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Hva skjer i kirken nå rett over sommeren? Det er mye kirkevalg, men 

det er også planlegging av høsten med nye ressurser fra Kirkerådet, 

invitasjon til spennende samlinger og inspirasjon til 

gudstjenestefeiring der du bor. Les videre i e-posten du får her, klikk 

på lenkene, og du finner helt sikkert tips som gir deg glede i 

arbeidsdagen. 

Kirken vokser 

Kristendommen er på frammarsj i verden. I Afrika og Asia blir det stadig 

flere kristne, mens vi i Europa strever med synkende medlemstall. 

Kristendommen er ingen gammeldags og uaktuell religion, tvert imot - 

Guds kirke på jorda er full av liv og kraft. 

De fleste kristne i verden i dag bor i det såkalte globale sør. Den norske 

kirkes medlemmer utgjør om lag 0,2 % av de kristne i verden. Da gjør det 

godt å bli mint på at vi ikke er alene om å skape «mer himmel på jorda». 

Når vi er litt slitne her nord, kan vi hente kraften hos andre. 

I Norge er det drøyt 300 000 kristne som tilhører andre kirker enn vår, vi 

har nå har om lag 250 migrantkirker og menigheter. Vi blir mer fargerike og 

får et større mangfold av tradisjoner, kunst og kultur - men også av 

teologisk innsikt og erfaring.  

Men det er en viktig forskjell på kristne i Norge og de fleste kristne i verden. 

De er fattige, sett i forhold til oss. De strever med å skaffe familien mat og 



hus og gi ungene utdanning. Mange mangler demokrati og rettigheter, og 

de merker klimaendringene på kroppen.  

Vi utfordres til å synliggjøre hva nestekjærlighet og rettferdighet betyr i en 

verden hvor rikdommen er så ujevnt fordelt. Om ikke vi i Den norske kirke 

tar del i de fattiges kamp for en bedre hverdag, svikter vi oppdraget. Retter 

vi blikket ut fra oss selv - ser vi oppgaven som ligger klar for oss. Den er 

ikke større enn at vi klarer den med Guds hjelp og sammen med andre. 

Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør, Den norske 

kirke/generalsekretær, Mellomkirkelig råd 

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

men det koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes 

intranettløsning her. 

Kyrkjeval 

 Hugs at valfunksjonærar skal vere nøytrale og ikkje uttale seg på ein

måte som kan bli oppfatta som valagitasjon. >> Les meir på

Kyrkjebakken

 Er du usikker på kva utstyr du treng i vallokalet? >> Sjå oversikt her,

på kyrkjevalet.no

 Det er utarbeida rettleiing og skjema for prøving,

oppteljing og valoppgjer. >> Sjå meir her på kyrkjevalet.no

 Husk å fortelle om valget i kunngjøringene på søndag og ha oppslag

i og utenfor kirken og på nett med kandidater og tid og sted for valget

> Tips for medarbeidere på kirken.no

 Kyrkjerådet har utvida opningstid på telefon i valveka, du kan ringe

sentralbordet på telefon 23 08 12 00

o søndag 8. september kl 1200 – 2000

o mandag 9. september kl 0900 – 2300

o tysdag 10. september kl 0900 – 1800

o onsdag 11. september kl 0900 – 1800

Andre saker 
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 Kyrkjelydar og andre aktørar inviterast til å markere Global veke mot

moderne slaveri. Veka markerast 10-17/11. Millionar av menneske

rundt om i verda vert grovt utnytta i ulike former for moderne slaveri.

