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Allehelgen og ny giv for diakoni er på agendaen i ukene fremover.
Så kommer planlegging av advent og jul, og flere webinarer og
samlinger med nyttig innhold for kirkens mange ansatte og
engasjerte.

Kompromissløs nåde
Kirkemøtet er nettopp over. Vi er utrolig glad for at vi fikk gjennomført det, på
koronatrygt vis. Det var godt å få samlet det nye kirkemøtet og i det minste få sett
ansiktene på folk, selv om det ikke ble en eneste klem av gamle og nye kjente.
Vi fikk vedtatt regler for ungdomsdemokrati, og valgt nytt kirkeråd.
Så var det festgudstjeneste i Nidarosdomen med kronprins, stortingspresident og
statsminister til stede.

Her er kirkerådslederens hilsen denne dagen:
Vi er samlet til festgudstjeneste i Nidarosdomen. Vi feirer ny preses og
kirkedemokratiet: nytt kirkemøte, nyvalgt kirkeråd, mellomkirkelig råd og samisk
kirkeråd.
Vi har fått være med på å sette kursen videre for en tilstedeværende, bred og
åpen kirke. Som kirkerådsleder kjenner jeg et særlig ansvar for å bidra til å åpne
kirken for alle som ønsker å høre til den. Også nå, i en verden som snurrer stadig
raskere rundt ekkokamre og likerklikk. Kirken skal by på fellesskap, et sted der
ytre stash og iscenesatt prakt ikke teller. Kirken er et rom for de lange linjer. Det
ligger under som en dypt forankret klangbunn i folks bevissthet: i kirken er det
alvor og sannhet som gis rom. Som kirke har vi snublet og famlet. Men også
kirken holdes oppe av Guds nåde. Den holdes sammen av Guds uforbeholdne
kjærlighet til oss, til alle mennesker. Kirken er i verden som et forsonende
fellesskap, med en felles forpliktelse: å løfte frem Guds kompromissløse nåde.
Uansett om vi er her, i et storslått kirkerom, eller sitter hjemme hos oss selv, er vi
alle omfattet av en nåde som aldri feiger ut. Den er der, for den som sørger og
lider, for dåpsbarnet, for konfirmanten som mottar forbønnen eller i ekteskapet
der to forenes i kjærlighet. Evangeliet er ikke forbeholdt de få. Å reservere
evangeliet for noen grupper, å bruke evangeliet til å holde noen ute eller nede,
det er i strid med Jesu budskap. Hele grunnfortellingen om Jesus er at han åpner
for mangfold. Jesus brekker Gudsriket åpen for alle – særlig dem som ble holdt
utenfor. Dette forplikter kirken til å fortelle om en Gud som strekker hånden ut til
mennesker, uansett hva som skjer. Slik at vi alle kan møte en kompromissløs
nåde.
Varm hilsen til dere alle fra Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder.

Andre oktober-saker
Webinar om diakoni
Trenger du en oppfriskning av din diakonale forståelse? Er relasjonsarbeid en
viktig del av jobben din? Banker hjertet ditt litt ekstra for diakoni? Vil du bli
inspirert til å våge noe nytt? Bli med og ta kirkens omsorgsarbeid inn i en ny tid,
torsdag 22. oktober!
Les mer og delta her.

