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Rapport om kirkelig organisering er nå klar, og saken skal
behandles på Kirkerådets møte i mai. I tillegg kan du i dette
nyhetsbrevet lese mer om konfirmantkampanjen, kirkens utfordring
til å skaffe flere fosterhjem og du kan være med på å evaluere
Fasteaksjonen.

Om kirkelig organisering-rapporten
Kjære alle sammen,
Onsdag 7. april mottok jeg på vegne av Kirkerådet rapporten fra
Hovedutvalget for Prosjekt Kirkelig organisering. I 16 måneder har det bredt
sammensatte Hovedutvalget og de fire arbeidsgruppene utredet, hørt innspill,
diskutert og skrevet. De har hatt en omfattende jobb, og jeg er svært glad for
at rapporten er grundig og tydelig og inneholder klare alternativer.

Det er 16 år siden Kirkemøtet første gang vedtok et samlet
arbeidsgiveransvar for alle som jobber lokalt. Et slikt vedtak er bekreftet av
Kirkemøtet flere ganger, og de lange linjene har vært gjennomgående hele
tiden: samlet arbeidsgiveransvar og en sterk lokalkirke. Dessuten har
Kirkemøtet lagt stor vekt på at vi har et felles oppdrag som kirke og at
organiseringen skal støtte opp om kirkens oppdrag.
Les resten av lederen her.
Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder

April-saker
Kirkelig organisering
Utvalget som har jobbet med kirkelig organisering har levert rapport som
danner grunnlaget for behandling i Kirkemøtet 2022.
Les rapporten og se webinar her
#konfirmantene - årets konfirmantkampanje
Nå er det klart for nasjonal sosiale medier-kampanje for å rekruttere
konfirmanter til 2022. Nasjonalt og lokalt skal vi sammen vise glimt fra
konfirmasjonstida, på sosiale medier.
Les mer her
Fosterheim
Den norske kyrkja har inngått ein avtale med Barne- og familiedepartementet,
Bufdir og Bufetat om å jobbe for å få fleire til å åpne heimen sin for fosterbarn.
Les meir her
Dåpssatsing med pakker til fadrar
I Koparvik kyrkjelyd har dei satt saman ei gåve til fadrane, slik at dei får hjelp
til å markere dåpsdagen og får eit nærare forhold til trusopplæring.
Les meir her
Videomøter mulig ut 2021
Ny midlertidig forskrift for videomøter, eller fjernmøter, er nå på plass for
møter i menighetsråd og andre kirkelige organ.
Les mer her

Folkevaldutvalet
Eit utval som skal sjå på rolla som folkevald i Den norske kyrkja er no i gang
med arbeidet sitt. Utvalet har ei eiga side på nett, kirken.no/folkevalgtutvalget.
Les meir her
Tilsyn med bispedømmer og fellesråd
I disse dager er det tilsyn med medlemsregisteret og oppfølging av tilskudd til
trosopplæring i to bispedømmer. Formålet er å gi best mulig veiledning og
støtte.
Les mer her
Evaluering fasteaksjonen 2021
Kirkens Nødhjelp takker kirkefolk for flott innsats, og ber om tilbakemelding
fra alle som var involvert i årets fasteaksjon, "Forandre. For andre".
Les mer her
Fullverdig arkiv for Ecclesia og Gravlund
Lovkrav knyttet til arkiv og øvrig saksbehandling innen gravplassforvaltning vil
om kort tid kunne ivaretas på en sikker og effektiv måte - i Public 360.
Les mer her
Samisk kirkelivskonferanse
7. juni blir det digital samisk kirkelivskonferanse med tema "Forsoning - hvor
er vi og hvor går veien videre?" Programmet er nå klart, og det er mulig å
melde seg på.
Les mer her
Global uke 14.-21. november
"Se det i øynene" er tema for årets Global uke. Finn ressurser og gjør klar for
markering i egen menighet allerede nå.
Les mer her
Frokostmøter (sendes på Den norske kirkes YouTube-kanal)
•
•

14. april Hans Nielsen Hauges samfunnsarv
15. april Guds skaperverk - vårt hjem

Webinar

•
•
•

15. april Kunsten å bevare en kirkegård (gravplass)
22. april Fokus konfirmantarbeid: Alternative leirformer og ny forskning
29. april Gudstjenesten - for alle?

Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging - men det
koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes intranettløsning her.
For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender Kirkerådets
kommunikasjonsavdeling ut dette nyhetsbrevet. Opplysninger om nye
mottakere av dette nyhetsbrevet (navn og e-postadresse) kan sendes til
st362@kirken.no
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Rundskriv fra Kirkerådet

•

Aktuelle høringer i Kirkerådets regi

• E-brev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke
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