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21.4.2020 13:00:29 | Den norske kirke  

I dette nyhetsbrevet får du blant annet lese mer om det nye 

dåpsheftet Livstegnet og du kan søke om midler til utvikling på flere 

viktige felt i kirken. Videre får du informasjon om flere webinar, du får 

vite hvordan du kan lage ditt eget webinar og du inviteres til å 

planlegge årets allehelgen. 

 

 

Kirken i hjemmet 

Kirkens kommunikasjon er endret i vår. I løpet av få uker har store deler av kirken 

funnet nye måter å møte mennesker med det evige, gode budskap. Men nå skjer 

møtene i stor grad digitalt. Kirken er på smarttelefonen, fellesskapet og håpet er på 

øret, trosopplæringen er på Facebook, inspirasjonen er på Instagram, trøsten er på 

bønneveggen. 

Dette hadde ikke vært mulig uten den enorme innsatsen og kreativiteten i Kirke-

Norge. Store og små arbeidsfellesskap, ivrige og dyktige medarbeidere, frivillige 

og tillitsvalgte, står på for å være en tilstedeværende kirke i en vanskelig tid der 

mange virkelig trenger fellesskap og fremtidstro. 

Dette er begynnelsen på fremtiden. 

Vi gleder oss til å møtes igjen på tradisjonelt vis i kirker og menighetshus, men 

kirke på nett skal være med oss videre. 

Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet 

 



Aprilnytt 

Digital kyrkje 

Kyrkja er på få veker blitt digital. Det var ein pandemi som tvang digitaliseringa fram 

i eit høgt tempo, men vi gjer oss alle nyttige erfaringar som kan ta kyrkjavidare inn i den 

digitale verda, også når vi om ei tid får lov til å samlast i kyrkjene igjen. >> Les meir på 

Kyrkjebakken, intranettet til Den norske kyrkja 

Dåpshefte frå Bispemøtet 

Livsteiknet er eit nytt hefte som skal nyttast av tilsette i heile kyrkja. Heftet er laga 

av biskopane, som ønskjer å stimulere til fornya refleksjon om dåpen. >> Les meir på 

Kyrkjebakken 

Vakker dåp tross smittevernrestriksjoner 

Dåp kan ikke alltid settes på vent, og selv med strenge restriksjoner for gjennomføringen, 

kan dåpen bli enda finere enn man forestilte seg. >> Les om dåpen av Sofie her på kirken.no 

Kirkelig organisering med utsettelser 

Arbeidet med kirkelig organisering er påvirket av korona-

situasjonen. Arbeidsguppene holder god framdrift, med de åpne innspillsmøtene som skulle 

være avholdt i vår er utsatt til høsten. >> Les mer om arbeidet her på kirken.no 

Planlegg årets allehelgen 

Allehelgen kan synes langt fram, men allerede nå bør planer legges for hva vi gjør 1. 

november. Også i år ønsker vi åpne kirker over hele landet, les mer om hvilke ressurser som 

kommer fra sentralt hold og legg planer lokalt  >> Les mer på Kirkebakken  

Utlysningsmidler på flere områder 

Har du ideer til viktige prosjekter innen rekruttering, diakoni, kirkelig undervisning, 

trosopplæring  eller barne- og ungdomsarbeid? Nå kan du søke om midler til å realisere de 

gode ideene. >> Les mer på intranettet Kirkebakken 

Søk om misjonsstipend 

Det er nå mulig å søke om SMM-stipendet 2020, målet er å bidra til at misjon 

konkretiseres i trosopplæringen. >> Les mer og finn søknadsskjema her på intranett  

Inkluderende søndagsskole 

Hvordan møte alle barn på best mulig måte? Bli inspirert til inkluderende 
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søndagsskole  ved å delta på web-kurs onsdag eller torsdag denne uka. >> Les mer 

på Kirkebakken  

Digitale ressurser på samisk 

Samisk kirkeråd samler digitale ressurser fortløpende for bruk for alle. Her finnes 

ressurser til trosopplæring og annen kristen litteratur, salmer og musikk, 

gudstjenester, andakter og bønner. >> Se mer på internett   

Forkortet gravferdsliturgi på fire språk 

Kirkerådet har utarbeidet en forkortet gravferdsliturgi til bruk under 

koronapandemien. Den er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og tre samiske språk. >> 

Finn liturgien på internett  

Rettferdskonferansen 13. oktober 

Rettferdskonferansen arrangeres også i høst, hold av datoen 13. oktober. Tema blir det 

samme på alle verdens rettferdskonferanser; On earth as it is in heaven. >> Finn mer 

informasjon på Rettferdskonferansens hjemmeside   

Webinar på 1-2-3 

Korleis gjennomføre seminar, stiftsdagar og liknande når vi ikke kan møtast 

fysisk? Her får de innspel til korleis de kan lage webinar, for det fins mange ulike 

løysingar. >> Sjå meir på kyrkja.no 

Webinar “Se de usynlige barna” 

Barn og unge som lever i hjem med utfordringer knyttet til alkohol, rus og vold er 

ofte usynlige. I dagens situasjon kan de bli enda vanskeligere både å oppdage og 

følge opp. Hva bør du som ansatt eller engsjert i kirkelig arbeid vite, og hva kan du 

gjøre? >> Få praktiske råd i webinaret tirsdag 28. april kl. 12-13 

--- 

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 
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___________________________________________________ 

•    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   

 ___________________________________________________ 
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