
   

Nyhetsbrev - februar 2020 

4.2.2020 17:29:24 | Den norske kirke  

I dette nyhetsbrevet finner du blant annet ressurser til samisk kirkeliv, 

informasjon om fagdager, hjelp til å dra nytte av egen dåpsstatistikk 

og forvarsel om rekrutteringskampanje. 

 

 

Preses' farvel 

Nesten 40 år i kirkelig tjeneste går mot slutten. Jeg er dypt takknemlig for 

en meningsfylt og rik «arbeidsdag» hvor jeg har fått så mye og hvor jeg har 

brukt evner, livserfaring og kompetanse sammen med gode og 

inspirerende medarbeidere. Jeg har møtt mye tillit og kjenner meg 

privilegert.  

For meg har kirken vært og er gledens sted der vi deler evangeliet om 

Kristus og får ta imot nåde og tilgivelse. Derfra sendes vi ut for å være en 

neste og vise barmhjertighet, både lokalt og globalt.  

Jeg ser tydelige spor av min bakgrunn i KFUK – KFUM i Bergen i min 14-

årige tjeneste som biskop. Der møtte jeg en sterk Kristusforkynnelse, mye 

livsglede og utfordring til å ta ansvar. Like mye har det betydd for meg å 

være menighetsprest med erfaring fra lokalkirken og nærmiljøet, både i 

drabantby i Trondheim og bygdeby i Ås. Alt jeg har erfart, har utrustet meg 

til oppdraget.  

Folkekirken med sin vide kontaktflate møter mennesker i alle livets faser. 

Oppgaven er å formidle evangeliet om Jesus og vise mennesker åpenhet 

og respekt. Kirkens omsorgsarbeid gir troverdighet til det som forkynnes. 

Jesus-fortellingene og salmeskatten sammen med dåp og nattverd er 



gaver som inviterer til fellesskap og styrker troen. Mitt ønske er at stadig 

flere opplever kirken som gledens sted – midt i vår urolige verden.  

Må Gud fortsatt velsigne Den norske kirke  

Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet 2011-2020  

Februarnytt 

Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging - men 

det koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes intranettløsning her. 

Har de oversikt over dåpstala i kyrkjelyden dykkar? Kan de ved å sjå på tala for i 

fjor finne ut korleis de kan bli enno betre på å invitere til dåp for liten og stor? Her 

kan de lese meir om korleis tal kan gjere klok >>Kyrkjebakken om dåpstal  

Rekruttering til kirkelige stillinger er noe alle kan bidra til. I mars vil det 

være klart materiell til kampanje i sosiale medier, dette kan brukes opp mot 

fristen for samordnet opptak 15. april. Materiellet vil ligge i >>Ressursbanken  og 

lede til nettstedet jobbikirken.no  

Det er nyleg oppretta eit arbeidsrom for redaktørar på kyrkja.no. Rommet 

heiter "Redaktørforum" og er ein stad for å dele erfaringar, spørre 

kvarandre om råd og gje innspel til vidare utvikling av nettsideløysinga. Her 

leggjast også informasjon om nye funksjonar og beskjedar som er viktige å 

få med seg som redaktør. Velkommen inn! >> Arbeidsrom på sharepoint 

for redaktørar   

Mange menigheter er nå i gang med å legge planer for den lokale 

grunnordningen for hovedgudstjenesten. Snart kommer Veiledningsboken 

med liturgisk tekstmateriale og andre nyttige ressurser. >> Les mer om dette her på 

Kirkebakken, kirkens intranett    

Til markering av 6. februar – den samiske nasjonaldagen - er det no utarbeidd 

nye ressursar til trusopplæringa. Her funn du små element som lett kan nyttast i 

kyrkjelyden no i veke seks. >>Sjå meir i Ressursbanken.  

https://kirken.no/nb-NO/kirkepartner/tjenester/intranett/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/hva-kan-vi-lare-av-dapstallene/
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/jobbikirken/
http://www.jobbikirken.no/
https://dennorskekirke.sharepoint.com/sites/editors
https://dennorskekirke.sharepoint.com/sites/editors
https://dennorskekirke.sharepoint.com/sites/editors
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/hovedgudstjeneste-og-lokal-grunnordning/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/hovedgudstjeneste-og-lokal-grunnordning/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/hovedgudstjeneste-og-lokal-grunnordning/
http://ressursbanken.no/samisk
http://ressursbanken.no/samisk


For inspirasjon og ideer til hvordan man kan markere samisk nasjonaldag i 

gudstjenesten i år, se mer >>på kirkens hjemmeside. 

