Allmøte om kirkelig organisering

Illustrasjonsbilde fra Kirkemøtet 2022. Foto: Den norske kirke

Kirkemøtet har vedtatt prinsipper for kirkens organisering. Den norske kirke skal ha en samlet og
samordnet arbeidsgiverorganisering, men fortsatt to formelle arbeidsgivere. Nå starter arbeidet
med videre behandling og utredning.
– Dette er et prinsippvedtak, altså en beslutning på et overordnet nivå. Det skjer ingen endringer i
dag, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.
I morgen er det allmøte for alle ansatte i Den norske kirke. Her vil du få informasjon om vedtaket
som Kirkemøtet har gjort. Det blir anledning til å stille spørsmål, enten via chat underveis eller
ved å sende inn på forhånd her.
Allmøtet starter kl 09.00 og varer i inntil en halv time. Det blir tolket til tegnspråk. Du finner både
direktesending og opptak på kirken.no/allmøte.

Følg allmøtet her

Slik var det på årets Kirkemøte
Kirkemøtet 2022 er over. Tre rådsledere ble
gjenvalgt, det ble vedtatt en uttalelse om krigen i
Ukraina og gjort vedtak i flere viktige saker. Her kan
du finne alle vedtak fra møtet, opptak fra plenum og
direktørens oppsummeringer av hver dag.

Les mer

– Alle som jobber sammen skal
også ledes sammen
Kirkemøtet har vedtatt prinsipp for ny kirkelig
organisering. – Dette sikrer at vi fortsatt kan levere
på det aller viktigste, nemlig å være en åpen og
tilgjengelig kirke for folk over hele landet, sier
kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Les mer

Ressurser til allehelgen
Forberedelsene til årets allehelgen er godt i gang
mange steder. Kirken kan spille en avgjørende rolle
for mennesker når livet er vondt og sorgen
altoppslukende.

Les mer

Tariffoppgjøret starter i dag
Idag er første forhandlingsdag i tariffoppgjøret i Den
norske kirke. KA vil møte fagforeningene og motta
deres krav. Det er hovedoppgjør på KA-sektoren i år.
Les mer om tariff 2022 på KAs nettside.

Les mer

Omsorg for døende – rituale ved
livets slutt
Ressurser for å gjennomføre og promotere kirkens
ritual for en som ligger for døden. Last ned
ressurshefte, promoteringsmateriell, inspirasjon- og
fagstoff med mer.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Hvordan kan menighetsrådet jobbe strategisk?
29. 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?

Portrett av Helga Haugland
Byfuglien avduket
Søndag ble tidligere biskop og
preses, Helga Haugland Byfuglien,
sine portrett avduket i Trondheim.
Kunstverket er malt av Håkon
Gullvåg. Se bildene her.
Les mer her

HEL-konferansen 2023
På HEL-konferansen i januar 2023
utfordres vi på hva kirken er og
kan være i vår tid. Du vil få
praktisk hjelp til å utvikle
inkluderingsarbeidet i
menighetene, og se betydningen
av at alle får kjenne tilhørighet.
HEL-konferansen er et sted for
godt fellesskap og læring.
Les mer her

Aktuelle høringer
Endring av regler for saksbehandling i liturgisaker
Høringsfrist 20. oktober. Les mer om høringen her.

Kirkens lokale skrivebord
til alle ansatte
Kirkens lokale skrivebord er en
felles arbeidsflate som gir enkel til
gang til kirkens digitale felles
løsninger – både de vi har i dag,
og de som kommer i fremtiden.
Digitaliseringsstyret i Den norske
kirke har som mål at alle ansatte
skal bruke dette.
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

