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Klimakrisen truer, og Bispemøtet inviterer til teologisk refleksjon
med et nytt hefte. I dette nyhetsbrevet får du også ressurser om
påske, oversikt over det digitale påsketilbudet og webinarer de
nærmeste ukene.

Guds skaperverk - vårt hjem
Bispemøtet har laget et hefte som oppfordrer til refleksjon og handling i møte
med klimakrisen verden står overfor.
Vi oppfordrer til en bred samtale med utgangspunkt i hva vår tro på Gud betyr
når det gjelder å forstå hvilken krise vi står overfor og hva som kreves for å

forhindre skaperverkets fullstendige krise. Like mye vil vi inspirere til handling
ut fra vår tro på en god og rettferdig forvaltning av skaperverket.
Bispemøtet har også flere ganger tidligere uttalt seg om klima- og
miljøutfordringene vi står overfor. Denne gangen ønsket vi å gå inn i arbeidet
med en teologisk refleksjon for å gi inspirasjon og mot i møtet med
klimautfordringene. Vi vil vise at gudstjenesten gir oss nettopp det og heftet
inneholder teologiske refleksjoner knyttet opp til gudstjenestens ledd. Å
samles til gudstjenester er viktig i møte med kriser. Det gir oss håp og mot og
en erkjennelse av å være del av et større fellesskap.
Vi håper på en bred lesergruppe, og at også menigheter, ansatte og frivillige i
Den norske kirke vil finne inspirasjon og glede av heftet og bruke dette i
menighetene.
Heftet finner du her
Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet

Mars-saker
Åpen påskekirke
Også påsken i år preges av korona. En mulighet kan være å invitere til åpen
påskekirke. Nye ressurser for både barn og voksne som savner kirke og
fysisk trosliv er nå klare til å tas i bruk i menigheten.
Last ned ressursene her
Digitalt nasjonalt program i påsken
Det planlegges et fyldig digitalt program i nasjonale sosiale medier og
nettside også i årets påske.
Les mer her
Forbønn i en pandemi
Norges kristne råd, Kirkens Nødhjelp og Bispemøtet i Den norske kirke
sammen laget et forslag til en forbønn og en kortere bønn som kan brukes i
midtfaste-gudstjenestene 14. mars.
Les mer her

Påskehelsing til kyrkjelyd
Preses Olav Fykse Tveit har skrive ei påskehelsing som kan nyttast fritt i
sokneblad og på sokna sine nettsider.
Les meir her
Høring om påskens liturgier
Kirkerådet har sendt ut høring, blant annet til alle menigheter, rundt nye
liturgiforslag til "Tredagershøytiden", altså skjærtorsdag, langfredag og
påskenatt.
Les mer her
Arbeidsmiljø til kvinnelege prestar
Fleire kvinnelege prestar i Den norske kyrkja har det siste året fortalt om
opplevinga av å ha kollegaer som ikkje anerkjenner dei fullt ut som prestar.
Dette skal nå undersøkast nærmare.
Les meir her
Trosopplæring ute
Med våren kommer flere muligheter og økt lyst til å være ute. Der går det an å
drive god og kreativ trosopplæring, i form av blant annet påske- og
pinsevandring. Nå er ute-ressursene samlet i Ressursbanken.
Les mer her
Håndbøker på Kirkebakken
Nyttige håndbøker innenfor personal, HMS og ledelse er oppdaterte og alltid
tilgjengelige for ansatte med tilgang til Kirkebakken.
Les mer her
Allmøte i Den norske kyrkja
Fekk du ikkje med deg forrige vekes allmøte for alle tilsette i kyrkja? Du kan
sjå opptak eller lese innhaldet frå møtet på kyrkja.no/allmøte. Neste allmøte
er onsdag 24. mars kl. 09.
Les meir her
Kvinnenes internasjonale bønnedag
5. mars er kvinnenes internasjonale bønnedag, et arrangement som startet
helt tilbake i 1887. Tema er "Bygg på fast grunn", og man kan delta digitalt i

bønnefellesskapet.
Les mer her
Kvenfolkets dag
16. mars er det kvenfolkets dag. Kvenene er en av landets minoriteter med
eget språk og kultur. Ressurser til kirkelig feiring av dagen er utarbeidet, og
flagg kan bestilles.
Les mer her
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Fasteaksjonen går føre seg 21.-23. mars, og om den blir digital eller dør-tildør, er opp til kyrkjelyden å planlegge. Ressursar ligg klare på heimesida til
Kirkens Nødhjelp.
Les meir her
Webinar
•
•
•
•
•
•
•

4. mars Dåp og dåpssamtale med unge og voksne
9. mars Gaming i hverdag og krise
10. mars Redaktørtips til menighetens nettside
11. mars Religionsteologi og menighetspraksis
17. mars Hvordan bruke riktige søkeord?
18. mars "Hva er da et menneske?"
25. mars Lokalkirker i solidaritet

--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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