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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

Samisk kirkeliv og din menighet
Samisk kirkeliv er en viktig del av Den norske kirke. Fordi samene har en annen kultur enn den norske
majoritetskulturen, har vi utviklet samiske kristne tradisjoner som kan være ulike fra norske kristne tradisjoner.
For samene er kristne tradisjoner og kirkens ritualer viktige.
Familien spiller en stor rolle i samisk kultur. Konfirmasjoner, dåp og bryllup er store hendelser i samiske familier
fordi disse ritualene også brukes til å opprettholde og bygge kontakt i og mellom familier og mellom
generasjoner.
Kirken er derfor en viktig bidragsyter for at samer kan ivareta og utvikle sin kultur i dag.
Jeg håper derfor at vi som arbeider i kirken over hele landet bruker den muligheten til å styrke både de samiske
familienes tilhørighet i kirken og vår tilstedeværelse i det samiske samfunnet.
Bruk av samisk språk er en viktig del av samisk kirkeliv. I noen bispedømmer er det et mål at et gudstjenesteledd
skal være på samisk i hver gudstjeneste. Dette er viktig for å løfte fram og synliggjøre et språk som mange
steder har blitt skjult fordi det var skamfullt å snakke samisk.
Samenes nasjonaldag, også kalt Samefolkets dag feires hvert år 6. februar. Jeg håper at mange menigheter
benytter anledningen til å markere den i gudstjenesten enten før eller etter 6. februar. I Salmeboken 2013 finnes
det samiske salmer som også har tekst på norsk. Et første skritt er å bruke noen av disse salmene i
gudstjenesten.
Med ønske om et velsignet arbeidsår til oss alle!
Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær i Samisk kirkeråd.

__________________________

Til deg som arbeider med liturgi/gudstjeneste:
Høring: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige
bestemmelser
Med tanke på vedtak i Kirkemøtet 2019 sender Kirkerådet forslag til Justering av hovedgudstjenesten og
alminnelige bestemmelser på høring i perioden 10. januar – 10. april 2018. Alle menigheter er velkomne til å
delta i høringen. Se høringsdokumentene her.

Samefolkets dag 6. februar
Feir Samefolkets dag i egen menighet! Ressurser til gudstjenestefeiring finner du her.

Kirkepartnerdagen 6. februar
6. februar arrangeres den årlige Kirkepartnerdagen. Tema i år er personvern, noe alle kirkens ansatte må
forholde seg til når EUs nye personvernforordning trer i kraft i mai.
Mer informasjon her.

Innlevering av årsstatistikk
Den årlege statistikken frå kyrkjelydar skal innleverast no i januar. Fristen er 20. januar, og fleire har allereie gjort
jobben, enkelt og greitt. Få tips frå «best i klassen» her. (Lenke til artikkel på Kirkebakken - Den norske kyrkjas
intranett)

Effektiviseringsutvalg
Den norske kirke skal effektiviseres innenfor lønn, personal, regnskap og andre merkantile stillinger i Kirkerådet
og på bispedømmekontorene. Les mer om utvalget som er nedsatt for å se på løsninger. (Lenke til artikkel på
Kirkebakken - Den norske kirkes intranett)

Til deg som jobber med konfirmasjon:
En kortfattet undersøkelse
Kan kommunikasjonen rundt konfirmasjon bedres? Hvordan bør 14-åringer og foreldre informeres om
konfirmasjon, sentralt, regionalt og lokalt? Gi innspill – delta i en kortfattet undersøkelse her.
Se også en artikkel om dette på Kirkebakken (Den norske kirkes intranett)

Brukerundersøking om intranettet
Til deg som har tilgang til Kirkebakken: Før jul blei alle brukarar av Kirkebakken invitert til å seie kva de meiner
om kyrkjas eige intranett. Vi vil gjerne ha fleire svar.
Delta i undersøkinga 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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