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For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender Kirkerådets 
kommunikasjonsavdeling et måndelig nyhetsbrev. Opplysninger om nye mottakere av dette 
nyhetsbrevet (navn, stilling, arbeidssted, epostadresse) kan sendes til gw376@kirken.no 

Vitsen med kommunikasjon 

Hva er vitsen med kommunikasjon? Rent bortsett fra at det er det vi holder på med hele tiden - nesten uansett 
hva vi jobber med. 
 
Det er lett å tenke at kommunikasjon er det vi gjør i media, enten det er de tradisjonelle mediene (aviser, tv og 
radio) eller i nyere sosiale mediekanaler (som Facebook, Instagram og Twitter). Samtidig er kommunikasjon 
også møtet mellom en som oppsøker kirken og en ansatt eller frivillig: På gravplassen, i en dåpssamtale, på 
kirkekaffen eller babysangen. I hvert møte, om vi tenker på det eller ikke, gir vi et inntrykk av hva slags kirke vi er 
og hva vi ønsker å være. 

Kirkebakken er vår interne kommunikasjonskanal. Der ligger mange ressurser til bruk i menigheten, for eksempel 
for menighetsblader og barne- og ungdomsarbeid. Nå jobber vi med å få delt enda flere ressurser. 

Det er en flom av ideer, aktiviteter og tiltak rundt omkring som vi kan bli enda flinkere til å spre ut. Og «vi» - det 
er vi som særlig jobber med kommunikasjon i Kirkerådet, og kommunikasjonsrådgiverne i de aller fleste 
bispedømmene, - samt i stadig flere fellesråd. 

Vi jobber ikke bare med media, men med godt og brukervennlig materiell innenfor de mange feltene kirken driver 
med. Målet er å bidra til flere og bedre ressurser til menigheter over hele landet. Om du skal invitere til 
konfirmasjon, arrangere Lys våken, bli Grønn menighet, eller jobbe for inkludering av flyktninger – da ligger det 
allerede mye klappet og klart til lokal bruk, helt gratis. 
Vi er alle med på den viktige jobben det er å vise folk hva kirken handler om: Å spre evangeliet. 
 
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet 

___________________________________________________ 
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Opprydding - etterregistrere døpte 

Undersøkelser har avdekket at 1750 konfirmerte, fordelt på nesten alle landets prostier, ikke står oppført i 
medlemsregisteret. Disse ungdommene er mest sannsynlig døpte, men forsvinner likevel ut av våre registre når 
de fyller 18 år. Her må det gjøres en jobb lokalt for å etterregistrere dåp. Epost er sendt ut til prostene, og de er 
ansvarlige for oppfølging.  
Les eposten som er sendt prostene 6. november 2017. 

Kirkebakken er gratis 

Kirkebakken er nå gratis for alle ansatte. Både lesetilgang, arbeidsrom, tilgang til håndbøker og publisering på 
fellesrådsnivå er fra 1. januar helt uten kostnad. Det er kommet ny pris for hjemmesider på kirken.no. Les mer i 
brevet her 

Lik oss på Facebook 

Lik og følg Den norske kyrkja på Facebook. Del gjerne nasjonale postar på lokale Facebook-sider i regi av 
kyrkjelyden. https://www.facebook.com/dennorskekirke/ 

Global uke 

Global uke arrangeres 12.-19. november. Les mer og finn ressurser her. 

Babybody 

Babybody med teksten «Størst av alt» kan nå bestilles og deles ut til nybakte foreldre. Dette er en fin måte å 
invitere til dåp og kirkefellesskap, enten ved hjemmebesøk eller ved å sende body og dåpsinvitasjon i posten.  
Babybody bestilles her  
Les mer på Kirkebakken  

Lys våken 

Lys våken profileres med nasjonal kampanje på Facebook. Her vil besøkende på Facebook kunne trykke på en 
annonse og få opp et søkefelt der man kan skrive inn navnet på sin menighet og se om Lys våken arrangeres 
der. Alle menigheter oppfordres til å fortelle om sitt Lys våken-arrangement på egen hjemmeside. Følg med i uke 
46 og 47! 

Adventskalender på kirken.no 

I desember vil det bli adventskalender på kirken.no. Fram til julaften vil det hver dag være en kort hilsen fra det 
verdensvide kirkelige fellesskap. Våre kontakter i kirker verden rundt leverer korte og personlige tekster som 
formidler håp i en tid som preges av konflikter og uro. Vi kaller dette en håpskalender. Advent er tiden for å vente 
på Ham som mer enn noen gir oss håp. Følg med på www.kirken.no  

Menneske er ikkje til sals 

Søndag 19. november er siste fellesgudsteneste i samband med reformasjonsmarkeringa. Menneske er ikkje til 
sals er tema denne søndagen. Finn ressursar og les meir her. 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/ebrev/epost_landets_proster_nov_2017.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/ebrev/ebrev_priser_intranett_internett_oktober_2017.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/ebrev/ebrev_priser_intranett_internett_oktober_2017.pdf
https://www.facebook.com/dennorskekirke/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/global-uke-mot-slaveri/
http://gammel.kirken.no/?event=showbutikk&katid=94266
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/babybody/
http://www.kirken.no/
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/temagudstjenester-hosten-2017/


 
Om jula i kyrkjelydsbladet 

To nye artiklar til bruk i juleutgåva av kyrkjelydsbladet ligg klare, ein frå Kirkens Nødhjelp (bokmål og nynorsk) 
om jul i Nord-Irak og ein frå Strømmestiftelsen (berre bokmål) om etiske julegåver. Artiklane finn du på 
Kirkebakken.  

___________________________________________________ 

•    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 
    

 
https://kirken.no/visjon     
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