
Ordet EFFATA 
er aramaisk og betyr 

”lukk deg opp”.
(Matteusevangliet kap. 7,32-37)

Om kursholderne:

Oddbjørg Aasen Bjørdal
er filolog og journalist med lang erfaring fra NRK. 
Har vært informasjonssjef i Møre og Romsdal fylkes-
kommune, er høyskolelektor i journalistikk og arbeider 
som kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder og 
kursleder. 
Utgitt boka: En mer synlig kirke.

Dag Kjær Smemo
er prest og fotojournalist og har i en årrekke arbei-
det med informasjon, formidling og bibelbruk i 
 Bibel selskapet og andre organisasjoner nasjonalt og 
internasjonalt. Ansvarlig for lanseringen av Bibel 2011. 
Utgitt flere bøker, bl.a. Skriften på veggen. Redaktør for 
Nordstrand menighetsblad: 
http://www.kirken.no/nordstrand og på 
http://issuu.com/nordstrandmenighetsblad

EFFATA
tilbyr fagdager, kurs og rådgivning om 
hvordan gjøre det som skjer i kirken 

mer synlig og bedre kjent i lokamiljøet.

Vårt ønske er at menigheter og 
kristne organisasjoner skal lukke seg mer opp,  

og bli mer synlig i sine lokalmiljøer.

• Hvordan samkjøre og gjenbruke informasjon?
• Hvordan utvikle et budskap?
• Hvordan formulere seg?
• Hvordan skrive en tekst?

Velkommen til 

Kommunikasjonskurs
for menigheter

Hvordan gjøre kirken 
mer synlig og bedre kjent lokalt?
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Velkommen til kirken!
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Storbandkonsert

Har du kjøpt en stol? 

Se innstiftet og kjøp!
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Bli kjent med 

Nordstrand kirke

Det skjer 
i  menighetene

nye
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Hva skjer med Nordstrand kirke?

Tårnagenter 25.–26. april
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Bli med og syng nye og  gamle  påskesanger!
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Velkommen!
Nytt  
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Det daglige brød 
– for kropp og sjel

Nytt kor  
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Juleevangeliet på ungdomsk 
«Det skjedde for sykt lenge siden at det gikk 

ut befaling fra keiser Augustus om at hele 

verden skulle joine en gruppe: «Vi som vil 

skrives inn i manntall». Dette skjedde mens 

Kvirinius var helt sjef i Syria, og gruppa fikk 

drøyt mange likes. 

Josef traska fra byen Nasaret i Galilea, opp 

til Judea, til Davids by Betlehem, for å signe 

manntallet sammen med Maria, dama hans, 

som hadde boller i ommen. Og mens de 

var der, hevet bollene, for å si det sånn, og 

Maria leverte varene. Hu pakka kiden inn i 

noe tøy, og la’n i ei krybbe, for det var ikke 

plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere som var ute i natta og 

passa på sheepsa sine. Med ett var Herrens 

engler F2F, og Herrens diggbarhet lyste. 

Gjeterne bare: «OMG! FTW», og engelen 

bare: «Slapp av, noobs! Jeg kommer med 

en tweet om glede, en glede for hele folket: 

#Frelser #Kristus #jomfrufødsel J J J og 

dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne 

en kid som er innpakka i noe tøy og ligger 

i ei krybbe.» Så kom engelens followers, en 

himmelsk hærskare, som ga masse kudos til 

Gud og retweeta:

 #Frelser #Kristus, og #ffnor Gud og fred på 

Jorden blant mennesker som har Guds vel-

behag» Da englene hadde tatt kvelden, sa 

gjeterne til hverandre: «La oss stikke inn 

til Betlehem for å sjekke trøkket.» Og der 

fant de Maria og Josef og den lille kiden 

som læxan i krybba. Da oppretta de en ny 

gruppe: «Vi som har sett Guds sønn». Folk 

bare: «Saklig, LOL». 

