Frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år i Norge. Den norske kirke skal markere dette spesielt 12. juni 2022. Det
sammenfaller med markeringen av skaperverkets dag.
Det er mulig å søke pengestøtte til arrangementer. Maksimalt beløp er 25 000 kr per arrangement.
Søknadsportalen åpner i slutten av august, og siste frist vil være i oktober.
Frivillighetens år markeres for å motivere flere til å ta del i frivillig arbeid. I tillegg skal det gjøre flere arenaer
tilgjengelige. Markeringen skal også skape større kjennskap til det frivillig sektor bidrar med i det norske
samfunnet.

Les mer om Frivillighetens år 2022

Tilrettelagt konfirmasjonsleir Solgården 2022
Alle konfirmanter er ulike og
konfirmantundervisningen skal være tilrettelagt slik at
den passer for alle. Konfirmantleir på Solgården i
Spania er et tilbud for konfirmanter med særskilte
behov for tilrettelegging. Det er Oslo og Borg
bispedømmer som inviterer, men leiren er åpen for
konfirmanter fra hele landet.

Les mer

Olavsfest i Trondheim - se
programmet for Kirkehagen
Årets Olavsfest har temaet «Rettferdighet». I
Kirkehagen kan du få med deg tankevekkende
seminarer og gode samtaler. Alle arrangementer fra
kirkehagen i Den norske kirkes regi strømmes på
våre facebooksider.

Les mer

Her finner du årsrapporten for
2020
Kirkerådet har vedtatt årsrapporten for 2020. Den gir
et grundig innblikk i Den norske kirkes virksomhet
gjennom et veldig spesielt år. Du kan også lese de
enkelte bispedømmenes årsrapporter på denne
siden.

Årsrapport 2020

Søk om penger til utsmykking av
kirken
Legatet etter Marie Andresen født Heyerdahl deler ut
penger til utsmykking av lutherske kirker i Norge.
Hvert år får to-fire mottakere støtte på til sammen 400
000-700 000 kroner til anskaffelse av altertavler,
rosevinduer, frescomalerier og lignende kunst.

Her finner du mer informasjon

Se webinarer i reprise

Gjennom vårhalvåret har Kirkerådet invitert til ukentlige webinarer. De fleste er tilgjengelig i
opptak, slik at du kan se dem når du vil.
Du finner fullstendig oversikt i Ressursbanken.

Webinaroversikt i Ressursbanken

Fikk du med deg disse sakene?

21 kandidater godkjent av
evalueringsnemnda

Hvordan oppleves digitale
gudstjenesteverktøy?

21 kandidater ble godkjent i
evalueringsnemnda denne våren.
Det betyr at det kan bli
rekordmange kvalifiserte personer
som velger prestetjeneste, uten
cand.theol-graden, men med
annen relevant erfaring.

Mange kirkelig ansatte bruker
digitale verktøy i forbindelse med
gudstjenester. Kirkerådet ønsker å
vite mer om opplevelsen av disse
verktøyene. Nå kan du delta i en
spørreundersøkelse om dette.
Les mer her

Les mer her

Allehelgen 2021
Menigheter tilbyr et stort mangfold
av kvalitetspreget sorgarbeid for
alle sine medlemmer. Dette viktige
arbeidet står sterkt og støtt 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 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

