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Til: Prester, proster, biskoper, stiftsdirektører,
Kopi til informasjon: Kirkeverger, ansatte i Kirkerådet og på
bispedømmekontorene, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene,
Akademikerne, Parat og KA
I dette nyhetsbrevet gir konstituert preses i bispemøtet Atle
Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen informasjon
om bruk av kirkeklokkene og en forkortet ordning for gravferd som
nylig er vedtatt. I tillegg opplyser vi om utlysning av utviklingsmidler,
ny HMS-rutine, og inviterer alle ansatte i Den norske kirke til
videomøte onsdag kl. 10.

Bruk av kirkeklokkene
Kirkemøtet vedtok i 2015 regler for bruk av kirkens klokker. Bispemøtet og
Kirkerådet er av Kirkemøtet gitt myndighet til å beslutte unntak fra reglene.
Nå har Bispemøtet og Kirkerådets arbeidsutvalg vedtatt et koronaunntak
som bestemmer hvordan kirkeklokkene kan brukes:
1. Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg anbefaler at man lokalt
vurderer å ringe helgen inn i 5-10 minutter lørdag kl. 17, som et tegn
på kirkelig nærvær og forbønn. Bispemøtet og Kirkerådets
arbeidsutvalg forutsetter videre at den vanlige høytidsringing i
tilknytning til høytidene opprettholdes, og dermed gjennomføres i
påsken, i tråd med lokale tradisjoner.
2. Det forutsettes at det informeres godt om dette nasjonalt og i
lokalsamfunnet.

Les vedtaket fra Bispemøtet her.

Forkortet ordning for gravferd
Vi mener det er viktig å holde gravferdsseremonien med jordpåkastelse så
tett opp til dødsfall som mulig. Det er først og fremst en sjelesørgerisk
vurdering og ut fra faglige råd at vi mener at dette må være hovedregelen.
Formålet med den forkortede ordningen er at prester i samråd med
pårørende skal kunne velge å gjennomføre kortere gravferd enn i
gjeldende ordning. Den forkortede ordningen beregnes å vare 20 minutter
og kan benyttes under Covid-19-pandemien.
Kirkerådet vedtok torsdag 26. mars en «forkortet ordning for gravferd» med
hjemmel i et vedtak i Kirkemøtet 2002, (KM 2002 sak 8 pkt 3).
Ordningen er ikke ny, den er en forkortet utgave av den sist vedtatte
ordning for gravferd, som de fleste menigheter bruker.
Dette er de viktigste endringer fra dagens ordning for gravferd:
•

De fleste kan-ledd er tatt ut
• Alle salmer er gjort til kan-ledd
• Muligheten for korte hilsninger, pålegging av blomster og/eller krans
og eventuelt andre minnehandlinger, som opplesning, musikk,
lystenning o.a., er tatt ut.
• Skriftlesningen er begrenset til én tekst, normalt fra Det nye
testamentet
Kirkerådet vedtok dette på sitt møte 26. mars.
Les og last ned liturgien her.

Utlysning av utviklingsmidler til diakoni,
rekruttering og trosopplæring
Kirkerådet utlyser 7,5 millioner til prosjekter innenfor diakoni, rekruttering
og trosopplæring. Deler av midlene skal gå til digitale prosjekter som kan
iverksettes raskt i lys av pandemien.

Se utlysningen på https://kirken.no/stotte NB: legges ut ila. ettermiddagen.

Ny HMS-rutine og rutiner knyttet til bruk av
tidssystemer for koronarelatert fravær
Partene og verneombudet har utarbeidet en ny HMS-rutine i lys av den
pågående pandemien. HMS-rutinen er basert på en ROS-analyse. Rutinen
gir anvisning på hvordan ansatte, og særlig prester, selv skal opptre i
forbindelse med koronapandemien for å beskytte seg og for å unngå å
spre smitte.
Det er også laget en veiledning om bruk av tidssystemer ved koronarelatert
fravær.
Les mer og last ned dokumentene her.

Hele kirken samles til videomøte
Konstituert preses Atle Sommerfeldt og Direktør Ingrid Vad Nilsen inviterer
alle ansatte i Den norske kirke til videomøte.
Videomøtet finner sted på YouTube onsdag kl.09.00.
Det kommer en lenke til møtet på epost i forkant av møtet.
Vi svarer mer enn gjerne på spørsmål i etterkant. På grunn av antall
deltakere, blir det ikke mulig å stille spørsmål underveis.
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