Frivillighetens år er også folkekirkens år

Kirken og organisasjonene er blant de beste på frivillighet. La oss bruke Frivillighetens år 2022 på å
synliggjøre dette og få mange flere med på å gjøre en innsats for andre!
I Den norske kirke er det om lag ti ganger så mange frivillige som ansatte. En kirke uten frivillighet er
utenkelig. Det er en kirke med lavt engasjement. Med mer enn 3,6 millioner medlemmer, har Den norske
kirke som folkekirke et stort potensial til å kunne utgjøre en forskjell i alle landets lokalsamfunn.
Det kan kirken bidra til i frivillighetsåret 2022!
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet
Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir., KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Les hele kronikken her

Stort høringsmateriale
Over 1200 høringsinstanser sendt inn svar på
høringen om ny kirkelig organisering. Nå jobbes det
både med å lage en høringsoppsummering og å
publisere alle innkomne høringssvar. Tekniske
utfordringer gjør at offentliggjøring av svarene tar
lenger tid enn ventet.

Les mer

Spent på lettelser i
smittevernreglene
Denne uken ventes lettelser i smittevernreglene. Om
det vil ha betydning for kirken, er enda ikke kjent.
Kirkerådet følger med på utviklingen og har dialog
med myndighetene.

Les mer

Bønneuke for kristen enhet
Bønneuka for kristen enhet foregår 18.-25. januar og
er en global og tverrkirkelig begivenhet som startet
for over hundre år siden. Jesus utfordret tydelig på
bønn og «å være ett for at verden skal tro».

Les mer

Nytt introduksjonskurs
Et helt nytt introduksjonskurs for kirkeansatte er
lansert. Kurset er for alle faggrupper i kirken, og gir
en innføring i viktige temaer. Det kan være nyttig for
både nyansatte og de som har jobbet en stund, og
kurset er helt gratis.

Les mer

Fungerer kirkens trosopplæring?
Fortsett det gode arbeidet, se hele kirkens
undervisningsarbeid under ett og lag planer for
livslang læring. Det er hovedanbefalingene fra
Trosopplæringsutvalget som har evaluert
trosopplæringen i Den norske kirke.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Kunsten å være profesjonell utleieaktør
13. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Frivillighetens år 2022 – hva betyr det for Den norske kirke?
20. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Trosopplæringsutvalgets rapport
27. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Helhetlig menighetsplan
3. februar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Digital fagdag om likestilling-, inkludering- og mangfoldsarbeid i Den norske kirke
8. februar kl 09.00-13.00: 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?

Nytt TONO-fritak

Satsing på kirkebygg

Som følge av nye strenge
koronarestriksjoner gir TONO fritak
for musikk i gudstjenester på nett
frem til 1. februar. Husk digital
rapportering av bruk.

Stortinget har vedtatt en
milliardsatsing på bevaring av
kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.
Vedlikeholdsetterslepet er stort, så
dette er en etterlengtet satsing. I
løpet av 2022 skal Riksantikvaren
og Den norske finne ut hvordan
arbeidet skal skje.

Les mer her

Ressurser til
åpenbaringstida
Åpenbaringstida er Den norske
kirkes særlige misjonstid, i tillegg
til Kristi himmelfart og pinse. Vi går
altså inn i åpenbaringstida, tida fra
nyttår til faste.
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

