Lihkku beivviin!

På søndag er det Sámi álbmotbeaivi – samenes nasjonaldag! Samisk kirkeråd oppfordrer alle
menigheter til å være med på feiringen. – Det bor samer i hele Norge, så dette er en fest for
hele landet, sier leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira.
En måte å markere nasjonaldagen på er ta i bruk samisk språk i ulike deler av gudstjenesten,
for eksempel salmer, bibeltekster, bønner eller liturgiske ledd.
Du kan også lære deg ti ord og uttrykk, på nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk.
– Hearrá buressivdnidivččii du ja várjalivččii du. Slik starter velsignelsen på nordsamisk. På
nettsidene til samisk kirkeråd ligger det lydfiler av liturgiske ledd, sier Eira.

Se ressurser til markering av samenes nasjonaldag

Ja til sammenhengende kirke –
nei til prostifellesråd
Motstand mot prostifellesråd, ønske om mer
sammenhengende kirke og behov for samme
arbeidsgiver for lokalt ansatte. Det er noen av
hovedfunnene fra høringen om ny kirkelig
organisering.

Les mer

Opptak av allmøte
Siste onsdag hver måned er det allmøte for alle
ansatte i Den norske kirke. Nå kan du se opptak fra
allmøtet 26. januar. Tema på allmøtet var blant annet
tilskudd til barn og unge, statistikk, diakoni og
gudstjenester.

Les mer

Sider om kirkens tilbud til unge
Nye sider på kirken.no/ung samler informasjon om
Den norske kirkes tilbud til ungdommer, studenter og
unge voksne. Tekstene og bildene på sidene kan fritt
kopieres og tilpasses til lokale nettsider. Sidene viser
kirkens samtaletilbud, fellesskap og aktiviteter for den
unge aldersgruppen.

Les mer

Menighetsråd i hundre år
I alle sokn i Den norske kirke har det vært valgt
menighetsråd de siste 100 årene. Lov om
menighetsråd ble vedtatt 3. desember 1920 og trådte
i kraft 1. januar 1922. Kirkerådet, KIFO og MF KOM
inviterer til digital hundreårsfeiring, 4. februar.

Les mer

Ny rapport om folkevalgtrollen
– Det trengs større bevissthet og oppmerksomhet
rundt innholdet i rollen som folkevalgt i Den norske
kirke, sier utvalgsleder Harald Askeland. I ett år har
et utvalgt undersøkt demokratiets og folkevalgtes
rolle i Den norske kirke.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Helhetlig menighetsplan
3. februar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Digitalt seminar: Menighetsråd i 100 år
4. februar kl 09.00: Følg seminaret her
Digital fagdag om kirkens arbeid med likestilling, inkludering og mangfold
8. februar kl 09.00-13.00: Les mer og meld deg på her
Kirkelige gravferder i koronatiden
10. februar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Lokal og global kirke? Hvordan følges Kirkemøtevedtaket opp i praksis?
17. februar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
ressursbanken.no/webinar Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på

Fikk du med deg disse sakene?

Slik ser det ut når kirken
samles rundt bålpanner

Praktisk om markering av
samenes nasjonaldag

Kirken er fellesskap – denne
gangen rundt glødende, lune
bålpanner. Se de varme bålpanneglimtene fra Den norske kirke over
hele landet her.

I starten av januar inviterte Samisk
kirkeråd til webinar om hvordan
nasjonaldagen kan markeres i
gudstjenester og trosopplæringen.
Se opptak av webinaret her

Les mer her

Introkurs for ansatte
Et nytt introduksjonskurs for
ansatte er lansert. Kurset er for alle
faggrupper i kirken, og gir en
innføring i viktige temaer. Det kan
være nyttig for både nyansatte og
de som har jobbet en stund og
kurset er gratis.
Les mer her

Nyhetsbrevet sendes til ansatte, frivillige, folkevalgte og andre interesserte i Den norske kirke. Har du fått det
videresendt kan du melde deg på nyhetsbrevet i dette skjemaet.

Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

post.kirkeradet@kirken.no

