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- november 2016

Magasinet Dåpsløftet #2
Flere i kirken tenker nytt om rekruttering til dåp. Våren 2015 sendte
Kirkerådet ut første utgave av magasinet «Dåpsløftet – inspirasjon til
arbeidet med dåp».
Vedlagt følger 13 eks. av andre utgave (5 eks. til prostene). Målgruppen er
medarbeidere i Den norske kirke og målet er å motivere til styrket
kommunikasjonen med foreldre og god tilrettelegging for dåp. Flere eks. av
heftet fås ved henvendelse til Kirkerådet.

Markering av Menneskerettighetssøndagen
I forbindelse med FNs menneskerettighetsdag 10. desember, har mange menigheter tradisjon for å
markere menneskerettighetssøndagen 2. søndag i advent. I desember 2016 er det 20 år siden
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble offisielt opprettet. Tema for
menneskerettighetssøndagen 4. desember 2016 er derfor «Retten til et liv uten vold».
Finn aktuelt ressursmateriell her: https://kirken.no/mkr

Markering av Samenes nasjonaldag
Samefolkets dag 6. februar (samenes nasjonaldag) er en kirkelig merkedag
med egne tekstrekker og egen kollektbønn. Den kirkelige markeringen
anbefales holdt på selve dagen, eller i tilknytning til gudstjenesten på
nærmest tilliggende søndag (5. februar i 2017). Vedlagt følger et
ressurshefte med forslag til hvordan menighetene kan markere den
samiske nasjonaldagen for barn og unge.
Se også gudstjenestemateriell her https://kirken.no/samisk

Fra Ungdommens kirkemøte 2016
Ungdommens kirkemøte (UKM) er et viktig møtepunkt og inspirasjonssted for engasjerte ungdom i
Den norske kirke. Hovedtemaet for UKM 2016 (i Oslo 30. september - 4. oktober) var "Nåde - gratis
og ikke til salgs". Protokollen viser til et engasjement som er av avgjørende betydning for Den
norske kirke og for enkeltmennesker. Alle vedtakene fra UKM finner du på kirken.no/ukm.

Nye liturgier og Salmeboken
Vedlagt ligger en brosjyre fra Kirkerådets liturgiske forlagspartner Eide forlag. Her gis oversikt over
ulike utgaver av liturgisamlingen, salmeboken og koralboken.
Oslo, 10. november 2016
Med vennlig hilsen
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