Millioner til barn, unge og sårbare grupper

Regjeringen har 9,5 millioner til tros- og livssynssamfunn, som skal gå til tiltak for ban, unge
og sårbare grupper. Mer informasjon om midlene vil komme på morgendagens allmøte, blant
annet om fordeling og hva de kan brukes på.
Andre temaer på allmøtet er ny strategi, statistikk og trosopplæringsutvalgets
rapport. Allmøtet starter kl 09.00, varer i en halv time og blir tolket til tegnspråk. Du kan se det
direkte eller i opptak på kirken.no/allmøte.

Følg allmøtet på kirken.no/allmøte

Ny e-postsignatur og
PowerPoint-mal
Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge
gjenkjennelse og troverdighet. Den norske kirkes
visuelle profil er oppdatert, med blant annet ny mal
for PowerPoint og e-postsignatur.

Les mer

Hvilken rolle skal folkevalgte ha?
Det siste året har et utvalg jobbet med å se på
demokratiet og de folkevalgtes rolle i Den norske
kirke. Resultatet av arbeidet legges fram på et digitalt
frokostmøte 28. januar.

Les mer

Sier vi – nå også for skolen
Sier vi er ressursmateriell om antisemittisme,
muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Nå er det
laget en helt egen versjon for bruk i skolen.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Trosopplæringsutvalgets rapport
27. januar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Frokokstmøte: Demokrati- og folkevalgtutvalget leverer sin rapport
28. januar kl 08.30: Følg frokostmøtet her
Strømkrise i kirken – hva gjør vi nå?
28. januar kl 10.00: Les mer og meld deg på her (300,-/600,-)
Helhetlig menighetsplan
3. februar kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Digitalt seminar: Menighetsråd i 100 år
4. februar kl 09.00: Følg seminaret her
Digital fagdag om kirkens arbeid med likestilling, inkludering og mangfold
8. februar kl 09.00-13.00: 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?

Spørsmål og svar om leir

Gratis kurs i Teams

Kirkerådet og KA får flere
spørsmål om smittevern og leir.
Her har vi samlet svar på noen av
de oftest stilte spørsmålene,
basert på tilgjengelige råd fra
helsemyndighetene og reglene
som gjelder.

Kirkerådet og Kirkepartner gjentar
gratis kurs på bruk av Teams og
Microsoft 365 med OneDrive og
SharePoint.
Les mer her

Les mer her

Trosopplæring til å ta og
lytte på
– KABB sin versjon av «Kirkeboka
mi» er unik, ikke bare i kirkelig
kontekst, men i det å formidle
litteratur og illustrasjoner til ikkeseende generelt. Det sier
forlagssjef Heidi Jannicke
Andersen i IKO-Forlaget.
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