Gruppa fikk ikke så mange likes, for å si det 

sånn, men det var bare i starten, for sei-

nere i livet fikk Jesus sykt mange followers. 

Og Maria bare: «#DenFølelsen» Og gjeterne 

bare: «Serr? Konge, ass!»

Ha en ungdommelig jul 

QR-kode for å laste ned og dele videre?

Foto: Dag K. Smemo

Bli med på ungdomsleir!
Alle ungdommer på Nordstrand og 
Ljan som går på ungdomsskolen og 
videregående er velkommen til å bli med 
på leir i vinterferien 2016! Vi reiser til Ål 
i Hallingdal og sikrer oss noen dager med 
fjell og snø. 

Leiren består av fem dager med masse opp

levelser og innhold. Vi skal selvfølgelig gå på 

ski, stå alpint i bakke, leke og ha aktiviteter 

ute, vennskap, underholdning, bibel, kvelds

avslutninger og mye mer. 
 

Er du ikke den aller mest ivrige på ski, er 
denne leiren likevel også for deg, alle nivå skal 

kunne bli med. 

Vi reiser lørdag 20. februar med felles buss

transport om morgenen og kommer tilbake 

onsdag 24. februar på ettermiddagen. 
 
Pris: kr. 2400,–

Dette dekker transport, overnat
ting og all mat. 

Heiskort kommer i tillegg siden det er for

skjellig hvor mye folk står i bakken. 
Økonomi skal ikke være noen hindring for 

deltakelse. Trenger du å gjøre en avtale om 

betaling, så tar du kontakt med kateket Knut

Helge B. Fjeldstad . 
Giro for betaling sendes ut etter påmelding.  

 
Påmelding skjer på nettet via Nordstrand 
menighets hjemmeside:  
www.kirken.no/nordstrand 

Du fyller ut et skjema med alle nødvendige 

opplysninger.
Påmeldingen er åpen på nettsiden fra 

mandag 14. desember til søndag 17. januar. 

 
Påmelding regnes som bindende. Avbestilling 

etter 4. februar belastes med 50% av prisen.

 
Etter påmelding vil du motta bekreftelse på 

mail og mer informasjon om leirens innhold 

og opplegg. 

Kontaktperson:
Kateket KnutHelge B. Fjeldstad  
Tlf. 23 62 98 23 mail: kf398@kirken.no

Tobias (17)
Hva er jula for deg? 
Jula for meg er kos fordi 
du er med familien, du får 
gaver og koser deg. I til-
legg er det en tid Jesus er 
i fokus. Dette er veldig vik-
tig, og det jeg forbinder 
med jul.

Hvorfor feirer vi jul? 
Guds sønn, Jesus blir født.

Hva spiser du? 
Ribbe. Det er helt nydelig!

Hvilke tips har du til folk i julestresset? 

Chillern, det betyr at du ikke må stresse. Det 

viktigste er ikke gaver. Det viktigste er familien 

og Jesus!

Ingrid (14)
Hva er jula for deg? 
Lykkelig. At man får gle-
den av å gi gaver og få 
gaver. Og det er så kose-
lig, man tilbringer jul og 
tid sammen med noen 
man er glad i.

Er jula viktig for deg? 
Evt. hvorfor? Jeg føler jula er en av de viktigste 

tidene. I min familie så kommer alle sammen. 

Vi står på ski, har tid, alle har det fint.

Hvorfor feirer vi jul? 
Jeg har hørt fordi Jesus blir født. Jeg har hørt 

et sted at det egentlig er i mars, men i bunn og 

grunn er det pga. Jesu fødsel vi feirer og har fri.

Hva spiser du? 
For å være ærlig så liker jeg ikke pinnekjøtt 

eller ribbe, derfor blir det ofte mammas maka-

roni. Og litt and da. Også litt medisterkaker. Og 

brun saus, det er godt!

Hvilke tips har du til folk i julestresset? 

