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"Nytt fra Kirkebakken" er en månedlig informasjonsending til alle kirkelige medarbeidere. 
Formålet er å nå ut til kirkelige medarbeidere med nødvendig og viktig informasjon fra Kirkerådet 
og de øvrige nasjonale organene i Den norske kirke. Kirkerådets kommunikasjonsavdeling har 
det redaksjonelle ansvaret for nyhetsbrevet. Dette er første utgave. 

Innholdet i nyhetsbrevet Nytt fra Kirkebakken skal informere om ulike sider ved kirkens nasjonale virksomhet, og 
som det er viktig at kirkens medarbeidere får innblikk i. Kirkebakken (kirkens intranett - 
https://intranett.kirken.no/) er hovedkanalen for kommunikasjon for kirkens medarbeidere. Det er noen som 
fortsatt ikke har lesetilgang, og i påvente av dette kommer i orden, sender vi ut dette nyhetsbrevet. 

Denne høsten er Den norske kirke opptatt av Reformasjonsjubileet i 2017. «Nåde» er markeringens hovedord. 
Det vil prege både de fire temagudstjenestene i mange av landets kirker og hovedmarkeringene «Luther sang og 
glede» i Konserthuset i Oslo 29. oktober og festgudstjenesten i Nidarosdomen på selve reformasjonsdagen 31. 
oktober. Vi gleder oss over at mange av dere er involvert i ulike lokale og regionale markeringer, og håper 
mange vil delta enten i Oslo eller Trondheim. 

Jens-Petter Johnsen, Kirkerådsdirektør 

 
Kva skil Kyrkjebakken/Kirkebakken frå kyrkja.no? 

Alt som skal vere tilgjengeleg for publikum ligg på kyrkja.no. På Kyrkjebakken/Kirkebakken ligg stoff retta mot dei 
tilsette, frivillige og tillitsvalde. 

Kirkebakken – intranettet for alle ansatte i Den norske kirke – er nå 
gratis for alle. 

Lesetilgang, altså mulighet til å lese alle nyheter, tilgang til ressurser som HMS-håndbøker, oversikt over alle 
ansatte i kirken, veiledninger – er kostnadsfritt for alle.  
Mes mer om dette på kirken.no (pdf) og på Kirkebakken (https://intranett.kirken.no/)  
  

https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=8556475
https://intranett.kirken.no/
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/ebrev/om_kirkebakken_juni_17.pdf
https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finn-enheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/gratis-lesetilgang-for-alle
https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=8556475


Reformasjonsgudstjenester 

I høst feires reformasjonsgudstjenester i alle landets kirker samtidig. Første gudstjeneste er 27. august, 
bakgrunn og ressursmateriale til gudstjenestene ligger her.   
Vi ønsker også å minne om konserten Luther sang og glede i Oslo konserthus 29. oktober og den store 
gudstjenestemarkeringen i Nidarosdomen på reformasjonsdagen 31. oktober. Les mer om arrangementene her 
 

Konferanser om trusopplæring og mikkelsmess 2017 

Hugs Trusopplæringskonferansen tysdag 17. oktober. I år er tema Nåde, og konferansen finn stad på The Qube 
på Gardermoen. Meir informasjon og påmeldingslenke finn du her. 

Mikkelsmesskonferansen skjer i Trondheim 27.-29. september, i år er den for fyrste gong delt i to. Tema er "Nå 
fryd deg, kristne menighet". Meir informasjon på meldingslenke her. 

 
Menighetens arbeid for flyktninger 

Kirkerådet ønsker å kartlegge menigheters arbeid for og med flyktninger. Alle menigheter oppfordres til å svare, 
også de som ikke har kommet i gang med dette arbeidet. Undersøkelsen finner du her. 

 
Undersøking om samisk i kyrkjelyder 

Samisk kyrkjeråd ber alle kyrkjelydar svare på undersøking om strategiplan for samisk kyrkjeliv. Undersøkinga 
finn du her. 

 
Forsøk med alternativ arbeidsgjevarorganisering 

I samband med handsaminga av saka Veivalg for fremtidig kirkeordning (i 2016) avgjorde Kyrkjemøtet at det 
skulle opnast for forsøk med alternativ arbeidsgjevarorganisering. Ramma for slike forsøk vart vidare presisert i 
ei eiga sak i Kyrkjemøtet i år. Sjå Rundskriv nr. 1-2017 frå Kyrkjerådet  

Kirkens visuelle uttrykk 

Den norske kirkes grafiske stil - både på nett og på trykk - er ikke alltid gjenkjennelig fra menighet til menighet. 
Riktig bruk av felles logo bidrar til felles identitet og tilhørighet. Mer om Den norske kirkes våpenskjold 
(«Olavsmerket») her. 
På nettsiden http://trykksak.kirken.no kan man (helt gratis) opprette sin egen brukerprofil og lage grafiske filer 
med Den norske kirkes våpenskjold i korrekte størrelsesforhold, fonter og farger. Her er også ferdig utformete 
maler når menigheten skal sende ut invitasjon til for eksempel Førsteklasses og Babysang. 

  
Sosiale medier 

Kirken er i sosiale medier, sentralt og lokalt. Sentralt finner du Den norske kirke på 
https://www.facebook.com/dennorskekirke 

https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/temagudstjenester-hosten-2017
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/arrangementer
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/arrangementer
http://trosopplaringskonferansen.no/
https://kirken.no/mikkelsmesskonferansen
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/diakoni-og-samfunnsansvar/flyktninger-innvandring-og-integrering/kartlegging
https://kirken.no/samiskstrategiplan-evaluering
https://kirken.no/samiskstrategiplan-evaluering
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/design/olavsmerket
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/design/olavsmerket
http://trykksak.kirken.no/
https://www.facebook.com/dennorskekirke


https://www.facebook.com/kristingunleiksrudraaum  
https://www.instagram.com/den_norske_kirke  
https://twitter.com/kirken  
Bruk gjerne veggposter og bilder derfra, og del i egne kanaler. 

___________________________________________________ 

• Du kjenner kanskje medarbeidere som ikke mottar denne eposten. Opplysninger om nye mottakere av 
det månedlige nyhetsbrevet (navn, stilling, arbeidssted, epostadresse)  kan sendes til gw376@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 

    
 

https://kirken.no/visjon     
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