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Tryggere i møte med sorg 

Døden angår alle, og alle mennesker vil i løpet av livet oppleve sorg. Det 
har preget kirkene våre nå i allehelgen. Vi i kirken har medarbeidere som 
nær daglig har kontakt med død og sorg. Hos oss er det lav terskel for 
mennesker i sorg og andre som strever. Ingen trenger henvisning. Alle blir 
møtt av mennesker som har tid til å lytte, og som tåler sorgen og 
fortvilelsen.  
Så er også sorg ensomt. Mange sørgende har opplevd at folk trekker seg 
unna. Selv kolleger og bekjente er ofte redde for å gjøre eller si noe feil i 
møte med sørgende. Det kan være ment som omsorg for den som er i 
sorg, men oppleves ofte som et fravær som forsterker den sørgendes 
følelse av å være alene.  
Jeg håper dere alle fikk med dere «Førstehjelp ved sorg», som ble lansert 
forrige uke. Dette er en samling med tanker, råd og konkrete tips til 
hvordan man kan være til stede som et medmenneske for en som er i sorg. 
Selv om allehelgen og minnegudstjenestene nå er over, er møter med 
mennesker i sorg noe som foregår gjennom hele året. Vi i kirken kan være 
med og gjøre en forskjell, og hjelpe andre til å føle seg tryggere i møte med 
andres sorg. 
 
Av preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien 

• Les hele kronikken til biskop Helga Haugland Byfuglien her 

mailto:gw376@kirken.no
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/se-sorgen/


• Kan du ikke lese sakene på Kirkebakken? Se hvordan du får Kirkebakken 
gratis (klikk her) 

Førstehjelp ved sorg 

Førstehjelp ved sorg er foldere og plakater på bokmål, nynorsk og engelsk. 
Alle ressurser til sosiale medier finnes her  

Sikkerhetsmåneden 

Sikkerhetsmåneden er unnagjort, og i snitt har vi gjennomført 1,4 av 8 
leksjoner hver. Om du ikke har gjort alle leksjonene, finn tilbake til e-
postene fra XtraMile, de kan åpnes fram til 15. november >> Les mer (på 
kirkens intranettsider, Kirkebakken) 

Uenighetens fellesskap 

Uenighetens fellesskap er et nettsted der du kan finne ut hva Den norske 
kirke og flere titalls tros- og livssynssamfunn svarer på de samme 
spørsmålene. Lanseringen skjer i Oslo 20. november. Nettstedet finner du 
her https://dennorskekirke.religioner.no/  

Med samrøysta lovsong 

Alle soknekontor, prostekontor og bispedømekontor har no motteke heftet 
Med samrøysta lovsong. Vi oppmodar til å gjere dykk kjent med materialet. 
>> Les meir. 

Kirkevalget 2019: Sett ditt preg på kirken din! 

Sett ditt preg på kirken din! Det er tittelen på en artikkel du finner på 
kirkevalget.no. Der ligger det to-tre artikler til bruk i menighetsblad og 
menighetenes nettsteder i nominasjonsfasen januar-april 2019 før 
kirkevalget i september 2019. Du finner også en enkel brosjyre til bruk i 
nominasjonsarbeidet. Hold deg oppdatert om arbeidet med kirkevalget. >> 
Les mer 

Fagdag for katastrofe og beredskap 
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Fagdag for katastrofe og beredskap finn stad på The Qube på Gardermoen 
31. januar. Reisetilskot vil bli gitt, slik at deltakarar frå heile landet kan 
kome. Programmet tek form no. >> Les meir og meld deg på her 

Global uke mot moderne slaveri 

Bli med i forbønn for alle som rammes av vår tids slaveri under den 
tverrkirkelige nasjonale markeringen Global uke mot moderne slaveri. >> 
Se forbønnstips til gudstjenestene 11. og 18. november her (på kirkens 
intranettsider, Kirkebakken).  

Rettane til born 

Kyrkja har eit særskilt ansvar for rettane til barn. Saman med Kyrkjenes 
Verdsråd og Norges Kristne Råd, arrangerer Den norske kyrkja ein 
halvdagskonferanse 8. januar, på Litteraturhuset i Oslo. >> Les meir og meld 
deg på her  

Lys Våken i sosiale medier 

Lys våken skal virkelig synes i sosiale medier i ukene som kommer. 
Menigheter som arrangerer Lys våken finner de nye ressursene i 
Ressursbanken. >> Les mer om kampanjen her (på kirkens intranettsider, 
Kirkebakken). 

Adventskalender 

Om få uker går vi inn i adventstiden, Kirkerådet har også i år en egen 
adventskalender som skal deles på Facebook og www.kirken.no/advent. Følg 
med fra 1. desember. 

Samisk konfirmantleir 

Samiske konfirmanter fra hele landet inviteres til samisk konfirmantleir i 
Snåsa 21.-24. mars. Hovedtema for leiren er «Nestekjærlighet og 
solidaritet» >> Les mer 

Rettferdskonferanse 
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På fredag (9. november) arrangeres landets første Rettferdskonferanse. 
Erna Solberg kommer, og det er fortsatt plass til deg, på Sentralen i Oslo. 
Mer info her: https://rettferdskonferansen.no/ 

• Var du ikkje på Trusopplæringskonferansen i år? Du kan få med deg 
innhaldet i fleire presentasjoner på seminarane og lese nyhetssaker 
frå storsamlinga her. >> Les mer 
 
 

___________________________________________________ 

•    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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Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no 

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig 
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Tlf.: 23 08 12 00 
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