Satsing på kirkebygg

Stortinget har vedtatt en milliardsatsing på bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. I løpet av 2022
skal Riksantikvaren og Den norske finne, i et samarbeid mellom Kirkerådet og KA, foreslå hvordan midlene
fra Opplysningsvesenets fond kan brukes på å bevare kirkene.
Kommunene har ansvaret for vedlikehold av byggene, men mange kommuner sliter med store etterslep.
– Derfor er denne statlige satsingen både svært velkommen og helt nødvendig dersom kulturarven skal
ivaretas i et stadig mer utfordrende klima, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.
– Vi skal nå finne ut av hvordan ett eller flere kirkebevaringsprogrammer kan se ut. Det kan for eksempel
være å kategorisere kirkebyggene etter alder, verneverdi eller vedlikeholdstilstand, sier Vad Nilsen.

Les mer

Fungerer kirkens trosopplæring?
Et utvalg har gått gjennom trosopplæringen i Den
norske kirke. Trosopplæringsutvalget presenterer
rapporten på frokostmøte idag, 4. januar, som kan
følges digitalt eller sees i opptak. 27. januar blir det
webinar med mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Salmer i punktskrift inkluderer
– Jeg går ut av kirken hvis de synger en salme jeg
ikke har fått i forkant, sa en trofast, synshemmet
kirkegjenger til avisen Vårt Land før jul. 4. januar er
det den internasjonale dagen for punktskrift.

Les mer

Takkegudstjeneste for Tutu
Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp inviterer til
minnegudstjeneste for Desmond Tutu 9. januar
klokken 17.30 i Oslo domkirke. Gudstjenesten vil bli
sendt direkte på NRK 1.

Les mer

TONO-fritak til 1. februar
Som følge av koronarestriksjoner som ble innført i
desember, gir TONO fritak for musikk i gudstjenester
på nett frem til 1. februar. Husk digital rapportering av
bruk.

Les mer

Pris til rekrutteringsfilm
Rekrutteringsfilmen som ble laget til Den norske
kirkes stand på digitale utdanningsmesser i fjor har
fått internasjonal anerkjennelse. Filmen er tilgjengelig
for nedlastning i Ressursbanken, og kan brukes fritt i
hele kirken.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Frokostmøte med presentasjon av trosopplæringsutvalgets rapport
04. januar kl 08.30: Følg frokostmøtet her
Praktisk om markering av samenes nasjonaldag
06. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kunsten å være profesjonell utleieaktør
13. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Webinar om trosopplæringsutvalgets rapport
27. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på ressursbanken.no/webinar

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

