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Allehelgen er over og Lys våken, skolegudstjenester, advent og jul
står for døra. Her er klargjøring av korona-regler, LBHT-rapport fra
kirken og webinarer du kan delta på eller se i opptak.

Kirkerådet følger utviklingen i smittesituasjonen
Først og fremst vil jeg takke alle ansatte og frivillige som gjorde en stor
innsats med gudstjenester og åpne kirker allehelgen. At vi viser med åpne
bygg at kirken har rom for mennesker i sorg og ettertanke er en viktig del av
vårt oppdrag.

November starter med økende smittetrend, og nye varsler om
smittevernstiltak fra myndighetene. Kirkerådet følger utviklingen, og vil
komme med oppdateringer dersom det kommer nye nasjonale regler som får
innvirkning på vår virksomhet.
I forrige uke publiserte vi smittevernveilederen i en oppdatert utgave. Siden
da har det også blitt klart at oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14
dager, ikke ti som tidligere. Dette er per 03.11.20 oppdatert i versjonen som
ligger på nettsiden, og i plakatene og mal for registreringsliste.
I tiden etterpå har det også kommet flere spørsmål som samles og forsøkes
oppklart på kirken.no/korona. Her finner du mer informasjon:
•
•
•
•
•
•

Smittevernveilederen for Den norske kirke
Skolegudstjenester er offentlige arrangement
Ofte stilte spørsmål og svar
Spørsmål og svar om barne- og ungdomsarbeidet
Hvem har ansvar for smittevernet?
Informasjon om påmeldingssystem til årets julegudstjenester

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Øvrige november-saker
Dåp
Tverrfaglig jobbing med dåp gir resultater, og alle ansatte må være bevisste
på hvorfor kirken døper når foreldre står foran valget for sitt barn. Ekstra
fleksibilitet rundt dag og ramme er også særlig viktig i år - og fremover.
Les mer her

Påmeldingssystem til årets julegudstenester
Påmelding til gudsteneste kan vere naudsynt i desember, slik at ein kan sikre
godt smittevern når mange menneske vil til julegudsteneste. Kyrkjerådet har
vore i dialog med leverandørar for å ha løysingar med trygt personvern.
Les meir her

Skolegudstjenester er offentlige arrangement
Skolegudstjenester tolkes av noen kommuner til å være "en sosial samling i
tilknytning til arbeid eller skole" med et lavt tillatt antall deltakere. Kirkerådet
mener det er feil tolkning, og forklarer her hvorfor.
Ler mer her

Allehelgen - evaluering
Allehelgen med åpne kirker, utdeling av lys, førstehjelp ved sorg og bruk av
skjerikirken.no for første gang, preget helga som nå er over. Kirkerådet
trenger tilbakemeldinger for å legge enda bedre til rette for lokal markering
neste år.
Les mer og delta i evalueringen her

Rapport om å være skeiv i kirken
Det er forsket på hvordan det er å ha LHBT-identitet og være ansatt i Den
norske kirke. Rapporten fra FAFO og KIFO ble presentert 30. oktober, og
opptak fra presentasjonen i Jakob kirke kan ses i opptak. Du kan også laste
ned rapporten i artikkelen.
Les mer her

Tildeling av utviklingsmidler innen trosopplæring
Kirkerådet har delt ut midler til 21 prosjekter innen trosopplæring, kirkelig
undervisning og barne- og ungdomsarbeid. Her kan du se hvem som har fått
tildelt støtte nå i høst.
Les mer her

Kva skjer etter konfirmasjonen?
Det er forska på kva som skjer med unge etter konfirmasjonen; blir det ein
exit frå kyrkja eller ein transitt til eit enda nærare forhold til trussamfunnet?
KIFO har laga ein rapport på dette, han blei presentert i eit webinar 29.
oktober. Rapporten ligg på heimesida til KIFO.
Les meir her

Fagdag om vold og seksuelle overgrep i samiske miljøer
Fagdagen "Det har skjedd mitt barn - om seksuelle overgrep i Sápmi" ble
avholdt i Karasjon i oktober. Vi utfordres til å tørre å se det svarte i oss selv
og i andre slik at vi kan oppdage urett. Ressurser kan bestilles på
post@kirkeligressurssenter.no
Les mer og få et referat fra dagen her

Webinar i november
Kyrkjerådet har kvar veke webinar for tilsette og andre interesserte. Du kan
allereie no melde deg på webinara i november.
•
•
•
•

5/11 Kirkelig kulturarv - i vår menighet?
12/11 Moderne slaveri - og den lokale kirkens rolle i kampen for
rettferdighet
19/11 Nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge
26/11 Dåpssamtalen

--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 Siv Thompson,
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
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