
 

    Nytt tiår, nye muligheter 

Godt nyttår på etterskudd, kjære lesere! Hvordan ser det nye året ut så langt? 

Ikke så ulikt fjoråret? Vi får i så fall håpe det er et gode. For NNK´s del startet 

det nye året trivelig og lovende, med en 20. dagsjul-fest på kafe Asylet på 

Grønland. Dette var en fest redaksjonen arrangerte til ære for alle våre frivillige 

tekstskribenter, i anledning «salmenummeret» vårt (NNK 6/19). Uten folk som 

dere blir det ikke noe NNK! Og vi har alltid bruk for nye skribenter. I delen 

«Aktuelt» finner dere Valborg Stenes «Ode til alle tekstgjennomgåere». Dere vil 

også finne Notto Thelles erfaringsbaserte refleksjoner over det å jobbe fram en 

tekstgjennomgang. Thelle er en av dem som har skrevet lengst for NNK, en 

trofast bidragsyter over adskillige tiår, og som bringer kontinuiteten med seg inn 

i et nytt tiår. I denne delen av NNK trykker vi også et korrespondansebrev fra 

festen skrevet av Ragnhild Opsahl, som tar pulsen på stemningen. 

På vei inn i et nytt tiår er det viktig å glede seg over lyspunktene i tilværelsen. 

Bildet er imidlertid oftest sammensatt. I magasin-delen trykker vi en artikkel av 

Anne Hege Grung som følger opp en sentral tematikk i flere av NNK’s 2019-

utgaver, nemlig ambivalensen i det multireligiøse og flerkulturelle samfunnet: 

på den ene siden mulighetene som situasjonen gir for dialog, overskridende 

fellesskap og horisontutvidelse, og på den andre siden usikkerhetsmomenter og 

politiske spenninger relatert til den økende kulturelle kompleksiteten. Sist år 

satte NNK blant annet søkelyset på høyreekstremes bruk av den kristne 

tradisjonen i sin identitetspolitikk overfor islam. På Det teologiske fakultet ble 

2020 innledet av foredraget «The Bible as a Text of Terror - Anders Behring 

Breivik and Right Wing Discourse on Religion» med Dr. Hannah Strømmen, 

bibelforsker fra universitetet i Chichester. Statskanalen NRK innleder 2020 med 

en ny serie om 22. juli, laget fra perspektivet 

til de som mange som hjalp til i kjølvannet av angrepet. Vi vet kirken var en av 

institusjonene som fikk gode skussmål for sin innsats i 2011, og i 2019 belyste 

NNK også hvordan kirkens dialogarbeid ble avgjørende da terroren igjen slo 

ned, i en liten moske på Skui. Vi trykket også en felles bønn utformet av Steinar 

Ims fra Mellomkirkelig Råd og Basim Ghozlan fra Muslimsk Dialognettverk, 

eksempler på brobygging og overskridende fellesskap. Kirken bringer ressurser 

inn i tiden som ligger foran, ressurser som ligger i budskapet, ritualene, sangen, 

den liturgiske rikdommen. Noe av det spesielle med slike uttrykk, er at de er 

skrevet inn i bestemte situasjoner som de overlever. De skaper ny mening, 

vokser, endres og virker inn i nye situasjoner. Vi trykker en slik ressurs, en 



bønn, opprinnelig skrevet for kvinner og barn i krig av Rosemarie Køhn, som 

fylte 80 år i 2019. Vi tar den med fra det ambivalente tiåret vi nettopp har forlatt, 

og den peker fremover i tiåret vi nå er trådt inn i. En liten tekst som kanskje kan 

skape ny mening og virke inn i tiden som ligger foran, bidra til vekst og endring, 

skape flere lyspunkter. NNK ønsker våre lesere et godt nytt tiår! 
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