Bli med på TV-aksjonen!

På søndag gjennomføres årets TV-aksjon, som går til Plan International Norge sitt arbeid med å bekjempe
barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi.
– Vi er mange som må stå sammen for at jenter skal få være barn, og ikke brud, uttalte landets biskoper i
september. – Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. I internasjonal sammenheng er så
mye som hver femte jente giftet bort som barn.
Alle menigheter i Den norske kirke er utfordret til å være med på aksjonen. Norges kristne råd og Kirkerådet
oppfordrer alle til å omtale aksjonen i gudstjeneste, be for barn som giftes bort, stille som bøssebærere og
gi penger til aksjonen.
Norges Kristne råd og SMM (Samarbeid menighet og misjon) har laget en enkel bønn som kan tas inn i
gudstjenesten og en prekeninspirasjon til gudstjenesten.

Les mer

Klar for samisk språkuke
Neste uke inviterer Sametinget til samisk språkuke
for å feire de samiske språkene. Alle menigheter er
invitert til å være med, og Samisk kirkeråd har gode
forslag til hvordan dette kan gjøres.

Les mer

Utdeling av prosjektmidler
Kirkerådet har nå fordelt nærmere fem millioner
kroner til innovasjonsprosjekter innenfor
trosopplæring og diakoni. Midlene skal fremme
nyskaping og videreutvikling av Den norske kirke på
en rekke områder.

Les mer

Nyvalgt ungdomsutvalg
I høstferien var unge fra hele landet samlet til
Ungdommens kirkemøte på Gjøvik. Siste dag ble det
valgt nye medlemmer til Den norske kirkes
ungdomsutvalg, der Nora Antonsen fortsatt er leder.

Les mer

Frivillighetenes år i 2022
Det er utenkelig med en menighet uten frivillige. Uten
engasjerte, ulønnete mennesker er kirken fattigere
på alle måter, og neste år skal det være nasjonalt
fokus på nettopp frivillighet.

Les mer

Snart trosopplæringskonferanse
I morgen (onsdag 20. oktober) gjennomføres årets
trosopplæringskonferanse, med variert
hovedprogram, ti seminar og utdeling av
Trosopplæringsprisen. Det er fremdeles mulig å
melde seg på, og du vil få tilgang til innholdet ut året.

Les mer

Forbønn for klimatoppmøtet
I november møtes verdens ledere i Glasgow for å
diskutere klima. Korsveibevegelsen har laget bønner
til klimatoppmøtet.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Hvorfor er den kirkelige kulturarven viktig?
21. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Enhetsarbeid i polariseringens tid – om økumenisk samarbeid lokalt og nasjonalt
28. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kunst og kultur i kirken – på barns premisser
4. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Jesus elsker alle barna – om søndagsskolearbeid i menigheten
11. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Pornoprat: Om ungdom, teknologi og seksuell utnyttelse
18. november kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Global kirke i lokalmenighet: Hva nå – en oppfølging av Kirkemøtesak
25. november 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?

Gode kår for et
livssynsåpent samfunn

Den norske kirke overtar
eiendommer fra OVF

Trossamfunn utgjør viktige
fellesskap, skriver Arbeiderpartiet
og Senterpartiet i
Hurdalsplattformen. Den nye
regjeringen ønsker et
livssynsåpent samfunn med en
aktivt støttende tros- og
livssynspolitikk.

Delingen av Opplysningsvesenets
fond har kommet et viktig skritt
videre. Regjeringen har avgjort at
Den norske kirke overtar 145
presteboliger og 193 tomter. Det
gjenstår fordeling av 18
eiendommer der Ovf og Den
norske kirke ikke har kommet til
enighet.

Nytt fagforum i kirken
Et nytt forum er satt sammen for å
jobbe for å ivareta og inkludere
mennesker med
funksjonshemming i Den norske
kirke. – Et svært viktig samarbeidsog drøftingsforum, sier
generalsekretær i KABB.
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.
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

post.kirkeradet@kirken.no

