Frivillighetens år er nå!

De frivillige er ikke kun en ressurs for kirken – de er selve kirken. Derfor er det flott at vi i 2022
kan ha et spesielt fokus på de mange og viktige frivillige medarbeiderne.
I Ressursbanken finnes det en rekke ressurser for å bidra til å jobbe med frivillighet. Her er blant
annet verktøykasse for frivilligheter, veileder for frivillig tjeneste og samtalehefte om å mobilisere
potensialet som finnes.
Søndag 12. juni markeres VÅR DAG – da skal frivilligheten i Den norske kirke feires. Denne
dagen er også skaperverkets dag, og du finner prekenknagger for å markere både frivillige og
skaperverket.

Les mer

Nytt intranett og utvidet
ressursbank
Arbeidet med et nytt intranett for Den norske kirke er i
gang. Det samme er arbeidet med å utvide
Ressursbanken fra å bare inneholde
trosopplæringsressurser til å inneholde ressurser fra
alle kirkens arbeidsfelter.

Les mer

Svindelforsøk mot ansatte
De siste ukene har flere kirkelig ansatte mottatt falske
e-poster med forsøk på svindel. Dette har ofte vært
e-post fra en kollega som har blitt utsatt for ID-tyveri,
der noen har opprettet en falsk e-post i
vedkommendes navn. Får du slike e-poster må du
ikke svare, men slette e-posten og informere
kollegaer om at du har mottatt et svindelforsøk.

Les mer

Elleve årsrapporter til inspirasjon
Hvert år skriver landets elleve bispedømmeråd en
årsmelding om arbeidet og erfaringene som er gjort
gjennom fjoråret. Årsrapportene for 2021 er
interessant lesning som kan bidra til både inspirasjon
og kunnskapsdeling. Du kan lese alle rapportene her.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Lær om lærlingar! Erfaringar og informasjon om å jobbe med lærlingar i kyrkja
12. mai kl 09.00: Les meir og meld deg på her
Ukraina: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med?
19. mai kl 09.00: Les meir og meld deg på her
Kurs i Microsoft 365
18. mai og 19. mai: Les meir og meld deg på her
Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på ressursbanken.no/webinar

Fikk du med deg disse sakene?

Åtte kjennetegn

Endelig konferanser igjen!

Ressurser for menighetene til
Kirkemøtesaken «Kristne
migranter» er nå klar. «Åtte
kjennetegn for kirken i møte med et
flerkulturelt samfunn» er laget for å
starte viktige samtaler om hvordan
Den norske kirke kan møte et
flerkulturelt samfunn.

Endelig er det mulig å samles til
konferanser, og det er mange
spennende muligheter framover for
både faglig og sosialt påfyll.
Konferansene tematiserer dåp,
konfirmasjon, mangfold,
trosopplæring, tro som bærer,
ungdom og fellesskap.

Les mer her

Les mer her

Solidaritetsaksjon fra Kristi
himmelfart til Sankthans
"Sammen som kirke i hele verden"
er solidaritetsaksjonen som ikke
blir uaktuell. Grasrotinitiativet har
spredd seg til hele landet, og
behovet blir ikke mindre for norsk
hjelp til trossøsken og kirker i krise.
Les mer her

Aktuelle høringer
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

