Meld deg på nyhetsbrev om kirkevalg

Om bare ett år er arbeidet med kirkevalget avsluttet og nye rådsmedlemmer har fått velgernes
tillit. Valgdagen 11. september 2023 er da historie. Over hele landet er det klart for nye
menighetsråd som skal styre sitt sokn og nye medlemmer i Kirkemøtet skal ta beslutninger om
kirkens framtid.
– Kirkevalg gir oss muligheten til å snakke direkte med alle våre medlemmer som er 15 år eller
eldre, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig. – Alle skal få valgkort og informasjon i
posten, med en påminnelse om hva kirken betyr for dem.
Et eget kirkevalg-nyhetsbrev vil være en svært viktig informasjonskanal i tiden framover. Dette
nyhetsbrevet vil inneholde informasjon til alle som arrangerer valg. Kirkevalg-nyhetsbrev vil
komme cirka en gang i måneden i begynnelsen, og hyppigere over jul. Kirkeverger, sokn og
fellesråd og kommunikasjonsrådgivere vil automatisk få nyhetsbrevet tilsendt. Andre kan melde
seg på nyhetsbrevet her.

Les mer om arbeidet med kirkevalg her

Dåp uansett alder i vidåpne kirker
"Helt enkelt – like stort" blir det sagt om drop-in-dåp,
åpen dåpsdag eller dåpsfest. Fra pinsen 2023 og to
uker inn i juni, planlegges det nå nasjonal
oppmerksomhet rundt dåp – uansett alder. Bli med
på å arrangere åpne dåpsdager neste vår, ta dette
inn i planarbeidet allerede nå!

Les mer

Kirkens lokale skrivebord til alle
ansatte
Kirkens lokale skrivebord er en felles arbeidsflate
som gir enkel til gang til kirkens digitale felles
løsninger – både de vi har i dag, og de som kommer i
fremtiden. Digitaliseringsstyret i Den norske kirke har
som mål at alle ansatte skal bruke dette.

Les mer

Allehelgen 2022
Første helg i november er det allehelgen, og alt det
viktige sorgarbeidet som foregår i menighetene kan
løftes opp. Denne helga er en god mulighet for å gå
ut og invitere inn til fellesskap i kirken.

Les mer

Håp for verden etter
generalforsamling
Kirkenes verdensråds generalforsamling er nå
historie. Fokus for årene framover i internasjonalt
kirkesamarbeid er «Forsoning, rettferdighet og
enhet» - og felles innsats for klima og fred er
viktigere enn noensinne.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Allehelgen med åpen kirke og førstehjelp ved sorg
15. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Ikoner som brobyggerkunst?
22. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her

Hvordan kan menighetsrådet jobbe strategisk?
29. september 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?

Presentasjon av
bispekandidater i Hamar
Fem kandidater er nominert til ny
biskop i Hamar bispedømme.
Disse presenteres i Hamardomen
13. september. Du kan føle
sendingen direkte eller i opptak.

Salmer med tegn-til-tale

Bildebank og malverktøy

Det er utviklet nye salmekort med
salmer og symboler på forsiden og
håndtegn på baksiden, et godt
hjelpemiddel for de som trenger
det.

Design.kirken.no er stedet der du
finner det du trenger for å jobbe
med Den norske kirkes visuelle
profil. Her er både bildearkiv,
malverktøy og profilmanual til fri
bruk for alle medarbeidere.

Les mer her
Les mer her

Les mer her

Aktuelle høringer
Endring av regler for saksbehandling i liturgisaker
Høringsfrist 20. oktober. 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

