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Trippeldåp skal inspirere, konfirmantinformasjon blir mer lokal i år
og TONO gir betalingsfritak for digitale gudstjenester, men må få
bedre rapportering. Dette og mer kan du lese om i dette
nyhetsbrevet til ansatte, frivillige og engasjerte i Den norske kirke.

Kampen mot korona – kan vi snart samle flere?
Det er lov å være oppgitt og sliten av korona. Men nå er det flere positive
tegn.
En av Kirkerådets viktigste oppgaver har vært å holde smittevernveilederen
oppdatert, og gi veiledning til alle som prøver å skape en så normal hverdag

som mulig. Takket være god innsats fra medarbeidere over hele landet, har
det nesten ikke vært kjente smittetilfeller i kirken.
Kirkerådet har også jobbet for at myndighetene skal forstå de spesielle
utfordringene firkantede regler har fått i kirken.
Regelen om fastmonterte seter er en slik regel. Den gjør at Nidarosdomen
kan samle 10 deltakere, mens kinoen ned i gaten kan samle 200. Dette har vi
ved flere anledninger tatt opp med helseministeren, barne- og
familieministeren, statssekretærer, direktører, Helsedirektoratet og FHI.
Senest den siste uken. Denne kontakten, sammen med oppslag i mediene
med andre kirkelige medarbeidere, hjelper.
Regjeringen har bedt helsemyndighetene utrede alternativer til denne
reguleringen. Vi har spilt inn mye konkret informasjon til hvordan smittevernet
ivaretas i Den norske kirke, slik at regelen om fastmonterte seter trygt kan
fjernes.
I dialogen med myndighetene har vi også tatt opp de store konsekvensene
total kirkestenging i noen kommuner har for den enkelte og hvordan det
utfordrer religionsfriheten.
Vi kan ikke spå hvordan det lander, men vi blir møtt med forståelse. Svaret får
vi i løpet av de neste ukene. I tillegg vet vi at flere vaksiner kommer, og flere
blir vaksinerte. Jeg har tro på at vi snart kan samle flere i kirkene våre igjen.
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Februar-saker
Allmøte for alle tilsette i Den norske kyrkja
Onsdag 24. februar kl. 09 vert det informasjonsmøte for alle som er tilsett i
kyrkja. Lenke til møtet finn du på kyrkja.no/korona.
Finn møtet her
Nytt TONO-fritak
TONO gir nytt mellombels covid-19-fritak for digitale gudstenester fram til 1.
juni. Men det er særs viktig at kyrkjelydane rapporterer kva for musikk dei

nyttar i gudstenestene sine.
Les meir her
Historisk konfirmasjonskampanje
For første gang kommer den nasjonale konfirmantkampanjen til å være kun i
sosiale medier. Det er viktig at menigheter selv tar direkte kontakt med alle
14-årige medlemmer og inviterer til sitt opplegg i konfirmasjonstida.
Les mer her
Inspirerende trippeldåp i nettaviser
I januar skjedde noe flott som ikke er hverdagskost i kirken; tre søsken ble
døpt samtidig. Nå deles historien i store nettaviser over hele landet, til
inspirasjon for andre som har utsatt eller droppet dåp for sine barn.
Les mer her
Kirkens beredskapsarbeid
Raset på Gjerdrum har igjen synliggjort kirkens rolle når samfunnet er i krise.
Finn nye maler for lokalt samarbeid og vær klar for innsats når katastrofen
inntreffer.
Les mer her
Pilegrimskonferanse 2021
Årets nasjonale pilegrimskonferanse blir digital og foregår 18. mars. Her kan
du få inspirasjon og motivasjon til samtaler om kunst og kultur, frivillighet,
reiselig og åndelighet i vår tid.
Les mer her
Sjå opptak av Olavstipendseminaret
Høyr prestane Silje K. Andreassen og Kjersti G. Norheim fortelje om deira
forskning på kyrkjer som samhandlar med lokalmiljøet.
Sjå seminaret her
#etstikkforfellesskapet
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har igangsatt en aksjon i
sosiale medier for å redusere vaksineskepsis. Kirkerådets internasjonale
direktør Berit Hagen Agøy deltar i kampanjen.
Les mer her

Webinar
•
•
•
•
•

17. februar Korleis jobbe med medlemsundersøkinga?
18. februar Kirkekonserten - tradisjon og fornyelse, når og hvordan gjør
vi hva?
25. februar Regelverk for verneverdige kirker
4. mars Dåp og dåpssamtale med unge og voksne
11. mars Religionsteologi og menighetspraksis

(Bildet ved døpefonten er tatt av Olaf Grødem)
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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