Livsviktig nødhjelp i Ukraina

Kirkens Nødhjelp leder nå mobiliseringen for Ukraina i den globale kirkelige ACT-alliansen. Kirkens
Nødhjelp er en forlenget arm av kirkelig diakoni. De utnytter styrken i et bredt kirkenettverk og er en
strategisk partner for norske myndigheter.
Situasjonen i Ukraina viser på nytt hvordan Den norske kirkes menigheter gjennom Kirkens Nødhjelp er
raskt til stede i en akutt humanitær krise. Kirkens Nødhjelp kunne allerede på krigens første dag sette i gang
kriserespons, blant annet gjennom sine kirkepartnere i Ukraina og etter hvert i nabolandene. Dette er takket
være midler samlet inn gjennom norske menigheter.
Når norske menigheter om kort tid deltar i årets fasteaksjon samles det inn midler som kan anvendes raskt.
På onsdag 30. mars blir det digitalt allmøte for alle ansatte i Den norske kirke. Ett av temaene er situasjonen
i Ukraina, og hvordan vi som kirke og arbeidsfellesskap kan bidra.

Les mer på Kirkens Nødhjelps sider

Hvem er din neste kollega?
Det er vår og høytid for å finne din neste kollega.
Fristen for å søke høyere utdanning er 20. april, og
de neste fire ukene er den direkte utfordringen til
unge og engasjerte avgjørende for morgendagens
kirke.

Les mer

Økt informasjonssikkerhet
Flere europeiske organisasjoner er utsatt for
cyberangrep for tiden. Derfor iverksetter også Den
norske kirke tiltak, blant annet i Microsofts løsninger.
– Det siste året har vi fått på plass en ny ordning for
informasjonssikkerhet og personvern i Den norske
kirke. Det betyr at vi er bedre rustet til å håndtere
hendelser og sikkerhetsavvik i hele trossamfunnet,
sier personvernombud Nils G. Indahl.

Les mer

Forsoning uten
majoritetsbefolkning?
I mai arrangeres det forsoningskonferanse som setter
søkelys på fornorskingspolitikken i Norge. Dette skjer
gjennom dialog mellom kvenske/norskfinske,
samiske, norske og internasjonale stemmer, og er
forankret i praksisfelt og forskning. Påmeldingsfrist er
1. april.

Les mer

Kirkesamarbeid med Brasil
Den norske kirke har fornyet samarbeidsavtalen med
Den lutherske kirken i Brasil. Det skjedde i et digitalt
møte nylig, hvor preses Olav Fykse Tveit og
presiding pastora Silvia Genz signerte avtalen på
vegne av sine respektive kirker.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Digital læringsplattform for Den norske kirke
24. mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Hvordan gi menighetsbladet et løft?

31. mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Hvorfor velge dåp eller ikke dåp?
07. april 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?

Flere dåp og vielser i 2021
Flere ble døpt og giftet seg i kirken
i 2021 enn i 2020. Det viser de
foreløpige KOSTRA-tallene som
Statistisk Sentralbyrå publiserte i
forrige uke.
Les mer her

Sesong 3 av Søndagsskole
for voksne er ute nå

Høringsoppsummering om
kirkelig organisering

Endelig ny sesong av podkasten
Søndagsskole for voksne! I første
episode skal Solveig Kloppen og
prestene Trond og Silje utforske
Bibelens første fortellinger, som
skapelsen og Noas ark.

Müller-Nilssen-utvalgets rapport
om ny kirkelig organisering var på
høring i 2021. Nå er over 1200
høringssvar fra kirkelige instanser
lest, analysert og oppsummert.
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

