
   

Åpne kirker over hele landet allehelgen 

11.9.2020 14:21:23 | Den norske kirke  

Mange menigheter har lang og god tradisjon med ulike samlinger 

allehelgen, og det skjer mye over hele landet. Dette lokale arbeidet 

er det viktigste i kirkens diakonale arbeid. 

 

 

Dette e-brevet sendes ut til sokn og fellesråd, i tillegg til 

kommunikasjonsrådgivere og diakonirådgivere. 

I fjor ble gode ideer som Borg bispedømme har brukt, videreformidlet til hele 

landet. Det ble skapt oppmerksomhet rundt allehelgen og blant annet oppfordret 

til å ha åpne kirker også der det ikke var gudstjeneste, slik at folk som oppsøker 

gravplassen, også kan oppleve en åpen kirkedør.  



I år er det ønske om å gjøre det samme 31. oktober - 1. november, for igjen å 

vise kirkens åpne tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Noen har mistet noen de 

er glade i, flere er redde for sykdom på egne eller andres vegne og mange 

har kjent på ensomhet og mangel på menneskelig kontakt i år.   

Åpne kirker allehelgen kan være et godt samarbeidsprosjekt mellom menighetsråd, 

frivillige og ansatte i kirken.  

Befolkningsønske om åpne kirker 

I 2019 ble det innregistrert omtrent 350 åpne kirker og arrangement i 

forbindelse med allehelgen, disse ble delt i en landsoversikt på kirken.no. I 

etterkant av allehelgen ble det gjort en undersøkelse blant befolkningen, og 

1,77 millioner mennesker ønsket mer åpne kirker.    

Ressursene i år 

Ulike ressurser er laget for åpne kirker allehelgen, alt vil være klart innen 1. 

oktober.   

• Lysholderark i kartong som kan benyttes ved utdeling av lys, disse får menighetene 

tilsendt fra kommunikasjonsrådgiver ved det enkelte bispekontor (bilde av arket ser du 

nederst i dette e-brevet)  

• “Førstehjelp ved sorg”, materiell på to målformer og fem språk, finnes 

på kirken.no/sorg og i Ressursbanken   

• Bildemateriell etter “Rom for...”-mal, kan brukes ved oppslag, på hjemmesider og i 

sosiale medier, finnes i Ressursbanken (vil bli oppdatert med nye datoer og versjoner)   

• Malforslag for presentasjon av menighetens eget diakonale arbeid, 

dette vil komme i Publisher og Indesign og være tilgjengelig i 

ressursbanken.no  

• Det vil lages en ny pdf med tanke på smittevern, til oppslag i 

forbindelse med åpne kirker 

• Synlighet på kirken.no når åpne kirker og andre arrangement 

rapporteres inn. Det vil komme informasjon om hvordan vi løser dette 

teknisk  

• Samhandlingsrom for alle involverte i åpen kirke allehelgen finnes på 

Teams, søk opp "Allehelgen" og bli gjerne med i rommet for 

erfaringsdeling og spørsmål 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fsorg&data=02%7C01%7Cst362%40kirken.no%7C44082fd6285a42f72c1208d8564d5cd5%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637354237555311970&sdata=LxzS7Ua8mRyRQ05CXnebG2W7BRcVkVtjCcDTGlQONQ4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fressursbanken.kirken.no%2Fnb-NO%2F2018_temp%2Fforstehjelp-ved-sorg%2F&data=02%7C01%7Cst362%40kirken.no%7C44082fd6285a42f72c1208d8564d5cd5%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637354237555311970&sdata=m2H7%2FQyZjXI7dC3ea8MHUrbLBDyOMxXOzDS9s%2BrKROg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fressursbanken.kirken.no%2Fnb-NO%2F2018_temp%2Fforstehjelp-ved-sorg%2F&data=02%7C01%7Cst362%40kirken.no%7C44082fd6285a42f72c1208d8564d5cd5%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637354237555311970&sdata=m2H7%2FQyZjXI7dC3ea8MHUrbLBDyOMxXOzDS9s%2BrKROg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fressursbanken.no%2Fallehelgen2&data=02%7C01%7Cst362%40kirken.no%7C44082fd6285a42f72c1208d8564d5cd5%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637354237555321927&sdata=MiubJQsd260US3y%2F7hdpxpXCuOHEFwC%2FJm6KG2xYjxo%3D&reserved=0


Kirkerådet vil også i år samle inn informasjon om åpne kirker og allehelgen-

arrangement over hele landet og dele på kirken.no/allehelgen.    

Åpne kirker allehelgen støttes av Bispemøtet og Kirkevergelaget, første 

informasjon om allehelgen ble sendt ut i nyhetsbrev 21. april. Informasjon til 

kirkeverger, prester, proster, diakonirådgivere og kommunikasjonsrådgivere 

ble sendt ut i e-brev 10. september. 

Kontaktpersoner 

Siv Thompson, seniorrådgiver kommunikasjon, st362@kirken.no 

Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør, id933@kirken.no 
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