– Kan ikke holde evangeliet for oss selv

Fra Kristi himmelfart til sankthans markeres aksjonen Sammen som kirke i hele verden. Disse ukene er en
mulighet til å vise solidaritet med søsken i den verdensvide kirken gjennom menighetens misjonsavtale.
– Vi kan ikke holde evangeliet for oss selv, det er noe vi må være med å dele. Det sa preses Olav Fykse
Tveit om aksjonen på allmøte for alle ansatte i Den norske kirke i forrige uke.
– Det å hjelpe andre med å være kirke, det er det vi som må gjøre.
På allmøtet ble det også snakket om PIN-koden for rekruttering til kirkelig utdanning og om åpne kirker. Du
kan se opptak av allmøtet på kirken.no/allmøte. Mer om misjonsaksjonen finner du på kirken.no/sammen.

Se opptak av allmøtet her

Åpen dåpsdag i pinsen?
I pinsen og fram mot sommeren er det mange
menigheter som gjennomfører drop-in-dåp eller åpen
dåpsdag. I ressursbanken ligger det råd til
planleggingen, bilder til fri bruk og trykksaker som
kan benyttes.

Les mer

Gudstjenesteressurser om barns
rettigheter
Bibelfortellingen om Jesus og barna er prekentekst
på 3. søndag i treenighetstiden, 26. juni. Fortellingen
kan brukes til å snakke om barns rettigheter i en
gudstjeneste eller på søndagsskolen. Gratis
ressurser i ressursbanken og hos Unicef.

Les mer

Frivillighetskampanje
Frivillighetens dag for Den norske kirke nærmer seg,
og det skal synes nasjonalt. Tre flotte
frivillighetsfilmer skal vises på YouTube de to ukene
før dagen vår - som er den 12. juni. Filmene kan
også deles og publiseres i menighetens kanaler.

Les mer

Meld deg på
trosopplæringskonferansen
Bli med på årets konferanse! Hør om hvordan vi som
kirke kan gi videre en tro som bærer gjennom livet.
Blant annet om hvordan vi møter barn og unge i en
hverdag med små og store kriser, om
influenserteologi, om samskaping med kommuner og
om tro i møte med psykisk helse og bærekraft. Sjekk
også ut reisestøtten!

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?

Nytt svindelforsøk
Flere ansatte i Den norske kirke
har blitt utsatt for at svindlere har
utgitt seg for å være dem. En falsk
e-post blir sendt med spørsmål om
å donere penger. Dette er forsøk
på svindel. Forholdene er anmeldt
til politiet.
Les mer her

Nyheter på kirken.no og
skjerikirken.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.

Årsrapport for 2021
Den norske kirkes årsrapport for
2021 viser mye innovasjon med
nye møte- og arbeidsformer, når
det ikke ble mulig å gjøre som før.
Bispedømmene forteller om
nytenking langs ulike akser i hele
landet.
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

