
«Jakob – veien hjem er lang»  
Info fra Nidaros bispedømme 

Det er Lutherår. Kirkerådet har utfordret kunstnere til å utvikle forestillinger som kan 

brukes i trosopplæringa med overskrift «NÅDE». Noe av det viktigste vi kan gi barn og 

unge er fortellingene fra Bibelen. Nidaros bispedømme ønsker derfor å gi menighetene i 

bispedømmet muligheten til å vise forestillingen om Jakob i en turné høsten 2017. 

Søknadsfrist: 1. mai 2017 

Forestillingen ble vist i Vår Frue kirke for deltakere på Stiftsdagen 2017 i Trondheim. Til 
turnéen i høst, lover aktørene en enda mer spisset forestilling som er tydeligere tilrettelagt 
for ungdom og konfirmanter: 
 
- Vi er fulle av idéer for hvordan forestillingen skal bli enda bedre: Mindre tekst, mer fysisk 
bevegelse, større variasjon musikalsk, mer dynamikk og lekenhet. Uten at alvoret og roen 
under forsvinner. Vi ønsker også å tydeliggjøre nådeaspektet i Jakobs liv. Dette skal vi få til! 
Varigheten skal ned i maks 40 minutter, i Vår Frues kirke var den på en time. Vi gleder oss til 
videre samarbeid med dere i Nidaros! sier forteller Helga Samset. 
 
Det vil også utarbeides stikkord som dere lokalt kan bruke til å forberede konfirmantene på 
forestillingen. Dersom det er ønskelig, tar Helga og Jonas gjerne en samtale med tilhørerne 
etter forestillingen (etter en kort matpause). 
 

Aktuelle turnétidspunkt i Nidaros:   
 Uke 43 (23.-27. oktober)  

 Uke 46 (13.-17. november).  

 Søndagen før de aktuelle ukene starter, er også mulig. 
 

Pris for menigheter i Nidaros bispedømme:  
Kirkerådet bidrar med reisestøtte, Nidaros bispedømmeråd dekker kost og losji for Helga og 
Jonas (og eventuell tekniker), og gir noe støtte til menigheter som får besøk av forestillingen. 
En forutsetning er at vi får koordinert en turné i bispedømmet. Menighetene må regne med 
å betale inntil kr 5000,- for hver forestilling, og må selv dekke lokale utgifter som f eks 
annonsering, servering etc. 
 
En eller flere menigheter i fellesskap kan bestille forestillingen. Det kan være aktuelt å 
invitere alle konfirmantene og i tillegg la det være åpent for andre.  
 
Forestillingen tilbys også i en utvidet «voksen-versjon», den koster kr. 2000,- ekstra. 
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