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I årets siste nyhetsbrev er blant annet innspill til innhold og
synlighet av kirken i jula, informasjon om digital konferanse og
webinar i 2021 samt ressurser til åpenbaringstida.

Julen står for døren
I koronaåret 2020 sitter julestemningen lenger inne enn vanlig. Mange er
slitne, etter et år med helt nye utfordringer som man har jobbet intenst for å
løse. Mange er redde, enten for egen helse eller for dem man er glad i. Noen
sørger etter å ha mistet sine.
Samfunnet har trengt kirken. Folk har trengt kirken. Og vi har vært der.

Jeg er enormt stolt av den jobben som er gjort i år for å være til stede. Vi har
strukket oss så langt vi kunne for å holde kirker fysisk åpne. Når det ikke gikk,
åpnet vi kirken digitalt.
Selv om mulighetene for å samles er annerledes denne advents- og juletiden,
ser jeg at kirkens medarbeidere over hele landet spør seg selv: «Hvordan kan
vi tenne lyset på nye måter?» Det skal vi ta med oss også inn i neste år.
Kirken over hele landet har virkelig vist seg fra sin aller beste side i 2020. Jeg
vil takke dere alle for den jobben hver enkelt har gjort gjennom dette året.
Mennesket har et dypt behov for det varige. I vår tid, hvor så mye er
utbyttbart, trenger vi institusjoner som bærer evigheten med seg. Det er dette
kirken er. Ved sitt blotte nærvær formidler kirken at det finnes håp.
Jeg ønsker dere alle en velsignet juletid!
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i kirkerådet

Desembersaker
Deilig er jorden
Årets julevideo fra Den norske kirke lanseres i dag. Deilig er jorden-videoen
inneholder Jahn Teigens versjon av julesalmen og mange personer som har
vært i nyhetsbildet i år bidrar i videoen. Del den gjerne fra Den norske kirkes
Facebook-side.
Se og del videoen på Facebook her
Hva skjer i din kirke?
Husk å dele arrangement og samlinger som din menighet har i advent og jul,
det gjør du på skjerikirken.no. Dette er enkelt og gjør menighetens tilbud mer
synlig for alle som orienterer seg via telefon eller pc.
Les mer her
Åpen julekirke - nye plakater
En rekke ressurser er tilgjengelig i Ressursbanken for hvordan jul kan
markeres i kirker i år, nytt nå er plakater på begge målformer til oppslag.
Les mer her

Skriv godt på sosiale media
Mange skal publisere mykje på sosiale media fram mot jul. I dette halvtimes
webinaret får du vite korleis du bør formulere deg.
Sjå webinaret her
Musikkrettigheter og strømming
Hvordan manøvrere rett når det er digitale gudstjenester og sang og musikk
skal gjøres tilgjengelig på intranett? KA har laget en guide med nyttig
informasjon.
Les mer her
Seks millioner delt ut til digital julestemning
Barne- og familiedepartementet og Kirkerådet delte i november ut seks
millioner kroner, etter søknad, til fellesråd og menigheter med oppdrag å lage
digital jul for menigheter.
Les mer her
Digital pilegrimskonferanse
I mars skal den årlege pilegrimskonferansen gå føre seg. I 2021 blir han
digital, og lett for alle å vere med på.
Les meir her
Økonomiforvaltning
Barne- og familiedepartementet har fastsett ny forskrift om
økonomiforvaltinga i sokn i Den norske kyrkja.
Les meir her
Åbenbaring er lik misjon
Åpenbaringstida regnes som kirkens særlige misjonstid. Da er det viktig med
inspirasjon til tekster og artikler og innhold til gudstjenesten, og det finnes på
Kirkebakken.
Les mer her
Barnas side 2021 klar
Aktivitetssider for barna til bruk i menighetsblad er nå tilgjengelig på
Kirkebakken. Det er Søndagsskolen som lager sidene, og de er på både

nynorsk og bokmål.
Finn sidene her
Webinar
•

14. januar: Rekruttering - hvordan kan vi rekruttere flere til arbeid i Den
norske kirke? Påmelding gjøres i lenke 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 Siv
Thompson, st362@kirken.no
___________________________________________________
•

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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