En inviterende semesterstart

August betyr skolestart, barnehagestart, studiestart og semesterstart i kirken. I løpet av de neste
ukene starter babysang, kirkekaffe, eldretreff, ungdomsklubb og møteplasser etter sommerferie. I
ressursbanken finner du digitalt materiell for å synliggjøre kirkens aktiviteter og program i en
inviterende semesterstart. Se ressursene her.
Denne høsten kan bli utfordrende for mange, med høye priser på strøm, matvarer og lån. Det er
en anledning for oss som kirke å åpne dørene til gratis aktiviteter, møteplasser med lavterskel og
fellesskap rundt et måltid.
Krig og kriser er en del av hverdagen kirken står oppe i. Hvordan vi kan møte denne høsten blir
et av temaene når vi møtes til første allmøte denne høsten. Det skjer onsdag 31. august kl 09.00.
Det varer en halv time og du kan se det på kirken.no/allmøte.

Se ressurser i ressursbanken

Søk om støtte til aktiviteter for
ukrainske flyktninger
Fellesråd og menighetsråd kan søke om støtte til
frivillig arbeid for å inkludere nyankomne ukrainske
flyktninger i lokalsamfunnet. Etter første
tildelingsrunde i juli er det nå over en halv million
kroner igjen. Søknadsfrist er 6. september.

Les mer

Digitalt kurs: Større giverglede!
Å gi tid eller penger til et godt formål, er noe kirken
og medlemmene har gjort i alle år. Givertjeneste
handler ikke først og fremst om penger, men om å
engasjere til tjeneste. Nå er et nytt digitalt kurs om
innsamling og givertjeneste klart og tilgjengelige for
alle.

Les mer

Lykke til, morgendagens kollega!
Forrige uke startet studenter over hele landet opp
med studiene for høsten. Kirken gleder seg til å få
nyutdannede søkere til stillinger om noen år, og
jennom en kampanje ønsker kirken de lykke til med
studiene.

Les mer

Felles leverandør av lønn-,
regnskap- og personaltjenester
Kirken har jobbet med anskaffelse av ny felles
leverandøravtale for lønns-, personal- og
regnskapstjenester (LPR) for Den norske kirke. Alle
enheter som ønsker kan benytte avtalen. Før
sommeren ble Aider valgt som leverandør.

Les mer

Rettferdskonferansen 2022
18. oktober arrangeres Rettferdskonferansen endelig
igjen! Det er mange spennende bidragsytere, og du
kan få med deg to musikalske forestillinger.
Konferansen foregår fysisk i Oslo, men
plenumsprogrammet blir strømmet digitalt slik at du
kan følge med fra der du er.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Hvordan kan menigheten jobbe med strategi?
25. august kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Frivillighet i barne- og ungdomsarbeidet
01. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Syngende menigheter – syngende kommuner: sammen om lokalt kulturliv!
08. 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?

Norge – livssynsåpent eller
livssynstomt?

Samiske kirkedager: – Ild
og håp er lys for oss

Statsråd Kjersti Toppe og
internasjonal direktør i Kirkerådet
og styreleder i Norges Kristne
Råd, Berit Hagen Agøy møttes til
samtale under Arendalsuka.
Stortinget ønsker et livssynsåpent
samfunn, hvordan hindre at det blir
livssynstomt?

Samiske kirkedager i Anár/Inari 5.7. ble åpnet den 5. august. En stor
lavvo var stedet der
gudstjenestene, konsertene og de
større foredragene foregikk. Det
samiske kultursenteret Sájos og
Inari kirke ble også brukt som
lokaler for arrangementer.

Les mer her

Les mer her

Aktuelle høringer
Endring av regler for saksbehandling i liturgisaker

Er forsoning mulig?
ARENDALSUKA: Hva gjør vi som
samfunn og kirke for å ta et
oppgjør med uretten begått
ovenfor den samiske
befolkningen? Se opptak av
samtalen her.
Les mer her

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

