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For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender 

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling et månedlig nyhetsbrev. 
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Hvordan havnet jeg her? 

Jeg husker jeg satt på gulvet i menighetssalen og skulle holde andakt for 

første gang. Jeg var 15 år, toppen.Gud vet (eller, har forhåpentligvis glemt) 

hva jeg skulle lire av meg den kvelden. Jeg pirka nervøst i fugen mellom 

gulvflisene, og hørte den første sangen tone ut. Så var det min tur. 

Jeg kan ikke huske hva jeg sa, eller hvordan det gikk. Men jeg vet at jeg 

fikk en ny sjanse. Mange faktisk. De ble til museskritt inn i presterollen, tett 

fulgt av voksne som turte å utfordre direkte: «Skal ikke du bli prest?» 

Drøye ti år etter, og ett teologistudium rikere, kunne jeg endelig svare klart 

på det spørsmålet. 

Forskning på rekruttering til kirkelig tjeneste viser at vi er mange som har 

lignende opplevelser. Nesten alle som blir rekruttert har fått ta del i de 

forskjellige profesjonenes praksiser, og samtidig blitt utfordret direkte. 

Ungdomsledere, venner, familie og ansatte er de mest betydningsfulle her. 

Det foregår lokalt, og i relasjon. Det er lange prosesser, men med konkrete 

utfordringer underveis. 
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Skal vi rekruttere godt krever det av oss som kirke at vi tør å la andre 

slippe til, unge som voksne. Og at de får være subjekter i kirkas arbeid, og 

ikke bare objekter. 

15 april er fristen for samordna opptak. Kjenner du en du kunne ha 

utfordret? At nettopp du gjør nettopp det kan bety mer enn du tror. 

Aleksander Garmann Gullaksen, prest og prosjektleder for Kirkerådets 

rekrutteringsprosjekt 

Følg rekrutteringsprosjektet på Instagram og les mer om prosjektet på 

kirkens nettsider.  

___________________________________________________ 

Kirkebakken er kirkelig ansattes intranett, kirken.no er siden for 

medlemmer. Innhold på kirken.no for medarbeidere vil derfor forsvinne. >> 

Les mer 

Vi er i startgropa på Bokåret 2019. Har menigheten din en god ide om et 

arrangement som setter boka i sentrum? Da kan du søke om midler fra 

Kirkerådet til gjennomføringen. >> Les mer 

Kyrkjemøtet vert halde i perioden 27. mars – 1. april i Trondheim. Mellom 

anna skal ein sjå på ordning for hovudgudstenesta og revidere strategiplan 

for samisk kyrkjeliv. Du kan sjå overføringar frå plenumssamlingar og lese 

oppdaterte saksdokument på kyrkja.no  

Bærekraftsboka er nå tilgjengelig, helt gratis. Her kan du lære mer om FNs 

bærekraftsmål og se hvordan vi som kirke kan være med på å oppfylle 

målene. Det blir streaming på Facebook fra frokostmøte onsdag 6. mars. 

>> Les mer om boka, hvordan du skaffer deg den og frokostmøtet her 

Konfirmasjonsdagen 2019 er markeringen av at trosopplæringsreformen 

har nådd konfirmasjonsalderen. >> Les mer og meld deg på feiringen 7. 

mai på vårt intranett Kirkebakken  
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Fasteaksjonsdagen er 9. april. Og alle som er opptatt av resultatet, får nå 

en gladnyhet – også Vipps er med i resultatene menigheten kan hente ned 

direkte fra nett. >> Les mer på Kirkebakken  

Vil du ha inspirasjon om forkynnelse i trosopplæringen? Podkasten Bibel 

og babbel har så langt lagt ut fem episoder, og omhandler sentrale tekster i 

kirkeåret eller tiltak i trosopplæringen. Flere episoder er underveis. >> Finn 

podkasten på Ressursbanken.no  

1. mai er frist for å søke om SMM-stipendet "Misjon i trosopplæringen". 50 

000 skal deles ut til ett eller flere prosjekter som kombinerer misjon med 

trosopplæring. >> Les mer på Kirkebakken 

Kyrkjevalet nærmar seg, og det vil kome fleire små filmsnuttar som har 

som mål å få folk til å stille til val. Takk til alle de som finn gode kandidatar 

til dei kyrkjelege råda, og til deg som stiller opp. >> Sjå den første filmen, 

om Gudmund, 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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