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I et koronastengt Norge er det viktig å være kirke på nye arenaer. Her kommer
innspill til hvordan dette kan gjøres. Dette nyhetsbrevet sendes ut til ansatte,
frivillige, tillitsvalgte og andre som abonnerer på Nytt fra Kirkebakken.

Her gjøres det klart for strømming i Varteig kirke. (Foto: Karianne Hjørnevik Nes)

Kjære alle sammen,

De siste ukene har vist at kirken vår er fylt av både kompetente og
omstillingsvillige medarbeidere, og jeg er både stolt og glad for å være en
del dette.
I tiden vi står inne i, der gudstjenester ikke kan avholdes i
kirkerommet, må vi være til stede for folk på nye måter. Det er fantastisk å se
alt det kreative som gjøres rundt omkring i landet for å fylle ulike behov. I dette
nyhetsbrevet håper vi du får inspirasjon og verktøy til å gjøre noe nytt for kirkens
medlemmer, som nå i all hovedsak sitter i hvert sitt hjem.
Vi må passe språket vårt. Fortell om hva vi nå gjør, hvordan vi er tilgjengelig som
kirke og stab, hvilke plattformer folk kan finne fellesskap på. La ikke kirkens
kommunikasjon på oppslagstavler og i annonser være at gudstjenester og
konfirmasjoner er avlyst, men løft frem alternativene.
Påsken - der vi skal feire Jesu oppstandelse og virkelig forkynne det gode
budskap, er rett rundt hjørnet. Vi oppfordrer alle menigheter som skulle ha
festgudstjeneste første påskedag om å ringe med klokkene kl. 10.5511.00 denne dagen. Det er også åpnet for at det ringes i alle landets kirkeklokker
hver lørdag kl. 17.00, så lenge unntakssituasjonen varer. Mange savner lyden av
kirkeklokker, og de kan brukes nå selv om det ikke inviteres inn til gudstjeneste i
kirken.
Det er ulikt hvilke ressurser menigheten og ansatte rår over, om dere ikke har
mulighet til å ta i bruk noen av forslagene under, er det alltid mulig å vise til
NRKs sendinger fra blant annet påskegudstjeneste fra Tromsø eller strømming
fra Den norske kirkes Facebook-side.
God påske!
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
__________________________________________________________

Konkrete forslag fra blant annet menigheter
Lag påskepakke i hjemmet (Nordberg)
Del ut aktivitetsbøker til barn (Karasjok)
Tilby digital og analog påskefeiring for barn, i Ressursbanken

Lytt til og del podkast for ungdom – “Kirkestua” om påske - informasjon på
Kirkebakken (krever pålogging)
Legg opp til påskevandring utenfor kirken (Nordberg)
Lag Deg være ære-korversjon fra de tusen hjem
Tilby påskevandring til 14 illustrerte stasjoner (Sogndal)
Inviter til virtuell korøvelse (Halden)
Samlivsråd til par og familier i isolasjonstid (Sælen)

Kirke på nett
I denne artikkelen er det samlet mange råd for hvordan menigheten kan være
kirke på nett
Les her hvordan man strømmer gudstjenester og andakter
Den norske kirkes side om den digitale påsken 2020
Den norske kirkes Youtube-kanal
Plakat om kirkens digitale tilbud, den kan tilpasses og henges opp utenfor kirken

Gudstjenester til deling
Overførte gudstjenester fra hele landet, også Nrk-overføringer fra Nidarosdomen
Direktesendinger fra Den norske kirke
Palmesøndaggudstjeneste med Øystein og hans tegneblyant

Felles møte for alle kirkens ansatte

Fikk du ikke med deg allmøtet for alle ansatte i trossamfunnet?
Påvideomøtetsnakket Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet,Atle Sommerfeldt,
konstituert preses,Marit HalvorsenHougsnæs, direktør i KA, IngeborgDybvig,
kommunikasjonsdirektør i KirkerådetogRoar Bredvei,døveprost. Møtet varer
ca.35 minutter og kan ses her

Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging - men det
koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes intranettløsning her.
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
___________________________________________________
•

Finn annet aktuelt stoff på kirken.no/korona

•

Aktuelle høringer i Kirkerådets regi

•

E-brev 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

