Kirkens møte med flyktninger

Norske kommuner er i disse dager i gang med å ta i mot og bosette tusenvis av ukrainske flykninger.
Hvordan kan vi som kirke bidra i dette arbeidet? Dette er ett av flere temaer på morgendagens allmøte for
alle ansatte i Den norske kirke. Andre tema er blant annet status på kirkelig organisering og utlysning av
tilskuddsmidler.
Allmøtet varer i en halv time og blir tolket til tegnspråk. Du finner både direktesending og opptak på
kirken.no/allmøte.
I neste uke blir det webinar som vil gå i dybden på kirkens møte med flyktninger. Webinaret vil blant annet gi
eksempel på hva menigheter gjør – og hvordan en kan samarbeide med kommunene. Webinaret er mandag
4. april kl 12.30 og det er helt gratis. Les mer og meld deg på her.

Følg allmøtet på kirken.no/allmøte

Avspilt musikk i gravferder
Det har jevnlig blitt etterlyst en tydelig avklaring på
bruk av musikk i kirkelige gravferder. Et nytt rundskriv
uttrykker at man alltid skal legge til rette for levende
musikk, men presiserer at det er er anledning til å
bruke avspilt musikk under minneord-delen.

Les mer

Spørreundersøkelse om kristne
migranter
Hvordan blir kristne migranter blir møtt av Den norske
kirke? Det forsker VID vitenskapelig høyskole på, på
oppdrag fra Kirkerådet. Nå gjennomføres en
landsdekkende spørreundersøkelse om temaet blant
ansatte i Den norske kirke.

Les mer

Valg av digitaliseringsstyre
Den norske kirke satser på digitalisering. Satsingen
ledes av et digitaliseringsstyre, der både fellesråd,
Kirkerådet og KA er med. Nå har Kirkerådet vedtatt
ny sammensetning av styret, og alle fellesråd kan
være med og velge styremedlemmer.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Hvordan gi menighetsbladet et løft?
Torsdag 31. mars kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med for flyktningene fra Ukraina?
Mandag 4. april kl 12.30: Les mer og meld deg på her
Hvorfor velge dåp eller ikke velge dåp?
Torsdag 7. april 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?

Ny sesong av podkasten
Søndagsskole for voksne

Hvem er din neste kollega?

Kirkesamarbeid med Brasil

Endelig ny sesong av podkasten
Søndagsskole for voksne! I første
episode skal Solveig Kloppen og
prestene Trond og Silje utforske
Bibelens første fortellinger, som
skapelsen og Noas ark.

Det er vår og høytid for å finne din
neste kollega. Fristen for å søke
høyere utdanning er 20. april, og
de neste fire ukene er den direkte
utfordringen til unge og engasjerte
avgjørende for morgendagens
kirke.

Den norske kirke har fornyet
samarbeidsavtalen med Den
lutherske kirken i Brasil. Det
skjedde i et digitalt møte nylig, hvor
preses Olav Fykse Tveit og
presiding pastora Silvia Genz
signerte avtalen på vegne av sine
respektive kirker.

Les mer her

Les mer her
Les mer her

Aktuelle høringer
Regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet
(kirkevalgreglene), og tilhørende endringer i kirkeordningen
Høringsfrist 20. april 2022. Les mer om høringen her.
Regler for valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet, og valg av
Saemien Åålmegeraerie (sørsamisk menighet)
Høringsfrist 20. april 2022. Les mer om høringen her.
Regler for valg av døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet, og regler om
døvekirkelige organer
Høringsfrist 20. april 2022. Les mer om høringen her.
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

