Hvordan opplever du digitale
gudstjenesteverktøy?

Mange kirkelig ansatte bruker digitale verktøy i forbindelse med gudstjenester. Kirkerådet ønsker å vite mer
om hvordan prester, kirkemusikere og andre som forbereder og gjennomfører gudstjenesten bruker disse.
Nå kan du delta i en spørreundersøkelse om dette. Ved å få et bedre bilde av behov og praksis, kan
Kirkerådet møte leverandørene av verktøyene med bedre bestillinger på vegne av menighetene.
Undersøkelsen kartlegger praksis og behov knyttet til bruk av digitale ressurser i forberedelse og
gjennomføring av søndagens hovedgudstjeneste. Det tar 5-10 minutter å gjennomføre undersøkelsen.
Kirkerådet har ansvar for at tekster og salmer til bruk i gudstjenesten er tilgjengelig både i papirutgave og i
en digital liturgi og -salmebase. Sistnevnte forvaltes av Eide forlag gjennom en tjenestekonsesjonsavtale.
Det finnes også flere kilder og verktøy som menighetene kan bruke for å lage menighetens og de
medvirkendes veileder (agende) for gudstjenesten.

Svar på undersøkelsen her

Smittevern og leir - ny spørsmål
og svar-artikkel
Myndighetene har åpnet for sommerleirer med inntil
200 deltakere. Mange har spørsmål om hvordan man
best ivaretar smittevernet. De oftest stilte
spørsmålene - og svarene - finner du nå i en ny
artikkel på kirken.no/korona.

Les mer

21 kandidater godkjent i
evalueringsnemnda
For tredje år på rad ligger det an til ny rekord i antall
godkjente kandidater i evalueringsnemnda. Nemnda
har hatt et møte over tre dager, 27.-28. mai og 3. juni,
og behandlet i løpet av møtet 25 søknader om
godkjenning.

Les mer

Allehelgen 2021
Menigheter tilbyr et stort mangfold av sorgarbeid for
alle sine medlemmer. Dette viktige arbeidet står
sterkt over hele landet. Allehelgen i november er en
fin mulighet til å gjøre dette arbeidet mer synlig, med
nasjonalt fokus og en rekke ressurser som kan
brukes lokalt.

Les mer

Internasjonal anerkjennelse for
innsats mot moderne slaveri
Norges Kristne Råd ble 19. mai tildelt "Certificate
exemplifying quality in Global Education" for sitt tiltak
"Global Uke mot moderne slaveri".

Les mer

Fikk du med deg disse sakene?

Webinar 10.06.21 kl. 09.00:
Sorg, handling og håp – når
skaperverket trues
Hva betyr et klima i endring og
forringet natur for kirkens grønne
engasjement? Hvordan henger
sorg, handling og håp
sammen? Webinaret ønsker å
tematisere dette, og vil samtidig
presentere noen inspirerende
eksempler fra forskjellige deler av
landet som viser hvordan
menigheter kan delta i kirkens
grønne arbeid, ikke minst sammen
med barn og ungdom.

Hør podkast: Søndagsskole
for voksne

Ti år siden 22. juli

Den norske kirkes podkast
"Søndagsskole for voksne" er
tilgjengelig der du hører podkast.
Du møter Solveig Kloppen i
samtale med prestene Trond
Bakkevig og Silje Kivle
Andreassen.

Har menigheten planlagt
markeringen av 22. juli? I
ressursbanken finnes blant annet
liturgi og samtaleopplegg.
Kirkerådet og Bispemøtet
oppfordrer alle menigheter til å
ringe med kirkeklokkene kl. 12.0012.05.

Les mer her

Finn ressurser her

Meld deg på her

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

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

