Resultat fra medarbeiderundersøkelsen
presenteres 10. november

Ansatte i Den norske kirke opplever i stor grad at deres kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet og at de
har frihet til å utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte. Mange erfarer imidlertid at det er utfordrende å
finne en god balanse mellom arbeidsliv og fritid.
– Vi har en kompetent og engasjert arbeidsstokk som trives med stor autonomi i jobbutførelsen. Dette er
helt uvurderlig for en kirke, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen. – Baksiden av dette engasjementet
er at vi alltid har en opplevelse av at vi kunne eller burde gjort mer. I kirkejobber, som på mange andre
arbeidsplasser, vil det alltid være mer som kunne vært gjort. Les mer om hovedfunnene fra undersøkelsen.
Resultatene blir presentert på allmøte for hele trossamfunnet, onsdag 10. november kl 09.00. Møtet blir
tolket til tegnspråk, og du kan se det i opptak om tidspunktet ikke passer. Direktesendingen og opptaket
finner du på kirken.no/allmøte.
Rett i etterkant av allmøtet, i samme sending, er det opplæring for alle som har lederrolle i kirken. Det vil bli
gitt råd om hvordan resultatene kan forstås og følges opp. Webinaret blir tilgjengelig i opptak.

Les mer om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen

Husk FNs barnedag
FNs internasjonale barnedag markeres 20.
november hvert år. Dagen skal bevisstgjøre barn og
voksne om barns rettigheter. – Gud har skapt alle
barn, derfor må kirka passe på barna, sier Filippa på
ni år.

Les mer

Komitehøring på Kirkemøtet
Neste uke samles Kirkemøtet i Trondheim. Nytt av
året er at de som ønsker å melde seg til høring i en
av Kirkemøtets komiteer må søke på forhånd. Frist
for å sende søknad er fredag 5. november kl 09.00.
Det er komiteen selv som behandler søknaden.

Les mer

Forbønn for klimatoppmøtet
– Vi håper at det kan bes for klimatoppmøtet under
alle gudstjenester i Den norske kirke søndag 7.
november, sier preses Olav Fykse Tveit. I november
samles verdens ledere til klimatoppmøte i Glasgow,
og Korsvei har utformet en bønn som kan benyttes.

Les mer

Snart skolegudstjenester
Før jul er det mange menigheter som inviterer til
skolegudstjenester, enten inne eller ute. – Det
viktigste for å få til et godt samarbeid er å ta
utgangspunkt i eksisterende læreplaner og ønsker
fra skolen, sier kateket i Råde, Kristine Lund Almås.

Les mer

Anbefaler å bruke særkalker
Landets biskoper anbefaler at det fortsatt brukes
særkalker når det gjennomføres nattverd, med
bakgrunn i økende smitte i samfunnet.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Kunst og kultur i kirken – på barns premisser
4. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Jesus elsker alle barna – om søndagsskolearbeid i menigheten
11. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Pornoprat: Om ungdom, teknologi og seksuell utnyttelse
18. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Lokal kirke med globalt ansvar
25. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her

Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på ressursbanken.no/webinar

Fikk du med deg disse sakene?

Allehelgenressurser

Hundre høringssvar

Kampanje om Lys våken
Flere steder er det tradisjon for å
gjennomføre Lys våken, første
søndag i advent. I år vil Lys våken
vil være synlig i sosiale medier
gjennom betalt annonsering, de tre
første ukene i november.

Mange skal ha åpne kirker og
arrangement i forbindelse med
allehelgen, 6. og 7. november. I
Ressursbanken finnes det bilder,
tekster og poster til sosiale medier
til fri bruk.

15. oktober var fristen for høring
om ny kirkelig organisering for
kommunene. Noen kommuner gir
støtte til ny organisering av kirken,
mens andre er bekymret for
hvordan forslaget vil påvirke
samarbeidet med kirken.

Se ressurser i Ressursbanken
Les mer her

Les mer her

Nyhetsbrevet sendes til ansatte, frivillige, folkevalgte og andre interesserte i Den norske kirke. Har du fått
det videresendt kan du melde deg på nyhetsbrevet i dette skjemaet.
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

post.kirkeradet@kirken.no

