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I dette brevet kan du blant annet bli kjent med viktige vedtak i
Kirkerådet, la deg inspirere i en rekke ulike webinar, se resultater
av fjorårets medlemsundersøkelse og finne ut hvordan
menighetsmøter kan gjennomføres i vår.

Nattverd i pandemiens tid
Pandemien varer, vi veit ikkje kor lenge. Og vilkåra endrar seg heile tida,
akkurat no er det ei generell grense på ti personar for samlingar i kyrkja, og
kyrkjene er heilt stengde i ti kommuner rundt Nordre Follo. Slik kan det kome
til å vere også andre stader, og vi veit ikkje kor lenge det vert slik.

For å oppmuntre til å gjere det som er mogeleg innanfor slike rammer, er det
sendt ut eit forslag til korleis ein kan lage korte samlingar om både ord og
sakrament for så små grupper, med bruk av og litt tilpasning av
nattverdliturgiar vi alt har. Det er utarbeidd i eit samarbeid med stab i
Bispemøtet og Kyrkjerådet. Det er uansett dei som har ansvar for å forrette
nattverd for dei få på vegen som ønskjer å få del i nattverden, som må velge
forma ein brukar og som høver der ein er. Det finst andre forslag som er
utarbeidd i nokre bispedømme.
Som før, må nattverd gjennomførast etter dei generelle smittevernreglar som
gjeld for samver i og utanfor kyrkja og nattverd, og med særleg vekt på fysisk
avstand mellom dei som deltar, og reglar for avstand dersom ein syng. Og så
må ein vurdere korleis dette eventuelt skjer i ramma av «opa kyrkje».
Liturgien finns her.
Måtte vi finne vegen framover som kyrkje, som kyrkjelydar og som einskilde
truande og pilgrimar som håper og ber om at Gud vil gi oss det vi treng for
kropp, sjel og ånd i denne spesielle tida, og at vi kan bli styrkte til å vere til for
kvarandre som ein lekam og eitt fellesskap.
Helsing Olav Fykse Tveit, preses

Februar-saker
Nattverd i åpne kyrkjer
Som preses skriv over, er ein ny liturgi utvikla for å kunne halde nattverd i
åpne kyrker. Den finns på både bokmål og nynorsk.
Les meir her
Barns rettigheter i Barnas
Denne våren vil Søndagsskolens blad Barnas fokusere på barns rettigheter.
Det er også ressurser i Ressursbanken, bruk gjerne dette til å løfte FNs
Barnekonvensjon i år.
Les mer her
Konfirmasjon i haust?
Bispemøtet rår kyrkjelydane til å vurdere om konfirmasjonar som er planlagt i
vår, bør flyttast til hausten, då det ikkje er mogeleg å føreseie korleis

smittesituasjonen er dei næraste månadene.
Les meir her
Kyrkjemøtet utsatt
Kyrkjemøtet 2021 vil ikkje bli avholdt før til hausten, grunna den uklare
smittesituasjonen.
Les meir her
Ombygging og utvidelse av kirker
Fram til Kirkemøtet vil det være slik at Kirkerådets direktør har fullmakt til å
vedta overgangsbestemmelser om saksbehandling og klageadgang knyttet til
biskopens myndighet til å godkjenne ombygging og utvidelse av kirker.
Les mer her
Medlemsundersøking
Kyrkjerådet har gjennomført ei medlemsundersøking i "koronaåret" 2020, og
henta inn tal på digital kyrkjedeltaking, haldningar til kyrkja og om folk vil velje
kyrjelege seremoniar i dei store livshendingane.
Les meir her
Rollen som folkevalgt styrkes og utvikles
Et nytt utvalg skal gå gjennom rollen som folkevalgt i Den norske kirke. Dette
ble bestemt på møte i Kirkerådet forrige uke.
Les mer her
Kirkelig organisering
Arbeidet med kirkelig organisering er nå i innspurten av arbeidet, og viktige
rolleavklaringer foregår i disse dager.
Les mer her.
Fordypning i åpenbaringstida
Misjon er et av kirkens oppdrag, og inspirerende artikler fra den store
misjonskonferansen er nå samlet på intranett.
Les mer her
Kurs i politisk påvirkning
KA holder kurs der man kan lære mer om politisk påvirkning. Kurset passer

for både folkevalgte og ansatte og avholdes 10. februar.
Les mer her
Menighetsmøte i 2021
Når man ikke kan samles, må det finnes alternative måter å avholde
menighetsmøte på. Dette får du veiledning og hjelp til i denne artikkelen på
intranett.
Les mer her
Stimuleringsmidler fra K-stud
Det er nå mulig å søke midler fra K-stud, etter at aktivitetsnivået var lavt i fjor,
og ubrukte midler fra 2020 er tilgjengelig for aktiviteter i år.
Les mer her
Vis menighetens Instagram-konto
Har menigheten konto på Instagram? Da kan denne gjøres synlig på
menighetens kirken.no-hjemmeside. Veiledning finner du i Redaktørforum på
Sharepoint - her er alle velkommen.
Les mer her
Trosopplæringskonferanse i opptak
Fikk du ikke med deg Mer enn ord? Fjorårets trosopplæringskonferanse var
digital, men også de som ikke deltok kan nå få smakebiter fra konferansen.
Les mer her
Sjå strømming frå Olavsstipendseminaret
Silje Kivle Andreassen og Kjersti Gautestad Norheim har forska på kyrkja på
urbane tettstadar. Måndag 15. februar kl 13.00 presenterer dei resultata, og
du kan følgje med direkte.
Les meir her

Webinarer i februar
•
•
•
•

3. februar Grunnleggende mediehåndtering
4. februar Inspirasjon til markering av samisk nasjonaldag
10. februar Barn og unges digitale kanaler
11. februar Kristne migranter

•
•

18. februar Kirkekonserten - tradisjon og fornyelse, når og hvordan gjør
vi hva?
25. februar Regelverk for verneverdige kirker

(Fotografi av Olav Fykse Tveit er tatt av Titt Melhuus)
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
___________________________________________________
•

Rundskriv fra Kirkerådet

•

Aktuelle høringer i Kirkerådets regi

• E-brev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke
___________________________________________________
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69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører
den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i et Kirkemøte
som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av
elleve regionale bispedømmeråd.
Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn
8000 mennesker arbeider i kirken.
Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og
statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon
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