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Vi håper alle er i gang med tilnærmingen til et mer normalt menighetsliv og 

en god arbeidshverdag. Det du leser nå, er siste Nytt fra Kirkebakken før 

sommeren. Følg med på kirken.no, Kirkebakken og i sosiale medier 

framover, det er lagt mange planer for en synlig kirke også i ukene som 

ligger foran oss. 

 

 

Helsing frå preses Olav 

Kjære medarbeidarar! 

Det er ei stor glede for meg igjen å verte ein av dykk, og snakke om og til «mi 

kyrkje» innanfrå. Eg kjenner meg velkomen, og ser fram til samarbeid med 

alle. Takk for helsingar og forbøn. Eg håpar de held fram med å be, og at vi 



kan stå saman i dei flotte og utfordrande oppgåvene vi har å vere kyrkje i 

Noreg i denne tida. 

No er det pandemi og pinse. Det er litt av en samanheng. Pandemien sprer 

seg, og vi gjer det vi kan for å forhindre det. Evangeliet skulle spreiast til alle 

folk på alle språk. Det er for alle. No er vi ramma av noko som er spreidd til så 

godt som alle folk. Eit virus. Med det kjem angst, sjukdom, einsemd, 

økonomiske problem, og mykje meir. 

Det vekkjer oss også til innsats og kreativitet. Det vert fleire og litt andre 

oppgåver for oss som kyrkje. Mange ser til oss og spør kva vi har å gje. Det 

er ikkje minst vårt nærvær, våre teikn på omsorg og omtanke, våre kyrkjelege 

handlingar og gudstenester, våre tekstar og våre sangar, og mykje meir som 

gir menneske teikn på at vi trur på vår visjon: «Meir himmel på jord!» 

Olav Fykse Tveit, preses 

Juni-saker 

Rekruttér i sommer  

Rekruttering av morgendagens kollega er alle ansattes oppdrag - til framtidig 

glede. Kirken trenger diakoner, kantorer, kateketer og prester, i tillegg til 

administrativt og økonomisk ansatte i fellesråd. Les mer på kirkens eget 

nettsted om rekruttering, jobbikirken.no   

Sommerkirken 

I sommer kommer mange nordmenn til å feriere i eget land. Da er det viktig at 

også kirker i by og land er synlige for turistene, derfor lanseres sommerkirken.no. 

Les mer på Kirkebakken. 

Webinarserie om digitale mediar   

Onsdag 27.mai starta den nye webinarserien om digitale mediar. Dette 

første webinaret handla overordna om det å vere kyrkje på nett, og i dei neste 

episodane går vi djupare inn på spesifikke verktøy og kanalar for digital 

kommunikasjon. Du kan sjå opptak av onsdagens webinar på denne sida.Her 

kjem også lenkje til neste vekes webinar om «Stabssamarbeid, leiing og 

grunnleggjande strategi». Lenkja leggjast i kalenderhendinga som du finn på 

høgre side.Få meir informasjon om dei neste webinara her. 

https://kirken.no/nb-no/jobbikirken/
https://kirken.no/nb-no/jobbikirken/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/sommerkirken/
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/sommerkirken/
https://dennorskekirke.sharepoint.com/sites/Kommunikasjon
https://dennorskekirke.sharepoint.com/sites/Kommunikasjon
https://dennorskekirke.sharepoint.com/sites/Kommunikasjon
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/webinarserie-om-digitale-medier/


Webinarserie i kyrkjefag  

Kyrkjefag har ei seriewebinar på torsdager framover. Tema som kjem opp er 

mellom anna religionsdialog i kyrkjelyden, arbeid med lokal grunnordning og 

bibelundervisning i kyrkje og skole. Les meir på intranettet Kyrkjebakken.   

Alle webinara om både digitale mediar og kyrkjefag ligg tilgjengeleg i 

ressursbanken.no 

Webinar om mobbing  

Har du gått glipp av webinaret om mobbing: 19. mai arrangerte Norges 

Kristne Råd og Kirkerådet et webinar om mobbing i kirken. Et opptak av 

hele webinaret ligger nå i ressursbanken.   

