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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 

Et nådens år 

Så er vi i adventstiden. Vi er inne i et nytt kirkeår, med nye oppgaver, utfordringer og muligheter. Akkurat nå står 
vi midt i mange endringer i kirken. En ny trossamfunnslov er under behandling, og de neste årene skal også 
kirken organiseres seg for fremtiden. Forandring er nok ofte krevende. Det er spennende med det som er nytt, 
men selv om vi åpner en dør, er det kjente rom vi går inn i.  
Med kirkeåret møter vi de samme historiene om igjen. Sammenheng og inngang endrer seg, men fortellingene 
og kjernen forblir det samme. På ny og på ny bringer advent forventningen om barnet som kommer med nytt liv 
til vår verden. 

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg 
til å forkynne et godt budskap for fattige. 
Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet 
og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 
og rope ut et nådens år fra Herren 

Igjen skal vi starte et nådens år, et kirkeår med blanke ark og fargestifter. Nåden gir oss tryggheten på at vi alltid 
får tilgivelse. Guds kjærlighet er grenseløs. Samtidig utfordres vi til å tre inn i gjerninger som er lagt ferdige for 
oss. Inn i vår velstand med påvirkning til å forbruke mer, kalles vi til å vise barmhjertighet. Midt i vår travelhet 
finnes rom for ettertanke og stillhet. Ukene fremover gir oss mange muligheter til å glede andre og slik selv 
oppdage den store gleden. God adventstid! 

Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet 

______________________________________________________ 

Håpskalender i advent 
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Kyrkjerådet har laga ein adventskalender som peiker på håpet. Du finn den på kyrkja.no og Facebook-sida til 
Den norske kyrkja. Del gjerne på eiga nettside eller Facebook-side. 

#torsdagerisvart 

#torsdagerisvart er en økumenisk kampanje som skal vise støtte til og solidaritet med ofre for vold og overgrep 
over hele verden. Man deltar ved å kle seg i svart på torsdager. >> Les mer 

Rød knapp 

«Rød knapp» er norske sanitetskvinners kampanje mot vold mot kvinner. Den norske kirke støtter aksjonen, og 
oppfordrer ansatte og frivillige til både å gå med rød knapp og til å støtte rødstrømpe-tiltaket. >> Les mer på 
Kirkebakken (intranettet) 

Teologidagene 

Teologidagene arrangeres for første gang 5.-6. mars 2018, på VID vitenskapelige høgskole. Målet er å stimulere 
til samtale om sentrale teologiske tema med bakgrunn i kirke og samfunn. >> Les mer  

Fredsgudstjeneste 9. desember 

Årets Nobels fredspris tildeles ICAN søndag 10. desember. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkenes 
verdensråd er aktive medlemmer i organisasjonen, og lørdag 9. desember arrangeres en økumenisk 
fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo. Denne streames på kirken.no. Det er fakkeltog for fred søndag 10. 
desember. Les mer om gudstjenesten på Facebook https://www.facebook.com/events/940469449434860/ og på 
kirken.no 

Undersøking om reformasjonsgudstenestane  

Reformasjonsåret går mot slutten, og det har vore gjennomført fire temagudsteneste i kyrkjelydane. Kyrkjerådet 
vil gjerne vite meir om korleis desse gudstenestene har vore gjennomført i den einskilde kyrkjelyd. Delta i 
undersøkinga her. 

Hvor mange glass? 

Hvor mange glass tåler barnet ditt? Den norske kirke samarbeider også i år med alkovettorganisasjonen AV-OG-
TIL og deres julekampanje. Delta ved å bestille informasjonsbrosjyrer og plakater.  
Les mer og bestill her https://avogtil.no/for-samarbeidspartnere/hvor-mange-glass-taler-barnet-ditt/ og del 
kampanjefilm fra Facebook https://www.facebook.com/avogtil/   

Kyrkjebygningane er no synlege på kyrkja.no 

KAs kirkesøk-database er no integrert i kyrkja.no-søk. Det inneber mellom anna at dei som vil ha informasjon om 
ei konkret kyrkje, finn meir informasjon om kyrkja og kor den ligg (kart) ved å søkje seg fram på kyrkja.no. >> Les 
meir på Kirkebakken (intranettet) 

Ny nettbutikk kommer 

Kirkerådets gamle nettbutikk materiell.kirken.no er teknisk utdatert, og blir erstattet i desember 2017. 
Omleggingen innebærer at kundene betaler med sitt bankkort eller kredittkort når bestillingen gjennomføres. 
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Kunden mottar kopi av betalt faktura til eget regnskap. Den nye nettbutikken gir oversikt over kjøpshistorikk.  
Flere og flere av Kirkerådets aktuelle trykksaker og faglige veiledninger foreligger kun som pdf-filer. De blir altså 
ikke trykket som papir-hefter. Den nye nettbutikken omfatter også slike digitale filer, som tilrettelegges for direkte 
nedlasting uten kostnad. 

Fornøyd med Kirkebakken (intranettet)? 

Vi vil gjerne vite hvordan du bruker Kirkebakken og hva du er fornøyd og misfornøyd med. Gå inn på lenka 
https://survey.enalyzer.com/?pid=ek8nn4m5 for å svare, det tar noen få minutter.  
Les mer om undersøkelsen saken her (på Kirkebakken - intranettet): https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-
organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/kirkebakken-tilbakemelding/   

___________________________________________________ 

•    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   
 ___________________________________________________ 

 

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling 

Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no 

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig 
Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo 

Tlf.: 23 08 12 00 
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