Husk allmøtet 26. mai kl. 09.00
En gang i måneden inviteres alle som jobber i kirken til allmøte. Neste møte er onsdag 26. mai kl. 09.00. Du
kan også se det i opptak når det måtte passe deg.
Temaer i møtet:

•
•
•

Kirkelig organisering
Smittevern - nye regler og anbefalinger
Tiårsmarkeringen av 22. juli

Du kan stille spørsmål i chat under møtet. Hvis du vil melde inn noe på forhånd, kan du sende en epost til
ee457@kirken.no.

Her finner du møtet

Åpen kirke - nytt ressurshefte
lansert
"Åpen kirke" er en måte å være kirke på for
lokalmiljøet, pilegrimer, turister og andre. Nå er en
ny "Veiledning til Åpen kirke" lansert. Det finnes
også trykksaker til fri bruk i menighetens arbeid med
dette.

Les mer her

Kirkerådsmøte 27.-28. mai
Kirkerådet skal blant annet behandle forslag til høring
om kirkelig organisering og satsinger og prioriteringer
for 2022. Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på
nett.

Les sakspapirene her

Endringer i smittevernregler og
anbefalinger
Fra 27. mai gjelder nye anbefalinger og regler om
smittevern. Smittevernveilederen for Den norske kirke
oppdateres i løpet av onsdag. En av anbefalingene som
endres gjelder kryssing av kommunegrenser.

Se ny anbefaling om kryssing av
kommunegrenser

Sáme girkkoiellemkonferánssa
bietse 7. biejve. - Såbadit: Majt
gis dálla?
Samisk kirkelivskonferanse 7. juni har tema
"Forsoning: Hva nå?".

Les mer og meld deg på her

Tid for å planlegge 22. julimarkering
Det er nå under to måneder til 22. juli. Denne dagen
vil hele det offentlige Norge ha tiårsmarkering av
angrepet på regjeringskvartalet og Utøya. Kirkerådet
og Bispemøtet oppfordrer menighetene til å delta i
markeringen.

Her finner du ressurser

Webinarer og frokostmøter

Spørretime om sikring av åpen kirke
26. mai kl. 09-10 i regi av KA: Les mer og finn lenke til deltakelse her
Flyktningsituasjonen i Europa nå - og kirkenes respons
27. mai kl. 09.00: Les mer og meld deg på her
Nettseminar om maling og vedlikehold av trekirker
27. mai kl. 09-11 i regi av KA: Les mer og meld deg på her
Kommunikasjon om dåp
3. juni kl. 09.00: Les mer og meld deg på her
Sorg, handling og håp - når skaperverket trues
10. 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?

Ny samarbeidsavtale med
KIA og NMS
Denne samarbeidsavtalen er et
viktig første skritt på veien i
oppfølgingen av handlingsplanen
«Kristne migranter» som ble
vedtatt tidligere i år.
Les mer her

Delta på konferansen til det
grønne kirkelige nettverket
ECEN

KAs kirkekontroll skal
kartlegge tilstanden for
1.635 kirker

Konferansen er digital, og holdes
31. mai-1.juni. Påmelding og mer
informasjon finner du på lenken.

Dette gjennomføres i år for femte
gang.
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