Kjøp før juletiden kommer, da slipper stres-

set. Er så mange på kjøpesenteret. Alltid det 

maset med at det bare er en størrelse igjen av 

ett eller annet. Det er flere størrelser i okto-

ber, kjøp da! Og så er det viktig å gi gaver, ikke 

være så egoistisk. Noen ganger føler jeg faktisk 

litt at juletiden har mistet fokus, men det kom-

mer jo veldig an på om du er religiøs. Mamma 

har lært hvor viktig der er å gå på juleguds-

tjenester! Det har vokst på meg! Og spis masse 

makaroni!

Eirik (16)
Hva er jula for deg? 
Jula for meg er den aller 
koseligste tiden. Pause fra 
den dagligdagse  tiden og 
man er med familien og 
har det koselig.

Er jula viktig for deg? 
Evt. hvorfor? Jula er veldig viktig. For det første 

feirer vi at Jesus blir født, som er hele sentrum 

i kristendommen! Jula bringer familie og men-

nesker sammen. Det er viktig.

Hvorfor feirer vi jul? 
Jesus blir født. Jesus er grunnen til at kristen-

dommen eksisterer. Han er Guds sønn. Gud ble 

menneske i Jesus for å ta del i menneskers liv 

på jorden. 

Hva spiser du? 
Jeg spiser mye!! Jeg spiser ribbe, pinnekjøtt, 

medisterkaker, kålrabistappe. Ja, hva er det jeg 

ikke spiser!

Hvilke tips har du til folk i julestresset? 

Roe ned! Det trenger ikke være så stress som 

alle gjør det til. Julen har fått et litt annet fokus 

med alt stress og gavekjøp, men det har jo det 

blitt en del av julen det også egentlig. Men vi 

må huske å roe ned.

Foto: Knut-Helge B. FjeldstadRibbe hører julen til…

Tre ungdommer om jul! 

Ingrid (14) om julematen: «Spis masse makaroni»!
Penger er ikke alt. Men det gjør at ungdommene  holder kontakt med hjemmet …

Hvem daler ned i skjul?  Hvem skaper den rette 

 julestemningen? Engler eller Coca Cola nissen
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Konserter  
i desember Hjemme hos

Jul i våre to kirker
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Kirke kommersielt:  kr. 5 000,-

 + 10 % av billettinntekter

Kirkerom annet: kr. 5 000,-

Kirkerom lokal aktør:  kr. 2 500,-

Høsten 2015 tilbys kirkerommet på Nordstrand 

gratis til alle ikke-kommersielle lokale aktører.

For leie kontakt: Nordstrand menighet ved

daglig leder Jan Einar Hals,  telefon 23629802  

eller post.nordstrand@oslo.kirken.no 

Meld evt. interesse innen 5. juni

Her kan du arrangere  konsert

• Kirken får 480 sitteplasser 

• Alterparti som lett kan gjøres om

 til stor rommelig scene

• Kirken er bygget med god etterklangstid

 for musikk (mål: 2 sekunds etterklangstid)

• Kirken blir utstyrt med godt lydanlegg,

 lysrigg, og miksepult for lyd og lys

• Det er ønskelig å åpne for bred variasjon av

 musikk og kultur,  samtidig som det tas hensyn 

 til at dette er et kirkerom. 

Nye Nordstrand kirke vigsles 23. august

DEN NORSKE KIRKE
Nordstrand

Årets konfirmanter

Nytt konsertlokale

Nytt om kirken – se side 13 og 16
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side 7–9
side 3–5

Snart «ny» kirke!

Hvordan skjer en dåp?
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Unge om Bibelen

Maleriutstilling
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Nordstrand kirke 150 år

Han leste Bibelen på jobben!
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Hvilke mediekanaler skal vi velge:
• Menighetsblad 
• Egne nettsider
• Digitalt nyhetsbrev
• Hvilke sosiale medier
• Hvilke tradisjonelle medier 
• Hva kan vi lære av markedsføring 

Kurset gir tips, ideer og vi utveksler erfaringer.
Velg en kursdag som passer:

Tirsdag  5. april kl. 12.00 – 16.00
Mandag 11. april kl. 17.30 – 21-30

Kurset er et samarbeid mellom 
Andvord Grafisk AS

Effata mediekurs for menigheter.
Anbefalt av Kirkevergen i Oslo.

