Presentasjon av undersøkelsen om kvinnelige
presters arbeidsmiljø

Kirkerådet har bestilt en rapport for å kartlegge arbeidsforholdene for kvinnelige prester.
Rambøll har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Kirkerådet. Rapporten blir presentert i et
direktesendt webinar onsdag 5. mai kl. 12.00. Webinaret blir også tilgjengelig i opptak.
I webinaret vil Rambøll presentere hovedfunnene. Preses Olav Fykse Tveit, kirkerådsleder Kristin
Gunleiksrud Raaum og direktør Ingrid Vad Nilsen vil kommentere funnene og veien videre.
Alle medarbeidere og andre interesserte er velkommen til å delta.

Her finner du webinaret

Nå åpner påmeldingen:
Trosopplæringskonferansen 2021
Tirsdag 4. mai åpner påmeldingen til årets
trosopplæringskonferanse. Temaet i år er "Drivkraft".
Konferansen arrangeres digitalt 20. oktober.

Påmelding og mer informasjon her

Over 80 kirkeverger har signert
tilslutningsavtalene
Tilslutningsavtalene handler om felles håndtering av
personvern og informasjonssikkerhet. Fredag 7. mai
er kirkevergene invitert til webinar med mer
informasjon og med mulighet til å stille
spørsmål. Avtalene er sendt til kirkevergene i e-post
fra House of Control. Frist for signering er 30 dager
etter utsendelse. Hvis du er kirkeverge og ikke har
mottatt e-posten, ta kontakt.

Les mer og ta kontakt her

Smittevern: Tiltaksnivå B
strammes inn
Fra natt til mandag 10. mai blir det kun tillatt med
inntil 50 deltakere i begravelser innendørs og
utendørs i kommuner som er omfattet av tiltaksnivå
B. Dette har regjeringen besluttet etter råd fra
helsemyndighetene. Smittevernveilederen er justert
med denne endringen.

Les mer

Ny podkast fra Tunsberg
bispedømme
I podkasten "Jeg lurer på..." finner du tre korte og
letthørte episoder som er skreddersydd for foreldre
og foresatte som vurderer eller planlegger dåp.
Hedvig Montgomery og Magne Gundersen er blant
gjestene!

Her finner du podkasten

Søk om støtte til tiltak om misjon
og trosopplæring
Menigheter med en misjonsavtale kan søke støtte til
tiltak i menigheten som bidrar til at misjon og
misjonsavtalene konkretiseres i trosopplæringen.
Søknadsfrist for SMM-stipendet 2021 er 25 juni.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Gaming i hverdag og krise, del 2
04. mai kl. 13.00: Les mer og meld deg på her
Presentasjon av arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester
05. mai kl. 12.00: Her kan du se webinaret
Salmer for vår tid
06. mai kl. 09.00: Les mer og meld deg på her
For kirkevergene: Tilslutningsavtaler for informasjonssikkerhet og personvern
07. mai kl. 09: Delta i møtet på Teams
Hvordan kan kirker finne nye veier i å kommunisere dåp i vår tid?
10. mai kl. 13.00-15.00: Les mer og meld deg på her
Kirke på nye måter
20. mai kl. 09.00: Les mer og meld deg på her
Hvor finnes ressursene for en oppdatert dåpsteologi?
20. mai kl. 13.00-15.00: 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?
Ressursbanken: Konfirmant
2022
Gode verktøy for å kommunisere
om konfirmasjon finner du i
Ressursbanken.

Snakkekort fra Blå Kors
Hvordan få i gang de vanskelige
samtalene med konfirmanter eller
andre unge? En kortstokk med
ulike tema kan være en god
løsning – og start på en frigjørende
samtale.
Les mer her

Uttalelse fra Mellomkirkelig
råd: Atomvåpen bør forbys

Les mer her

Mellomkirkelig råd for Den norske
kirke oppfordrer de politiske
partiene til å aktivt jobbe for at
Norge signerer og ratifiserer
forbudstraktaten mot atomvåpen.
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.

post.kirkeradet@kirken.no

Den norske kirke - Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo, Norge
Meld deg av
Levert av Make

