Tre regler for godt smittevern

Koronasmitten er igjen stigende i landet, og regjeringen har åpnet for at kommuner kan innføre bruk av
koronasertifikat på offentlige arrangementer, som for eksempel gudstjenester. Kirkerådet mener at bruk av
koronasertifikat til gudstjenester er problematisk i lys av religionsfriheten, og har meldt fra om dette i brev til
departementet.
– Det er et viktig prinsipp at man skal kunne oppsøke en kirke fritt og uten å måtte utlevere opplysninger om
seg selv, skriver Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen i brevet.
Det er kommunene selv som bestemmer bruk av koronasertifikat, så det er viktig med god dialog mellom
kirke og kommune. Kirkerådet vil komme med oppdatert informasjon på kirken.no/korona når
helsemyndighetenes veileder er klar.
For å forebygge smitte er det laget plakater med tre regler for godt smittevern: hold deg hjemme om du er
syk, host i albuekroken og ha god håndhygiene. Plakatene kan lastes ned i Ressursbanken.no.

Last ned plakater om smittevern fra Ressursbanken

Nytt om 2021-statistikken
SSB-skjemaet for kirkelig aktivitet blir endret for
2021. I tillegg blir det en kort rapportering om digital
aktivitet. Rapporteringen skjer i januar, men
Kirkerådet inviterer til webinar 16. desember, der du
får vite mer om endringene og mulighet for å stille
spørsmål.

Les mer

Spennende samtale om Hauge
I anledning 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauge
satte Dag Kullerud og Andreas Aarflot seg ned for en
prat. Resultatet er en grundig og interessant samtale
om gründeren og misjonspionéren Hauge. Sammen
med filmen finner du et ressursark med innledning og
spørsmål til samtale til en samtalekveld.

Les mer

Lys våken-ressurser
Mange menigheter har invitert 11-åringer til Lys
våken i starten av adventstida. Ressursbanken er full
av ressurser til bruk og inspirasjon, blant annet
tidsplan, sikkerhetsrutiner, filmer, andakter og mye
mer.

Les mer

Digitalt varslingssystem
Både ansatte, frivillige og medlemmer har rett til å
varsle i Den norske kirke. Kirkerådet har inngått
avtale med leverandør av et digitalt varslingssystem,
og Kirkerådet dekker kostnaden for fellesråd som
ønsker å være med. 16. desember blir det webinar
for alle som ønsker å vite mer.

Les mer

STL fyller 25 år!
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
feirer 25 år i år! Dette markeres på årskonferansen 2.
desember. Den norske kirke har vært med siden
starten og gratulerer samarbeidsrådet med jubileet!

Les mer

Webinarer og frokostmøter

[Avlyst] Lokal kirke med globalt ansvar
25. november kl 09.00: Webinaret er avlyst grunnet sykdom
Felles varslingssystem i Den norske kirke
30. november kl 11.00: Les mer og meld deg på 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
Utfylling av menighetens årsstatistikk for 2021
16. 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?

Fortsetter med
nominasjonskomite

Satser på rekruttering

Kirkemøtet har vedtatt at ordningen
med nominasjonslister fortsetter,
sammen med egne valglister.
Dette gjelder for valg av
bispedømmeråd i Kirkevalget.

«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.

Les mer her

Les mer her

Vil ivareta den kirkelige
kulturarven
– Skal vi forstå folkekirken, må vi
forstå kirkebyggene, sier
kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud
Raaum. Nå har Kirkemøtet vedtatt
en strategi for å ivareta historiske
kirkebygg.
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

