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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

Etter 12 år
Kirken er en god arbeidsplass! Jeg er kjempetakknemlig for 44 år i kirkelig tjeneste, både som kapellan og
sokneprest, som generalsekretær i Norges kristelige student- og skoleungdomslag og som kirkerådsdirektør.
Mine to åremålsperioder på til sammen 12 år i Kirkerådet avsluttes ved utgangen av mai. Jeg har fått være midt i
det pulserende menighetslivet med gudstjenester og kirkelige handlinger, menighetsrådsarbeid og diakonalt
arbeid. Jeg har fått være med å utfordre unge mennesker til tro og til tjeneste i kirke og samfunn.
I kirkerådstiden har jeg vært helt på innsiden av den historiske endringen av forholdet mellom stat og kirke, og
den kanskje enda viktigere trosopplæringsreformen. Vi har fått ny gudstjenesteliturgi og ny salmebok, det som
mest av alt bærer kirkens tro og liv videre fra generasjon til generasjon. Dette og mye mer har jeg fått være med
på sammen med en rekke gode medarbeidere nasjonalt, regionalt og lokalt.
Jeg tror samarbeidet om et felles oppdrag med ansatte og frivillige medarbeidere over hele landet har vært det
mest interessante og viktige for meg i min tjeneste. Takk til alle for samarbeid og fellesskap i tjenesten.
Som kirke står vi midt i mange store og viktige utfordringer og oppgaver. La meg da likevel til slutt minne om:
The most important is - that the most important - is the most important!
Må Gud velsigne Den norske kirke som har så mye og som trenger så mye!
Hilsen fra avtroppende direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen

Personvern
GDPR handler om personvern. Økt bevissthet rundt behandling og lagring av personopplysninger er særlig viktig
i kirken. Hva trenger du å vite og hva må du gjøre? Les mer på Kirkebakken (kirkens intranett) og på kirken.no

Bred høring juni-oktober om ny kirkeordning
Kirkerådet vedtar 6.-8. juni grunnlaget for høringen om ny kirkeordning for Den norske kirke. Dette er reglene
som skal gjelde for Den norske kirke fra det tidspunkt trossamfunnsloven trer i kraft. Den nye kirkeordningen
viderefører i all hovedsak dagens ordning, men det blir også foreslått enkelte endringer:
• Læregrunnlag og grunnleggende bestemmelser for Den norske kirke
• Styrking av menighetsrådets innflytelse
• Økt fleksibilitet i arbeidsgiverorganisering
• Organisering av sentralkirkelige organer
Høringsnotatet sendes i juni på bred høring med frist 1. oktober 2018. Alle menighetsråd, kirkelige fellesråd og
bispedømmeråd er høringsinstanser. Organisasjoner og enkeltpersoner er velkomne til å ytre seg om forslagene
i høringsdokumentet. Det anbefales at rådsorganene forbereder sine høringssvar gjennom to rådsmøter i
august-oktober.
Informasjon om arbeidet med ny kirkeordning finner du her: https://kirken.no/kirkeordning
Informasjon om høringer finner du her: https://kirken.no/hoeringer

Kirke2018
Kirke2018 er en del av de populære Olavsfestdagene i månedsskiftet juli-august. Dette kirkelige initiativet har
satt opp program i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Nå kan du se hva som skjer på Kirke2018, og planlegge
noen feriedager til Trondheim i sommer. >> Les mer

Bønevegg
Den norske kyrkja har ein digital bønevegg. Bruk den gjerne og del den på heimesidene - slik at folk kan skrive
bøner eller tenne virtuelle ljos. Nettadressa er http://be.kirken.no

Kirkeuka for fred
Hva med «Vaffel og falafel» på kirkekaffen eller «fredsgudstjeneste for små og store»? Dette er eksempler på
markeringer av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 16.-23. september 2018 – og Mellomkirkelig råd inviterer
alle Den norske kirkes menigheter til å bli med! >> Les mer (på kirkens intranett) og her:
http://www.kirkeukaforfred.no/
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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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