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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

"Gå heim og kyss din kvardag!"
Jeg synes Helge Torvund sin diktstrofe uttrykker så godt hvordan det er å gå løs på et
innholdsrikt høstsemester.
Høsten består av mange hverdager, en del helligdager og en høytid på tampen av året.
Mange steder i landet har det akkurat vært konfirmasjonstid. Høytid og familiefest. Tid for å
omslutte ungdommene med kjærlighet, bekreftelse og gode ønsker for veien videre.
Mange barn kommer med familiene sine til dåp i kirken. En hellig handling og en helt
alminnelig ting å gjøre i våre gudstjenester.
I kirken møtes mennesker i sorg og glede – året rundt og mange ganger gjennom livet.
Det er meningsfullt å være kirke og romme livet både i hverdag og høytid!
For alle som jobber med barn, unge og trosopplæring er Trosopplæringskonferansen et
høydepunkt midt på høsten. 17. oktober møtes vi på The Qube på Gardermoen til
fellesskap, inspirasjon og faglig påfyll. HELLIG ALMINNELIG er overskriften vi har valgt for
årets storsamling. På konferansen blir vi utfordret på hva det er å leve hellige, alminnelige
liv. Gjennom et mangfoldig program vil vi dele kunnskap og erfaringer, glede oss over at vi
er kirke midt i livet.
Har du sett at kirkens rekrutteringsprosjekt subsidierer konferansen for ansatte og frivillige
medarbeidere under 25 år? De kan delta for bare 200 kroner!
Vi sees!
Kristine Aksøy, leder av Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring
___________________________________________________

•

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

Uten informasjon om fødsler - hva nå?
Når vi ikke lenger får opplysninger fra Folkeregisteret og kan bruke navn og adresse til
invitasjoner, må vi bruke andre og nye kommunikasjonsformer for å invitere til dåp. Les mer
om hva kommunikasjonsfolkene mener om dette. Du får mange gode tips.
>> Les mer på Kirkebakken (kirkens intranett)
Førstehjelp ved sorg
Førstehjelp ved sorg skal i årets allehelgen prege kirkens kanaler. I fjor presenterte Svenska
kyrkan konkrete tips som gjør det lettere å være til stede for noen som sørger. Materialet er
oversatt til bokmål, nynorsk og flere språk, og vil være synlig rundt allehelgensdag og
tilgjengelig for alle på www.kirken.no/sorg (Nettsiden er under oppbygging)
>> Les mer på Kirkebakken (kirkens intranett).
Sikkerhetsmåned
Sikkerhetsmåneden er i gang, og hver tirsdag og torsdag i oktober får flere tusen kirkelig
ansatte opplæring inn i sin e-postkasse. Sikkerhetsmåneden arrangeres over hele landet og
her kan du lese mer om den (på kirkens intranett).
Høring om kirkeordning
Høring om kirkeordning er nå sendt ut til menighetsråd, kirkelige fellesråd og andre.
Høringsinstansene bes gi sine innspill til om vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde
når ny trossamfunnslov trer i kraft. Høringsuttalelsene sendes som e-post
til post.kirkeradet@kirken.no Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige
etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no, og høringsfristen er 15. desember 2018
>> Høringsdokumentene finner du her https://kirken.no/hoeringer
Oppfølging kirke og kultur
Oppfølging av Kirkemøtets vedtak på kultur ble diskutert i forrige kirkerådsmøte i Sigtuna.
Kirkerådet slo fast at kultur er en bærebjelke og et kjerneområde i kirkens arbeid. Gjør deg
kjent med oppfølging av kirkens styrking av kulturfeltet. >> Les mer her:
https://kirken.no/kulturmelding

Rekrutteringskonferanse
21. november er det rekrutteringskonferanse i Oslo. Målgruppa er bispedømetilsette
(personal, ungdomsrådgjevar, kyrkjefag med meir), fagforeiningar, kyrkjeverjer,
studiestader, KA og organisasjonar. Konferansen er open og relevant for alle som er
interessert i auka rekruttering til Den norske kyrkja. >> Les meir på kyrkja sine intranettsider
TV-aksjonen 2018
21. oktober er det igjen TV-aksjon, og Kirkens bymisjon har valt slagordet Mindre alene
sammen. Ressursar til gudsteneste og idear til korleis du kan engasjere deg, finn du her.
Trusopplæringskonferansen og Rettferdskonferansen
Gløym ikkje å melde deg på Trusopplæringskonferansen 17.
oktober http://trosopplaringskonferansen.no/ og Rettferdskonferansen 9.
november https://rettferdskonferansen.no/
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