Oppfordrer til tiårsmarkering av 22. juli

Kjære medarbeider,
Denne sommeren er det ti år siden angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli. Biskopene og
Kirkerådet oppfordrer alle menigheter til å markere med klokkeringing kl. 12.00-12.05 og åpen kirke. Mange
kirker vil også ha minnegudstjenester eller andre markeringer og synge "Til ungdommen" sammen med
overlevende etter angrepet som for ti år siden.
Nå er det utarbeidet forslag til liturgi for markeringen og øvelser man kan gjøre med ungdommer hentet fra
opplegget «-Sier vi». I tillegg er det laget en veiledning om hvordan menigheten kan registrere sin markering
på skjerikirken.no. Det vil gjøre markeringen lettere å finne for befolkningen.
Vi ønsker at dette er til nytte for planleggingen av sommeren, og håper din menighet blir med på den viktige
markeringen.
Olav Fykse Tveit
Preses
Kristin Gunleiksrud Raaum
Kirkerådsleder

Finn liturgi og ressurser her

Arbeidsmiljøundersøkelsen blant
kvinnelige prester følges opp
med tiltak
Preses, kirkerådsleder og direktør i Kirkerådet varslet
onsdag at funnene i arbeidsmiljøundersøkelsen blant
kvinnelige prester skal tas tak i. Her kan du lese om
rapporten, og hva som gjøres på kort og lang sikt.

Les mer

Skal din menighet feire
skaperverkets dag?
Skaperverkets dag markeres av mange søndag 6.
juni. Dagen kan markeres helt enkelt, ved å ta inn
noen av bønnene som du finner på lenken under i en
gudstjenestene eller ved å gjennomføre andre typer
arrangementer.

Finn ressurser her

Vipps - nye funksjoner
menigheten kan bruke
Nå som ulike aktiviteter i menighetene tar seg opp
igjen er det lurt også å tenke gjennom bruken av
Vipps for å sikre gode inntekter. Det har kommet flere
nyheter og noen endringer i Vipps det siste året. På
lenken under finner du brukanvisninger og mer
informasjon.

Les mer

Rettferdig fred i Palestina og
Israel
Mellomkirkelig råd har vedtatt en ny strategi for
arbeidet for fred i Palestina og Israel. Strategien
inneholder MKRs posisjon og prioriterte aktiviteter for
perioden 2021-2023.

Her finner du strategien

Møt Trond, Silje og Solveig i
podkasten "Søndagsskole for
voksne"
Finnes det liv etter døden? Hvordan ser Jesus ut?
Hva i Bibelen er jug? «Søndagsskole for voksne»
forsøker å svare på noen av spørsmålene folk har om
tro og kirke.

Les mer

Preses møtte statsministeren

- Dypt bekymret for situasjonen i
Øst-Jerusalem

De diskuterte blant annet utfordringene
kirken har møtt gjennom koronatiden og
hvordan preses og kirken ser på tiden som
ligger foran oss.

Preses i Den norske kirke ber norske
myndigheter bruke sin innflytelse for å få
stopp på volden og stanse eskaleringen.

Les mer her

Les pressemelding

Webinarer og frokostmøter
Åpen kirke - når, for hvem og hvordan?
19. mai kl. 09.00: 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
Allmøte for alle ansatte i trossamfunnet

26. mai kl. 09.00: Informasjon og lenke til møtet blir lagt ut på kirken.no/allmøte
Flyktningsituasjonen i Europa nå - og kirkens respons
27. mai kl. 09.00: Les mer og meld deg på her
Kommunikasjon om dåp
03. juni 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?

Frist for støtte til
stimulerings- og
kulturmidler nærmer seg
Søknadsfristene er henholdsvis
15. juni på innovasjonsmidler og
20. mai på stimuleringsmidler og
kulturmidler.
Les mer her

Kirkeverge: Har du signert
tilslutningsavtalen?

Questback-undersøkelse
om personvern

Tilslutningsavtalene gjelder felles
arbeid innen personvern og
informasjonssikkerhet. Ta kontakt
om avtalen ikke er kommet frem.

Flere ansatte har fått tilbud om å
delta i en questback-undersøkelse
om personvern fra
personvernombud Nils G. Indahl.
Undersøkelsen gjennomføres i
forbindelse med at Kirkerådet
utvikler et nytt kurs om
personvern.

Les mer og ta kontakt her

Les mer om undersøkelsen 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

