Felles medarbeiderundersøkelse for alle ansatte

I september/oktober får alle ansatte i trossamfunnet Den norske kirke delta i en felles
medarbeiderundersøkelse.
Undersøkelsen gjennomføres for å kartlegge ansattes trivsel, engasjement og opplevde rammer for å gjøre
en god jobb. Undersøkelsen bidrar med kunnskap som kan brukes til å styrke arbeidsmiljøet.
Dine svar er med på å gi et riktigst mulig bilde av arbeidsmiljøet i Den norske kirke. Det er viktig at så
mange som mulig svarer på undersøkelsen når den sendes ut til høsten.
Undersøkelsen skal passe hele Den norske kirke. Derfor utvikles den i et samarbeid mellom Kirkerådet og
fellesråd, og med god støtte fra KA. Alle utgifter til undersøkelsen er dekket av Kirkerådet. På lenken under
finner du mer informasjon.

Mer informasjon om undersøkelsen

Skjerikirken.no utvikles videre
Skjerikirken.no er en tjeneste som samler
arrangementer knyttet til Den norske kirke og
menighetenes lokaler. Målet er å gjøre det lettere for
folk å finne arrangementer i kirken. Nå jobbes det
med to nye funksjoner som forhåpentligvis er klare i
løpet av høsten.

Les mer her

Medbestemmelse og kirkelig
organisering
KA har laget et nytt rundskriv om ansattes
medbestemmelse i forbindelse med politiske vedtak
om ny kirkelig organisering. Dette har KA gjort
etter spørsmål om hvilke bestemmelser som etter
avtaleverket regulerer de tilsattes
medbestemmelsesrettigheter.

Les mer på ka.no

Kirken på Arendalsuka
Det blir gode samtaler og spennende debatter på
Kirkeskipet under Arendalsuka i august. Alle
arrangementer strømmes på Den norske kirkes
facebookside og YouTube-kanal.

Her finner du mer informasjon

Ny generalsekretær i Samisk
Kirkeråd
Maria Kristina Labba er ansatt som ny
generalsekretær i Samisk Kirkeråd. Hun tiltrer
stillingen til høsten. Bli bedre kjent med Maria
gjennom denne artikkelen.

Les mer her

Det lutherske verdensforbund
(LVF) har valgt ny
generalsekretær
LVF er et fellesskap av 148 kirker med til sammen 77
millioner medlemmer fra nesten hundre land. Den
norske kirke har vært medlem siden oppstarten like
etter andre verdenskrig.

Les mer her

Et livsforvandlende møte på
Joker
– Gruppa har betydd alt, sier Richard Karlsen. Et
møte på Joker ble redningen for Richards liv, og
starten på Kirkens diakonale ressursgruppe i
Enebakk.

Les historien her

Nyhetsbrevet tar sommerpause
Sommeren står for døren og nyhetsbrevet tar pause frem til 10. august. Kirkerådet er
bemannet gjennom sommerferieperioden. Ta gjerne kontakt med sentralbordet på
telefon 23 08 12 00.
Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsavdelingen. Se oversikt over pressevakter i
sommer her.

Fikk du med deg disse sakene?

Kirken får 18 millioner for å
styrke frivilligheten
Kirkerådet skal fordele et
ekstratilskudd til menighetene i
Den norske kirke. Det er
regjeringen som har bevilget
pengene som følge av Covid-19pandemien.

Drivkraft er tema for årets
trosopplæringskonferanse
20. oktober 2021 er det klart for
digital trosopplæringskonferanse.
Nå kan du melde deg på.

Diakonikonferansen 2021
28.-29. oktober er det klart for
diakonikonferanse med tema "Hva
koster et menneske?". Du kan
delta fysisk i nord, øst eller vest.

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

