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Sommerferien er over for de fleste, og det er full fart med konfirmasjoner
og oppstartsgudstjenester over hele landet. I dette nyhetsbrevet kan du
lese mer om hva som skjer utover høsten, webinar du kan delta på fra
kontoret, forenkling med digital ofring og digital postgang, og ikke minst
viktig informasjon for avvikling av gudstjenester i koronatid.

Kjære alle sammen,
Det beste med ferie, er en jobb å komme tilbake til. Akkurat i år er betyr dette
mer enn på lenge. Mange mennesker rundt oss lever med stor usikkerhet
med hensyn til jobbsituasjon framover.

Midt i dette starter høsten med stor arbeidsmengde for å gjennomføre både
vårens og høstens konfirmasjoner med strenge smittevernrestriksjoner – i
tillegg til alt annet arbeid som skal startes opp – med de samme
forsiktighetsreglene. Alt dette er annerledes og utfordrende. Jeg vet at
konfirmantfamiliene setter stor pris på alt som legges til rette for at
gudstjenestene skal bli gjennomført på en god måte.
Vi hadde lenge håpet og trodd at denne høsten gradvis skulle nærme seg en
normal-tilstand. Slik blir det ikke. Vi ser stedvis oppblussing av koronaviruset,
og vi har alle fortsatt et ansvar og en jobb med å stoppe smitten. Vi
registrerer nå at mange settes i karantene ved lokale utbrudd. Dette må alle
ta høyde for også i arbeidssituasjonen, for å sikre, så langt det går, at
kjernevirksomheten kan opprettholdes. Fortsatt gjelder smittevernrådene for
alle – overalt, og kirken skal fortsatt være med på denne dugnaden for å
stoppe smitte og sykdom:
•
•
•
•
•

1 meters avstand til de du ikke bor sammen med.
Vask hendene ofte og grundig, evt. bruk håndsprit.
Gode rutiner for renhold og hygiene.
Vær hjemme når du er syk.
Ha oversikt over deltakere på arrangement.

Du finner smittevernveilederen som gjelder for kirken på kirken.no/korona.
Der finner du også et eget ressursnotat om konfirmasjonsgudstjenester,
informasjonsplakater og maler for registreringslister. Husk at noen kommuner
har strengere regler enn det som gjelder nasjonalt.
Utover høsten vil smittevernveilederen bli oppdatert. Du vil alltid finne den sist
oppdaterte versjonen på kirken.no/korona.
Med ønske om en god høst!
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

August-saker
Konfirmasjon og smittevern
Kirkerådet har utarbeidet ressursark for konfirmasjoner i høst. I tillegg er

smittevernveilederen oppdatert.
Finn ressursarket til konfirmasjonsgudstejenster og smittevernveilederen her.
Strømming av gudstenester
Ei direkteoverføring med lyd og bilete frå gudsteneste krev at ein sett seg inn i
retningslinene for dette.
Les dei oppdaterte råda her.
Dåpsartikkelsuksess
Kyrkjerådet testar jamleg nye metodar for å gjere folk merksame på verdien i
dåp, og slik velje dåp for sine barn.
Les meir om annonsørinnhaldartikkelen her.
Rekruttering ser lovende ut
Morgendagens kirkekolleger starter i disse dager opp studier på universitet og
høgskoler. Samtlige kirkefagstudier hadde oppgang i antall søkere i vår, med
det utfordres alle ansatte og menigheter til å følge opp «sine» studenter og ta
vel imot studenter i praksis og fellesskap i veien mot ansettelse.
Les sak om søkertall her.
Innspillsmøte for kyrkjeleg organisering
I vår blei innspillsmøta for kyrkjeleg organisering flytta til hausten, og no er
datoane klare. Det blir fysiske møte i Kristiansand, Trondheim, Oslo, Bergen og
Tromsø – og digitale møte for tilsatte i kyrkja. Alle møta blir strømma og det er
mogeleg å komme med innspel digitalt.
Les meir om innspillsmøta her
Frokostmøte om kirken som utleieaktør
Kirken som utleieaktør kan berike både kirke og kulturliv i lokalmiljøet. Før
kontrakt med leietaker skrives, må mye avklares og avtales.
Veiledningen Kirken som utleieaktør er et nytt og viktig ressursdokument som
presenteres på frokostmøte i Kirkens hus 16. september.
Les mer om frokostmøtet og delta gjerne digitalt.
Lær noe nytt i høst
Webinar innen både kommunikasjon og kirkefag starter opp igjen nå etter
sommeren. Første webinar er allerede onsdag 19, og tema er hvordan
menigheten kan få mest mulig effektiv bruk av Facebook. På torsdag

