Rom for alle – sammen

I dag starter en nasjonal kampanje skal skape glede og forventning om at vi snart kan møtes igjen i kirkene
– som vi gjorde før pandemien. Materiellet er nå klar til bruk, og formidler at vi står sammen i forventningen
om at vi snart kan samles igjen, selv om pandemien fortsatt legger noen begrensninger.
I Ressursbanken ligger det ressurser som kan brukes av alle: Bilder til sosiale medier, kort- og langfilm og
plakater til utskrift eller annonsering.
Bildene oppfordrer til å besøke arrangementssiden skjerikirken.no, for å utforske kirkens arrangement.
Skjerikirken er fortsatt i utvikling, og denne uken lanseres nye forenklede funksjoner, som du kan lese mer
om her.
Kampanjen starter i dag, 14. september, og varer frem til 3. oktober. Materiellet kan selvsagt brukes etter
dette, men i disse tre ukene vil det være nasjonale annonser fra Den norske kirke.

Se materiellet i Ressursbanken

Hvilken rolle skal biskopen ha?
Nordiske kirkeledere møttes til frokostmøte om
biskopens rolle i de nordiske kirkene. I Norge er
biskopen både arbeidsgiver for prestene og har tilsyn
med alle ansatte og råd, men slik er det ikke i våre
nabokirker.

Se opptak av frokostmøte

Videreutvikling av Skjerikirken
Arrangementsportalen skjerikirken.no utvikles etter
tilbakemelding fra menigheter. Fra i dag er det mulig
å publisere arrangement fra fagsystemet
Medarbeideren direkte til skjerikirken.no. Kardinal får
tilsvarende mulighet senere i høst.

Les mer om utviklingen

Nasjonal
medarbeiderundersøkelse
I slutten av september får ansatte i Den norske kirke
en e-post med invitasjon til å delta i en nasjonal
medarbeiderundersøkelse.

Les om undersøkelsen

Synlig kirke for blinde
En kirke for alle, er en kirke hvor vi kan ta ulike
sanser i bruk, selv når noen av sansene ikke
fungerer optimalt. Nettopp derfor er det så viktig – og
enkelt – å gjøre det visuelle synlig også for
synshemmede.

Les mer om synstolking av kirker

En enklere hverdag for ansatte
Gjennom flere digitale utviklingsprosjekt skal ansatte
få en enklere hverdag. Et av prosjektene handler om
et felles ansattregister, som skal gjøre samarbeid
enklere og kommunikasjonen internt i kirken bedre.

Les om digitaliseringsarbeidet

Webinarer og frokostmøter

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
Overskuddskirker
7. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Trosfrihet og barns rettigheter
14. 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?

Husk tidligfrist på fredag!

Hva koster et menneske?

Allehelgensplanlegging

Trosopplæringskonferansens
tidligfrist for påmelding er fredag
17. september. Dette er siste
sjanse til å få rabattert pris som
deltaker på årets konferanse.

Diakonikonferansen arrangeres
siste torsdag og fredag i oktober.
Du kan delta i Tromsø, Sandnes
eller Oslo.

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 programmet
Les mer og meld deg på 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