Den nye nordsamiske fireårsboka lanseres i Karasjok 9. februar, men er 

tilgengelig på lager hos >>IKO-forlaget.  NB: På lulesamisk brukes 

boka >>Muv Rámátgirjje som fireårsbok. Den sørsamiske fireårsboka heter 

>>Mijjen Gærhkoe-Gærja – Vår kirkebok og er på sørsamisk med sammendrag på 

norsk bokmål underveis. Den er gitt ut av Samisk kirkeråd.  

Hvordan jobbe med sannhet og forsoning – etter fornorskningen samer, 

kvener og nordfinner ble utsatt for? Et forsoningshefte er ny ressurs til bruk i 

menighetene. >>Last ned heftet på kirken.no   

Kyrkjemusikarar kan finne inspirasjon i gratis lærevideoar kalt “Spenstig sakral”. 

Test ut korleis det beste av den gamle musikken kan kombinerast med den nye, 

>>på Kyrkebakken  

Kirkepartnerdagen, en felles administrativ fagdag for hele Den norske 

kirke, arrangeres 14. mai på Gardermoen. Kirkepartner står bak dagen, og 

hovedtema i år vil være «skyreisen»  og hvilke muligheter dette gir videre 

for en fremtidig kirkelig organisering. >>Les mer på Kirkebakken  

Teologidagene arrangeres i år på Blindern, 12.-13. mars. Tema er åpenbaring, og 

program og påmelding finner du på >>kirkens hjemmeside  

Arbeidslivsundersøkelsen som skal se nærmere på arbeidssituasjonen for 

ansatte med LHBT-identitet (lesbisk, homofil, bifil og transperson) er nå rett 

rundt hjørnet. Den sendes ut til alle ansatte i Den norske kirke 10.-11. 

februar. >>Les mer på Kirkebakken   

Det er mogeleg å søkje om støtte til produksjon og formidling av musikk til 

barn og unge. >>Les meir om tiltaket frå Kulturrådet her, på Kirkebakken.   

En ny app for tilrettelagt konfirmantundervisning er utviklet av Skrifthuset. Den kan 

brukes på nettbrett og mobil og er gratis å laste ned og bruke. >>Du finner den i 

Ressursbanken   

Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i år fra 2.-3. juni og tema er samisk 

kirkemusikk og kirkekunst. Konferansen har et tverrfaglig fokus på feltene 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/gudstjenesteliv/kirkelig-markering--samenes-nasjonaldag/
https://iko.no/forlaget/til-utdeling-i-kirken/mu-girkogirji
http://iko.no/forlaget/samiske-og-kvenske-produkter/muv-ramatgirjje-lulesamisk
http://iko.no/forlaget/samiske-og-kvenske-produkter/muv-ramatgirjje-lulesamisk
http://iko.no/forlaget/samiske-og-kvenske-produkter/muv-ramatgirjje-lulesamisk
https://materiell.kirken.no/produkt/var-kirkebok-sorsamisk/
https://materiell.kirken.no/produkt/var-kirkebok-sorsamisk/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/Diakoni/ressurshefte%20forsoning/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/spenstig-sakral/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/spenstig-sakral/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/spenstig-sakral/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkepartner/aktuelt/kirkepartnerdagen-2020/
https://kirken.no/teologidagene
https://kirken.no/teologidagene
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/lhbt-undersokelse/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/kulturstotte-kor/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/kulturstotte-kor/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/kulturstotte-kor/
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/veien%20-%20app/
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/veien%20-%20app/


trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og prestetjeneste og er et møtested for 

identitetsskaping, nettverksbygging og fagutvikling i samisk kirkeliv. >>Les mer her, 

på internett  

Chrome blir standard nettleser på plattformen i midten av juni. Dette 

innebærer ikke at du som bruker må gjøre noe, men du vil få en raskere og 

bedre intranettløsning. 

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 

___________________________________________________ 

•    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   

 ___________________________________________________ 

 

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling 

Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no 

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig 

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo 

Tlf.: 23 08 12 00 
    

Bilder      

 

Last ned  
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Om Den norske kirke     

Den norske kirke  

Kirkens hus - Rådhusgata 1-3 

0151 Oslo 

 

23 08 12 00 

https://kirken.no 

 

https://kirken.no/visjon 

  
  

Del  
    

Du mottar denne meldingen fra NTB Kommunikasjon Jeg ønsker ikke å motta 

nyheter og pressemeldinger fra denne avsenderen i fremtiden  
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https://kirken.no/
https://kirken.no/visjon
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