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PRIORITY

Returadresse
Det teologiske fakultet
Postboks 1023 Blindern
0315 Oslo

Vil du være del av et landsomfattende dugnadsfellesskap
som tolker og kontekstualiserer kirkeårets tekster, til
nytte for ca. 500 prester? Ta kontakt med oss på
nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no
Send gjerne med noen stikkord hvis du har spesielle
teologiske interesser, eller f.eks. realkompetanse fra
andre yrker eller fagfelt, så vil vår redaksjonssekretær gi
deg oversikt over ledige kirkeårsdager som kan passe for
deg. Du trenger ikke forplikte deg til å skrive mer enn
én tekstgjennomgang om gangen.
Vi ser fortsatt etter skribenter for hele 2020
– perfekt hvis du liker å planlegge lang tid i forveien.
Kontakt oss for mer informasjon!

3. søndag i fastetiden

1. mai

1 – 2020 Inngangsnummer

Har du lyst til å skrive tekstgjennomganger
for Nytt norsk kirkeblad?

1

Inngangsnummer

Nytt norsk kirkeblad
Leder
1		 Halvard Johannessen
Magasin
5		 «Islam er Norges nest største religion. Hva føler du nå?»
Anne Hege Grung
11		 Rosemaries bønn. Rosemarie Køhn
Tekstgjennomganger
15		 3. søndag i fastetiden. Helge Asbjørn Staxrud
21		 Maria budskapsdag. Anne Berit Evang
27 		 4. søndag i fastetiden. Morten Erik Stenberg
33		 Palmesøndag. Bettina Eckbo
39		 Skjærtorsdag. Nils Jøran Riedl
47
Langfredag. Marta Axner Ims
51		 Påskenatt / Ottesang. Mathias Gillebo
55		 Påskedag. Marte Holm Simonsen
59		 2. påskedag. Halvor Moxnes
65		 2. søndag i påsketiden. Jørgen Seines
69		 3. søndag i påsketiden. Per Erik Stave Engdal
73		 1. mai. Andreas Alexander N-S Fosby
79		 130-årsjubileum for 1. mai i Norge. Tor B. Jørgensen
Aktuelt
85		 Korrespondansebrev fra Asylet. Ragnhild Bjørvik Opsahl
89		 Å arbeide med prekentekster. Notto R. Thelle
95		 Ode til alle tekstgjennomgåere. Valborg Orset Stene
Omtaler
99		 Helgen i grenseland. Arven fra Trifon av Petsjenga
		Thomas Arentzen

105

Folk på fakultetet
Henrik Ødegaard

Sola Literatura
111		 Miraklene i St. Fico. Leif Magne Helgesen
		

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 450,– (student og honnør kr 350,–) 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 jpgdokumenter 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-norskkirkeblad@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.
Redaksjon
Ansvarlig redaktør: Halvard Johannessen, halvard.johannessen@teologi.uio.no
Redaksjonssekretær: Marte Holm Simonsen. Redaksjon: Steinar Ims, Thomas
Wagle, Ole Andreas Holen og Valborg Orset Stene. Setter: Lars Ulrik Lange.
Kontakt
Nytt norsk kirkeblad utgis av Det teologiske fakultet, UiO.
E-postadresse: nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no,
Hjemmeside: https://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/
Adresse: NNK, Det teologiske fakultet, Pb. 1023 Blindern, 0315 Oslo.

