Hjelp frivillige å finne menigheten

Frivillighet Norge har etablert nettsiden frivillig.no. Det er en side der personer med ledige hender og
engasjement møter organisasjoner som trenger nettopp nye, villige mennesker med tid og ressurser.
Her kan alle organisasjoner registrere seg, også menigheter. Dette er en arena som kan og bør benyttes av
flere i kirken. I dag ligger det totalt 3000 oppdrag på siden, fordelt på 4000 organisasjoner. Bare 93 av disse
er menigheter.
Det ligger en stor, ubenyttet mulighet i å registrere menighet og oppdrag på frivillig.no. Faktisk er det flere
frivillige som leter etter et oppdrag enn organisasjoner har oppdrag tilgjengelig!

Les mer

Godkjenning av nye kirker
Med ny trossamfunnslov fra 2020 er det Kirkerådet
som har ansvar for å godkjenne bygging av nye
kirker. Før var det departementet som hadde denne
myndigheten. Nye Sædalen kirke i Bergen blir først
ut.

Les mer

Bærekraftsboka for tweens,
ungdom og menighetsråd
Bærekraftsboka er en ressurs i kirkens arbeid med
bærekraftsmålene. Nå er nye ressurser for ulike
målgrupper klare. Dette ligger på
bærekraftsboka.no/ressurser. Nytt er også at boken
kan bestilles gratis fra IKO-forlagets nettbutikk.

Les mer

Hva gjelder ved nærkontakt med
smittet?
Flere har spurt Kirkerådet og KA om hva som gjelder
dersom en ansatt selv er symptomfri og tester
negativt, men er i husstand/tilsvarende nær med en
smittet person. Helsemyndighetene har nå gitt en
presisering om dette.

Les mer

Nytt ressursdokument
Nå er det klart et nytt ressursdokument for kirkens
arbeid med migrasjon, asylpolitikk og solidaritet. –
Dokumentet skal være en hjelp for menigheter og
andre i møte med asylsøkere og
flyktninger, internasjonal direktør i Mellomkirkelig
råd.

Les mer

Søk om midler til misjon i
trosopplæringen
Kirkens globale oppdrag gjelder også neste
generasjon, og nå er det mulig å søke om inntil 75
000 kr til kreative menigheter.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

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
Hvordan bidrar menigheten til å oppfylle bærekraftsmålene?
24. februar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kirken i det allmenne kulturliv: Hva skjer lokalt og regionalt 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
Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på ressursbanken.no/webinar

Fikk du med deg disse sakene?

Ja til sammenhengende
kirke – nei til prostifellesråd

Prekenknagger til
åpenbaringstiden

Ny e-postsignatur og
PowerPoint-mal

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.

Åpenbaringstida er Den norske
kirkes særlige misjonstid, i tillegg til
Kristi himmelfart og pinse. Den
varer fram til pinse. SMM tilbyr
liturgiske byggeklosser og
"misjonale prekenknagger" til
gudstjenester.

Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig
for å bygge gjenkjennelse og
troverdighet. Den norske kirkes
visuelle profil er oppdatert, med
blant annet ny mal for PowerPoint
og e-postsignatur.

Les mer her

Les mer her

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