Webinar om trygge rom for barn og unge  

Trygge rom for barn og unge i kirken. Den 9. juni arrangerer Kirkerådet 

sammen med Norges Kristne Råd et webinar om spørsmål rundt avvergeplikt, 

rutiner, varsling og taushetsplikt. Mer informasjon og påmelding finner du på 

Facebook.   

Smittevern i kyrkja  

Smittevernrettleiarar for gudstenester, kyrkjelege arrangement, samlingar og 

møte med folk ligg samla her, på kyrkja.no. 

Strømming og musikk  

TONO-amnestiet, der menigheter ikke må betale for bruk av musikk i 

forbindelse med strømming av gudstjenester, opphører 30. juni. Husk at alt 

skal rapporteres inn i korona-skjema og at det som er strømmet ikke skal 

slettes, men utløpe. Les mer om avtalen med Tono her. Her, på intranettet, 

er bruksanvisning for hvordan du lar innslagene utløpe i stedet for å slette.   

Bruk av kalenderen på heimesida   

I spesielle tider er det ekstra viktig å informere godt. Ein viktig og enkel måte 

å gjere det på er å bruke kalenderen på heimesida godt, og gjere den lett 

tilgjengeleg for besøkjande på sida. Om du treng ei oppfrisking på korleis du 

legg inn hendingar i kalenderen, og korleis du legg kalenderblokk på 

startsida, kan du sjå denne artikkelen.   
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Allehelgen i Teams – for alle  

Årets allehelgen er noen måneder unna, men planleggingen er allerede i 

gang. Også i år ønsker vi åpne kirker over hele landet, utdeling av lys, bruk 

av Førstehjelp ved sorg-materiellet og diakonalt fokus denne høsthelga. Hold 

deg oppdatert og bli med i det åpne Teams-rommet Allehelgen (Kirkerådet). 

Husk at alle ansatte i kirken får Teams gratis, les artikkel på Kirkepartners 

hjemmeside. 

Dåp for alle - alltid 

Dåp for liten eller stor, hverdag eller søndag - det er budskapet i ny 

dåpskampanje. Finn nye illustrasjoner i Ressursbanken og les om kampanjen på 

Kirkebakken. 

TikTok og Snap for konfirmantene 

Konfirmanter er ofte storbrukere på andre sosiale mediekanaler enn foreldre, 

årets konfirmantkampanje – for 06-kullet, er derfor på TikTok og Snap. Les 

mer om dette på Kirkebakken.  

Kirkelig organisering  

Arbeidet med kirkelig organisering måtte justeres noe med korona og 

smittevernbegrensninger. Innspillsmøter over hele landetkommer over 

sommeren, les mer på Kirkebakken.   

Global solidaritet  

En global solidaritetsaksjon er satt i gang for å få inn midler til søsterkirker i 

land som er hardt rammet av dårlig styring og svak økonomi. Les mer om 

aksjonen på kirken.no.  

Kyrkjemøte i oktober  

Kyrkjemøtet bleiikkje avholdt i april slik det var planlagt. Men no er det 

bestemt at det blir kyrkjemøte, om enn i forkorta og forenkla utgave, i oktober. 

Les meir på Kyrkjebakken.  

Global uke 2020 

Gjennom Global uke inviteres menigheter til å stå sammen i kampen mot 

moderne slaveri. Global uke markeres 8.-15.november 2020, du kan lese mer 

om det her. 
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Felles møte for alle ansatte 

Alle ansatte i trossamfunnet inviteres til YouTube-møte torsdag 11. juni kl 09-

10. Tema er blant annet hva som skjer i kirken i sommer, og hvilke ressurser 

som er tilgjengelige for å være en god sommerkirke lokalt. Preses Olav Fykse 

Tveit, direktør Ingrid Vad Nilsen og direktør Marit Halvorsen Hougsnæs 

deltar. Møtet finner du på kirken.no/korona  

--- 

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

koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes intranettløsning her. 

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 

___________________________________________________ 

•    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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