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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

Fest i Jerusalem
Første uka i januar var det fest i Jerusalem, da vår lutherske søsterkirke skiftet biskop. Norgesvennen biskop
Munib Younan ble takket av som biskop etter over 40 års tjeneste i Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige
land (ELCJHL). Younan blir nå blir pensjonist. Eller kanskje ikke helt, som han selv sa «I am out of office, but
not out of mission», så forhåpentlig får vi glede av å oppleve ham i nye roller i tida framover.
Den nye biskopen, Ibrahim Azar, har vært prest i Redeemer Church i gamlebyen i Jerusalem i 30 år, og det er en
varm og godt likt menighetsprest som nå skal lede ELCJHL, en kirke som har mindre enn 3000 medlemmer og
som befinner seg i en svært krevende situasjon på grunn av den politiske konflikten. De seks menighetene har et
imponerende ungdomsarbeid, driver fire skoler, miljøsenter og annet diakonalt arbeid. Kirken er også unik i
Midtøsten fordi den har vedtatt full likestilling mellom kvinner og menn.
Den norske kirke samarbeider nært med ELCJHL både på nasjonalt plan og ved at Nidaros og Borg
bispedømmer og flere lokalmenigheter har vennskapssamarbeid. Støtten vi gir til vår søsterkirke er et viktig
bidrag for å sikre det kristne nærværet i Midtøsten. De ønsker å bli værende som kristne vitner i sine
lokalsamfunn med muslimsk majoritet. Vår støtte er viktig.
Det var en lang rekke gjester fra partnerkirker tilstede under festlighetene i januar. Jeg var så heldig å få
representere Den norske kirke sammen med preses og biskopen i Borg. Det store internasjonale nærværet ble
opplevd som et sterkt uttrykk om solidaritet i det globale lutherske fellesskapet hvor vi deler gleder og støtter
hverandre på tyngre dager.
Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
___________________________________________________

Høring om kirkeordning
I perioden juni-oktober 2018 blir menighetsråd og kirkelige fellesråd invitert til en bred høring om ny kirkeordning
for Den norske kirke. Inkludert i utkastet til kirkeordning er et innledningskapittel kalt "Den norske kirkes
grunnlag" - om kirkens læregrunnlag og dens identitet som trossamfunn. Samtidig (juni-oktober 2018) inviteres

det til høring om nye regler for valg av Kirkerådet. Også her kan menighetsråd og kirkelige fellesråd delta.
>> Se en fremdriftsplan for Kirkerådets arbeid med kirkeordning 2018-2020.

Frykt og fellesskap
Erfaringskonferansen Frykt og fellesskap – menigheters møte med flyktninger arrangeres 6. april i Oslo.
Konferansen inviterer alle som jobber for og med flyktninger i sin menighet og dere samarbeidspartnere. >> Les
mer her

Fastetida er nær
Vi er på veg inn i fastetida. Kirkens Nødhjelp har nye ressursar og ombygde nettsider til bruk i førebuingane i
kyrkjelydane. >> Sjå meir her (på intranettsidene til Den norske kyrkja)

Høyring om hovudgudstenesta
Ikkje gløym å svare på høyringa «Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser». Frist for å
svare er 10. april. >> Høyringa finn du her.

Håpets katedral
Håpets katedral er en fysisk katedral på ca 100 kvadratmeter, den skal bygges på flåte og krones med tak av
plast samlet inn fra havet. Kulturrådgiveren i Borg står bak denne nasjonale dugnaden for klima, og H.K.H.
Kronprinsesse Mette-Marit er katedralens beskytter. >> Les mer her (på kirken.no) og på intranettsidene til Den
norske kirke.

Kyrkjerådsleiaren på Facebook og Twitter
Følg med på kva Kristin Gunleiksrud Raaum, leiar i Kyrkjerådet, meiner i sosiale media. Du finn profilane hennar
på https://www.facebook.com/kristingunleiksrudraaum/ og https://twitter.com/kirkeradsleder

Kirkepartnerdagen
Kirkepartnerdagen arrangeres i dag, 6. februar, på Gardermoen. Den fulltegna dagen er viet personvern, og alle
detaljer om dagen ble lagt ut på Kirkebakken. Vi minner om at Kirkebakken er kirkens felles intranett og gratis for
alle ansatte. >> Se ebrev om dette fra oktober i fjor (pdf).

Kommunikasjon rundt konfirmasjon
Jobber du med konfirmasjon – og har du husket å svare på den korte undersøkelsen vi sendte ut i januar? Dine
svar hjelper oss til å bedre kommunikasjonen rundt konfirmasjon, både lokalt, regionalt og sentralt. >>
Undersøkelsen finner du her.
___________________________________________________
•
•

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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