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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, epostadresse) kan sendes til st362@kirken.no 

 

 

Takk for meg! 

Jeg er privilegert, i snart 40 år har kirken vært mitt arbeidssted, først lokalt, 

så regionalt og nå sentralt. Det er blitt en reise i reformer; Trosopplæring, 

liturgier, utvikling av det kirkelige demokrati frem til en selvstendig 

folkekirke, bevisstgjøring på kirkelig kultur og trosuttrykk, kort sagt en 

læringsreise. 

Sentralt i kirken skal vi utvikle liturgier, planer og programmer som skal 

leve lokalt. Det er Kirkemøtet som vedtar disse programmene, men det er 

vi som sekretariat som legger premissene for det de folkevalgte skal fatte 

vedtak om. Politikkutformingen er kirkepolitikernes ansvar, men de er 

overlatt til et sekretariats utrederkompetanse, slik sett hviler det et stort 

ansvar på oss. Og – når vedtak er fattet skal sakene implementeres. 

Føringen for alt vi gjør må være den felles målformulering som gjelder for 

de kirkelige råd; oppmerksomheten skal være henvendt på (…) alt som 

kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene. Liturgier og 

trosopplæring skal gi hjelp til liv og vekst i menighetene. Utvikling av lokale 

diakoni- og kirkemusikkplaner skal ikke være tidstyver, men hjelpemidler til 

å leve ut evangeliet i ord og handling, i musikk og lovsang. Også 
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kirkeordningen skal legge forholdene til rette så evangeliet kan lyde i 

menighetene. 

Kirkemøtet (KM) har siden etableringen i 1984 fattet vedtak i mange saker. 

Det som har gjort størst inntrykk på meg var vedtaket i 1997 hvor KM 

etablerte et forsoningsperspektiv på Den norske kirkes arbeid med samisk 

kirkeliv og det samiske folket, her sto erkjennelsen av kirkens medvirkning i 

fornorskningspolitikken og vilje til ny fremtid sentralt. Så er det flott at mitt 

siste KM nå i 2019 vedtok revidert strategiplan for Samisk kirkeliv – en plan 

som skal gi hjelp til at samisk kirkeliv skal få leve og utvikle seg som en 

nødvendig og likeverdig del av Den norske kirke. 

Om ikke lenge er tiden inne for å takke for meg, jeg går over i 

pensjonistenes rekker. Jeg vil minnes med glede alle flotte medarbeiderere 

jeg har fått møte på min veg, både rådsmedlemmer og ansatte. Takk for alt 

dere har gitt meg av utfordringer, omsorg, tillit og inspirasjon Og kanskje 

mest av alt, arbeidsglede. Jeg vet jeg vil savne Kirkens hus og 

medarbeiderne der. Jeg ønsker dere alle Guds velsignelse over liv og 

tjeneste. 

Gerd Karin Røsæg, assisterende direktør i Kirkerådet 

 Kyrkjemøte 2019 er unnagjort, og mellom anna vart ordning for 

hovudgudsteneste revidert, strategiplan for samisk kyrkjeliv vart 

vedteke og ein uttale om klima blei til i løpet av dagane i Trondheim. 

Les meir og sjå opptak frå samlingane her. 

 No kan du høyre lydklipp av den nye liturgiske musikken som kan 

nyttast i gudstenester; Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei frå 

allmenn hovudserie 2. Sjå og høyr her, på kyrkja.no. 

 Om ikke menigheten din har gjort det før, er det ikke for sent å bli 

med på feiringen av Skaperverkets dag eller lage Klimapilegrim-

arrangement lokalt. Få tips her, på Kirkebakken (kirkens intranett).  

 Er det feil informasjon om ditt prosti på Kirkebakken og kirken.no? 

Nå pågår en ryddekampanje for å rette opp i dette. Det er viktig at du 

melder feil her, på kalenderhendelse på Kirkebakken.  

 Mikkelsmesskonferanse er konferansen for alle som er med og 

skaper gudstjeneste. Tema i år, bokens år, er «Hør nå godt nytt». 

https://kirken.no/km2019
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kirkemusikk/liturgisk-musikk-og-salmesong/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/klimaressurser/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/kalender/kontaktinfo-om-prostier---aprilkampanje/


Konferansedagene er 25.-26. september, og du kan lese mer på 

kirken.no.  

 Årets konfirmantkampanje er godt i gang, alle 14-åringer får i disse 

dager målrettet informasjon på sosiale medier om kirkelig 

konfirmasjon. Nasjonal kampanje foregår på Snapchat, Instagram og 

Facebook, og filmer er selvfølgelig også tilgjengelige til lokal bruk. 

Finn det du trenger på Ressursbanken og maler til trykksaker til 

sosiale medier på trykksak.kirken.no.  

 Kirkevalg – husk frist 30. april for innlevering av listeforslag ved valg 

av menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet, og frist 5. mai for å godkjenne listeforslag og kunngjøre 

valglister, valgform og eventuelt supplerende nominasjon. Les mer 

på kirkevalg.no. 

 Det siste året har det blitt jobbet med å fornye og forbedre kirken.no 

til en hjemmeside som i større grad møter ønskene og behovene til 

brukerne av nettsiden. I tiden som kommer vil det sakte, men sikkert 

dukke opp ny funksjonalitet, nye sidetyper, enkle nye designgrep og 

målet er en bedre og enklere brukeropplevelse. Les mer om 

endringene og kommenter gjerne på Kirkebakken.  

___________________________________________________ 

•    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 
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