Kirke etter korona

Mange menigheter planlegger nå konfirmasjoner og mange dåp av «korona»-barn. Vi teller meter og antall
hoder og rengjøring og alt annet vi har blitt vant til å tenke på den siste tida.
Det har vært gjort en formidabel jobb med smittevern i alle våre menigheter – vi hadde 48.000 gudstjenester
og begravelser i fjor, og det oppsto bare smitte i en håndfull av dem.
Samtidig som vi planlegger gudstjenester og andre aktiviteter med restriksjoner, gjelder det nå også å skifte
gir og planlegge for kirkelivet etter korona.
Statssekretæren i Helsedepartementet, Saliba Andreas Korkunc sa forrige uke at de nasjonale tiltakenes tid
snart vil være over. Barnehager og skoler skal starte på grønt nivå. Selv om smitten øker i samfunnet, er
dette ikke så alvorlig som før. Det betyr at smittevernveilederen vil gå ut på dato og alle må tenke gjennom
hvordan vi skal ivareta godt smittevern også i en normalsituasjon. Kanskje skal håndsprit-dispenseren bli
stående ved inngangen? Kanskje skal det fortsatt være en plakat som minner om håndhygiene, hoste i
albuen og å holde seg hjemme hvis man har luftveisproblemer?
Vi har hittil fulgt de regler og råd som myndighetene har gitt. Når disse reglene etter hvert blir borte, er det
viktig at kirken fortsatt følger myndighetenes anbefalinger og kommer over i en ny normal. Det er mange
som har holdt seg borte av frykt for smitte – snart kan vi invitere til fellesskap og samvær igjen og fylle
kirkene. Det kan vi glede oss over når hverdagen etter sommeren snart er i gang!

Med vennlig hilsen
Ingrid Vad Nilsen
Direktør i Kirkerådet

Meld deg på høstens webinarer!
Kirkerådet inviterer til digitalt, kirkefaglig påfyll. I høst
blir det blant annet webinar om skole-kirkesamarbeid, sjelesorg for ungdom, kulturfrivillighet,
kristne migranter, fosterdiagnostikk og
religionsdialog. Meld deg på allerede nå!

Se webinaroversikt

Bli med på Arendalsuka
På mandag starter Arendalsuka, og Den norske kirke
er til stede med Kirkeskipet. Det blir flere spennende
panelsamtaler, blant annet mellom preses og sjefen i
Oljefondet. Alt innhold strømmes, slik at du kan følge
fra der du er.

Se oversikt over arrangement

Markering av skolestart
Å begynne på skolen er en viktig begivenhet for barn.
Mange menigheter inviterer til markering før barna
begynner i første klasse. I ressursbanken finnes det
opplegg og ressurser til dette, blant annet tegnehefte,
bønn og sang.

Se mer i Ressursbanken

Hvordan kan Den norske kirke bli
mer attraktiv som arbeidsgiver?
I 2020 kom en rapport om Den norske kirkes
rekrutteringsutfordringer. Rapporten peker på fem
hovedutfordringer, og danner grunnlaget for en
rekrutteringsstrategi som blir vedtatt senere i høst.

Les rapporten her

Se vårens webinar og lær!
Gjennom våren har Kirkerådet invitert til over 30
interessante og lærerike webinar, og nå kan du se
alle i opptak. De varer stort sett en time, og du kan
blant annet lære mer om verneverdige kirker, salmer,
gaming, medlemsundersøkelsen og dåp.

Se opptak av webinar

Kommende webinar

Rekruttering
12. august kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Skole-kirkesamarbeid i advent/juletiden
19. august kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Fosterdiagnostikk – etiske utfordringer og personlige erfaringer
26. august kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Sjelesorg med ungdom
02. 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?

Medarbeiderundersøkelse
for hele kirken

Bli med på
konfirmantforskning!

I løpet av høsten gjennomføres
medarbeiderundersøkelse for deg
som jobber i trossamfunnet Den
norske kirke.

I høst starter en stor europeisk
konfirmantundersøkelse. Dine
konfirmanter kan bli med i
forskningsprosjektet.

Les mer her

Les mer her

Hva koster et menneske?
Bli med på årets
Diakonikonferanse, 28.-29.
oktober. Du kan delta fysisk i nord,
øst eller vest.
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

