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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

Kreativitet i kommunikasjon om dåp
I 1000 år har de aller fleste barn som er født i Norge blitt døpt. I år blir ca. 30 000 barn båret til dåp i Den norske
kirke. Barnedåpen uttrykker gleden og takken over barnet. I dåpen får barnet Guds nåde som gave og blir en del
den kristne kirke i Norge og i verden.
Noen ganger endres rammebetingelsene for vårt arbeid, og det har som dere vet skjedd nå. Folkeregisterloven
endres og kirken mister hjemmelen til å få opplysninger om fødsler når minst en av foreldrene er medlem i Den
norske kirke.
Vi må se framover og tenke nytt om kommunikasjonen rundt dåp. Vi kan ikke lenger bruke medlemsregisteret til
å hente informasjon om fødsel eller til å sende ut informasjon, men vi har en rekke andre
kommunikasjonskanaler. Vi kan for eksempel dele gode fortellinger og synliggjøre dåp på arenaer der nybakte
foreldre ferdes.
Vi kan ha mange meninger om sosiale medier. Men i en ny medievirkelighet har Facebook og Google kunnskap
som hjelper oss til å nå spesifikke målgrupper. De har data som viser hvem som venter barn eller er i
spedbarnsfasen, og vi må annonsere både lokalt og nasjonalt.
Her ligger muligheter som ikke behøver å koste så mye. Med utgangspunkt i menighetens Facebook-profil kan
dialogen med potensielle dåpsforeldre starte.
Jeg hørte nettopp om en mamma som hadde tvilt seg fram til beslutningen om dåp. Hun ble overbevist da hun
leste den gode teksten om dåp som hun fant på sin menighets nettside. Nye tider krever ny tenkning om
informasjon til om kommunikasjon med medlemmene. Dette skal vi klare sammen!
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
___________________________________________________

Fødselsmeldinger
Menigheter får ikke lenger varsel om nyfødte tilhørige, hva gjør vi så for å invitere til dåp og medlemskap i
kirken? Les rundskriv med relevant informasjon på kirken.no/rundskriv. Det er også laget en artikkel på kirken.no
og på Kirkebakken med tips til hva du som menighet kan gjøre for å komme i kontakt med nybakte foreldre. >>
Les mer her

Rettferdskonferansen
Rettferdskonferansen blir arrangert i Noreg for første gong i år, 9. november. Konferansen er ein del av den
globale Justice conference-rørsla, og sett klima, moderne slaveri og økonomisk urettferd på dagsorden. >> Les
meir om programmet og meld deg på her.

Støtte til de som stiller liste ved Kirkevalget 2019
Reglene for kirkevalget gir Kirkerådet i oppgave å støtte nomineringsgrupper som ønsker å stille egne lister til
bispedømmerådsvalget. Fristen for å registrere nomineringsgruppe som kan motta slik støtte er 2. januar 2019.
>> Les mer på kirken.no/valg

Rekrutteringstiltak
Har din menighet eller organisasjon ideer som kan få flere til å velge jobb i kirken? Nå kan du søke om
rekrutteringsmidler fra Kirkerådet. >> Les mer (på kirkens intranett) eller på kirken.no

Kommunikasjonsblogg på Kirkebakken
Kommunikasjonsbloggen startet i høst på Kirkebakken. Her kan du bli inspirert til å kommunisere bedre og med
flere, og nye innlegg vil publiseres gjennom høsten og framover. >> Les mer (på kirkens intranett)

Har du hugsa desse viktige datoane i haust?
Her finn du ei oversikt over merkedagar som Skaparverkets dag og TV-aksjonen, og lenke til ei rekke ressursar.
>> Les meir (på intranettet)

___________________________________________________
•

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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