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Lokalkirke med nye muligheter
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Kirken skal samle folket i krise, også når kirkerdørene er stengt. Vi er satt på
prøve, og vi skal klare det.

Dette e-brevet sendes ut til ansatte i Den norske kirke, menigheter og
øvrige abonnenter av Nytt fra Kirkebakken.
I løpet av få dager har vi lagt om mye av kirkens virksomhet. Fra samlinger i
kirkerom og på menighetshus, inviterer vi nå til fellesskap på Facebook og
nettsidene våre. Mange sitter mange timer i telefonen hver dag med bekymrede

og redde mennesker. Over hele landet gir kirken både håp, trøst og omsorg til
mennesker som møter nye utfordringer.
Jeg vil takke alle medarbeidere som nå strekker seg langt for at kirken fortsatt
kan være åpen og tilgjengelig gjennom denne nasjonale krisen. Vi får alle prøve
oss på nye arbeidsmetoder og oppgaver. Arbeidet vi gjør er viktig for
menneskene i landet vårt. Vi håper og ber om at vi kommer gjennom denne
krisen med mye ny lærdom vi kan ta med oss videre, slik at vi også i fortettelsen
kan være en levende og relevant kirke for folk flest.
I dette nyhetsbrevet får du flere råd om hvordan kirken kan være til stede for folk
på nett. Jeg håper du får nytte av det, og ønsker deg lykke til med arbeidet.
Hilsen Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
Sosiale medier
Lurer du på hvordan dere kan være kirke når kirkebygninger og samlingssteder
er stengt? Her er tips til hvordan vi kan nå menigheten og befolkningen via ulike
sosiale medier
Strømming av direktesendinger
Mange er godt i gang, men flere har spørsmål om hvordan dere lager egne
sendinger fra gudstjenester og andre samlinger. Her kan du lese artikkel om
strømming og direktesendinger
I samme artikkel står det også om nye, midlertidige regler fra Tono. I dagens
situasjon tar ikke Tono lisensbetalt for spilling av musikk på nett, da dette er
eneste mulighet til å delta i gudstjenester og kirkelige samlinger. Det er nå lov å
la direktesendte opptak ligge tilgjengelig på nett i ei uke før det må fjernes.
Deling av andres Facebook-sendinger
Dersom dere ikke allerede har egne sendinger, er det fullt mulig å dele det som
er på Den norske kirkes Facebook-side. Her er tips til hvordan deling kan foregå,
både med og uten egen Facebook-side i menigheten. Man trenger ikke å være
på Facebook for å se Den norske kirkes sendinger her, det er bare å gå inn
på den åpne kanalen til Den norske kirke på Facebook. Direktesendinger og
tidligere sendinger kan også ses her, på kirken.no

Kirkerådets sendeplan
Kirkerådet bruker Facebook svært aktivt nå i disse ukene der folk i stor grad
sitter hjemme. Det er satt opp en sendeplan (kan endres) som altså alle
menigheter kan se og dele.
Planen er foreløpig slik:
kl 0900 Morgenstund - feks babysang eller samlingsstund for barn
kl 1100 Lunsjavtale - møte med en interessant person og med mulighet til å stille
spørsmål på nett, gudstjeneste på søndager
kl 1530 eller 1800 - Musikkfellesskap - feks konsert eller salmekveld
kl 2200 - Ord for natten
Konfirmantopplegg på nett
Vårens konfirmantopplegg kan ikke gjennomføres som planlagt, og
Sjømannskirkens nettkonfirmant-opplegg er nå tilgjengelig for alle, og til sterkt
redusert pris. Les mer om løsningen fra Sjømannskirken, på Kirkebakken
(krever pålogging) Du kan også lese om tilbudet i sak på kirken.no
Menighetsblad
Artikler til menighetsblad kan lages ut fra saker på kirken.no
Tips oss om gode løsninger
Kjenner der til gode lokale løsninger, og de mange mulighetene som ligger i
begrensningene vi nå er inne i? Send inn i skjema du kommer til når du trykker
her.
Alt vi lager om til menigheten vil du finne på forsiden til kirken.no, eller du kan
bare skrive kirken.no/korona

