
Tanker fra Sandnes prosti – Ludvig og Andreas 
 

1. Hva blir viktig for oss som kirkeledere å fokusere på framover: 
a. Holde motet oppe. 

b. Motivere til å holde kontakt med menighets-medlemmene via nyhetsmail og sosiale 

media-  

i. En lignelse om viktigheten av å holde kontakten:  

ii. Et familiemedlem brøt tilnærmet kontakten og rullet ned rullegardinene da 

koronaen slo inn over oss i mars i fjor, av frykt for å bli smittet. Det har 

nesten vært null kontakt i denne tiden, og det har gjort noe med forholdet 

vårt. Etter hvert tenker vi nesten ikke på vedkommende lenger, og 

relasjonen reduseres mot null. Det samme har skjedd for flere i deres forhold 

til menigheten. Fordi menigheten har blitt så stille. Ingen nyhetsmail og lite 

kontakt, og heller ikke samlinger.  

iii. Derfor må vi holde kontakten med våre medlemmer. Det er brennhast om 

det ikke har skjedd til nå. Bruk sosiale media aktivt. Bruk nyhetsmail hver 

uke.  

iv. Mitt forhold til menigheten har også blitt berørt. Få livstegn fra menigheten 

skader relasjonen. Få livstegn er farlig. Vi utvikler nye vaner.   

c. Utnytte mulighetsrommet! 

d. Reflektere over hva som er viktig å holde på med.  

e. Allerede nå så må vi starte med å komme i gang. Vi kan ikke vente at alle står klare 

når vi åpner opp igjen.  

f. Vi trenger en nøktern realisme. Det vil ta tid.  

g. Ting vil ikke gå av seg selv.  

 

2. Hva blir viktig i samspillet mellom oss to: 

a. At vi snakker likt – er samstemte. Enhetlig ledelse.  

b. At vi begge motiverer til engasjement og utholdenhet.  

c. At vi utfordrer til tjeneste og nytenkning 

 

3. Hva vil vi ta med oss videre og hva kan vi skrote?  

a. Har vi blitt mer diakonale? 

b. Når vi lenger ut med det digitale?  

c. Mer opptatt av menneskene og mindre opptatt av husene? 

d. Er vi mer der som folk er nå, i sosiale media enn før? Her må vi fortsette å være til 

stede.  

e. Skrote nedstenging og mismot.  

f. Ja til entusiasme og muligheter        

g. Vi er privilegerte som ikke har mistet jobb og lønn! 

 


