Satsing på kirkebyggene

Kirkemøtet har nylig vedtatt strategi for kirkelig kulturarv. – Kirkebyggene representerer kulturbevaring og
tradisjon, de representerer tilhørighet i et lokalsamfunn og de representerer troens tilstedeværelse på stedet,
sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.
Mange av kirkene er i dårlig stand. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til mange milliarder. Stortinget har
vedtatt at Opplysningsvesenets fond skal brukes til vedlikehold av kirker. Arbeidet med å legge en
overordnet strategi og planlegge ulike kirkebevaringsprogram starter nå. – Vi har store forventninger til
samarbeidet med stat og kommune for å holde kirkene godt i stand, sier Raaum.
Mer om dette kan du få høre i allmøte for alle ansatte, i morgen, onsdag 1. desember kl 09.00. Andre temaer
er skolegudstjenester, statistikkrapportering og Kirkemøtets klimasatsing. Du finner lenken på
kirken.no/allmøte . Allmøtet blir tolket til tegnspråk, og du kan se det i opptak.

Følg allmøtet på kirken.no/allmøte

FNs frivillighetsdag
5. desember er FNs internasjonale dag for
frivillighet, som også er startskuddet for
Frivillighetens år 2022! Dette er en gylden anledning
til å anerkjenne og feire frivilligheten i Den norske
kirke!

Les mer

Høye strømpriser?
I høst har det vært rekordhøye strømpriser, flere
steder i landet. I tillegg står klima og miljø høyt på
dagsorden i samfunnet. Kirkerådet inviterer med
ENØK-eksperter til webinar om strøm og oppvarming
av kirker.

Les mer

Advents- og julesalmer fra
søsterkirker
Bli med å dele salmer fra hele verden på
menighetens Facebook-side! Det lutherske
verdensforbund har i år som i fjor en digital
adventskalender med salmer.

Les mer

Glemte myndighetene religionsog livssynsfriheten?
Norges håndtering av pandemien har i stor grad vært
god. Nå er det tid for å evaluere, og et advokatfirma
har vurdert myndighetenes restriksjoner på
trossamfunnenes virksomhet. Rapporten de har
utarbeidet er nå klar.

Les mer

Bli med på HEL-konferansen!
I mars 2022 arrangeres den sjette HEL-konferansen.
Konferansen gir praktiske råd for hvordan utvikle
menighetens inkluderingsarbeid, og utfordrer på hva
kirken er og kan være i vår tid. Konferansen er for
ansatte, frivillige, mennesker med
funksjonsnedsettelse og deres pårørende.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Frokostmøte: Glemte myndighetene religions- og livssynsfriheten?
30. november kl 08.30: Følg frokostmøtet her
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
Frokostmøte: Er asyldebatten mislykket?
15. desember kl 08.30: Følg frokostmøtet 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?

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

Klimagrep fra Kirkemøtet

Samtalefilm om Hauge

Kirken skal kutte klimagassutslipp
og utfordre til handling for å nå
klimamålene. Målet er at Den
norske kirke skal bli klimanøytral
innen 2030. Det vedtok kirkens
øverste organ på Kirkemøtets siste
dag.

I anledning 250-årsjubileet for
Hans Nielsen Hauge satte Dag
Kullerud og Andreas Aarflot seg
ned for en prat i Gamle Aker kirke.
Resultatet er en grundig og
interessant samtale om gründeren
og misjonspionéren Hauge, med
tilhørende samtaleark.

vite mer om endringene og
mulighet for å stille spørsmål.

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

