Barne- og familieministeren: – Jula hadde
ikkje vore den same utan dykk

Det er ei glede for meg å få ønskje god adventstid og god jul til tilsette i Den norske kyrkja. Eg ser verdien av
det arbeidet de gjer, gjennom heile året på ei rekkje område. Men jula hadde ikkje vore den same utan
dykkar arbeid.
De møter folk i dei største augneblikka i livet, men òg i kvardagen. Begge deler gjer ein stor skilnad, både for
einskildmenneske og for samfunnet. Eg vil nytte høvet til å takke for den innsatsen de som jobbar i kyrkja har
lagt ned dette året, for å gjennomføre gudstenester, kyrkjelege handlingar og diakonalt arbeid.
Pandemien har gjerne gjort dette arbeidet ekstra krevjande. Men i vanskelige tider trur eg kyrkja og kyrkja sitt
arbeid er ekstra viktig for mange folk.
Eg ønskjer dykk alle ei fredfull og god jul – og eit godt nytt år!
Kjersti Toppe
Barne- og familieminister

I morgen kommer årets julevideo!
Onsdag 15. desember kl 11 publiseres årets
julevideo på Den norske kirkes nasjonale Facebookside. Bli med på å dele den! De to siste årene har
Den norske kirke ønsket befolkningen god jul
gjennom en julevideo på noen minutter. Fra torsdag
er den tilgjengelig til nedlasting i Ressursbanken.

Les mer

Ny konfirmasjonsliturgi
Kirkemøtet 2021 vedtok ny liturgi og alminnelige
bestemmelser for gudstjenester i konfirmasjonstiden.
Disse ligger tilgjengelig i liturgisamlingen på
kirken.no/liturgi – klar til bruk!

Les mer

Gjennomgang av
trosopplæringen
Et utvalg har gått gjennom trosopplæringen i Den
norske kirke. Trosopplæringsutvalget leverer sin
rapport 1. januar, og denne blir presentert på et
frokostmøte 4. januar, som kan følges digitalt.

Les mer

Misjon i åpenbaringstida
Åpenbaringstida er Den norske kirkes særlige
misjonstid, i tillegg til Kristi himmelfart og pinse. Vi
går altså inn i åpenbaringstida, tida fra nyttår til faste.
Her finner du forslag til markering av åpenbaringstida
og prekenhjelp fra Samarbeid menighet og misjon.

Les mer

Felles varslingssystem
Både ansatte, frivillige og medlemmer har rett til å
varsle i Den norske kirke. Varsling er å melde fra om
kritikkverdige forhold, for eksempel mobbing,
trakassering eller korrupsjon. Det er nå lansert et
digitalt system for varsling. Det er gratis for alle
fellesråd som ønsker være med.

Les mer

Finn frivillige med nyttårsforsett
Det blir aldri for mange frivillige i en menighet – vår
kirke består jo av frivillige. Men om menigheten
ønsker å få flere inn i ulikt frivillig arbeid i kirken, er
rett tidspunkt å invitere inn nettopp nå ved årsskiftet,
mener Frivillighet Norge.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Frokostmøte: Er asyldebatten mislykket?
15. desember kl 08.30: Følg frokostmøtet her
Utfylling av menighetens årsstatistikk for 2021
16. desember kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Frokostmøte: Presentasjon av trosopplæringsutvalgets rapport
04. januar kl 08.30: Les mer og følg frokostmøtet her
Praktisk markering av samenes nasjonaldag
06. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kunsten å være profesjonell utleieaktør
13. januar 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?

Åpen julekirke

Global folkekirke

I ressursbanken er det
smittevernvennlige ressurser som
kan fritt benyttes i advents- og
juleitda.

Den norske kirke vil skape «Mer
himmel på jorda», en ambisiøs
visjon for en kirke som teller to
promille av verdens kristne.
Overvurderer kirken sin posisjon
og innflytelse – eller er visjonen
faktisk helt realistisk?

Les mer her

Les mer her

Medlemsundersøkelsen:
Folkekirken står sterkt
Årets medlemsundersøkelse for
Den norske kirke er klart.
Resultatene viser fortsatt stor
oppslutning om de kirkelige
handlingene.
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

