Vil din menighet bli lærebedrift og ansette
lærling?

Undersøkelser om rekruttering til kirkelig tjeneste viser at mange unge har svak forståelse for
innholdet i de kirkefaglige yrkene. De ser ikke på de som reelle karrierevalg. For å gjøre noe med
dette lyses det nå ut prosjektmidler med mål om at menigheter kan bli lærebedrift og ansette
lærling.
Det er i hele landet stort behov for lærebedrifter som kan ansette lærlinger. Som landsdekkende
folkekirke er Den norske kirke til stede på alle steder der det tilbys yrkesfaglig utdanning.
Kirkerådet lyser nå ut prosjektmidler med søknadsfrist 1. september 2022. Dette er både
etableringstilskudd og lønnsmidler til lærlingen.

Les mer

"Himmelsk mangfold"
Nordisk konfirmantlederkonferanse i september
samler ansatte og frivillige som arbeider med
konfirmanter og barn og unge i de nordiske landene.
Konferansens tema er Himmelsk mangfold, og har
stor overføringsverdi til andre arbeidsformer i kirke
og samfunn! Hvordan gir vi rom vi rom for mangfoldet
– hvordan speiler vi Guds himmel?

Les mer

En uke for solidaritet
«Ikke glem oss!». Oppfordringen kommer fra kristne
søsken i Palestina og Israel. I september arrangeres
Kirkeuka for fred, der menigheter kan stå sammen
med våre trossøsken i bønn og solidaritet.

Les mer

Fortsetter arbeidet med ny
organisering
Det er bred enighet om at et viktig mål med ny
organisering av Den norske kirke er å styrke
virksomheten i soknene. Kirkemøtet skal etter planen
ta stilling til dette i september.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Ukrainske flyktninger og sorgstøtte
09. juni 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?

Årsrapport 2021

Jesus og barna

Årsrapporten for Den norske kirke i
2021 viser mye innovasjon med
nye møte- og arbeidsformer, når
det ikke ble mulig å gjøre som før.
Bispedømmene forteller om
nytenking langs ulike akser i hele
landet.

Bibelfortellingen om Jesus og
barna er prekentekst på 3. søndag
i treenighetstiden, 26. juni.
Fortellingen gir et godt
utgangspunkt for å snakke om
barns rettigheter i en gudstjeneste
eller på søndagsskolen. Gratis
ressurser kan bestilles hos Unicef
og lastes ned i Ressursbanken.

Les mer her

Les mer her

Bli med å markere Barnas
dag!
Søndagsskolen Norge er blant
organisasjonene som markerer
Frivillighetens år med en egen
dag, og 28. august er det "Barnas
dag". Menighetene oppfordres til å
være med – uavhengig om man
har søndagsskole i menigheten
eller ikke – for å lage en dag hvor
alle barn skal få stå i fokus!
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

