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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 

Høring om fremtidens kirke 

Kulturdepartementet har kommet med forslag til ny trossamfunnslov. Dette har vi sett frem til! Det ser ut til en 
god offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn i Norge videreføres og forbedres. Kulturdepartementet har 
klart å redusere tre lover til én og 41 kirkeparagrafer til ni. Det er godt gjort. 

Lovforslaget gir Kirkemøtet kompetanse til å tenke friere om ulike organisatoriske modeller som kan bidra til en 
mer hensiktsmessig kirkestruktur i fremtiden. Hverken kirkelig fellesråd, bispedømmeråd eller Kirkerådet foreslås 
som lovfestede organer, men det blir opp til Kirkemøtet å avgjøre hvilke organer som opptrer på vegne av soknet 
og for det nasjonale rettssubjektet. Dette innebærer at Stortinget heller ikke lenger skal bestemme hvilke 
oppgaver og ansvar de ulike organene skal ha. Også denne myndigheten legges til Kirkemøtet.   
 
Med dette blir kirkevalgene enda viktigere – hvem som sitter på Kirkemøtet og bestemmer får mer å si for alle 
oss som arbeider i kirken, deltar på gudstjenester og for alle medlemmer for øvrig. 

Kulturdepartementet har gitt frist til 31. desember 2017 for kommentar til 28 konkrete spørsmålsstillinger knyttet 
til lovforslaget. Kirkerådet vil oppfordre alle menighetsråd til å gjøre seg kjent med forslaget. De menighetsråd 
som vurderer å sende inn kommentarer til de konkrete lovforslagene, kan gjøre dette enkelt via regjeringens 
nettside. 

Vi håper vi så mange som mulig gjør seg kjent med høringen og deltar i den. Sammen skal vi være med på å 
forme fremtidens kirke! 

Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådets avdeling for kirkeordning  

___________________________________________________ 
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Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn ble presentert av departementet 28. september. Både 
menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd oppfordres til å avgi høringssvar. Les mer og delta i denne viktige 
høringen.   

Magasinet Dåpsløftet 

Dåpsløftet sendes om kort tid ut til alle menighetskontor og fellesråd. Magasinet er en ressurs for ansatte, og 
målet er å inspirere til at flere medlemmer velger dåp for barna sine. Årets utgave er den tredje i rekken, - her 
kan alle tre lastes ned.  Dersom du ikke får tilsendt heftet i løpet av oktober, gi beskjed til 
post.kirkeradet@kirken.no 

Lys våken 

Lys våken-helga nærmer seg, første søndag i adventstida er i år 3. desember. I Ressursbanken er det flere 
flunkende nye tema laget av Blå kors og Kirkens Nødhjelp, det er ressurser fra KFUK-KFUM og med samisk 
perspektiv fra osku.no, i tillegg til tekster og bilder fra Søndagsskolen Norge og menigheter. >> Les mer 

Ungdommens kirkemøte 

UKM (Ungdommens kirkemøte) blei avslutta i Tromsø 3. oktober. Oppmøte med unge frå heile landet var 
rekordstort, og tema var Brobygger. Vedtaka finn du her. >> Les meir  

Liturgiene for dåp og vigsel 

De nye liturgiene for dåp og vigsel er nå ferdig utformet og kan bestilles fra Eide forlag. Den liturgiske musikken 
vil foreligge høsten 2018. Les mer om de nye liturgiene og om den liturgiske musikken her. 

Reformasjonsgudstenestane 

Neste felles reformasjonsgudsteneste er søndag 15. oktober. I heile Noreg kan kyrkjelydar få høyre dei same 
tekstene under tema Frelsa er ikkje til sals. Finn det du treng til gudstenesta her. >> Les meir. 

TV-aksjonen 

TV-aksjonen går i år til UNICEF, og innsamlingsdagen er 22. oktober. Mange menigheter har tradisjon for å gi 
dagens offergave til aksjonen, og å oppfordre sine medlemmer til å gå med bøsse. Les mer på Kirkebakken 
(kirkens intranett) om aksjonen og hvordan du melder deg til tjeneste. 

Ressurser til menighetsblad 

Barnas side fra Søndagsskolen og ulike ressurser til menighetsblad finnes på intranettet Kirkebakken. Les mer 
og last ned det du trenger under Menighetsblad her https://intranett.kirken.no/nb/arbeidsstotte/ 

Kirkebakken skal fortsatt være gratis for alle ansatte. Nye priser for kirken.no-sider og kurs gjeldende fra 1. 
januar 2018, blir formidlet på epost og på Kirkebakken innen kort tid. 

___________________________________________________ 

•    Rundskriv fra Kirkerådet  
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•    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 
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