Inspirasjonskurs om hvordan utvikle  effektiv og 
målrettet kommunikasjon i din menighet.



Målgruppe for kursene:
Kurset er tilpasset redaktører for menighetsblad  eller nettsider, trosop-
plærere, prester, diakoner, kateketer, menighetsrådsmedlemmer og an-
dre som har ansvar for kommunikasjon og informasjon i menigheten. 

Pris
Kr 1.100,- for første deltaker fra en menighet
Kr 900,- per deltaker utover første fra hver menighet.
Kursavgiften inkluderer et enkelt måltid

Betaling:
Kurset kan betales i forkant eller med kort på kursdagen.
Kontonr er  3910 37 94432
Innbetalingen merkes:  Effata-kurs, AB Media, 0260 Oslo
Påmelding ved innbetaling av deltageravgift.

Forbehold om antall deltakere:
Vi bør ha minimum 15 deltakere per kurs og maksimum 30.

Vi anbefaler at menigheten sender flere enn én deltaker på kurset, slik 
at en under kurset og etterpå kan samarbeide om impulsene fra kurset.

Kurssted:
Kurset holdes i lokalene til:
Andvord Grafisk as
Lunden 25
0598 Oslo 

Tlf. 22 72 66 00

Kommentarer etter tilsvarende 
kurs i Fagerborg menighet :
På spørsmålet om det viktigste som skjedde 
på kurset svarte noen:

• “Fikk mer trygghet og ståpå-vilje”
• “Fikk nye tanker, litt “aha” tanker”
• “Bevisstgjøring og  konkrete tips til å komme i gang”

Alle deltagerne svarte JA på spørsmålet 
om de ville anbefale kurset til andre.

Slik finner du 
 kursstedet:
Andvord holder til vis-a-vis 
Linne Hotell, og har god 
parkering.

Grei adkomst med T-bane 
Vestli, nr. 5, til Vollebekk.

Påmelding til:
Epost: effata@abmedia.no

Telefon for spørsmål:
Oddbjørg Aasen Bjørdal  
9085 8472
Dag K. Smemo   
9240 3700

Påmeldingsfrist:
Kurs 1: 1. april.
Kurs 2: 8. april

Ved påmelding oppgi:
deltakers navn,  
menighets navn,  
epostadresse 
og telefon

Hvordan skal vi få folk til å 
 komme på arrangementene våre?
Hvordan skal vi få kontakt med 
lokalmiljøet og få fortalt om alt 
det gode arbeide vi driver? Alle 
slåss om alles oppmerksomhet 
i alle kanaler. Må vi ha egen 
nett side, facebookside og være 
på twitter – i tillegg til menig-
hetsbladet? Og hvordan lager vi et menig-
hetsblad folk vil lese?

God kommunikasjon
er viktigere enn noen gang. Og det er ikke 
så vanskelig som mange tror å lage en god 
kommunikasjonsplan og følge den. Erfarne 
kursholdere. Oddbjørg Aasen Bjørdal, med 

lang erfaring fra NRK, og forfatter 
av boken «En mer synlig kirke» har 
i samarbeid med Dag K. Smemo, 
prest og foto journalist, utarbeidet et 
kommunika sjonskurs.

Praktisk og matnyttig kurs.
Kurset har vært testet ut på en 
menighet i Oslo, og vi kan varmt 

anbefale det til alle menigheter. Det er et 
matnyttig kurs skreddersydd for lokal-
menigheter.

Vennlig hilsen
Robert Wright, 
kirkeverge i Oslo

Kirkevergen i Oslo: 
Anbefaler kommunikasjonskurs i menighetene