arrangeres webinaret "Menighetens svarledd i ny liturgisk musikk" i regi av
kirkefag.
Les om første kommunikasjonswebinar og finn oversikt over høstens webinar
her.
Les om kirkefagwebinarene denne uka og framover her.
Urfolks rettigheter og miljø
Samisk kirkeråd har samlet vedtak, uttalelser og ressurser om bærekraft,
miljø, skaperverk og urfolks rettigheter. Her er også en ny uttalelse om vindindustri, til inspirasjon for menigheter over hele landet.
Finn ressursene og les uttalelsen her.
Førsteklasses kirke og oppstart
Førsteklasses er trosopplæringsressurser som retter seg mot høstens
seksåringer som står foran den store dagen - første dag i første klasse. I
Fana og Ytrebygda kirker i Bjørgvin har de stor suksess med sitt opplegg.
Les mer her.
Enklere med Vipps
Samarbeid mellom kirken og Vipps gjør at det blir stadig enklere å
administrere offergaver og privatpersoners betaling i kirken. Siste nye er at
man nå kan dele opp innbetalingene i kategorier, slik at regnskapsføring går
lettere.
Les mer om nyvinningen i Vipps her.
Digital postgang i kirken
Kirkerådets sekretariat og bispedømmekontorene har tatt i bruk eDialog som
et supplement til mottak av ordinært post og e-post. eDialog ivaretar
forsendelse av sensitiv post med konfidensielle opplysninger, noe ordinær epost ikke gjør. I tillegg blir avsender identifisert, noe som også gir en
ytterligere sikkerhet.
Les mer her om post til Kirkerådet her.
Fellesråd/sokn som er på kirkens felles IKT-løsninger kan også ta i bruk
eDialog ved å kontakte Kirkepartner.
For mer informasjon, se her.
Støtte til liturgisk utstyr i kirken for barn
Ønsker menigheten å legge enda bedre til rette for barn i gudstjenesten? Da er

det mulig å søke om økonomisk støtte for investeringene som må gjøres. Frist
15. september.
Les mer her.

Fjernmøter i kirkelige rådsorganer
Kirkerådet har vedtatt å forlenge den midlertidige forskriften av 17. mars 2020
om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense spredning av Covid-19.
Denne vil nå gjelde frem til 1. mai 2021. Den midlertidige forskriften åpner
opp for at møter i menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og
Kirkerådet kan gjennomføres som et fjernmøte (videomøte).
Les den midlertidige forskriften her.
Trosopplæringskonferansen "Mer enn ord"
Årets trosopplæringskonferanse blir arrangert, men den blir av den digitale
sorten. Innholdet er dermed enda mer tilgjengelig for deltakere over hele
landet.
Les mer her.
Kirkeuka for fred 2020
20.-27. september markers Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Kirkeuka er
en uke for bønn og solidaritet. Til årets kirkeuke er det utarbeidet nytt
bønnemateriale som ligger tilgjengelig på kirkeukaforfred.no
Les mer her.
Rettferdskonferansen
Rettferdskonferansen 2020 vert litt annleis i forma enn tidlegare, men
innhaldet er minst like spanande. Det vert mellom anna ein digital
minikonferanse den 13. oktober, og mykje meir.
Les meir her.
Digitale diakoniressurser
Våren 2020 vedtok Kirkerådet, på bakgrunnen av situasjonen med Covid-19pandemien, å lyse ut midler til utvikling av digitale diakoniressurser. To av
ressursene som er ferdige er livsmestringsvideoene Hjelp i ei vanskelig tid og
parkurset Tid for to.
Les mer 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 nyhetsbrevet. Opplysninger om nye mottakere
av dette nyhetsbrevet (navn og e-postadresse) kan sendes til
st362@kirken.no.
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