Skal møte departementet om smittevernregler

Regjeringen anbefaler fortsatt at arrangementer som samler personer fra flere kommuner utsettes eller
avlyses. Kirkerådet og KA får mange henvendelser om dette. Anbefalingen er krevende, særlig i forbindelse
med kirkelige handlinger som dåp, vielser og konfirmasjon, og tilbud til sårbare grupper. Begravelser er
unntatt anbefalingen.
Kirkerådet skal møte departementet 20. mai. Møtet er kommet i stand etter et brev Kirkerådet sendte med
blant annet ønske om presiseringer knyttet til dette.
Dersom møtet fører til justerte anbefalinger, vil smittevernveilederen for Den norske kirke bli oppdatert.
Dette blir også tema for allmøtet som du kan se på kirken.no/allmøte onsdag 26. mai klokken 09.00.

Her kan du lese brevet

Husk allmøtet 26. mai kl. 09.00
Temaer er kirkelig organisering, smittevern og
markering av 22. juli. Legg det gjerne inn i
kalenderen din allerede nå.

Møtet finner du her

Nå kan flere få tilbud om
trosopplæring
Trosopplæringsabonnement blir nå også tilgjengelig
for foresatte som ikke er medlemmer.

Les mer her

Frist nærmer seg: nesten 200
fellesråd har signert
Frist for å signere tilslutningsavtaler om personvern
og informasjonssikkerhet nærmer seg. Opptak av
webinaret for kirkevergene 7. mai finner du på lenken
under. Hvis du er kirkeverge og har spørsmål ta
kontakt.

Finn opptak av webinar her

TONO lanserer digital
innrapportering
TONO forlenger covid-19-fritaket for digitale
gudstjenester frem til 1. juli. Men kravet om å
rapportere hva som fremføres gjelder fortsatt. Nå
skal TONO gjøre dette enklere med en ny digital
løsning.

Les mer her

Salmer og kyrie fra Brasil
Brasil er blant de landene hvor folk og kirker er
hardest rammet av pandemien. Samtidig «synger de
håp» og har mye å dele. Her får du forslag til
liturgiske ressurser som kan brukes til pinsefeiring
med et blikk ut i verden.

Les mer her

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. 13-15: Les mer og meld deg på her
Flyktningsituasjonen i Europa - og kirkenes 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
Kulturfrivillighet frem mot frivillighetens år, hva bør kirken gjøre?
09. 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?

Voldsbruken må stanse
umiddelbart

Snart søknadsfrist for
prosjektmidler

Tiårsmarkering av 22. juli

– Det er uakseptabelt at
sivilbefolkningen i Israel og
Palestina blir lidende, sier preses i
Den norske kirke Olav Fykse Tveit.
Han frykter en ny krig som
kommer ut av kontroll.

Kirkerådet har lyst ut
prosjektmidler for inntil 9,5
millioner kroner. Midlene spres
over flere felt, både rekruttering,
diakoni, kultur og trosopplæring.
Det er to ulike datoer å merke seg:
20. mai og 15. juni.

Kirkerådet og Bispemøtet
oppfordrer alle menigheter til å
delta i tiårsmarkering av 22. juli.
Markeringen gjøres med bl.a.
klokkeringing kl. 12 og åpen kirke.
Her er veiledning til
arrangementer, liturgi- og
samtaleressurser.

Les mer her

Les mer 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.

post.kirkeradet@kirken.no

Den norske kirke - Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo, Norge
Meld deg av
Levert av Make

