Utvikling av intranett

For at vi skal kunne gjøre en god jobb som kirke, trenger medarbeidere og frivillige god tilgang til
informasjon og ressurser. Kirkens intranett, Kirkebakken, ble opprettet som et sted for informasjon og
ressurser, men det har ikke fungert godt nok.
Derfor jobber Kirkerådet nå med finne bedre løsninger for samhandling og kunnskapsdeling. På
morgendagens allmøte vil det bli gitt mer informasjon om dette arbeidet. Andre tema på allmøtet er kirkelig
organisering, konfirmantkampanje og hvordan kirken jobber når ukrainske flyktninger skal bosettes.
Allmøtet starter kl 09.00, varer i en halv time og blir tolket tolket til tegnspråk. Du finner både direktesending
og opptak av allmøtet på kirken.no/allmøte.

Følg allmøtet på kirken.no/allmøte

Kirkesamarbeid med Sri Lanka
Ukraina-krigen er tett på oss alle, men det er også
andre land i krise som Norge og vår kirke har et
spesielt og nært forhold til, blant annet Sri Lanka i
Bengalbukta. Påskedag har en dobbel klangbunn for
kirker på Sri Lanka.

Les mer

Liturgi på ukrainsk
Liturgien for hovedgudstjenesten er nå oversatt til
ukrainsk. – Med denne oversettelsen kan ukrainske
flyktninger forstå ordene i gudstjenesten, sier preses
Olav Fykse Tveit. I tillegg er liturgi for dåp, vigsel,
gravferd og hovedgudstjeneste oversatt til engelsk,
spansk og tysk.

Les mer

Nyheter på skjerikirken
Brukertester, og tilbakemeldinger fra kirkens ansatte
og medlemmer, har ført til nytt design på
skjerikirken.no og nye funksjoner for publisering. Her
kan du lese om hva som blir nytt i løpet av uke 19.

Les mer

Den norske kirke og jødene
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

Grønn dialog?
28. april kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kurs i Microsoft 365
29. april, 18. mai og 19. mai: Les mer og meld deg på her

Åtte kjennetegn for Den norske kirke – ressurser for en mangfoldig kirke
05. mai 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?

Søk om utdanningsstipend!
Kirkemusikere kan nå ta steget
over til å bli kantor, med
økonomisk støtte i form av stipend
og mulighet til å søke om fri fra
jobb med lønn, når det er
studiesamling.
Les mer her

Prosjektmidler fra
Kirkerådet
Kirkerådet deler ut til sammen
drøyt ni millioner til prosjekter og
utvikling i menigheter, fellesråd og
organisasjoner. Bærekraft, kultur,
diakoni og barn og unge er de fire
områdene det deles ut midler til.
Les mer her

Vigslet til biskop i Borg
I en fullsatt Fredrikstad domkirke
med H.M. Kong Harald tilstede ble
biskop Kari Mangrud Alvsvåg
vigslet av preses Olav Fykse Tveit.
I sin preken snakket Biskop Kari
om håp og tro: -Vi spør så ofte
med fortvilelse hvor all ondskapen
kommer fra, men er det ikke et
større mysterium at det ikke tar
slutt på godhet?
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

