 

med dette? Her finner dere informasjon om hvordan man får et profesjonelt 

og funksjonelt internett i menigheten. >> Finn nyttig informasjon på 

Kirkebakken  

Kirkefagutvalgsarbeidet går sin gang, målet er å få en mer samlet og 

koordinert ressursbruk på fagfeltet, og beslutning skal fattes i juni. >> Les 

tidsplan for kirkefagutvalgets arbeid her, på Kirkebakken  
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For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender Kirkerådets 

kommunikasjonsavdeling dette månedlige nyhetsbrev. Opplysninger om 

nye mottakere av dette nyhetsbrevet (navn og e-postadresse) kan sendes 

til st362@kirken.no 

___________________________________________________ 

•    Rundskriv fra Kirkerådet  

  

•    Aktuelle høringer i Kirkerådets regi  

  

•    Ebrev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke  

  

•    Høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke   

 ___________________________________________________ 

 

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling 

Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no 

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig 

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo 

Tlf.: 23 08 12 00 
    

Bilder    
  

 

Last ned  

     

Om Den norske kirke    
 

Den norske kirke  

Kirkens hus - Rådhusgata 1-3 

0151 Oslo 
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23 08 12 00 
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https://kirken.no/visjon 

  
  

Del  
    

Du mottar denne meldingen fra NTB Kommunikasjon Jeg ønsker ikke å motta 

nyheter og pressemeldinger fra denne avsenderen i fremtiden  
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