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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
Til deg som mottar dette nyhetsbrevet for første gang:
Vi har hentet din epostadresse fra brukerregisteret hos Kirkepartner
som følge at du er registrert som bruker av Kirkebakken, Den norske kirkes intranett.
Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra oss,
kan du melde deg av ved å klikke på lenken nederst i eposten.
___________________________________________________

Administrasjon – til besvær?
Kirkebyråkrat ser ut til å være en truet art, både i det offentlige ordskiftet og i sosiale medier. Bruk av ressurser til
administrative gjøremål er under stadig press fra mange kanter. Og bra er det!
Vi trenger en sterk, effektiv og målrettet administrasjon til å understøtte kirkens kjernevirksomhet. Så er det også
ønskelig at mest mulig ressurser kanaliseres til kirkens førstelinjetjeneste, og ikke brukes til unødig byråkrati. Det
er i spennet mellom disse to ulike hensyn vi må finne gode løsninger. Derfor trenger vi gode ideer, vi trenger
debatt, vi trenger «å bli sett i kortene» av presse og kritikere. Vi trenger god ledelse i alle enheter og vi trenger
arbeidsglede og pågangsmot.
Arbeidet med å finne de gode løsninger og riktig nivå på administrasjonene må gjøres i menighetsråd, fellesråd,
bispedømmeråd, i Kirkerådet og på Kirkemøtet. Mange steder ser man nå på rutiner for god og effektiv
saksbehandling og samlet og god IKT-støtte. Vi har lønns-, personal-, og regnskapssystemer som er enkle og
understøtter jobbing med reiseregninger og kjørebok. Vi har felles plattformer for kommunikasjon både eksternt
og internt.
Spørsmålene om hva som er en kostnadseffektiv administrasjon er mange. De berører kirkedemokratiet,
påvirker selve kirkeordningen, kan kreve store anskaffelser og vil kreve små og store omstillinger for ansatte og
frivillige i Den norske kirke. Det vil kreve vilje til å jobbe på nye måter, men det er en nødvendig innsats for at vi
skal vært mest mulig kirke for flest mulig. Mer himmel på jorda!
Til dette trengs masse arbeidslyst og pågangsmot. Jeg håper du har fått din rikelige del av begge deler!
Jan Rune Fagermoen,
avdelingsdirektør i Kirkerådets administrasjonsavdeling

___________________________________________________

Ressursbanken fornyet
Ny ressursbank lanseres tirsdag 13. mars. Ressursbanken.no får nytt design, ny sortering og forbedret
søkefunksjonalitet. I Ressursbanken finner du tips, ideer og opplegg til menighetens arbeid for barn og unge.
Ressursene er laget av menigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere. Det legges kontinuerlig ut nye
ressurser.
«Hver gang jeg skal sette i gang et tiltak eller ha en aktivitet, pleier jeg å gå inn på ressursbanken for å se hva
andre har gjort og hva som finnes fra før» sier Steffen Eikenæs, kateket i Grim. Se www.ressursbanken.no

Konfirmant 2019
Kampanjen for å rekruttere til konfirmasjon i 2019 er i gang. Først er kampanjen synlig blant fjortenåringene når
de er på Youtube og Instagram. Kampanjen i sosiale medier er korte og visuelle plakater som skal skape
oppmerksomhet og med videre henvisning kirken.no/konfirmasjon. Brosjyren Konfirmant 2019 sendes ut i uke 14
(uka etter påske) til døpte og tilhørige som er født i 2004. Menighetskontorene får brosjyren og nærmere
informasjon om kampanjen i uke 12. >> Les mer her (på kirkens intranett)
Se også ressursbanken.no

Kurs i kyrkjemusikk
Det er fleire kurs for kyrkjemusikarar til hausten. Om du driv med trekkspel, barnekorleiing eller rytmisk musikk,
finst det eit kurs for deg. >> Les meir (på intranettsida til kyrkja)

Noe å få med i planleggingskalenderen
På intranettet ligger en fin oversikt over tema/begivenheter som det er aktuelt å få med i menighetens planer. Det
gjelder lokale diakoniplaner, ressurser til arbeid med barn og unge, og ikke minst ressurser til gudstjenester. >>
Les mer (på kirkens intranett).

Stipendmidler trosopplæring - misjon
Det er igjen mulig å søke om stipendmidler der menigheten har et fruktbart samarbeid mellom trosopplæring og
misjon. Menigheter med misjonsavtale med en av SMM-organisasjonene kan søke om inntil 50 000 kroner.
>> Les mer på kirken.no

Prosjetteam rekruttering
Rekruttering til alle kirkelige stillinger kan og bør bedres. Nå er et eget prosjektteam i gang med den viktige
jobben. >> Les mer (på kirkens intranett)

Mer enn eventyr
Kulturkonferansen Mer enn eventyr arrangeres 22. - 23. mai i Oslo. Programmet er klart, og du kan lese mer om
det og melde deg på her. >> Les mer på kirken.no

Frykt og fellesskap

Har menigheten arbeid for flyktninger? Har du erfaringer i dette arbeidet du vil dele med andre? Meld deg på
flyktningkonferansen Frykt og fellesskap 6. april i Oslo >> Les mer på kirken.no

Fasteaksjonen 2018
Gløym ikkje fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp og med uvurderleg innsats frå konfirmantar og foreldre i
samarbeid med kyrkjelyden, finn ressursar og få tips her http://fasteaksjonen.no/

Rettferdskonferanse i november
Rettferdskonferansen blir arrangert for første gong i Noreg 9. november. Målet er å bli ein viktig møtestad for alle
som bryr seg om rettferd i verda. >> Les meir (på kyrkja si intranettside.)

Mikkelsmesskonferanse i oktober
Dato for Mikkelsmesskonferansen er satt, 3.- 4. oktober. Fokus i år er rettet mot konfirmasjon og gravferd, som
kirkelige handlinger og folkelige høytider. Sett gjerne av dagene for stabssamling i Nidaros. >> Les mer (på
kirkens intranett)
___________________________________________________
• 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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