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Godt nytt kirkeår! I årets første Nytt fra Kirkebakken er informasjon
om streiken som nå er historie, ressurser til å feire
åpenbaringstida, samisk nasjonaldag og bønneuke for kristen
enhet. I tillegg er det en rekke nyttige webinar på agendaen i ukene
framover.

Alternativ trosopplæring
"Familien og hjemmet utgjør de viktigste aktørene for barn og unges oppvekst
og utvikling", står det i plan for trosopplæring.

I trosopplæringen i Den norske kirke står besøk i kirka og deltakelse i
gudstjeneste sentralt. Samtidig ønsker vi å nå de som av ulike grunner ikke
kommer til kirka.
Midt i en vanskelig koronasituasjon, har vi kommet videre med dette. Jeg har
selv sittet med en toåring og en femåring i 2020 og fått trosopplæring fra ulike
menigheter gjennom skjermen. Det kan ikke erstatte fellesskapet i det vi
kjenner som «kirka vår» på Haugerud, men det har brakt trosopplæringen inn
i stua på en ny måte. Vi har fulgt kirkeåret og blitt kjent med nye fortellinger.
Jeg er imponert over alle ansatte som har kastet seg ut i dette og fått det til så
bra. Her er det mye å ta vare på og utvikle. Videoer kan brukes i kombinasjon
med invitasjon til kirkerommet og gudstjenesten. Flere barn og unge kan få
oppleve at trosopplæringen er en del av hverdagen sin. Årsrapporteringen i
Den norske kirke, som pågår i disse dager, vil gi oss et helhetsbilde av alt vi
har fått til i 2020.
Jeg gleder meg til fortsettelsen!
Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk,
Kirkerådet

Januarsaker
Streiken over
Etter fire ukers streik i kirken, førte tvungen mekling fram til løsning mandag
morgen denne uka.
Les mer her
Openberringstida og gudstenesteressursar
Finn nye ressursar til gudstenesta i samband med openberringstida, no i
januar. Her er òg lenke til ei ny bok om tema; Fokus - misjon.
Les meir her
Bønneuke for kristen enhet
Vi går neste uke inn i den internasjonale bønneuka for kristen enhet. Her
finner du ressurser, på flere språk, for markering av uka.
Les mer her

Ut med skrotet
Nye retnlingslinjer er klare for å bli kvitt overskuddsmateriell fra
bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat.
Les mer her
Gjer klar for den årlege fasteaksjonen
Få med deg den digitale inspirasjonsssamlinga til Kirkens Nødhjelp, der
Fasteaksjonen 2021 er tema.
Les meir her
Opplæring i ny årsrapportering
Gjekk du glipp av webinaret om korleis ny årsrapport skal skrivast? Det er
mogeleg å sjå webinar i opptak, og få meir nyttig informasjon.
Les meir her
Samisk nasjonaldag
6. februar er samenes nasjonaldag, og her er ressurser til kirkelig markering
av dagen, til bruk i gudstjeneste eller trosopplæring.
Les mer her
Konfirmasjon og smittevern
Også i år må godt smittevern praktiseres i møte med konfirmanter og andre i
kirken. Få informasjon i webinar som ble avholdt før jul, og finn ressurser i
Ressursbanken til gjennomføring av konfirmantundervisning våren 2021.
Se webinaret her
Webinar
•
•
•
•
•

14. januar Rekrutteringswebinar
20. januar Hvordan skrive tekster i sosiale medier
21. januar Diakoni og bærekraftsmål
27. januar God og riktig bildebruk i digitale kanaler
3. februar Grunnleggende mediehåndtering

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 dette månedlige nyhetsbrev. 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

•

Ebrev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke

• Høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke
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