Allehelgen for alle
Helga 31.10-1.11 er allehelgen. Åpen kirke i menigheter over hele landet får
nasjonal oppmerksomhet gjennom oppføring på den nye løsningen
skjerikirken.no, og ressurser til lokale møter finnes i
ressursbanken.no/allehelgen. Kirkebakken har inspirasjonsartikler til ansatte,
mens medlemmer og andre blir kjent med kirkens sorgtilbud på
kirken.no/allehelgen.
Idebank for advent og jul
Treng du gode idear, inspirasjon eller ressursar til gjennomføring av aktivitetar til
advent og jul? I denne idebanken samlast idear fra ulike delar av kyrkja, til
inspirasjon før den store høgtida vi har i vente.
Les meir her.
Jul i menighetsblad
Reportasje om julefeiring i flyktningleir er skrevet av Kirkens Nødhjelp og ligger
klar til deling, på Kirkebakken.
Les mer her.
Lys vaken
Overnatting i kyrkjene og Lys vaken er det mest populære trusopplæringstiltaket i
kyrkja. Det er mogleg å gjennomføre også i år, om ein gjer tilpassingar og følgjer
dei siste råda i smittevernrettleiinga. Få inspirasjon til å tenke annleis og trygt, i
Ressursbanken.
Les meir her.
Skolegudstjenester i korona-året
Mange planlegger for skolegudstjenester i førjulstida også i år. I Ressursbanken
ligger det ulike forslag til hvordan man kan få til dette viktige møtet med skolene
også i år
Les mer her.
Global uke
Fra mange land rapporteres det at korona-pandemien har ført mange mennesker
ut i økonomisk desperasjon. Risikoen for å havne i grov utnyttelse er da farlig
nær. Kirkene og mange andre mobiliserer til å kjempe mot vår tids slaveri
gjennom Global uke, som markeres 8.-15. novemember.
Les mer her.

Podkast: Søndagsskole for voksne
Podkasten med Solveig Kloppen og prestane Trond Bakkevig og Silje Kivle
Andreassen kan du høyre på frå slutten av månaden. Dei tre skal saman finne
svar på store og små spørsmål knytt til Bibelen og kristen tru.
Les meir her.
Webinar: Bli funne på nett
Korleis skal folk finne ut kva de tilbyr i kyrkjelyden om dei ikkje finn heimesida
dykkar? Korleis nå dei som ikkje følgjer med på kva de legg ut på Facebook? Det
er truleg Google dei aller fleste brukarar nyttar, og her er webinaret for
kyrkjelydar som vil bli meir synlege der, 21. oktober.
Les meir og meld deg på her.
Webinar: Lær å lage pressemeldingar
Bli med på eit webinar 28. oktober der du lærer korleis du med enkle grep kan
gjere kyrkjestoff relevant for lokale medier. Du vil også få høyre korleis
pressemeldingar vert motteke i ein redaksjon - og få tips om hva dei ser etter.
Les meir og meld deg på her.
Webinar: Hva skjer etter konfirmasjonen?
29. oktober lanseres KIFOs forskningsrapport Etter konfirmasjonen - exit eller
transit? Ungdomsarbeid i Den norske kirke og unge voksnes tilknytning til kirken.
Meld deg på her.
Frokostmøte "Å være en sak - LHBT+, kirke,holdninger og arbeidsmiljø
Tidlegare i år vart det gjennomført ei arbeidslivsundersøking blant tilsette med
LHBT (lesbisk, homofil, bi og trans)-identitet/orientering. Rapporten frå
undersøkinga blir presentert på møte 30. oktober i Kulturkyrkja Jakob, men vert
strømma på Youtube for dei som ikkje kan delta fysisk.
Les meir og meld deg på her - begrensa med plassar.
Digital førehandsstemming
Kyrkjerådet undersøker om det er mogleg å få til førehandsstemming til
kyrkjevalet på internett. Dette vart også nemnt på Kyrkjemøtet i oktober. Dei som
vil kan delta i høyringa rundt ei ny løysing.
Les meir her.
Digital trosopplæringskonferanse
Årets trosopplæringskonferanse "Mer enn ord" ble gjennomført som planlagt 14.

oktober. Men for første gang kan du delta også i etterkant, hver dag resten av
året, om ønskelig. Digital konferanse gir nye muligheter.
Les mer her.
Kirkemøtet valgte nye råd og ga lederne fornyet tillit
Et korona-forsinket og forkortet kirkemøte ble avholdt i Trondheim 8.-11. oktober.
Lederne av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd ble alle gjenvalgt,
men nye tillitsvalgte fyller rådenene.
Nytt Kirkeråd.
Nytt Mellomkirkelig råd.
Nytt Samisk kirkeråd.

--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 st362@kirken.no
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