
  Å være kirke når kirkebygget stenger 
 

Den nasjonale nedstengningen 12. mars utløste en rekke dilemmaer og 

utfordringer som måtte håndteres. Noen var heldigvis overfladiske. 

Andre var vanskelige, og noen valg virker nærmest umulige – skal 

man nekte folk gravferd for sine nærmeste eller skal vi risikere 

smittespredning? Pest eller kolera, omkostningene er uansett store. I 

andre tilfeller reises ikke tydeligere dilemmaer, bare utfordringer det 

ikke finnes noen selvsagte svar på. Som hvordan bevares menighetens 

fellesskap når menigheten ikke kan samles? Eller hvordan skal 

tjenesten med ord og sakrament ivaretas når alle gudstjenester 

avlyses? 

 

Smittevernstiltakene som sørget for landets mest omfattende 

nedstengning i fredstid, ble startskudd for en overraskende kirkelig 

kreativitet. Enkelte prester gikk online allerede samme kveld, mange 

kom etter, læringskurven var bratt, eksperimentering med nye måter å 

være kirke på tvang seg fram. I denne utgaven av NNK setter vi 

søkelys på ulike aktørers personlige erfaringer og refleksjoner i dette 

arbeidet. Hvordan ble 12. mars opplevd i kirker i Groruddalen, 

Sarpsborg, Nordland, Bærum og Spania? Hvilke utfordringer sto man 

overfor og hvordan valgte man å gripe dem an? Hvordan ble 

nedstengningen håndtert av Den norske kirke sentralt? Hvilke 

lærdommer har man høstet så langt, og hvilke spørsmål stiller man seg 

i fortsettelsen av en krise som trolig vil vedvare i opptil flere år? 

Hvilke faglige perspektiver kan hjelpe oss å forstå bedre det som nå 

skjer? 

 

Vi har delt magasinet i fire deler. Første del tar oss inn i noen av de 

første lokale erfaringene av å «gå online» etter nedstengningen, fra 

improviserte Facebook-andakter samme kveld, via strømming av 

gudstjenester og ungdomsarbeid på digitale plattformer, til den første 

nasjonale overføringen fra Oslo Domkirke 13.mars. 

Del to overtar med å beskrive den samme overføringen fra Domkirken 

som et ledd i de sentralkirkelige organenes håndtering av krisen. Her 

får vi innblikk i hvordan Kirkerådets kommunikasjonsavdeling og 

Bispemøtet jobbet fram nasjonale strategier, hvor digitalisering var et 



viktig ledd. Et annet ledd var kraftig innskjerpede retningslinjer for 

kirkens fysiske ritualer. Gravferd, dåp og vigsel kan ikke skje i Teams. 

 

Del tre tar oss med inn i noen av de fysiske, men sterkt endrede, 

rituelle rommene; en kiste som velsignes på en parkeringsplass, en 

vigsel av noen man aldri før har møtt, en dåp utført på to meters 

avstand. Hva kan slike erfaringer fortelle oss om ritualenes betydning, 

om betydningen av fysiske fellesskap? 

 

Del fire byr på overordnede og faglige perspektiver. Hva skjer når 

kirken går online, sett ut fra liturgiske og ritualteoretiske perspektiver? 

Det er ikke første gang Den norske kirke rammes av en pandemi. 

Hvordan håndterte menigheter i Den norske kirke Spanskesyken for 

hundre år siden, en pandemi som tok anslagsvis femti millioner 

menneskeliv på verdensbasis? Et annet aspekt som løftes fram er 

bispemøtets anbefalte gjeninnføring av helgeringing. Hva er det med 

kirkeklokkene som gjør dem aktuelle akkurat nå? Etter noen 

erfaringsbaserte betraktninger rundt hva koronapandemien kan si om 

menneskeverd, vår hang til å kategorisere andre og om menneskelig 

sårbarhet, rundes det hele av med noen friere refleksjoner rundt den 

teologisk mangslungne etymologien bak ordet «corona». 

 

Selv om kirkene så smått har åpnet er vi fortsatt underlagt sosial 

distansering. Paradoksalt nok vil den sosiale distanseringen trolig bli 

det viktigste kollektive referansepunktet som dette året bød på for oss 

som folk og kirke. C.S. Lewis sa som kjent: «Vi leser for å vite at vi 

ikke er alene». Vi håper denne utgaven av NNK kan bidra til 

gjenkjennelse, erfaringsdeling, felles lærdom og refleksjon på tvers av 

hjemmekontorer og kohorter, mens kirken venter på å komme 

sammen igjen som før, noen erfaringer rikere. 
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