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Bli kjent med helt nye ressurser som kan brukes av både menighet
og familier i årets jul, legg planer for neste års samiske
nasjonaldag, konfirmasjon og delta på informasjonsmøte for alle
ansatte i kirken i morgen, onsdag 2. desember.

En annerledes jul
Det er snart jul. Den blir annerledes enn hva vi er vant til. Likevel – viktige
elementer vil også i år være budskapet om Guds sønn, om lys i mørket, om
håp. Hele 2020 har vært et annerledes år, og kirken er blitt utfordret til å tenke
nytt. Så også i julen.

Kirkerådet har nylig fått 2,5 millioner kroner fra Barne- og
familiedepartementet for å gjøre advent og jul synlig på nett. Kirkerådet la til
3,5 millioner, og seks millioner kroner deles nå ut til menigheter og fellesråd
over hele landet. Søknadene viser stort mangfold og masse kreativitet, og
ikke minst en enorm innsatsvilje fra ansatte og frivillige. Dette er et viktig og
inspirerende bidrag til kirke på nett over hele landet!
Det er også utviklet nye hefter til menigheter med forslag til hvordan vi kan
møte medmenneskene våre i adventsforberedelser og julefeiring og for
eksempel invitere familier ut på leting etter juleposter rundt kirken.
Det er i tillegg laget et enkelt hefte til hvordan man kan lage jul hjemme, med
juleevangeliet og en salme og en bønn. Hva med å trykke opp dette, og dele
ut i lokalmiljøet? Heftet kan også plasseres ut som "ta med-oppslag" utenfor
kirken eller legges i postkasser, gjerne med informasjon om hva som skjer i
menigheten i desember.
Kirken skal fortsatt ringe inn jula og være hørbar og synlig, selv om vi ikke
kan fylle kirkene julaften. Takk for at dere alle bidrar til dette!
God advent!
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet

Desembersaker
Advent og jul blir annerledes i år, så hvordan kan kirken være til stede i folks
liv når de vanlige måtene å møtes på ikke kan gjennomføres slik vi er vant til?
Under finner du nye hefter og inspirasjon for julefeiring i år. Husk også å gjøre
menighetens forskjellige tilbud kjent.
•
•
•
•
•

Åpen julekirke - ulike ressurser
Ideer for advent for barn
Del menighetens aktiviteter på skjerikirken - og få økt synlighet på
Google
Gjør menighetens samtaletilbud synlig
Bruk jule- og adventsressurser fra Kirkens Nødhjelp

Oppdatert smittevernveileder og et nytt ressursnotat om smittevern ved
advent og jul er ventet i løpet av uka på kirken.no/korona.
Informasjonsmøte for alle ansatte i kirken
Onsdag 2. desember kl. 09 er det informasjonsmøte for alle ansatte i kirken
der tema er "Jul og smittevern". På møtet vil preses Olav Fykse Tveit, direktør
Ingrid Vad Nilsen og leder i Kirkevergelaget Martin Stærk delta, og det er
mulig å stille spørsmål.
Møtet finner du her
Kampanje mot seksualisert vald
Den internasjonale kampanjen mot seksualisert vold går føre seg no, frå 25.
november til 10. desember. Kyrkjer over heile verda er engasjert i kampanjen.
Les meir her
Saman for betre konfirmasjon
Bispemøtet har laga ressursheftet "Konfirmasjon og konfirmasjonstid" for å
stimulere til samtale i kyrkjelydane om konfirmasjon som handling.
Les meir her
Feiring av samenes nasjonaldag
Samenes nasjonaldag feires over hele landet 6. februar. Planlegg gjerne
allerede nå hvordan din menighet kan markere dagen, i gudstjeneste og i
trosopplæring.
Les mer her

K-stud-kompensasjon
Fram til 15. desember vil det være mulig å søke kompensasjon via K-stud for
kurs og grupper som ble avlyst eller redusert på grunn av korona.
Les mer her
Behov for fosterhjem
Den norske kirke ønsker å bidra til et mangfold av fosterhjem. I en
ambassadøravtale som er inngått, er formålet å få på plass fosterhjem med
ulik tros- og livssynstilknytning, for å bedre tilbudet for de ulike barna som

trenger hjelp.
Les mer her
VippsGO blir borte
Betalingstenesta VippsGo forsvinn no i dag, 1. desember. Fullgode løysingar
er ikkje på plass, men blir jobba med. Vanleg Vipps til til dømes ofring,
forsvinn ikkje.
Les meir her
Bestilling av liturgiske bøker
Finn ut hvordan du bestiller liturgiske bøker til menigheten din utover
fellesbestillingen fra bispedømmet.
Les mer her
Webinar
•
•

3. desember Religiøst medborgerskap?
10. desember Hvordan skape en god konformasjonstid i 2021?

--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 Siv
Thompson, st362@kirken.no
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