Storsamling for verdens kirker

Den 11. generalforsamlingen til Kirkens verdensråd er for tiden samlet i Karlsruhe i Tyskland.
Den norske kirke er representert, blant annet ved to av sine rådsledere.
Sara Ellen Anne Eira er leder av Samisk kirkeråd og har deltatt på en egen samling for urfolk i
forkant av generalforsamlingen. – For meg har det vært viktig å få frem det samiske perspektivet i
sakene som fremmes, sier Eira.
Leder i Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl er også til stede. – Her møtes mennesker som står
langt fra hverandre i mange temaer, og noen som også står på ulike sider i konflikter.
En solid norsk delegasjon er på plass i Karlsruhe i Tyskland. På det direktesendte allmøtet i
forrige uke fortalte biskop i Møre, Ingeborg Midttømme om generalforsamlingen. Se opptak av
allmøtet her – som også inneholdt presentasjon av kirkens nye bildebank.

Les mer

Salmer med tegn-til-tale
Det er utviklet nye salmekort med salmer og
symboler på forsiden og håndtegn på baksiden, et
godt hjelpemiddel for de som trenger det.

Les mer

Trosopplæringskonferansen
Bli med på årets konferanse med tema "Tro som
bærer" 19.oktober. Dette er landets største
møteplass for ansatte og frivillige som jobber med
barn og unge i kirken! Husk tidligfristen og meld deg
og dine kolleger på før 16. september for å få en
rimeligere pris. Sjekk programmet og bli med!

Les mer

Ny ressurs om tros- og
livssynsfrihet
Et nytt ressursdokument om tros- og livssynsfrihet er
nå tilgjengelig og klart for nedlasting. Dokumentet vil
være en god ressurs for ansatte, folkevalgte og
frivillige i hele kirken som er opptatt av tro – og
livssynsfrihet, både internasjonalt og her hjemme.

Les mer

Kirkens forhold til jødedom
Bispemøtet og Mellomkirkelig rådhar nedsatt et
utvalg som skal se på Den norske kirkes
selvforståelse i møte med jødedom i Norge. Mandag
12. september blir det åpen konsultasjon om Den
norske kirkes selvransakelse i møte med jødedom og
jøder.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Syngende menigheter – syngende kommuner: sammen om lokalt kulturliv!
08. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Allehelgen med åpen kirke og førstehjelp ved sorg
15. september 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?

100% MED
Hvert 6. kirkemedlem lever med en
funksjonsvariasjon. Dette må
kirken ta på alvor. Ingen skal
ekskluderes, alle skal med. Da er
kunnskap et viktig verktøy. Et nytt
e-læringskurs gir konkrete forslag
til hvordan kirken kan tilrettelegge.
Les mer her

Kirkene sammen, mot vår
tids slaveri

Søk om støtte

Global uke er en økumenisk uke
der menighetene og
organisasjonene samlet i Norges
Kristne Råd sammen setter
søkelys på rettferdighet. Årets
Global uke er 13.-20. november.

Fellesråd og menighetsråd kan
søke om støtte til frivillig arbeid for
å inkludere nyankomne ukrainske
flyktninger i lokalsamfunnet. Etter
første tildelingsrunde i juli er det
over en halv million kroner igjen.
Frist for å søke er 6. september.

Les mer her

Les mer her

Aktuelle høringer
Endring av regler for saksbehandling i liturgisaker
Høringsfrist 20. oktober. 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

