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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 

 

Endelig i gang! 

Det er ikke alltid den stemningen som følger med oppstarten etter en deilig ferie, men akkurat nå føles det slik og 
det er en god følelse å ta med seg. Jeg møter mange dyktige medarbeidere og gleder meg til å nå nye, felles 
mål sammen med dere. 
Den norske kirke har kompetanse, kjennskap, ideer og innsikt spredt ut over hele landet. Dette må vi bruke aktivt 
for å oppfylle samfunnsoppdraget vårt: Å ta vare på vår kristne arv og tradisjon og bringe videre budskapet om 
den levende, treenige Gud som både er en del av vår historie, vår samtid og vår framtid. 
Skal vi lykkes med dette, har vi bruk for folk som ivaretar et bredt spekter av oppgaver: kirkebygg og gravplasser, 
kunst og kultur, forkynnelse og sjelesorg, trosopplæring og diakoni i tillegg til et godt og effektivt byråkrati som 
kan legge godt til rette for at alt kan fungere. 
Kirkerådet har gjort det klart at jobb nummer en er å få på plass en ny kirkeordning. Den må være så enkel og 
balansert som mulig slik at alle kan finne sin plass og rolle på en god måte. For å få til det, trenger vi gode 
prosesser som tar minst mulig energi bort fra jobben med å holde kirken levende og relevant for folk i dag. Vi 
finner ikke fram til en god organisering ved å bruke tryllestav eller satse alt på at noen til slutt «vinner krigen». Vi 
må bygge tillit og sørge for god medvirkning i alle ledd for å lykkes.   
Vel møtt til denne dugnaden! 
 
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet 
___________________________________________________ 

Trosopplæringskonferansen 17. oktober 2018 

Unge, frivillige medarbeidere får mulighet til å delta på Trosopplæringskonferansen for kun 200 kroner. Dette er 
et tilbud til de 150 første som melder seg på. >> Les mer her (på kirkens intranett). 

https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=8556475
mailto:gw376@kirken.no
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/frivilligpris-pa-tok
https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=8556475


Arendalsuka 13.-18. august 

Kirkeskipet har en sentral plassering på Arendalsuka, den store møteplassen i norsk samfunnsliv og politikk. >> 
Les program og ta gjerne turen til sørlandsbyen (på kirken.no) 

Felles e-postmottak 

Har verksemda di ei eiga elektronisk postadresse, til dømes post@sokn.no? Det krev arkivlova at alle 
offentlegrettslege organ skal ha. >> Les meir og få hjelp frå Servicedesk om de er kunde hos Kirkepartner (på 
kyrkja sitt intranett). 

Det kontinuerlige salmearbeidet 

Under arbeidet med Norsk salmebok 2013 ble det lagt til grunn at nye salmer skal bli tilført og presentert i 
salmedatabasen til Den norske kirke. Nå er første pulje publisert i salmedatabasen. >> Se en oversikt over de 
publiserte salmene her (på kirken.no) 
Formålet med salmedatabasen er både å stimulere tekstforfattere og komponister til fortsatt nyskapende 
salmearbeid og kontinuerlig forsyne menighetene med nytt stoff. Neste pulje på ca. 25 salmer blir publisert våren 
2019. Det er anledning til å sende inn nye salmer (skrevet siden ca. 2010) til Kirkerådet v/ David Scott Hamnes 
pr. e-post: dh376@kirken.no, eller til Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo.  
Salmene publiseres digitalt, og er å finne som en av abonnementsordningene på gudstjeneste.no. 

Et sommertips om en app 

Den nyoppussede appen "Takk for i dag" passer til både barn og tilrettelagt konfirmasjonsundervisning. >> Bli 
kjent med den her (på kirkens intranett). 

Global uke 11.-18. november 

Global uke så dagens lys første gang i 2015. Bli med i høst og marker kampen mot moderne slaveri. >> Les mer 
her (på kirkens intranett) og her: https://globaluke.no/ 

Digital ordning for prøving av ekteskapsvilkår 

I juni lanserte Skatteetaten en ny, digital innloggingstjeneste for prøving av ekteskapsvilkår. Det betyr at par som 
ønsker å gifte seg, kan logge seg inn via skatteetaten.no og på kort tid få behandlet sin ekteskapsprøving digitalt. 
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forloverne logge seg inn her på skatteetaten.no 
og fylle ut forlovererklæringen elektronisk.  
>> Se orienteringen til brudefolkene (på kirken.no) 

Kirkebakken som startside 

Er du ny brukar på Kirkebakken? Sett Kirkebakken som startside når du opnar nettlesaren på jobben kvar 
dag.  >> Her er ei oppskrift på korleis du gjer det (på kyrkja sitt intranett), om du nyttar Firefox, Chrome eller 
Explorer.   

___________________________________________________ 

•    Rundskriv fra Kirkerådet  
  
•    Aktuelle høringer i Kirkerådets regi  
  

https://kirken.no/kirkeskipet
mailto:post@sokn.no
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkepartner/aktuelt/postkasse/
https://kirken.no/nyesalmer
https://kirken.no/nyesalmer
mailto:dh376@kirken.no
http://www.gudstjeneste.no/index.cfm/general/dspregister
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/sommertips-om-app/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/sommertips-om-app/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/global-uke-2018/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/global-uke-2018/
https://globaluke.no/
https://www.skatteetaten.no/skjema/provingsattest/
https://www.skatteetaten.no/skjema/q-0151-forlovererklaring/
https://kirken.no/nb-NO/bryllup/viktige-skjema/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/kirkebakken-som-startside/
https://kirken.no/rundskriv
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/


•    Ebrev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke  
  
•    Høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke   
 ___________________________________________________ 

 

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling 
Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no 

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig 
Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo 

Tlf.: 23 08 12 00 

 

 

https://kirken.no/visjon       
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