
Returadresse
Det teologiske fakultet
Postboks 1023 Blindern
0315 Oslo

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

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 etter skribenter for hele 2021.                    

Kontakt oss for mer informasjon!       

    9. søndag i treenighetstiden    19. søndag i treenighetstiden
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         Nytt norsk kirkeblad

Leder
1  Valborg Orset Stene og Marte Holm Simonsen 
 Magasin 
 Del 1. Livet som sommervikar
9  Hvilke rettigheter har du som sommervikarprest? Intervju med   
  Anna Grønvik, generalsekretær i Presteforeningen 
  Marte Holm Simonsen
13  Sommerens gravferder: samtale mellom     
  en gravferdskonsulent og en prest. Marte Holm Simonsen
21  Intervju med Nils Tore Enget, kantor i Vang menighet
  Marte Holm Simonsen
25  Hvem holder orden på kirkegården? Intervju med Bjørn Inge   
   Karlsen og Martin Framnes, gravplassarbeidere på Hamar 
  Marte Holm Simonsen
29   Svar en sommervikar: Hva gjør den mystiske kirkevergen?   
  Intervju med Daniel Flugstad, kirkeverge i Hamar 
  Marte Holm Simonsen
33  Samtale med førstegangs prestevikar Anne Guro Nesteby Grette   
  Marte Holm Simonsen
 Del 2. Sommeråpen kirke
39  Åpen kirke? Valborg Orset Stene
47  Sommeråpne kirker, selvoverskridelse og turistindustri 
  Halvard Johannessen
57  Pandemien åpner kirkens rom og folk kommer inn 
  Marit Skjeggestad
63  Shinto-porter, sommerminner og salmespeil 
  Synnøve Sakura Heggem
 Tekstgjennomganger
71  9. søndag i treenighetstiden. Ragnhild Bjørvik Opsahl
77  Olavsdagen / Olsok. Ólafur Hersir Arnaldsson
83  10. søndag i treenighetstiden. Vemund Blomkvist
91  11. sønsag i treenighetstiden. Einar Vannebo
97  12. søndag i treenighetstiden. Inger Lise Myhre Guttormsen
103 13. søndag i treenighetstiden. Halvor Moxnes
109 Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden. Margrete Kvalbein
113  15. søndag i treenighetstiden. Frøydis Indgjerdingen
119  16. søndag i treenighetstiden. Johannes Morken
127  17. søndag i treenighetstiden. Harald Frøvoll Torgauten
133  18. sundag i treeiningstida. Audun Opland 
141  Mikkelsmesse. Hugo Lundhaug
147  19. søndag i treenighetstiden. Arild Vøllestad
 Omtaler
155  Sammen er vi mer alene. Karoline Faber

    

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 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.

Redaksjon
Ansvarlig redaktør: Halvard Johannessen, halvard.johannessen@teologi.uio.no 
Redaksjonssekretær: Sigurd Hanserud. Redaksjon: Marte Holm Simonsen, 
Thomas Wagle, Ole Andreas Holen, Valborg Orset Stene, Karoline Faber, 
Marit Skjeggestad og Steinar Ims (permisjon). 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.


