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Et moderne språk for gamle trossannheter 
– finnes det?

Stiftsdager i Bjørgvin

Ingeborg Dybvig

kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet



• Fysisk kirke vs digital kirke

• Hvordan forholder vi oss til våre medlemmer?

• Hvordan kommuniserer vi med dem?



«Som epler av gull i skåler av sølv er ord 
som blir talt i rett tid»

Om kirkens bruk av ethosappeller

for å bygge troverdighet

Komparativ analyse av tekst og 

disposisjon på velkomstsider og 

dåpssider på svenskakyrkan.se og 

folkekirken.dk

Masteroppgave i retorikk ved Århus 

universitet, mai 2020
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Konklusjonen først
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✓Svenska kyrkan fremstår  mer troverdig enn folkekirken.dk

✓Der Svenska kyrkan tar skarpe valg ift målgrupper og budskap, fremstår 

folkekirken som vinglete og upresis

✓Gullepler i sølvskåler» vs ekkokamre, polarisering, fordommer og manglende 

kunnskap…

✓Kirken utfordres i hva den sier, til hvem den snakker og når den velger å si det

Hvilke ord er de riktige – til rett tid? 



Ethos + pathos = «sympatiens 

ethos»:

• Retorisk situasjon

• Publikum

• Passende tale

= Taleren må skape velvilje for å 

overbevise sitt publikum
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Hva har Cicero med kirken å 
gjøre?



Sammenhengen (eller 
retorisk situasjon)

• Tillit

• Sekularisering

• Kunnskap

• Forventning

• Skepsis

• Alt i samfunnet rundt …
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Bygger kirkens kommunikasjon sympati eller 
likegyldighet?

Et «likegyldighetens ethos» er preget av 

✓ Upresist budskap

✓ Utydelig språk 

✓ Uklar målgruppe
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Publikum – eller hvem kan jeg overbevise?

✓ Valg

✓ Særtrekk

✓ Behov
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Hva er medlemmenes forhold til kirken?
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Ord for natten av Steinar Leirvik
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Passende tale
✓ Mottakerorientert

✓ Tilgjengelig

✓ Personlig

✓ Oppfordre til handling
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Kirken.no  og Svenska kyrkan forsider
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Svenska kyrkan og kirken.no om dåp

18.11.2021 14





Hils på Ulrik
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Til slutt
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Å ha verdens viktigste budskap er ikke nok

Er du ikke troverdig, når du ikke frem med ditt budskap

Det er vanskelig å finne rett språk og stil om du ikke vet hvem 
du snakker til
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Velg hovedpublikum knyttet til ulike kanaler

Skreddersy budskap og innhold



Fra retorikk til kommunikasjon
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ENKELT

Vær mottakerientert. 

Se situasjon, budskap 

og publikums behov 

under ett

MÅLRETTET

Du kan ikke snakke til 

alle samtidig

Vit hvem du snakker til

KONSISTENT

Hvordan når du 

publikum?

Hva kan skygge 

for budskapet?

HELHETLIG

Forsterk budskapet 

ved at ord/tekst  og 

visuell retorikk 

henger sammen



Hva mener dere?
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www.kirken.no

@dennorskekirke

den_norske_kirke

@kirken

Lik og del:
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Takk for at dere lyttet!
Ingeborg Dybvig - id933@kirken.no


