Allmøte i morgen, onsdag 6. oktober
Lørdag 25. september åpnet det norske samfunnet etter halvannet år med restriksjoner. Den norske kirkes
smittevernveileder ble avviklet, og vi er nå i en ny normal: en hverdag med økt beredskap. Hva har det å si
for oss i kirken?
En ny normal er tema på morgendagens allmøte for alle kirkeansatte. Her blir det også informasjon om
samisk språkuke og medarbeiderundersøkelsen som ble sendt ut forrige uke. Hittil har 31 % svart på
undersøkelsen, og fristen er 15. oktober. Allmøtet starter kl 09.00 og du finner lenke til direktesending og
opptak på kirken.no/allmøte.
Mange har velfortjent høstferie denne uka, og du kan selvsagt se møtet i opptak når du er tilbake på jobb!

Se allmøtet på kirken.no/allmøte

Bli med på årets TV-aksjon!
Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe
barneekteskap. I år går TV-aksjonen av stabelen
søndag 24. oktober. Biskopene oppfordrer landets
menigheter til å støtte aksjonen.

Les mer

Nye ressurser til allehelgen
Allehelgen markeres i november, ofte med åpne
kirker og gudstjenester. Nå er nye allehelgenbilder
klare, med budskap om at det er rom for håp, bønn
og savn – og at kirken åpner dørene sine 6.-7.
november.

Les mer

Slutt på Tono-fritak
Under pandemien har Tono gitt menigheter fritak fra
å betale vederlag for gudstjenester som sendes på
nett. Dette fritaket utløp fredag 1. oktober, og
menigheter må nå betale vederlag for å sende på
nett.

Les mer

Midler til rekruttering
Vil du være med på å fylle kirken med gode
medarbeidere? Nå kan organisasjoner søke om
midler for å rekruttere unge til kirkelig tjeneste – på
de beste treffstedene.

Les mer

Få med flere unge deltakere
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle for
menigheter og frivillige organisasjoner for å vise
mangfoldet av fritidsmuligheter for barn og unge, på
ett og samme sted. Rekrutteringsplattformen er helt
gratis å bruke.

Les mer

Husk medarbeiderundersøkelsen!
Forrige uke ble høstens store medarbeiderundersøkelse sendt ut. Så langt har 31 % svart på undersøkelsen.
Frist for å svare er 15. oktober.
Alle ansatte i Den norske kirke som oppfyller kriteriene skal du ha fått e-post fra en adresse som slutter med
@surveys.ramboll.com. Finner du den ikke bør du sjekke søppelpostkassen og eventuelt ta kontakt med
Rambøll, se mer her.

Les mer om undersøkelsen

Webinarer og frokostmøter

Hva gjør vi med kirkebygg som blir til overs?
7. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Frokostmøte: River populisme kirken fra hverandre?
13. oktober kl 08.30: Les mer og følg frokostmøtet digitalt
KFUK-KFUM Forandringshuset og Den norske kirke
14. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Hvorfor er den kirkelige kulturarven viktig?
21. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Enhetsarbeid i polariseringens tid? Om økumenisk arbeid og avtaler
28. oktober 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?

Smittevernveilederen
avvikles

Forskning på kristne
migranter i Norge

Velkommen til kirkenplakater

Fra lørdag 25. september ble alle
reglene om arrangementer i covid19-forskriften avviklet.
Smittevernveilederen for Den
norske kirke avvikles fra samme
tidspunkt.

En ny rapport viser hva som finnes
av forskning på migrantmenigheter
og kristne migranter i Norge. Nå
lyser Kirkerådet ut midler til
forskning for å få mer kunnskap på
feltet.

Mange har klistret opp plakater
med informasjon om smittevern i
kirkene. Nå kan disse plakatene
byttes ut med plakater som ønsker
velkommen tilbake til kirken, med
forenklet smitteverninformasjon.

Les mer her

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

