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For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender Kirkerådets
kommunikasjonsavdeling et månedlig nyhetsbrev. Opplysninger om nye mottakere av dette
nyhetsbrevet (navn, stilling, arbeidssted, epostadresse) kan sendes til gw376@kirken.no

Gleden ved felles innsats
I kirken venter vi hvert år på nye dåpstallene. For noen år siden begynte vi å se at foreldre som hører til Den
norske kirke valgte å ikke døpe barna.
Det er lett å forstå at dåpen ikke er noe selvfølgelig valg i 2018. Ikke alle kjenner at de står nær kirken i det
daglige, selv om de er medlemmer. Folk stiller spørsmål til tro og kirke og ønsker at barna selv skal gjøre et
aktivt valg.
Men vårt oppdrag er å være kirke også for moderne foreldre og familier. Vi vil formidle Guds nåde, nærvær og
kall tydelig, varmt og inkluderende, til hele bredden av kirkemedlemmene og samfunnet vårt. Dåpen gir barna
noe de ikke kan få noen andre steder. Vi ønsker å være en kirke der hele mangfoldet av medlemmer kan være
omsluttet av tro, håp og kjærlighet i Jesus Kristus.
Kirkevergen i Sandnes ble så utfordret av tallenes tale at han tok initiativ til «Aksjon dåp». Flere fellesråd og
bispedømmerådet samarbeidet om aksjonen og etter hvert som tilsatte og frivillige ble engasjert, begynte det å
skje mye godt arbeid i menighetene. Kreativiteten fikk blomstre og det ble mange gode tiltak.
Da vi fikk de siste tallene, så vi at utfordringene fortsatt er til stede. Men selv om antallet døpte gikk ned, trolig
som en følge av færre fødte, så gikk andelen døpte blant kirkemedlemmer og tilhørige opp. Trenden har snudd.
Det som var enda mer spennende var at vi så sammenheng mellom menighetene som har satset aktivt på dåp,
og menighetene der oppslutningen om dåp har økt igjen. Å gjøre noe virker!
Det gir oss både håp og utfordringer framover. På alle nivå i kirken har vi et felles oppdrag som folkekirke. Når vi
satser sammen har vi muligheter. Det gir mening til hverdagen i lokalmenighetene og til det vi gjør felles. Vi
trenger hverandre, vi trenger å satse sammen og vi deler drømmen om å ta vare på troen, håpet, verdiene og
livet i kirken vår. Erfaringene fra Aksjon dåp tyder på at vi lykkes aller best når ansatte og frivillige står sammen
og heier på hverandre.
Jorunn Kraft Vistnes, stiftsdirektør i Stavanger
___________________________________________________

Påske-GIF
Fikk du med deg vår påske-GIF? Påsketiden varer som kjent helt frem til pinse, del den gjerne:
https://business.facebook.com/dennorskekirke/videos/1782084138516375/

Kyrkjemøtet 2018
Kyrkjemøtet startar på onsdag 11. april i Trondheim. Les meir om sakene som skal handsamast og fylg med på
alle plenumssamlingane på kyrkja.no/km2018

Justering av Tekstboken
Tekstboken skal justeres – og alle inviteres til å komme med innspill. Diskusjonen vil foregå i arbeidsrom på
Kirkebakken, der alle kan være med. >> Les mer her (på kirkens intranett)

Skaperverkets dag
Stadig flere menigheter feirer skaperverkets dag. Fortell hva som skjer i din menighet og bli med i trekningen av
fine premier! Se mer informasjon og ressurser til gudstjenestemarkering.

Blogg på kyrkjebakken
Kyrkjebakken har mykje viktig stoff, og noko som kan vere både til underhaldning og nytte. Ein blogg kan vere
begge deler, og her kan du sjå korleis du finn bloggar på intranettet vårt. >> Les meir (på intranettet til Den
norske kyrkja)

Arendalsuka
I august skal kirken være til stede på Arendalsuka med et kirkeskip. Skipet skal lastes med så mangt. >> Les
mer og kom gjerne med innspill (på kirkens intranett)

Ny kirkerådsdirektør
Hvem er den nye direktøren i Kirkerådet? Ingrid Vad Nilsen begynner i stillingen først over sommeren, men du
kan bli litt kjent med henne allerede nå. >> Les mer (på kirkens intranett)

Torsdager i svart
Vi minner om Torsdager i svart, den økumeniske, internasjonale aksjonen som setter søkelyset på vold og
overgrep mot våre medmennesker. Få påminnelse om å kle deg i svart ved å bli med i Facebook-gruppa

Samisk kirkelivskonferanse
I juni er det klart for Samisk kirkelivskonferanse i Tromsø. Etter to års pause er det igjen klart for konferansen
som skal stimulere til realisering av visjonen «livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den norske kirke».
Program for samlingen i Tromsø 4.-5. juni er klart. Du finner det her:
https://kirken.no/samiskkirkelivskonferanse2018

Personopplysninger og kontaktlister

Benytter du epost-lister og sms-lister til å informere om hva som skjer i menigheten? Da bør du lese denne
saken for å forsikre deg om at det gjøres i henhold til det nye regelverket. >> Les mer (på kirkens intranett)
___________________________________________________
•

Rundskriv fra Kirkerådet

•

Aktuelle høringer i Kirkerådets regi

•

Ebrev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke

• Høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke
___________________________________________________
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