Felles medarbeiderundersøkelse

Denne høsten gjennomføres medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Den norske kirke. Dette var tema
på allmøtet i forrige uke. Som ansatt er du invitert til å besvare medarbeiderundersøkelsen, som sendes ut
på e-post til alle som jobber 30% eller mer i september.
Undersøkelsen gir deg mulighet til å reflektere over din situasjon på jobb og til å komme med innspill til
forbedringer på arbeidsplassen. Slik legges grunnlaget for et godt arbeidsmiljø – nå og i fremtiden.
Det er laget en egen side om medarbeiderundersøkelsen, som presenterer flere detaljer og spørsmål og
svar knyttet til undersøkelsen. Her kan du blant annet lese om hvilke temaer som kommer, hvilke metoder
som benyttes og anonymitet. Dersom du er leder, finner du en egen ressursside til arbeidet.

Les mer på kirken.no/medarbeiderundersøkelse

Jobb i kirken på OD-dagen?
Den norske kirkes ungdomsutvalg oppfordrer
biskoper og kirkelige ansatte til å tilby seg å ha med
skoleelever på OD-dagen. Les oppfordringen fra
ungdomsutvalgsleder Nora Antonsen.

Les oppforderingen her

Tono-fritak og nye avtaler
Under koronapandemien har Tono ikke krevd
vederlag for musikk i digitale gudstjenester fra
menigheter i Den norske kirke. Dette fritaket er nå
forlenget til 1. oktober, og det er i tillegg utarbeidet
nye avtaler med Tono.

Les mer om fritaket

Søndag for de forfulgte
Fakkeltog fra nord til sør for de forfulgte – får vi til det
i årets Søndag for de forfulgte? Dagen markeres over
hele verden også i høst, og menigheter oppfordres til
å bli med, for eksempel 14. november.

Les mer

Nye bilder om dåp
Etter halvannet år med pandemi, er det særlig
mange som ønsker dåp i kirken – både babyer,
smårollinger og eldre. I Ressursbanken er det
publisert nye bilder som viser dåp av mennesker i
alle aldre. Bildene kan fritt brukes i
kommunikasjonsarbeidet.

Se bildene i Ressursbanken

Styrker personvernet
En konfirmantfar meldte fra til personvernombudet at
påmeldinger i ett av kirkens fagsystem ble sendt i epost etter at faren hadde lagt inn opplysningene.
Dette er nå rettet opp i, og kirken fortsetter arbeidet
med informasjonssikkerhet.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Sjelesorg med ungdom
02. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her

Kulturfrivillighet frem mot frivillighetens år 2022, hva bør kirken gjøre?
09. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kristne migranter og Den norske kirke
16. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 2021
23. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Sorgstøttearbeid for ungdom
30. september 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?

UKM jubilerer
Hvert år samles mellom 60 og 90
unge til Ungdommens kirkemøte,
som i år feirer 20 år! I år skjer det
på Gjøvik i Hamar bispedømme 8.12. oktober.
Les mer her

Kirkelig solidaritet med folk
på Haiti og i Afghanistan
Kirkeledere oppfordrer til bønn for
Haiti og Afghanistan etter
hendelsene den siste tiden.

Frivillighetens år i 2022
Neste år skal frivillighet feires i
hele landet. Den norske kirke har
valgt 12. juni som vår
frivillighetsdag – som er
Skaperverkets dag.

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

