Forbønn og solidaritet med Ukraina

Den dramatiske utviklingen i Ukraina har ført til fortvilelse, frykt og dyp bekymring over hele Europa. Mange
menigheter i Den norske kirke har åpnet kirkene og bedt for situasjonen.
Preses Olav Fykse Tveit er glad for at kirkene er åpne for bønn, trøst og ettertanke. – Dette er konkrete
uttrykk for solidaritet. Bønn, fellesskap, omtanke og humanitær støtte er kirkenes svar på den forferdelige
krigen i Ukraina. Sammen holder vi fram en visjon om fred, om en rettferdig fred.
Preses Fykse Tveit oppfordrer også til å gi bidrag til Kirkens Nødhjelp, som på vegne av Den norske kirke nå
sørger for humanitær hjelp til mennesker i akutt krise.
I dag, tirsdag 1. mars, vil det være økumenisk fredsgudstjeneste i Oslo, som sendes direkte på NRK 2. I
morgen, på askeonsdag, blir det global forbønn som vil foregå digitalt.

Les mer om arbeidet og bli med

Høring om valgregler
Kirkerådet har sendt ut høring om endring i
valgreglene. Høringen spør blant annet om når det
skal være forhåndsstemming, antall varamedlemmer i
menighetsråd og frister for innlevering av listeforslag.
Høringen sendes til ti menighetsråd og fem fellesråd i
hvert bispedømme, men alle som ønsker kan sende
inn høringssvar.

Les mer om høringen

Se opptak av allmøte for ansatte
– Norske menigheter er med på å mangedoble vår
innsats. Det sa generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
om årets fasteaksjon da han deltok på allmøte for
alle ansatte i Den norske kirke, 23. februar. Andre
temaer var funn om drop-in-dåp, nye høringer og nytt
om kirkelig organisering.

Se opptak av allmøtet

Høring om trosopplæring
Etter 20 års bredt og systematisk arbeid innen
trosopplæring har et utvalg evaluert
trosopplæringens innhold og organisering. Utvalget
anbefaler at satsingen videreføres, med noen
justeringer. Kirkerådet har nå sendt rapporten på
høring, og alle kan svare innen 1. juni.

Se mer på kirken.no/hoeringer

Webinarer og frokostmøter

Kirken i det allmenne kulturliv: Hva skjer i kulturpolitikken?
03. mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Fellesskap som beskytter
10. mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kvensk kirkeliv – innblikk i en minoritet i kirke og folk
17. mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Digital læringsplattform for Den norske kirke
24. mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på ressursbanken.no/webinar

Fikk du med deg disse sakene?

Den store bryllupsdagen
22.02.2022 er en helt spesiell dato.
Derfor ønsket flere menigheter
velkommen til drop-in-bryllup. Se
glimt fra dagen her!
Les mer her

Rom for alles ukrenkelige
menneskeverd

Søk om midler til "misjon i
trosopplæringen"

Kirkens tidligere uttalelser og
holdninger har påført homofile og
lesbiske skade og smerte. Dette
erkjenner biskopene i Den norske
kirke i en ny uttalelse.

Kirkens globale oppdrag gjelder
også neste generasjon, og nå er
det mulig å søke om inntil 75.000
kroner til kreative menigheter. Frist
for å søke er 1. mai.

Les mer her

Les mer her

Aktuelle høringer
Regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet
(kirkevalgreglene), og tilhørende endringer i kirkeordningen
Høringsfrist 20. april 2022. Les mer om høringen her.
Regler for valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet, og valg
av Saemien Åålmegeraerie (sørsamisk menighet)
Høringsfrist 20. april 2022. Les mer om høringen her.
Regler for valg av døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet, og
regler om døvekirkelige organer
Høringsfrist 20. april 2022. Les mer om høringen her.
Trosopplæringsutvalgets rapport Helhet, integrering og sammenheng
i kirkelig undervisning og læring
Høringsfrist 1. juni 2022. Les mer om høringen 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

