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For å bedre 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

Mennesker er viktig
Disse dagene er det titusener 14- og 15-åringer som enten melder seg til konfirmasjonsundervisning eller står til
konfirmasjon. Vi tror kirken har noe viktig å si til unge mennesker. Vi tror på menneskers uendelige verdi. Vi tror
at enkeltmenneskers bidrag for samfunnet er viktig. Vi tror på tilgivelse og håp for mennesker. Vi tror at Jesus
viser oss hvem Gud er.
Det er flott å se alle som bidrar til at konfirmasjonstiden blir en viktig tid. Unge mennesker får viktig kunnskap og
gode erfaringer med den kirken de hører til i. Kunnskap om den troen er en kjerneoppgave i en luthersk kirke.
Svært mange av kirkens ansatte bidrar til dette viktige arbeidet. Mer enn 37000 unge ble konfirmert i 2016.
Konfirmasjonen gir også nærkontakt med nær 75 000 foreldre og minst like mange søsken. Det er omtrent en
halv million mennesker på konfirmasjonsgudstjenestene.
Slikt blir det folkekirke av.
Godt jobba!
Paul Erik Wirgenes, direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling

___________________________________________________

Bildearkiv
Kirkerådet tilbyr nå gratis bildearkiv til alle som er på Kirkepartners IKT-plattform. Her er over 3000 bilder med en
rekke motiv som kan brukes – kostnadsfritt – til websider, annonser og materiell.
>> Klikk her (for deg som er på plattformen til Kirkepartner IKT)

Invitere til dåp
Hvordan invitere til dåp når fødselsmeldingene fra folkeregisteret uteblir? Løsningen finnes i medlemsregisteret.
Opplysninger om nyfødte «som anses å høre inn under Den norske kirke» (der en eller begge foreldre er
medlem), kan enkelt hentes ut fra Den norske kirkes medlemsregister. På Kirkebakken er det lagt ut både
en Aktuelt-sak og en Arbeidsstøtte-sak med mer utfyllende informasjon
Veiledningen er også lagt på hovedsiden for Den norske kirkes medlemsregister (register.kirken.no)

Høringer
Kirkerådets egne høringer og Kirkerådets høringssvar på andres høringer ligger på henholdsvis
https://kirken.no/hoeringer og https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/horingsuttalelser/

Kartlegging av menighetenes tilbud til flyktninger
Husk å delta i kartlegging av menighetenes tilbud til flyktninger. Det tar bare noen få minutter, og kan gjøres med
det samme. Fullfør skjema selv om spørsmålene ikke passer helt, og bruk åpne felt til å forklare. Det er viktig at
også menigheter uten tilbud svarer.
>> Her finner du spørreskjemaet

Kirkeuka for fred
Kirkeuka for fred markeres 24. september -1. oktober.
>> Her finner du byggeklosser til å markere uka lokalt.
___________________________________________________
Ønsker du tilgang til Kirkebakken og/eller Kirkepartners IKT-plattform?
Les mer her
___________________________________________________
•

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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