– Rekruttering er vårt felles ansvar

«Mer himmel på jord» er visjonen til Den norske kirke. Det viktigste virkemiddelet for å få det til, er dyktige
medarbeidere. Nå har Kirkemøtet for første gang vedtatt en rekrutteringsstrategi. Slik skal mange nye,
engasjerte ansatte rekrutteres over hele landet:
Ansatte skal delta i ungdomsarbeidet og -demokratiet, sier et av vedtakene. Et annet sier at barne-,
ungdoms og ung voksenarbeidet, også i samarbeid med organisasjoner, må fremmes.
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener å styrke dette arbeidet vil virke rekrutterende. – Vi som er
del av kirken må være bevisst på at rekruttering er alles ansvar.

Les mer om hvordan kirken skal jobbe med rekruttering

Snart ny rammeavtale
I løpet av første halvdel av 2022 vil det være på
plass ny rammeavtale for LPR, også kjent som lønn,
personal og regnskap. Dette er rammeavtaler som
alle enheter i trossamfunnet kan benytte seg av.

Les mer

Resultat
fra medarbeiderundersøkelsen
Onsdag i forrige uke var det allmøte for alle ansatte i
kirken, med presentasjon av nasjonale resultat fra
høstens medarbeiderundersøkelse. Du kan se
opptak av allmøtet på kirken.no/allmøte.

Se opptak av allmøtet

Ressurser til advent og jul
Kirkens nødhjelp har laget bønner, filmer,
prekeninspirasjon og flere ressurser til advent og jul.
De humanitære behovene har økt under pandemien
og mange har fortsatt ikke har fått tilgang til
vaksinen.

Les mer

Samarbeid mellom skole og kirke
Hvordan kan kirkens samarbeid med skoler være i et
et livssynsåpent samfunn? Dette er tema i en ny bok
fra IKO. Boka tar sikte på å gi en fyldig presentasjon
for skole – kirke samarbeidet og hvilke muligheter det
gir.

Les mer

Fortsatt gratis Teams
I starten av pandemien kunne alle bruke Teams helt
gratis, gitt av Microsoft. Tilbudet fra Microsoft er nå
slutt, men Kirkerådet har gitt økonomisk støtte slik at
Kirkepartner viderefører gratistilbudet til alle ansatte i
Den norske kirke – uavhengig om man er
Kirkepartner-kunde til vanlig.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Pornoprat: Om ungdom, teknologi og seksuell utnyttelse
18. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
KA nettkurs: Lokalt strategiarbeid
18. november kl 12.30: Les mer og meld deg på her (300,-/600,-)
Lokal kirke med globalt ansvar
25. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Frukostmøte: Gløymde styresmaktene religion- og livssynsfridomen under korona?
30. november kl 08.00: Les meir og følg frukostmøtet direkte her
Quo vadis - verden og kirken? Fra klimatoppmøte i Glasgow til ENØK i kirkebygg.
02. desember kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Dialog landet rundt – kirken, mangfoldet og dialogarbeidet
09. desember 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?

Fortsatt utvikling

FNs barnedag på lørdag!

Skjerikirken er Den norske kirkes
samlede kalenderoversikt, med
arrangement for hele landet. Nå er
det klar synkronisering mellom
fagsystemet Kardinal og
skjerikirken – som gjør det enklere
for ansatte å legge inn
arrangement.

– Alle barn må ha det bra. Gud har
skapt alle barn, derfor må kirka
passe på barna. Ikke alle barn har
det bra og det må kirken gjøre noe
med! Filippa, ni år, fra Indre Østfold

Les mer her

Les mer her

– Hva vil du jeg skal gjøre
for deg?
Kristin Gunleiksrud Raaum talte
ved åpningen av Kirkemøtet 2021
den 11. november. Overskriften for
hennes tale var «Hva vil du jeg
skal gjøre for deg?».
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

