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Det ser lyst ut 

Rett før påske begynte jeg i ny jobb i Kirkerådet.  

De siste dagene har jeg bidratt i skrivingen av årsrapport for Den norske 

kirke. I den forbindelse vil jeg gjerne si: Jeg er optimist på Den norske 

kirkes vegne. Akkurat nå har vi en del utfordringer: Snart ny lov for tros- og 

livssynssamfunn, uavklarte spørsmål knyttet til organisering av kirka og 

utfordringer med rekruttering til dåp, trosopplæring, konfirmasjon og kirkelig 

tjeneste.  

Dette kan være ganske krevende å stå i. Men på sikt ser ting veldig lyst ut. 

Ikke fordi vi akkurat nå kjenner alle løsningene, men fordi kirka er full av 

folk som brenner for at den skal bety noe for enkeltmennesker, for bygda 

eller bydelen, og for landet vårt.  

Når jeg tenker på kirketjeneren som akkurat nå låser opp til åpen kirke, på 

presten som går inn til dåpssamtale, på kirkemusikeren som starter 

korøvelsen og på alle andre som bidrar for kirka denne maidagen, er det 

umulig ikke å være optimist. Statistikk er viktig på sin måte, men kirke er vi 

først og fremst i møte med mennesker. Der bidrar kirka med tro, håp, 

mening og fellesskap.  
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Selvfølgelig ser det lyst ut for kirka, vi er jo et fantastisk lag! Og vi møter 

maidagene i lyset fra påskemorgen. 

Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag, Kirkerådet 

Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging. 

Kirkebakken er gratis, les mer her. 

 Kandidatar til kyrkjevalet skal no vere klare, malar til kunngjering ligg 

i >> www.trykksak.kirken.no. Hugs å registrere lokale opplysningar og 

godkjende vallister i valmodulen slik at informasjonen er rett på 

valkort og –brosjyrar som skal ut til veljarane i byrjinga av august. 

Sjekk også om supplerande nominasjon er aktuelt i ditt sokn, og 

korleis det skal gjennomførast >> Les meir på kyrkjevalet.no  

 Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 27.-28. mai i 

tilknytning til Samisk kirkelig valgmøte 2019. Tema for konferansen 

er vern av skaperverket. >> Les mer og meld deg på på kirken.no  

 Moderne slaveri er et omfattende problem som frarøver mennesker 

verden over grunnleggende rettigheter. Menigheter og andre aktører 

inviteres til å ta del i Global uke med tema moderne slaveri 10.-17. 

november >> Les mer på Kirkebakken (Kirkens intranett)  

 Bispemøtet lyser nå ut Olavstipend 2020 hvor årets hovedtema er 

Kirken i lokalsamfunnet. Søknadsfristen er 1. august, men ønsker du 

en tilbakemelding på din søknad fra en sakkynding før endelig 

søknadsfrist, må søknad/prosjektbeskrivelse sendes til Bispemøtet 

innen 1. juni. >> Les mer om Olavstipend og se hvordan du søker her  

 Mellom avmakt og håp - hva kan gjøres, og hvordan gjør vi det? I 

samarbeid med Oslo som europeisk miljøhovedstad, inviteres alle 

miljøengasjerte til en internasjonal konferanse for grønne menigheter 

25.-28. mai. Du kan melde deg på hele eller deler av konferansen 

>> På Kirkebakken: Europeisk konferanse for grønne menigheter  

 Husk satsingsperioden for Klimapilegrim 30. mai til 10. juni. Det er 

meldt inn en god del arrangementer allerede, men det er absolutt 

rom for flere. Kombiner gjerne med markering av Skaperverkets dag. 

Bli med å be, vandre og handle! >> Les mer om Klimapilegrim på 

Kirkebakken  
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 Sommarleir for unike menneske og Hel-konferanse for å bli betre på 

kyrkjeleg integreringsarbeid, det skjer i sommar og i november. >> 

Les meir om Camp UNIK på kirken.no  og Hel-konferansen  

 Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig 

initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten i Palestina og 

Israel. I Kirkeuka inviteres vi til å be for, opplyse om og være 

pådrivere for en rettferdig fred. I 2019 markeres Kirkeuka for fred i 

tidsrommet 15.-22. september >> Les mer på Kirkebakken om Kirkeuka 

for fred  

 SMM - Samarbeid menighet misjon fyller eit kvart århundre i år. Sett 

av ein gudsteneste i haust og lag feiring i din kyrkjelyd. Der finn du 

også ein artikkel til kyrkjebladet eller nettstadenen til kyrkjelyden. >> 

Les meir på Kirkebakken og planlegg feiring  

 Kirkerådets rekrutteringsprosjekt har som mål å få flere til å velge 

kirkelig utdannelse og jobb. Lurer du på hva de holder på med? >> 

Her på Kirkebakken får du noen svar   

 Ein god stab er ein stab som ser og får nye kreftar inn. Høyrer du til i 

ein slik stab, eller tenkjer du at de kan bli betre på dette? 

Rekrutteringsprosjektet er ute etter testarar for rekrutterande stab >> 

Les meir om dette på Kirkebakken  

 Trosopplæringskonferansen er i år 6. november, og tema er 

OPPDRAG KIRKE. Også i år er det spesialpris for de under 25. >> 

Les mer om tema og meld deg på 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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Du mottar denne meldingen fra NTB info Jeg ønsker ikke å motta saker fra denne 
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