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55    Minnedag. Marita Bjørke Ådland
61  22. søndag i treenighetstiden. Gaute Brækken
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71  Domssøndag / Kristi kongedag. Tor Berger Jørgensen
77  1. søndag i advendtstiden. Elisabeth Tveito Johnsen 
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Om bladet
Nytt norsk kirkeblad (NNK) er et folkekirkelig fagblad som kommer ut med 
normalt seks papirutgaver i året. Bladet henvender seg til prester, kirkelige ansatte 
og alle med interesse for kirke- og gudstjenesteliv. NNK viderefører tidsskriftet                                   
Teologi for menigheten, og inneholder : 
• Tekster med impulser til kreativ omgang med aktuelle prekentekster og                    

bevisst gudstjenestearbeid
• Magasindel med artikler om aktuelt kirkestoff
• Debatter 
• Bokomtaler

Abonnement
Ordinært: kr 350,– (student og honnør kr 250,–) og løper til det sies opp 
skriftlig. For spørsmål vedrørende faktura og abonnement, ta kontakt med                          
nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no

Annonsering
Annonser som ønskes rykket inn i bladet sendes som ferdige pdf- eller jpg-
dokumenter til redaksjonen. 
1/4 side: kr. 600,–   1/2 side: kr. 1 000,–   1/1 side: kr. 1 700,–

Informasjon til skribenter
NNK er ikke et vitenskapelig tidsskrift. Derfor ber vi om å unngå bruk av noter; 
kildehenvisninger og kommentarer bes inkludert i teksten; ikke mer enn to 
overskriftsnivåer i teksten. Vi trykker skribentenes navn, stilling/tittel og         
epost-adresse, og ber om at dette inkluderes øverst i teksten. 
     Redaksjonen mottar gjerne aktuelle tekster til publisering i bladet, i tillegg til de 
tekstene vi ber om redaksjonelt. 
     Manus leveres elektronisk til redaksjonens e-postadresse, nytt-norsk-
kirkeblad@teologi.uio.no. 
     Lengde: Artikkel 1300-2600 ord, tekstgjennomgang 900-1300 ord, andre 
innlegg maksimalt 1200 ord. 
     NNK er ikke et Open Access-tidsskrift. Det baserer seg på abonnement, men 
eldre utgaver av NNK tilgjengeliggjøres online etter embargotid.
     Redaksjonen foretar språkvask og korrektur av alle bidrag. Ved behov for    
større endringer i innsendte manus vil skribenten få beskjed og vi ønsker da en 
dialog og samarbeid om videre tekstbearbeiding.
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