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I dette september-brevet kan du blant annet lese mer om
Ungdommens kirkemøte, hvordan sikre trygg utleie av kirken, og få
innspill til Global uke og allehelgen i egen menighet.

Season of Creation - Skaperverkets dag
I år er temaet for markeringen «Et jubelår for jorden: Nye rytmer, nytt håp».
Jubelåret var i gammeltestamentlig tid et nådens år, hvor alt skulle få en ny
start og jorda og naturen skulle få hvile og komme seg igjen.
I dette temaet ligger det en utfordring i å finne en ny rytme for livene våre.
2020 har rystet verden gjennom en global pandemi som har enorme
helsemessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Det er
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mange som lengter tilbake til normalen og det er forståelig. Men
konsekvensene av klimaendringer, forsøpling, tap av biomangfold og
forurensning tvinger oss til å finne en ny rytme. En erfaring koronapandemien har gitt oss, er at vi kan omstille oss raskt når det er strengt
nødvendig. Da verden nærmest stoppet opp for oss mennesker fikk vi også
se glimt av dyr og natur som fikk et sårt tiltrengt pusterom. Vi må stake ut en
kurs videre hvor vi kan finne en ny normal, hvor vi vi ikke bare lever av
skaperverket, men hvor vi lever med det.
Season of creation er en tid for bønn, ettertanke og handling. La oss be om at
2020 må bli et nådens år fra Herren med en ny start og retning for alle
mennesker og for alt det skapte.
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet

Øvrige saker i dette brevet
Informasjonsmøte på Youtube for tilsette i kyrkja
Tilsette i begge arbeidsgivarlinene er inviterte til å delta på eit digitalt møte
torsdag 24. september kl 10. Det blir ulike tema rundt kyrkja og arbeid i ei en
ny "normal" tid.
Les meir her.
Nyskapende arbeid med barn og unge
Få inspirasjon, tips og verktøy til utvikling av nyskapende og diakonalt arbeid med unge.
Meld deg på gratis digital konferanse i dag!
Les mer her.
Open kyrkje allehelgen
Kyrkjelydar over heile landet har samlingar og gudsteneste allehelgen.
Kyrkjerådet tilbyr ressursar for alle som vil ha open kyrkje, førstehjelp ved
sorg og dele ut ljos.
Les meir her og les brev som er sendt ut til tilsette her.
Nye dåpsressurser i ressursbanken
Dåp og kirkelige handlinger fortsetter til tross for situasjonen verden er i. Nå
er det kommet nye illustrasjoner som kan benyttes når menigheten inviterer til
dåp, de ligger i ressursbanken sammen med en rekke andre ressurser
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menigheten kan ta i bruk.
Les mer her.
Nye prestekandidater
I år er til sammen 27 personer godkjent av evalueringsnemnda og kan bli
prester uten cand.theol-graden.
Les mer her.
Vipps - genialt enkelt
Vipps-forbetringar gjer soknets handsaming av pengar enklare og syt for
betre dialog med givaren. Sjå kva som er siste nytt med kategoriar og
tilbakemeldingar, på Kirkebakken.
Les meir her.

Utleie av kirkebygget
Kirker leies ofte ut til eksterne aktører, og måten det gjøres på varierer. Det er
laget en ny veileder for utleie, denne presenteres på frokostmøte 16.
september, der er det mulig å delta fysisk eller digitalt.
Les mer om frokostmøtet her og finn de nye ressursene her.
Rett sokneinformasjon på kyrkja.no
Det kjem jamleg spørsmål om korleis ein endrar informasjon som kjem opp i
søkeresultatet når ein søker etter eit sokn på kyrkja.no. Til dømes ligg det ofte
inne ein e-post til personar som har slutta eller bytta. Svaret er at
informasjonen hentast direkte frå Brønnøysundregisteret, og at det er der
dette må endrast.
Sjekk informasjon om soknet ditt her.
Ungdommens kirkemøte
UKM 2020 foregår 2.-5. oktober i Nidaros bispedømme. Tema i år er
"Relasjon og tilhørighet" og alle sakene berører disse to ordene.
Sakspapirene er lagt ut på kirken.no.
Les mer her.
Webinarhausten
I haust er det mange spennande webinar du kan delta på, heilt gratis! Sjå oversikt på
ressursbanken.no/webinar.
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Les meir her.

Bli bedre på sosiale medier-webinar
Sosiale medier har blitt en svært viktig kanal ut til medlemmer og menighet,
både sentralt og lokalt. Lær mer gjennom dette kurset, der det også er mulig
å stille spørsmål.
Les mer om seminaret her.
Innhold til menighetsblader
På Kirkebakken ligger ulike artikler som er skrevet for menighetsblad. Nå er det blant
annet en artikkel om Rettferdskonferansen som er å finne på Arbeidsstøtte.
Les mer her og meld deg på konferansen her.

Inspirasjonssamling for Global uke
I november er hvert år en bredde av menigheter med å markere Global uke mot
moderne slaveri. 17. september arrangeres en inspirasjonssamling om Global
uke hvor du kan bli kjent med problematikken og med muligheter og ressurser i
arbeidet for å bekjempe moderne slaveri.
Les mer her.

Trosopplæringskonferanse på en ny måte
Meld deg på "Mer enn ord", årets
trosopplæringskonferanse. Husk tidligfristen 18. september for lavest pris.
Les mer her.
Sammen som kirke-resultat
Aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ble startet for å samle inn
penger til søsterkirker som er hardt rammet av korona. Nå er
innsamlingensperioden over, og det ser ut til å vært en svært vellykket
solidaritetsaksjon.
Les mer her.
---
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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
___________________________________________________
•

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

Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no
Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
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