Gjennom Global veke kan ein løfte problemstillinga i dei ulike

arenaene i kyrkjelyden og saman utforske korleis bidra til ei meir

rettferdig og berekraftig verd, både lokalt og globalt. >> Les meir og

finn ressursar her

 Førstehjelp ved sorg skal prege allehelgen også i år. I Borg

bispedømme gjorde de seg mange nyttige erfaringer i fjor, og på en

samleside står det en rekke tips til hvordan kirken og

medmennesker kan være tilstede på en god måte for mennesker i

sorg. >> Les og bli inspirert på Borg bispedømmes side

 Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet verden

har. 26/9 markeres FNs internasjonale dag for total avskaffelse av

atomvåpen. Menigheter i Den norske kirke inviteres til å bli med og

markere dagen. >> Les mer på Kirkebakken

 Rettferdskonferansen og Trosopplæringskonferansen

= sant. Alle som vil være med å kjempe for en

mer rettferdig verden inviteres til å delta på Rettferdskonferansen i

Storsalen i Oslo, den 8/11. Tema for konferansen er økonomisk

ulikhet, klima og moderne slaveri. Det blir også en fagdag på VID

7/11, knyttet til Rettferdskonferansen. Siden disse følger rett etter

Trosopplæringskonferansen den 6/11, anbefaler vi å få med seg alle

tre dagene når man først er på reise. >> Les mer

om Rettferdskonferansen og Trosopplæringskonferansen

 Nå er hele Bibelen oversatt til nordsamisk, Biibbal ble lansert i

Kautokeino siste helga i august. Les mer om feiringen og prosjektet

her. >> Den norske kirkes nettside

 2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår, og siste

uka i oktober arrangeres samisk språkuke. Alle menigheter, både i

nord og i sør, oppfordres til å ha samiske innslag i gudstjenesten og

synliggjøre samisk språk denne uka. >> Les

mer om det på kirkens nettsider

 Lys våken t-skjorter kan gjenbrukes, og slik kan vi som kirke bidra til

å minske vårt klimaavtrykk. >> Les mer om forslaget og tenk

alternativt, på Kirkebakken
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 Flere til dåp er et helt sentralt mål for Den norske kirke. Nye videoer 
er nå laget for å få flere til å velge dåp, disse kan du se i nasjonale 
kampanjer, og de kan brukes lokalt og hentes i >> Ressursbanken.

 Alle enheter må forholde seg til sin digitale postkasse.

Dessverre gjør bare halvpartene av soknene og fellesrådene dette, 
og det kan få uheldige økonomiske og

omdømmemessige konsekvenser. >> Les mer på Kirkebakken

 Når nytt menighetsråd er på plass, vil mange ønske å

få håndbok som innføring i det nye arbeidet. Bestill innen 15/9, og du 
får bøkene gratis tilsendt. >> Lenke til KAs nettbutikk finner du her

 Har de ein god ide for rekruttering av nye medarbeidarar i kyrkja? Då 
kan de søkje om pengar til gode tiltak, frist for å søkje er 20/9.

> Les meir på kyrkja.no

 Neste år markerer Den norske kirke 150-års minnet for den første 
norske salmeboka, Landstads kirkesalmebog fra 1870. Hans 
salmebok har dype røtter og er høyst levende den dag i dag i den 
norske befolkningen. >> Få ideer og hjelp til lokal markering her på 
kirkens nettsider

 Hvem slipper til i det offentlige ordskiftet, og hvilke erfaringer får 
gyldighet? På Diakonikonferansen 24.-25. oktober handler det om 
stemmer for rettferdighet i det offentlige rom. >> Les mer her, på 
VIDs sider

 Alt for mange unge skader seg selv, andre har spiseforstyrrelser. 
Konfirmantledere møter disse ungdommene i sitt arbeid i kirken.

Nå ligger nye ressurser tilgjengelig for møte med det vanskelige. >> 
Se mer i Ressursbanken

 Mange barn har større eller mindre utfordringer eller 
funksjonsnedsettelser. Med enkle justeringer kan alle barn være med 

på aktiviteter og undervisningsopplegg. Søndagsskolen Norge har 
utviklet det nye opplegget, du finner det i >> Ressursbanken

For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender Kirkerådets 

kommunikasjonsavdeling dette månedlige nyhetsbrev. Opplysninger om 

nye mottakere av dette nyhetsbrevet (navn og e-postadresse) kan sendes 

til st362@kirken.no 
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• 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
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Kirkerådets kommunikasjonsavdeling 
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