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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

Mer kirke og bedre kirke – innovasjon og kvalitet
Tiden er der for å tenke sammen om hva mer kirke og bedre kirke kan bety. Min erfaring er at mer ressurser ikke
nødvendigvis skaper noe mer. Vi ser oftere at det handler om kompetanse og motivasjon. Det er ikke
nødvendigvis de med mest ressurser som får til mest barne- og ungdomsarbeid. De som har mindre må gjerne
være mer kreative. De kan ha en annen kultur for frivillighet, med ildsjeler som er motiverte og dyktige over tid.
Bildet er svært mangfoldig; Det er ikke slik at penger nødvendigvis er det som skaper «noe mer». Det handler
mer om å gjøre de rette tingene og ha de gode folkene. Ordet effektivisering kobles fort mot å spare penger.
Ordet betyr egentlig noe litt annet. Det handler om at effekten av den innsatsen du setter inn skal gjøre at du
oppnår det du vil, uten å bruke for mye ressurser.
Ta eksempelet der du skal lage nye konflikthåndteringsrutiner. Det raskeste er å klippe og lime, men treffer ikke
rutinene virkeligheten de skal anvendes i, er effekten liten. Basert på beste praksis, i en prosess med flere og
ulike aktører, øker sannsynligheten for at rutinene blir gode og anvendbare. Man frigjør også ressurser som kan
bruke mer tid på å forebygge konflikter. Summen blir da mer kirke for pengene. For konflikter stjeler ressurser.
Jeg tror mer kirke skjer ved å sikre kvalitet og innovasjon. Og jeg har stor tro på det arbeidet som nå er satt i
gang på dette feltet.
Jan Ove Fjelltveit, stiftsdirektør Bjørgvin/koordinator for stiftsdirektørene
___________________________________________________

Oslo er vinnaren!
Oslo bispedømme er det fyrste i landet der alle tilsette er på Kirkepartners IKT-plattform. >> Les meir om korleis
det artar seg (på intranettet Kirkebakken)

Akerselva og Austen
Kvifor ikkje kombinere vandring langs Akerselva med læring om misjonsprosjekt i Austen? Klimapilegrim og
misjonsprosjekt hand i hand, her kan du bli inspirert til feiring av Skaperverkets dag. >> Les mer (på kirkens
intranett)

Kirke og film
Filmnettverksmøte går av stabelen i Haugesund, samtidig med Filmfestivalen 19.-20. august. Er du interessert i
kirke og film, kan du delta på dette. >> Les mer (på kirken.no)

Hva med å delta på en sommersamling med kirkelig fokus?
Olavsfestdagene med Kirke2018, 28. juli - 4. august i Trondheim, med seminarer, bibeltimer,
pilegrimsvandring med mer. Dette kirkelige initiativet er utarbeidet sammen med Kirkens Nødhjelp. >> Les mer
(på kirken.no)
Arendalsuka, 13.-18. august i Arendal, her har Kirkerådet leid båten Adella, som denne uka omdøpes til
Kirkeskipet. Fra morgen til kveld blir dette en møteplass med debatter, samtaler, kulturinnslag og
teaterforestillinger. >> Les mer på kirken.no/kirkeskipet

Konferanser
Kanskje er det en eller flere konferanser som kan inspirere og utruste deg som kirkelig medarbeider?
Mikkelsmesskonferansen 2.-4. oktober i Trondheim, med fokus på kirkelige handlinger, og i år særlig
konfirmasjon og gravferd. >> Les mer på kirken.no/mikkelsmesskonferansen
Trosopplæringskonferansen 17. oktober på Gardermoen, med tema Hellig alminnelig, for hva vil det si å leve
hellige, alminnelige liv - og å være en hellig, alminnelig kirke? >> Les mer på trosopplaringskonferansen.no/
Rettferdskonferansen 9. november i Oslo, for første gang arrangeres denne trosbaserte mobiliseringen for å
nå FNs bærekraftmål. Ei svært bredt sammensatt gruppe kirkelige aktører står bak konferansen. >> Les mer på
rettferdskonferansen.no/
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