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Årets oktobermåned er fylt med blant annet Kirkemøte, allehelgen
med åpne kirker, tildeling av midler, diakonisatsing og planlegging
av jul.

Kjære alle sammen,
For første gang siden kirkevalget avholdes endelig Kirkemøtet 2020 til
helgen. Det skjer i Trondheim, og sendes direkte på kirken.no.
Kirkemøtet starter med åpningen torsdag 8. oktober kl. 1530. Da taler
Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum. Preses Olav Fykse Tveit og
statsråd Kjell-Ingolf Ropstad hilser også Kirkemøtet. Søndagen avsluttes
Kirkemøtet med festgudstjeneste der også kongen, dronningen, kronprinsen,
stortingspresidenten og statsministeren deltar.

Det er mange saker som skal behandles, selv om sakslisten er blitt noe
redusert på grunn av covid-19. Du kan lese sakene på denne
nettsiden.Behandlingsformen i år blir annerledes. Av smittevernhensyn vil alt
foregå i plenum.
Når helgen er over, vil vi ha et nyvalgt kirkeråd og Kirkemøtets medlemmer vil
ha møtt hverandre for første gang. I tillegg håper jeg vi kan se tilbake på et
kirkemøte vi har klart å gjennomføre under helt spesielle omstendigheter.
Jeg ønsker alle involverte lykke til med forberedelsene.
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Oktober-saker
Allehelgen og åpne kirker
Informasjon om årets allehelgen og åpne kirker over hele landet er sendt ut
og ligger tilgjengelig på Kirkebakken. Lysholderark distribueres av
kommunikasjonsansvarlig på bispedømmekontor.
Les mer om allehelgen her
Finn ressurser her
Sørg for rett adresse
Husk å kontrollere at det er oppgitt riktig adresse på menigheten i
Enhetsregisteret. På den måten kommer viktig informasjon fram til riktig
mottaker i forbindelse med åpen kirke og andre arrangement på allehelgen.
Les mer her
Fleksibel dåp
I Stjørdal har dei lukkast godt med dåp ved å legge til rette for dåp utanom
gudstenesta på sundagar. Ei tilgjengeleg kyrkje sju dagar i veka kan gjere at
fleire vel dåp.
Les meir her
Saman lagar vi advent- og juleidébank
Mange er godt i gang med planlegging av årets juleprogram i kyrkja – nokre
ser utfordringar og andre ser nye mogelegheiter. Bli med å dele idear,
utfordringar og spørsmål – og bli med på idemyldringsmøte, tysdag 13.

oktober.
Les meir her
Unge lovende - årets UKT-konferanse
Sammen med MF og flere barne- og ungdomsorganisasjoner arrangeres det
Ungdom, kultur og tro-konferanse 15. oktober. Konferansen blir både fysisk
på MF, men også digital for de som vil delta på den måten.
Les mer her
Samisk språkveke
Kyrkjelydar i Den norske kyrkja oppmodast til å markere Gïelevåhkoe/Samisk
språkveke 2020. Veka går føre seg 19.-25. oktober.
Les meir her
Løft for barn i gudstjenesten
Kirkerådet har tildelt midler til 83 menigheter som nå kan kjøpe inn liturgisk
utstyr og invetar tilbasset barn i gudstjenesten. Her kan du se liste over hvem
som fikk midler.
Les mer her

Tildeling av midler innen diakoni og rekruttering
I vår var det mulig å søke om midler innen diakoni og rekruttering, og nå er
tildelingen klar. Til sammen har 13 prosjekter i ulike menigheter og
organisasjoner fått økonomisk støtte.
Les om tildeling av diakonimidler her
Les om tildeling av rekrutteringsmidler her
Ny ungdsomsleiar
Ungdommens kyrkemøte blei heldt på Hell i helga som var. Der valde dei ny
leiar, Nora Antonsen, som no sit i førarsetet til Ufung, Utvalg for
ungdomsspørsmål, i åra framover.
Les meir her
Høringer fra Kirkerådet
Høringer er nå sendt ut til menigheter og andre instanser, blant annet rundt
digital forhåndsstemming i kirkevalg, overordnede problemstillinger i
kirkevalget og endringer i kirkeloven. Høringsfrister er fra 6. november og

utover i høst.
Les mer her
TV-aksjon og Skaparverkets dag
Om kyrkjelyden ikkje har markert Skaparverkets dag enno, er det noko som
kan markerast på TV-aksjons-sundagen 18. oktober.
Les meir her
Trosopplæringskonferansen - sammen eller alene?
Mer enn ord, årets trosopplæringskonferanse er som kjent digital, men kan
oppleves sosialt og sammen med andre likevel. Her er forslag til hvordan du
får mest mulig ut av dagen.
Les mer 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 nyhetsbrevet. Opplysninger om nye mottakere
av Nytt fra Kirkebakkent (navn og e-postadresse) kan sendes til
st362@kirken.no
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