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I høst kan menighetens diakonale arbeid få et løft nå som plan for diakoni er
revidert. I tillegg er samhandlingsdokument for enklere samarbeid med ulike
barne- og ungdomsorganisasjoner tilgjengelig, og det er flere webinarer som
kan inspirere til klimainnsats og utoverblikk også i høst.

Diakoni
Plan for diakoni revidert for første gang på 13 år
Siden 2007 har verden endret seg mye: Klimaendringene har blitt akutte, flukt og
migrasjon påvirker oss på en annen måte enn før, og samfunnet vårt består av flere møter
med skjerm og færre med mennesker.

Plan for diakoni er kirkens nasjonale planverktøy for feltet. Nå er denne revidert. Det
betyr at menigheter og institusjoner kan oppdatere sine lokale planer. De viktigste
endringene er innføring av metodeverktøyet «se-bedømme-handle», sterkere fokus på
frivillighet, samskaping og bærekraftsmålene.
Diakoni er et område Kirkerådet satser på. Planen er vedtatt av Kirkerådet i juni. Utover
høsten utvikles det fortløpende nye ressurser, disse publiseres på
ressursbanken.no/diakoni
Her finner du den reviderte planen.
Lykke til med det viktige arbeidet!
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

September-saker
Ny HR-sjef i Kirkerådet
Maude Chinhengo Hals (se bilde under) er ansatt som ny HR-sjef i Kirkerådet. Hun
bringer med seg bred HR-erfaring fra privat, offentlig og bistandssektor og begynner i
jobben 1. desember.
Hals har solid erfaring fra HR-arbeid og ledelse. Hun kommer fra stillingen som HRdirektør for Skandinavia i TCR Norge AS, der hun har ansvar for selskapets HR-arbeid i
Norge, Sverige og Danmark, med særlig fokus på å utvikle kompetanse, kultur og
lederskap. I tillegg har hun hatt HR-stillinger ved NMBU (Norges Miljø- og
biovitenskaplige universitet), Norsk Hydro, Redd Barna og Leger uten grenser. Hals har
en mastergrad i HR fra Griffith University, Australia samt en bachelor i IKT.
- Jeg er veldig glad for å få Maude på vårt lag. Hun har en solid kompetanse både
innenfor HR og IKT og har jobbet i privat, offentlig og bistandssektor med svært gode
skussmål. I en tid med endring på mange områder, er jeg sikker på at hennes erfaring vil
være av stor verdi for hele organisasjonen, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.
Maude ser veldig frem til å jobbe med faget hun brenner for, HR og menneskene - i en
organisasjon med mange viktige samfunnsoppdrag som har stor betydning for
innbyggerne.

- Jeg er glad, stolt og ydmyk når jeg tenker på det som venter meg i denne jobben, og jeg
gleder meg til å bli kjent med menneskene. Særlig er jeg opptatt av å utvikle,
gjennomføre og sikre gode HR-prosesser, og jeg tror jeg kan bidra med nyttig erfaring og
kompetanse i den spennende utviklingen kirken står i, sier den nye HR-sjefen.

Revidert utgave av Plan for diakoni
Kirkens nasjonale planverktøy for diakoni er revidert. Med denne kan menigheter og
institusjoner oppdatere sine lokale planer i tråd med endringer som er kommet på feltet
de 12 siste årene.
Les mer her.
Liturgiske bøker
Dei nye liturgiske bøkene for prestar og kyrkjemusikarar er tilgjengelege i november.
Alle kyrkjelydane skal avgjere ei justert lokal gudstenesteordning.
Les meir her.
Kirkens Unges samhandlingsdokument klart
Kirkens unge er en strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske
kirkes barne- og ungdomsarbeid, og med dette dokumentet blir både samhandling,
organisering og avtaler lettere å organisere.
Les mer her.
Digitale innspelsmøte er i gang
Dei fysiske innspelsmøta om kyrkjeleg organisering i vår vart flytta til hausten og vert no
gjennomførte digitalt for tilsette, rådsmedlemmer og frivillige. Finn ein møtedato som
passar for deg og dine kollegaer, eller ditt sokneråd her.
Les meir her.
Solidaritetsaksjon
En egen solidaritetsaksjon som ble startet før sommeren, ble en suksess. Penger er samlet
inn til Den norske kirkes søsterkirke i Jordan og det hellige land, og aksjonen fortsetter.
Les mer her.
En kirke for liv og rettferdighet
Hvordan kan kirken arbeide for en økonomi som støtter liv og økologisk rettferdighet?

Kirkenes Verdensråd har laget en webinarserie om dette.
Se webinarene her.
Internasjonal markering av skaperverket
Fra 1. september til 4. oktober markeres Season of Creation i kirkesamfunn over hele
verden. Alle kan inspireres og delta, og menigheten kan gjerne koble dette opp mot årets
TV-aksjon som går til WWF.
Ressurser finner du her.
Kristne migranter - høring og webinar
Hva skal kjennetegne Den norske kirke i et stadig mer globalisert og etnisk mangfoldig
Norge. Dette er ett av flere spørsmål i en høring som nå er ute hos bispedømmene.
Les mer om saken her og finn høringen her.
Webinar: Fortelling eller forkynnelse
I høst har Kirkerådets kirkefagavdeling ukentlige webinarer. Tema torsdag 3. september
er Fortelling eller forkunnelse - bibelundervisning i kirke og skole. Dette er tredje del i
serien.
Les mer her.
Boklansering: Religiøst medborgerskap
25. september lanseres antologien Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming,
likeverd og menneskesyn. Lanseringen strømmes.
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
Kirkebakken (navn og e-postadresse) kan sendes til st362@kirken.no
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