Sámás! Snakk samisk!

Dán vahku lágiduvvo sámi giellavahkku.
Giellavahku ulbmilin lea loktet sámi gielaid
stáhtusa, ja olles servodagas loktet máhtu sámi
gielaid ja kultuvrra birra. Sámi girkoráđđi
ávžžuha buot searvegottiid čalmmustahttit
sámegiela girkuin.
– Sámit orrot miehtá riikka, dadjá Sámi
girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira.
– Sámi giellavahku lea hui vuogas liiba loktet
sámi giela ja kultuvrra Girkus.
Sámi girkoráđi neahttasiidduin gávdnojit
ovdamearkkat govt dán sáhttá dahkat. Doppe
leat liŋkkat liturgiijaoasážiidda, rohkosiidda ja
sálmmaide sámegielaide.

Denne uken arrangeres samisk språkuke.
Målet med språkuken er å løfte statusen til de
samiske språkene, og øke kunnskap om
samiske språk og kultur i hele samfunnet.
Samisk kirkeråd oppfordrer alle menigheter til å
være med på å synliggjøre samisk språk i
kirkene.
– Det bor samer over hele landet, sier Sara
Ellen Anne Eira, leder i Samisk kirkeråd. – Den
samiske språkuken er god anledning til å løfte
fram samisk språk og kultur i Kirken.
På nettsidene til Samisk kirkeråd er det flere
eksempel på hvordan dette kan gjøres, med
lenker til liturgiledd, bønner og salmer på
samisk.

Les mer om samisk språkuke på kirken.no/samisk

Samisk ungdomshelg
Samisk kirkeråd inviterer til ungdomshelg for unge
samer mellom 15 og 20 år i Tromsø 5.-7. november.
Samisk kirkeråd dekker reise og opphold. Det er en
egenandel på 1000 kr for å delta, som menigheter er
oppfordret til å dekke.

Les mer

Samisk kirkeliv i ny organisering
Hvordan skal samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig
organisering? Samisk kirkeråd inviterer til webinar
med utgangspunkt i Müller-Nilssen-utvalgets rapport.
Leder i Samisk kirkeråd vil delta sammen med et av
utvalgsmedlemmene.

Les mer

Trosopplæringsprisen er delt ut
Randaberg menighet har vunnet
trosopplæringsprisen for å ha utviklet en lavterskel
familiegudstjeneste, KAOS-kirke. Gjennom kreativitet
og aktiv deltakelse blir både barn, unge og voksne
inkludert i gudstjenesten fra start til slutt.

Les mer

Lys våken-kampanje
Lys våken vil være synlig i sosiale medier gjennom
betalt annonsering, de tre første ukene i november.
Målet er at alle mellom 30 og 50 år skal vite om Lys
våken. Annonsene er rettet mot voksne.

Les mer

Søndag for de forfulgte
Hver høst markeres «Søndag for de forfulgte» i
menigheter over hele verden. Mange menigheter
bruker andre søndag i november, 14. november – og
Stefanusalliansen har ressurser klare til markeringen.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

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
Lokal kirke med globalt ansvar
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?

Ressurser til allehelgen

Utdeling av prosjektmidler

Ønsker bredere debatt

Årets allehelgen med åpne kirker
kan nå vises fram med nye bilder.
Budskapet er det samme, det er
rom for håp, bønn og savn og
kirken åpner dørene sine 6.-7.
november.

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

Biskopene i Den norske kirke vil
bidra til en bredere offentlig
samtale om fosterdiagnostikk. De
er bekymret for at samfunnet ikke
lenger skal ha plass til alle,
uavhengig av genetiske
egenskaper.

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

