Klar for årets fasteaksjon?

Rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter går fra dør til dør over hele landet og samler
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Årets Fasteaksjon skal blant annet gå til å gi folk rent vann og trygge
sanitær- og hygieneforhold. De mest sårbare rammes hardest av pandemien og behovene vokser raskt. Er
din menighet med?
På allmøtet i morgen vil Dagfinn Høybråten fortelle mer om årets fasteaksjon. Han er generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp og vil snakke om hvordan menigheter på ulikt vis kan bidra til årets aksjon.
Allmøtet starter kl 09 og varer i en halvtime. Noen har ferie denne uken, og møtet kan selvsagt sees i opptak.
Du finner direktesending og opptak av allmøtet på kirken.no/allmøte.

Følg allmøtet på kirken.no/allmøte

Kirkens dag i frivillighetens år
2022 er Frivillighetens år i Norge, og dette skal synes
også i kirken. 12. juni er "Vår dag", som skal bli en
særlig markering. Alle menigheter kan søke om inntil
25 000 kr fra Frivillighet Norge, ved å søke sammen
med en organisasjon i frivillighetsregisteret. Dette kan
brukes på lokale arrangement i år.

Les mer

Rom for alles ukrenkelige
menneskeverd
Kirkens tidligere uttalelser og holdninger har påført
homofile og lesbiske skade og smerte. Dette
erkjenner biskopene i Den norske kirke i en ny
uttalelse.

Les mer

"Den norske kirke og jødene" –
nytt kurs
I mai inviterer Bispemøtet, Holocaustsenteret og
Mellomkirkelig råd til et spennende kurs om Den
norske kirkes relasjon til jødene. Kurset spør blant
annet hvordan har vi fremstilt jødedom og jøder
gjennom vår historie og hvordan preger det våre
prekener, vår konfirmantundervisning og
kommunikasjon i dag?

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Atle Sommerfeldt om menigheten og 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?

Drop-in-dåp: Frelst i en fei?

Husk tilbakemeldingsmøte

Stein Ellinggard har undersøkt
bruken av drop-in-dåp i Den norske
kirke, og har spurt hvilken ny
kunnskap vi kan få om dåpen ved
å studere denne praksisen. Se
opptak av presentasjonen her.

I september 2021 ble det
gjennomført
medarbeiderundersøkelse for alle
som jobber i Den norske kirke.
Innen utgangen av mars skal alle
ha gått gjennom resultatene i sin
stab.

Les mer her
Les mer her

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 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

