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Mai-brevet inneholder informasjon om hvordan vi på en trygg måte
skal åpne kirkene igjen, her er inspirasjon for å invitere til dåp,
opplæringsvideo for teksting på Facebook og byggeklosser for
markering av Skaperverkets dag - for å nevne noe. God lesning!

For en kirke! For en gjeng medarbeidere! For et lag vi er!
Kirkens grunnleggende refleks når noe skjer, når krisen rammer er å åpne
dørene. Tenne lys! La evangeliet lyde! Gi håpet rom i toner, ord og
handlinger. De siste ukene har vi ikke kunnet åpne det rommet. Og likevel:
Det har vært så mye synlig kirke, ikke minst i påsken. Jeg ble berørt og
takknemlig hver eneste dag. Jeg fulgte gudstjenester på tv og liturgiske
sendinger på sosiale medier.
Så takk.
Takk til alle kirkelige medarbeidere som kastet dere rundt og erobret nye arenaer.
Med musikk og salmer, bibeltekster og refleksjoner, med gjenkjennbar liturgi på nye
stier. Det var forkynnelse i alle kanaler. Og det holdt, det holdt så det suste.
Innholdet! Om teknikken noen ganger var litt slarkete, nådde budskapet, varmen,
troen igjennom. Jesu Kristi død og oppstandelse ble rikelig forkynt denne påsken.

Takk!
Takk til medarbeidere som har stått på, jobbet hardt og vært fantastisk
kreative. Det er en voldsom oppblomstring av kreativitet og kompetanse
som overgår alt jeg kunne forvente. Og nå ser jeg at den teologiske og
kirkefaglige diskusjonen kommer. Hva gjør dette med oss, hvordan skal vi
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være kirke nå? Så har vi også erfart at kirke på nett kan aldri være det
samme som kirke i kirken. Det ene kan ikke erstatte det andre. Og det ene
truer ikke det andre. Men det kan utfylle hverandre. Vi har også erfart for
alvor at vi på nett kan treffe mennesker som ellers ikke går i kirken. Om
dette kan bidra til å høvle ned dørterskelen til kirkerommet, er det flott.
Vi har igjen sett betydningen av kirkens evne til å være til stede ved en
krise. Til å hive seg rundt når mennesker trenger det. Med et språk for
alvor og mørke – og håp. I påsken så vi mange eksempler på ord og liturgi
i tomme kirkerom, formidlet gjennom kamera og mikrofon. Kirken var der.
Dere var der! Takk!
Hilsen fra en stolt og takknemlig kirkerådsleder, Kristin Gunleiksrud
Raaum
Mai-saker
Åpne kirker
Ny smitteveileder er utarbeidet slik at kirkene igjen kan åpnes for menigheten. HMSrutiner er utarbeidet slik at det også skal være trygt å gå på jobb i kirken. >> Les mer
om begge deler på kirken.no/korona

Dåp er mulig
Dåp i koronaens tid – det er mulig. Les mer om hva som kan gjøres og
hvordan vi kan invitere inn til dåp også våren 2020. >> Les mer på
Kirkebakken, kirkens intranett

Ikke slett Facebook-sendinger!
Svært mange ansatte og frivillige over hele landet har kastet seg rundt og
produsert sendinger til menighetens Facebook-sider. Når sakene fjernes
fra siden, er det viktig at de ikke slettes. >> Her på intranett får du oppskriften
slik at viktig statistikk og engasjement ikke går tapt.

Samisk i gudstenesta
Samiske ledd i gudstenesta, i til dømes Kyrie eller ein salme, er naturleg i
kyrkjer over heile landet. Talet på kyrkjelydar som har tatt inn samiske
element har auka det siste året. Har de tatt diskusjonen hos dykk? >> Les
meir på intranettet Kyrkjebakken
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Nye opplæringsfilmar
I Ressursbanken ligg det tilgjengeleg korte og informative opplæringsfilmar, så du
kan få svar på det du lurer på. Du kan til dømes få innføring i korleis tekste filmar på
Facebook, planlegge innlegg for ei heil veke eller lære om utstyr
og appar. >>Sjå filmane i Ressursbanken her

Digitale midler fordelt
Kirkerådet har fordelt 800 000 kroner til nye diakoni- og
trosopplæringsprosjekter, midlene har gått til menigheter og organisasjoner
over hele landet. >> Les om tildelingen på kirken.no
7,5 millioner til utdeling
Det er klart for å søke om utviklingsmidler innenfor diakoni, rekruttering og
barn og unge. Både tidsavgrensete tiltak og prosjekter kan søke om
midler. >> Les mer på kirken.no
Kommunikasjonswebinar
Ein serie digitale seminar er på trappene, kvar onsdag fram til utpå hausten
kan du få svar ting du ikkje veit om kommunikasjon og
kommunikasjonsverktøy. >> Les meir på Kyrkjebakken
Diakoni i liturgi
Liturgisk ressursmateriell med diakonale perspektiv er satt saman og ligg
tilgjengelig på kyrkja sitt intranett, Kyrkjebakken. >> Les meir på
Kyrkjebakken

Samlingsstund på kirken
Siden mars har vi publisert samlingsstunder beregnet på barn i barnehageog småskolealder. Målgruppe er særlig barn og medlemmer som vi når
med 4-årsbok og barnekor, men kanskje ikke så ofte ser på
familiegudstjenester. Se samlingsstundene, eller lag egne etter inspirasjon.
>> Videoer og manusforslag ligger i Ressursbanken

Skaperverkets dag
I 2020 går TV-aksjonen til WWFs arbeid med å bekjempe
plastforurensingen av havet. Dette er fin anledning for menigheter til å løfte
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opp denne problematikken lokalt, gjerne i forbindelse med Skaperverkets
dag. >> Hvordan det kan gjøres, kan du lese mer om her, på Grønn kirke
Olavsfest
Det blir Olavsfest i Trondheim også i sommer, men nå kan du delta
hjemmefra, uansett hvor du befinner deg i landet. >> Les mer på
Kirkebakken

Elektronisk gudstjenestebok
Veiledningsboka for gudstjeneste kan nå kjøpes digitalt. Dette er den første
boka av de nye liturgiske bøkene for hovedgudstjenesten. >> Les mer på
Kirkebakken

Gjer klar for godt samarbeid med skolen
Ver budd på hausten med ny skoleplan, og få til eit godt samarbeid frå
byrjinga av. Bli med på webinar hos IKO 6. mai. >> Sjå meir på Kyrkjebakken
Kirkepartnerdagen 2020
Den norske kirke i skyen - det gir nye muligheter for å realisere felles mål.
Arrangementet blir i år avholdt som webinar den 14. mai og er åpent for
alle ansatte. >> For program og påmelding, se Kirkebakken
Utgiftsstøtte til avlyste kurs
K-stud tilbyr støtte dersom menigheten har utgifter til kurs som måtte utsettes på
grunn av koronapandemien. >> Les mer på Kirkebakken

Kirkeuke for fred
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel markeres 20.- 27. september. Vi vet
ikke hvordan verden ser ut da, men det som er det sikkert at palestinerne,
kristne som andre, trenger våre bønner, vår solidaritet og vårt
engasjement. >> Les mer på intranett
--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
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nye mottakere av dette nyhetsbrevet (navn og e-postadresse) kan sendes
til st362@kirken.no
___________________________________________________
•

Rundskriv fra Kirkerådet

•

Aktuelle høringer i Kirkerådets regi

•

E-brev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke

• Høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke
___________________________________________________

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling
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Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
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