Åpne kirker i sommer!

Åpne kirker er et populært tilbud mange steder. Både i bygd, by og langs pilegrimsleder. Og
kanskje særlig om sommeren. Noen steder løses dette av frivillige, andre steder er det lønnede
medarbeidere som sørger for at kirkerommet kan være åpent. I ressursbanken ligger det
veiledning og kommunikasjonsmateriell for åpne kirker.
I morgen kl 09.00 er det allmøte for alle ansatte. På allmøtet vil du blant annet få høre mer om
hvordan frivillige kan bidra inn i arbeidet med åpne kirker. Andre tema på allmøtet er rekruttering
av unge til jobb i kirken og misjonsaksjonen som går fra Kristi himmelfart til sankthans.
Allmøtet blir tolket til tegnspråk. Både direktesending og opptak finner du på kirken.no/allmøte.

Følg allmøtet her

Nytt ID-tyveri og svindelforsøk
Flere ansatte i Den norske kirke har blitt utsatt for
identitetstyveri. En falsk e-post blir sendt med
spørsmål om å donere penger. Dette er forsøk på
svindel. Forholdene er anmeldt til politiet.

Les mer

Nyheter om skjerikirken og
kirken.no
Utviklingen av skjerikirken.no og kirken.no går fort.
Derfor samles nå nyheter fra utviklingen av kirken.no
og skjerikirken på ett sted, slik at du lett kan følge
med og finne tilbake til informasjonen når du trenger
den.

Les mer

Sammen som kirke i hele verden
Misjonsaksjonen Sammen som kirke i hele verden
starter Kristi himmelfartsdag og varer til St. Hans. Det
er en konkret måte å vise solidaritet med søsterkirker,
oppfylle forpliktelser i misjonsavtalen og en lærer
hvordan en kan drive med digital innsamling. Det
krever lite å være med. Bli med!

Les mer

Bli med å markere Barnas dag!
Søndagsskolen Norge er blant organisasjonene som
markerer Frivillighetens år med en egen dag, og 28.
august er det "Barnas dag". Menighetene oppfordres
til å være med – uavhengig om man har
søndagsskole i menigheten eller ikke – for å lage en
dag hvor alle barn skal få stå i fokus! Se ressurser og
bestill bladet Barnas innen 01.juni

Les mer

Webinarer

Webinar om «100% MED»
02. juni kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Ukrainske flyktninger og sorgstøtte
09. juni 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?

Frivillighetens år er nå!
De frivillige er ikke kun en ressurs
for kirken – de ER selve kirken.
Derfor er det flott at vi i 2022 kan
ha et spesielt fokus på de mange
og viktige frivillige medarbeiderne.
Les mer her

Nytt intranett og utvidet
ressursbank

5 millioner til
middelalderkirkene

Arbeidet med et nytt intranett for
Den norske kirke er i gang. Det
samme er arbeidet med å utvide
Ressursbanken fra å bare
inneholde trosopplæringsressurser
til å inneholde ressurser fra alle
kirkens arbeidsfelter.

Middelalderkirkene i stein skal
settes i stand til tusenårsjubileet i
2030. Nå vil regjeringen bruke mer
penger på å forberede
vedlikeholdet.
Les mer her

Les mer her

Aktuelle høringer
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

