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Gratulerer med valget og tusen takk!  

Over hele landet har det vært lagt ned mange arbeidstimer i å arrangere årets kirkevalg.   

Tusen takk til alle ansatte, folkevalgte og frivillige som har stått på for at valget kunne avvikles med 
kvalitet, som et fritt og hemmelig valg. Dere har gjort en kjempejobb!  

Er det verdt alle pengene og all arbeidsinnsatsen? Demokrati måles ikke i penger. Muligheten for 
medbestemmelse for alle medlemmer i kirken, er en viktig verdi i en landsdekkende og demokratisk 
folkekirke. Å stemme er å vise engasjement og «tommel opp» for kirka. Å legge til rette for at dette 
kan skje, er en svært viktig oppgave. Vi har 3,1 mill stemmeberettigede. Hvis alles medbestemmelse 
skal være reell, må kirkevalget skje med profesjonalitet og kvalitet i alle ledd. Det har dere bidratt til!  

Nå skal kirkevalget vurderes og evalueres før Kirkerådet allerede neste år begynner å tenke på 
valgordning og gjennomføring om fire år. Det vil alltid være rom for forbedring. Og også forenkling. 
Men kirkevalg vil uansett kreve ressurser på alle nivå i kirken også neste gang. Det er et hedersarbeid 
for å sikre at alle medlemmer kan vise sitt engasjement gjennom sin stemmeseddel.   

Og til dere som nå er valgt inn i Kirkemøtet: Gratulerer med valget, jeg gleder meg til å samarbeide 
med dere.  

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet   

___________________________________________________ 

 

• Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging - men det koster 
ingen ting. Les mer om Den norske kirkes intranettløsning her. 

 
Nyvald Kyrkjemøte 
Kyrkjemøtet for dei neste fire åra er no klart. Her kan du laste ned eit bildeoppsett med dei nyvalde 
ikkje-tilsette (leke), prestar og kyrkjeleg tilsette og andre på Kyrkjemøtet. https://kirken.no/nb-NO/om-
kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/om-kirkemotet/kirkemotets-medlemmer/   
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Oppdatering av Enhetsregisteret 
I forbindelse med gjennomføringen av kirkevalget, kom det fram at kontaktinformasjon for mange sokn 
og fellesråd ikke er oppdatert i Enhetsregisteret. Dette må gjøres av enhetene selv, og på intranettet 
er en artikkel som viser hvordan - https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-
enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/soknene-ma-ta-ansvar-for-oppdatert-
kontaktinformasjon-i-enhetsregisteret/   

 

Manglar i manntalet 
På valtinga under kyrkjevalet blei ein del personar ført manuelt inn i manntalet, då dei ikkje sto oppført 
på valdagen. Det er særs viktig at desse personane også blir tekne inn i det elektroniske 
medlemsregisteret dersom det er rett at dei er medlem. https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-
organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/manntallsretting/   

 

Ungdomsdemokratiet 
Kva er ungdomsdemokrati i kyrkja? No er det laga ein kort animasjonsfilm som på ein enkel måte 
fortel korleis dei unge kan og bør påverke kyrkja si. Sjå den og vis den fram. Her er videoen 
https://www.youtube.com/watch?v=6wlrxJrCJe8 og her på Kyrkjebakken kan du lese meir om korleis 
de kan nytta filmen https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-
enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/film-om-ungdomsdemokrati/   

 

Åpne kirker Allehelgen 
Klarer vi sammen å få åpne kirker over hele landet Allehelgen? Utfordringen har gått ut til proster og 
diakoner om å fortsette det gode arbeidet med åpne dører, eller å åpne de for første gang i årets 
allehelgen. Les mer på Kirkebakken og bli med https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-
organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/apen-kirke-allehelgen/   

 

Bildebank 
Mangler du gode bilder til et oppslag på nett eller til en invitasjon fra kirken? Kirkens eget bildearkiv er 
gratis og tilgjengelig for alle på Kirkepartners skrivebord. Les sak på intranettet Kirkebakken 
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-
enheter/kirkepartner/aktuelt/billedarkiv/   

 

Ulovleg bildebruk 
Fleire kyrkja.no-nettstader har stole bilde dei har funne på nett. Dette er sjølvsagt ikkje tillatt, og NTB 
Scanpix som sel bruk av bilder, vil ha slutt på praksisen. Les meir om korleis du kan kjøpe bilder 
lovleg og unngå eit høgt gebyr etter ulovleg bruk. https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-
organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/er-du-en-bildetyv/   

 

Avlevering til Statsarkivet 
Er håndtering av eldre arkiver, og avlevering til Statsarkivet, en dårlig samvittighet i din enhet? Nå 
kommer erfaringer fra utvalgte fellesråd i Nidaros andre enheter til gode. Les mer på 
Kirkebakkenhttps://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-
enheter/kirkepartner/aktuelt/arkivavleveringsprosjekt/   
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Fellesavtale med Vipps 
Vipps er en fin løsning for enkel og god ofring i menighetene. En ny fellesavtale med blant annet 
lavere gebyrer og enklere oppfølging av givere gjør løsningen enda mer attraktiv for Kirke-Norge. 
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-
nasjonalt/aktuelt/vipps-avtale/   

 

Nye filmer om dåp 
Nye filmer om dåp ligger klare til bruk i Ressursbanken: 
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2017/dap/#na  
Les mer om historiene som formidles og tips til bruk på kirkens intranett 
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-
nasjonalt/aktuelt/nye-dapsfilmer/  

 

Moderne slaveri 
Moderne slaveri en av vår tids største eksempler på global urettferdighet og rammer anslagsvis over 
40 millioner mennesker på verdensbasis. Heldigvis finnes det ting man kan gjøre i kampen mot 
moderne slaveri. Vær med i kampen mot moderne slaveri 

 

TV-aksjonen 
20. oktober arrangeres TV-aksjonen 2019.  I år går inntektene til CARE og deres arbeid med kvinner i 
sårbare områder. Ta gjerne med CARE og arbeidet de gjør i søndagens forbønn og ta godt imot 
bøssebærerne når de kommer TV-aksjonen 2019  

 

Grønn pris 
Har din menighet gjort en ekstra innsats på det grønne feltet? Eller kjenner du til en menighet som har 
gjort et miljøtiltak utenom det vanlige? Nå kan grønne menigheter og andre grønne tiltak vinne en 
europeisk pris for innsatsen. Grønn pris  
____________________________________ 

•    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   
 ___________________________________________________ 
 
 

 

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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