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I dette nyhetsbrevet kan du lese om vårens kampanjer rundt
rekruttering og påske, få informasjon om kommende webinarer,
allmøte og konferanse, i tillegg til siste nytt fra kirkelig utvalg.

Pandemisk rekruttering
Se for deg dette: Denne våren skal en 19-åring velge studieretning. Han
har noen egenskaper som gjør at han ville blitt en framifrå medarbeider i
kirken, og burde absolutt velge et kirkefaglig studium. Men han sitter
hjemme, isolert fra sitt sosiale liv og de sammenhengene som ellers
ville vært naturlige arenaer for hans beslutningsprosesser knyttet til
studievalg.
Hvordan kan kirken rekruttere under en pandemi?

Det siste året har rekrutteringsarbeidet tilpasset seg omstendighetene.
Kirken har deltatt på digitale utdanningsmesser i alle landets reginoer,
og denne uka rulles det ut en stor kampanje på nett og sosiale medier,
spesielt retta mot unge i alderen 18-25 år. "Vil du ha en jobb nært på
livet? Jobb i kirken."
De unge er kanskje ikke ute og lever livene sine, men de er på nett. Da
må kirken nå dem der.
Likevel trengs fortsatt den personlige oppfordringen vi vet er så
viktig. Kanskje kjenner du 19-åringen? Eller en annen som burde velge
kirkelig tjeneste? Fortell det til dem! Men ikke vent til du treffer dem
ansikt til ansikt, søknadsfristen for samordna opptak er allerede 15.
april. Send en melding, ensnap, eller ta en telefon. At akkurat du gjør akkurat det
kan betyr mer enn du tror.

Jan Christian Kielland,
direktør for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet

Mars-saker
Påskekampanje i sosiale medier
I år skal en digital miniquiz om påskens innhold prege Facebook og
Instagram. Med sjarmerende svar fra barns munn er målet at mange går
inn og tester kunnskapsnivået sitt, og kanskje blir litt klokere.
Les mer her
Rekrutteringskampanje
Vårens store rekrutteringskampanje er nå i gang, og hovedmålgruppa er
unge mellom 18-25. Målet er at de kvalifiserte unge skal få øynene opp
for kirken som en attraktiv arbeidplass, og at de søker om studieplass til
kirkefagstudier.
Les mer her
Open påskekyrkje
Kyrkjerådet har laga ressursar til påske i lokalkyrkja. Ressursane kan
nyttast både til born og familier og til vaksne, og kan sjølvsagt endrast

slik ein vil.
Les meir her
Oppdatert smittevernrettleiar 15. mars
Smittevernrettleiaren er oppdatert med mindre justeringar. Ver særleg
merksam på oppmodinga om ikkje å delta i gudsteneste utanfor eigen
kommune. I tillegg må ein vere oppdatert på lokale tiltak som kan vere
strengare enn dei nasjonale.
Les meir her
Digitalt menighetsmøte
Kirkemøtet har gjennom ekstraordinær skriftlig behandling åpnet for at
menighetsmøter kan gjennomføres digitalt i år.
Les mer her
Utsatt levering av rapport fra kirkelig organisering
Korona har gitt noen forsinkelser i arbeidet med kirkelig organisering.
Men utvalgsrapporten er nå i sluttfasen, og framdriften i arbeidet er ikke
påvirket av forsinkelsen.
Les mer her
Bilder klare til bruk på nettsiden
Redaktører på kirken.no-sider kan nå finne bilder av ulike kirkelige
handlinger og aktiviteter, i riktig størrelse i egen mappe - som lett kan
dras over til egne, lokale artikler.
Les mer her
Ny ordning for liturgiske klede
Eit eingongstilskot for innkjøp av liturgiske klede for diakonar,
kateketar, kantorar og prestar som blir vigsla til teneste etter 1. januar i
år, er no på plass.
Les meir her
Ikke konfirmantbrosjyre i år
Som tidligere informert om, sendes det ikke ut nasjonal
konfirmantbrosjyre i år, men det annonseres i sosiale medier i stedet.
Les mer her

Allmøte i Den norske kyrkja 24. mars
Alle tilsette i kyrkja er invitert til allmøte, der det mellom anna blir
informasjon om påske, korona og utlysning av innovasjonsmidlar. Det
blir også ein presentasjon av arrangementssida skjerikyrkja.no.
Finn lenke til møtet her
Rettferdskonferansen 2021
I år er konferansen digital og global og den går føre seg 22. mai.
Innhaldet er laga av dei ulike "Justice Conferences" frå ei rekkje land,
og det er mogeleg å melde seg på, til lågare pris, før 1. april.
Les meir her
Frokostmøter (kan ses på kirkens Youtube-kanal)
•
•

18. mars Om kirken og koronajula, og oppslutning om
julegudstjenester
25. mars Hvorfor frivillighet? Og hvordan tar kirken vare på de
frivilige?

Webinar
•
•
•
•
•
•

17. mars Hvordan bruke riktige søkeord?
18. mars Hva er da et menneske?
24. mars Hvorfor bør jeg døpe mitt barn?
25. mars Lokalkirker i solidaritet
7. april Kan velsignelse av barnet være et alternativ til dåp?
8. april Snakk om det! Ungdom, alkohol og rus

Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging men det koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes
intranettløsning her.
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