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For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender 

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling et månedlig nyhetsbrev. 

Opplysninger om nye mottakere av dette nyhetsbrevet (navn, stilling, 

arbeidssted, e-postadresse) kan sendes til st362@kirken.no 

 

 

Nytt fra Kirkebakkens andre juni-brev 

Mye informasjon skal ut før redaksjonen tar sommerferie i juli, derfor 

kommer dagens andre Nytt fra Kirkebakken ut her og nå. 

Husk at intranettet Kirkebakken er gratis for alle ansatte i kirken.  

 Førehandsstemminga til kyrkjevalet tar til 10. august. Før dette skal 

alle sokn kunngjere tid og stad for val på valdagen 9. september 

(eller valdagane for dei som har val søndagen også) og 

førehandsstemming. Sjå rettleiingar, mellom anna for planlegging av 

førehandsstemming på >> kyrja si nettside om val.  

 Kirken vil være synlig i det offentlige rom også i sommer. Som i fjor, 

vil kirken delta på det offisielle programmet på Olavsfest i Trondheim 

og ha eget kirkeskip i Arendal under Arendalsuka. Legg ferieturen 

om en eller begge byene og bli med på å synliggjøre kirken. Les mer 

på >> Kirkebakken (intranettet) om Olavsfest og >> Arendalsuka 

(også på Kirkebakken)  

 Mange spør når menigheten skal ha justert sin lokale grunnordning 

for hovedgudstjenesten. 1. søndag i adventstida 2020 er foreslått 

som frist. Saken behandles i Kirkerådet 13.-14. juni. >> Les mer på 

kirken.no om gudstjenestereformen   

mailto:st362@kirken.no
https://kirken.no/globalassets/kirkepartner/dokumenter/ebrev_priser_intranett_internett_oktober_2017.pdf
 https:/kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/for-medarbeidere/veiledninger/. 
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/olavsfest-2019/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/arendalsuka-2019/ 
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https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2019/juni/kr_39_0_18_gjennomf%C3%B8ring%20av%20gudstjenestereformen%20av%202019.pdf  


 Samisk kirkelig valgmøte er nå nominert, se lista over hvem som 

representerer samiske interesser her på >> Samisk kirkeråds side på 

kirken.no 

 Klimabevisste kirke-folk fra hele Europa var samlet i Oslo forrige 

helg, de krever handling i uttalelsen som ble skrevet denne helga. >> 

Les mer om den grønne mobiliseringen i Kirkebakken.   

 Ressursbanken er et innholdsrikt sted for alle som jobber med barn, 

unge, gudstjeneste og kommunikasjon. Men kan banken bli bedre? 

>> Delta i spørreundersøkelsen på ressursbanken.no 

___________________________________________________ 

•    Rundskriv fra Kirkerådet  

  

•    Aktuelle høringer i Kirkerådets regi  

  

•    E-brev 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 
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