Nyhetsbrev i ny drakt

For snart fire år siden kom "Nytt fra Kirkebakken" for første gang. Nå kommer nyhetsbrevet i ny drakt for at
du skal få viktig informasjon rett i e-postboksen din hver tirsdag morgen.
Med nytt design og færre saker, er målet vårt at nyhetsbrevet er enkelt å lese og nyttig for deg i en travel
hverdag. Over tid vil innholdet variere i målform og språk. Alle artikler du finner her er tilgjengelig uten
innlogging.
Hvis du har en kollega som ikke mottar nyhetsbrevet, er det mulig å melde seg på her.
Internkommunikasjonen må utvikles hele tiden. Derfor inviterer vi deg til å gi tilbakemeldinger og komme
med innspill. Er det noen tema du savner? Hva synes du om det nye nyhetsbrevet? Ta gjerne kontakt med
kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet.
Ha en fin arbeidsuke!
Hilsen Ingrid Vad Nilsen
Direktør i Kirkerådet

Kontakt oss

Har du en god idé og trenger
penger til å gjennomføre den?
Nå kan menigheter og andre søke om prosjektmidler
til diakoni, trosopplæring, kirkelig undervisning, barneog ungdomsarbeid, kultur - og mye mer. Det er 9,5
millioner kr i potten.

Les mer og se søknadsfrist her

Kirkevergene får snart tilsendt
tilslutningsavtaler
Personvern og informasjonssikkerhet er ansvar
pålagt oss alle. Gjennom nye tilslutningsavtaler skal
ansvaret bli lettere å ivareta for alle enheter i Den
norske kirke.

Les mer her

Flere kan komme til gudstjeneste
Fredag 16. april kom det lettelser i de nasjonale
koronatiltakene. Fortsatt er det strenge lokale regler i
mange kommuner. Smittevernveilederen for Den
norske kirke er oppdatert. Få med deg siste nytt, og
les veilederen her.

Last ned ny smittevernveileder

Oppfordrer til påskefeiring
Mange steder kan kirken endelig invitere til fysiske
gudstjenester igjen. Preses Olav Fykse Tveit og
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum oppfordrer
menighetene til å feire påskedag 2. mai som en
markering av at vi fortsatt er i påsketiden.

Les oppfordringen her

Velkommen til allmøte 28. april
Hver måned inviterer Kirkerådet til felles allmøte for
hele trossamfunnet. Her får du informasjon om noe
av det Kirkerådet jobber med som har betydning for
deg. Neste allmøte er onsdag 28. april klokken 09.0009.30, det kan også sees i opptak.

Her finner du møtet

Webinarer og frokostmøter

Fokus konfirmantarbeid: Alternative leirformer og ny forskning
22. april kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Gudstjenesten - for alle?
29. april kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Salmer fra vår tid
6. mai 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?

Utvalg foreslår ny
organisering av Den norske
kirke
Her kan du lese rapporten og få
mer informasjon.
Les mer her

Folkevalgtrollen utredes

Se alle høringer her

Demokratiseringen av kirken
fortsetter. Harald Askeland leder
nytt utvalg som ser på
folkevalgtrollen.

Akkurat nå er det en aktiv høring
om tredagershøytiden. Svarfrist er
20. mai 2021.
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

