Nasjonal kirkekampanje

14. september, dagen etter Stortingsvalget, starter en nasjonal kampanje fra Den norske kirke. Kampanjen
vil være synlig i hele landet og invitere folk inn i kirkene. Samtidig peker kampanjen på arrangementssiden
skjerikirken.no.
Derfor er det ekstra viktig at menigheter nå legger inn sine kommende arrangementer i portalen. På den
måten vil mennesker over hele landet finne et godt, variert og relevant kirkelig tilbud for akkurat dem.
– Nå kan man samles i kirkene, derfor vil vi formidle bredt ut at kirkedørene er åpne over hele landet, sier
kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, Ingeborg Dybvig. Alt kampanjemateriell blir tilgjengelig til fri bruk.

Les mer om kampanjen

Husk tidligfrist for påmelding
Trosopplæringskonferansens tidligfrist for påmelding
er 17. september. Dette er siste sjanse til å få
rabattert pris som deltaker på årets konferanse. Meld
på deg og dine kollegaer!

Les mer om konferansen

Forbedringer i Skjerikirken
Nå lanseres en ny arrangørportal med nye
funksjoner, som du finner på skjerikirken.no/portal. I
løpet av september kommer det også automatisk
synkronisering mellom Skjerikirken og fagsystemer
(Medarbeideren eller Kardinal).

Les mer om forbedringene

Allehelgensplanlegging
Første helg i november er det allehelgen, og det
legges opp til åpne kirker og lysutdeling over hele
landet. Alle menigheter inviteres til å være med og
synliggjøre sitt tilbud.

Les mer om ressursene

Dåpskjoleutstilling i Tananger
Ved å stille ut dåpskjoler i kirkerommet har Tananger
menighet løftet dåp som tema i lokalsamfunnet. I
likhet med flere andre menigheter, merker de at
satsing på dåp gir resultater.

Les om utstillingen

Gratis kurs i personvern
I høst gjennomføres det digitalt kurs i personvern for
alle ansatte i kirken. Kurset består av fire moduler og
det kan gjennomføres når og hvor det passer deg.
Har du allerede startet må du huske å fullføre alle
modulene!

Les mer om kurset

Webinarer og frokostmøter

Kulturfrivillighet frem mot frivillighetens år 2022, hva bør kirken gjøre?
9. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Biskopens rolle i de nordiske landene – frokostmøte med nordiske kirkedirektører
10. september kl 08.30: Følg møtet her
De internasjonale menighetene – hva kan vi lære av dem?
16. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 2021
23. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Sorgstøttearbeid for ungdom
30. september 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?

Bli med på OD-dagen!

Fakkeltog for forfulgte

Nytt Tono-fritak

Den norske kirkes ungdomsutvalg
oppfordrer biskopene og øvrige
kirkelige ansatte til å tilby seg å ha
med skoleelever på OD-dagen.
Les oppfordringen fra
ungdomsutvalgsleder Nora
Antonsen.

Får vi til fakkeltog fra nord til sør i
årets Søndag for de forfulgte?
Dagen markeres over hele verden
også i høst, og menigheter
oppfordres til å bli med, for
eksempel 14. november.

Under koronapandemien har Tono
ikke krevd vederlag for musikk i
digitale gudstjenester. Fritaket er
forlenget til 1. oktober. I tillegg er
det nå klare nye avtaler med Tono
for digitale sendinger.

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

