Stor tillit til kirkelig gravferd

Fire av fem nylig pårørende opplevde å bli møtt på en god måte i forbindelse med gravferd i Den norske
kirke. Tre av fire ville valgt kirkelig gravferd på nytt. Det viser en fersk undersøkelse som har sett på
nordmenns holdninger og erfaringer til kirkelig gravferd.
– Resultatene fra gravferdsundersøkelsen viser en stor tillit til Den norske kirke og at mange har gode
opplevelser med kirkelig gravferd, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.
– Tallene er en bekreftelse av det gode arbeidet kirkelig ansatte gjør for å legge godt til rette for gravferder
og møte pårørende. Samtidig må vi se hva vi kan lære og hva som kan forbedres. Denne undersøkelsen gir
grunnlag for refleksjon i det arbeidet, sier Vad Nilsen.

Les mer og last ned rapporten her

– Snakk sant og alderstilpasset
om det som skjer
Krigen som pågår i Ukraina vekker usikkerheten og
sterke følelser hos mange barn og ungdom. Når vi
møter barn og unge til barneklubb,
konfirmantsamling eller korøvelse er det viktig å
snakke sant om hva som skjer på en alderstilpasset
måte.

Les mer

Hvordan nå ut til ungdom?
Hvordan kan vi som kirke skape trygge møteplasser
for de unge? Mange menigheter ønsker å gjøre en
forskjell for ungdom i lokalsamfunnet. En rykende
fersk veileder gir deg tips og eksempler som kan
hjelpe deg å komme i gang.

Les mer

Fasteaksjonen 2022
Fasteaksjonen nærmer seg, menigheter og
konfirmanter over hele landet gjør en uvurderlig
innsats 3.-5. april. Gjennom regnbuebønnen,
fastegudstjenester og kreativ mobilisering kan hele
fastetiden være preget av solidaritet for
medmennesker der nøden er størst.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Fellesskap som beskytter
mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kvensk kirkeliv – innblikk i en minoritet i kirke og folk
mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Digital læringsplattform for Den norske kirke
mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Trender i nyere norsk kirkearkitektur
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?

Høring om valgregler

Forbønn og solidaritet

Funn om drop-in-dåp

Kirkerådet har sendt ut høring om
endring i valgreglene. Høringen
spør blant annet om når det skal
være forhåndsstemming, antall
varamedlemmer og og frister.
Høringen er sendt til et utvalg
menighetsråd og fellesråd, men
alle kan svare innen 20. april.

Den dramatiske utviklingen i
Ukraina har ført til fortvilelse, frykt
og dyp bekymring over hele
Europa. Nå er det tid for forbønn
og solidarisk handling. – Sammen
holder vi fram en visjon om fred,
om en rettferdig fred, sier preses
Olav Fykse Tveit.

Praksisen med drop-in-dåp har
avdekket et behov og et ønske om
dåp som vi ikke har sett så tydelig
før i deler av befolkningen, mener
årets Olavstipendiat Stein
Ellinggard. Se presentasjon og les
hele rapporten om drop-in-dåp.

Les mer her

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

