
Digitalt advents- og juleprogram på Facebook 
Program for sendinger og poster på Den norske kirkes nasjonale facebookside, med forbehold om endringer. Sendinger og videoer som går her legges inn 
i kalenderen på kirken.no/nettprogram. Videoer som er forhåndsinnspilt legges også på YouTube-kanalen til Den norske kirke. Kontakt Heidi Olsen i 
kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet hvis du har spørsmål eller innspill, ho949@kirken.no  

Program sist oppdatert: 16/12/2020. 

Noen forklaringer av begreper som brukes i sendeskjemaet og hva det betyr for innholdet: 

• Direktesending = sendes direkte til facebook, blir derfor ikke lagt både på YouTube samtidig som det sendes. Følgere av kirken får varsel når
sendingen starter. Blir liggende tilgjengelig i en uke etterpå, men aller flest ser direkte. Er heller ikke tekstet. Moderatorer følger med underveis i
kommentarfeltet og gir respons til innskrivere under selve sendingen.

• Premiere = forhåndsinnspilt video som oppleves som direkte. Funksjonen heter Premiere. Blir liggende tilgjengelig i en uke etterpå, men aller flest
ser direkte.  Følgere av kirken får varsel når dette legges ut. Tekstest som oftest ikke, men tekst og innhold gjengis likevel ofte i kommentarfeltet av
moderatorer. Moderatorer følger med underveis i kommentarfeltet og gir respons til innskrivere under selve sendingen.

• Post = Forhåndslaget innhold som legges ut på tidspunktet, som enten er et bilde eller en video. Følgere av kirken får ikke varsel og poster oppleves
ofte relevant uansett når en ser posten, enten det er en time siden eller et år siden det ble publisert. På kirkens nasjonale Facebook-side opplever
kommunikasjonsavdelingen ofte at det er disse postene som blir delt mest av privatpersoner og menigheter. Blir tekstet hvis det er videoinnhold.
Moderatorer følger med daglig i kommentarfeltene.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

47 16. november 17. november

15.30 Musikkandakt i 
Oslo domkirke 
(direktesending) 

18. november

22.00 Ord for natten 
(post) 

19. november

20.00 Organisten 
inviterer (direkte) 

20. november

22.00 Ord for natten 
(post) 

21. november 22 

09:00 Samlingsstund 
for de minste (post) 

11.00 Gudstjeneste 
fra Vesterøy i 
Sandefjord (premiere) 

22.00 Ord for natten 
(post) 

48 23. november 24. november

15.30 Musikkandakt i 
Oslo domkirke 
(direktesending) 

25. november

22.00 Ord for natten 
(post) 

26. november

20.00 Organisten 
inviterer (direkte) 

27. november

22.00 Ord for natten 
(post) 

28. november 29. november

09:00 Samlingsstund 
for de minste (post) 

11.00 Gudstjeneste 
fra Grønnåsen 
(premiere) 

21.00 Adventsstund: 
Tenn lys, fra Nærsnes 
(post) 

22.00 Ord for natten 
(post) 

49 30. november

20.00 Adventssang 
(post av én 
forhåndsinnspilt sang) 

1. desember

15.30 Adventsstund 
med musikk og andakt 
(premiere-sending) 

2. desember

22.00 Ord for natten 
(post) 

3. desember

09.00 Tekstbilde 
(post) 

20.00  Forventning 
(talkshow, premiere-
sending) 

4. desember

22.00 Ord for natten 
(post) 

5. desember

09.00 Post i anledning 
frivillighetens dag 

22.00 Ord for natten 
(post) 

6. desember

09:00 Samlingsstund 
for de minste (post) 

20.00 Gudstjeneste 
fra Fåberg (premiere) 

21.00 Adventsstund: 
Tenn lys, fra Nærsnes 
(post) 

50 7. desember

20.00 Adventssang 
(post av én 
forhåndsinnspilt sang) 

8. desember

15.30 Adventsstund 
med musikk og andakt 
(premiere-sending) 

9. desember

22.00 Ord for natten 
(post) 

10. desember

09.00 Tekstbilde 
(post) 

20.00 Forventning  
(talkshow, premiere-
sending) 

11. desember

22.00 Ord for natten 
(post) 

12. desember

09.00 Post i om 
nettkirken.no 

22.00 Ord for natten 
(post) 

13. desember

09:00 Samlingsstund 
for de minste (post) 

11.00 
Luciamorgen fra 
Sarpsborg kirke 
(premiere)

21.00 Adventsstund: 
Tenn lys, fra Nærsnes 
(post) 

51 14. desember

20.00 Adventssang 
(post av én 
forhåndsinnspilt sang) 

15. desember

11.00 Lansering av 
julefilmen Deilig er 
jorden

15.30 Adventsstund 
med musikk og andakt 
(premiere-sending) 

16. desember

22.00 Ord for natten 
(post) 

17. desember

09.00 Tekstbilde 
(post) 

20.00 Forventning 
(talkshow, premiere-
sending) 

18. desember

19.00 Norges 
Kristne Råd sender 
"Julekort fra hele 
Norge" (direktesend
ing) på sin fb-side

22.00 Ord for natten 
(post) 

19. desember

09.00 Post om 
be.kirken.no 

18.00 HEL-
gudstjeneste fra 
Risør kirke (post)

22.00 Ord for natten 
(post) 

20. desember

09:00 Samlingsstund for 
de minste (post) 

11:00  Gudstjeneste fra 
Sarpsborg (direkte)
19.00 Norges Kristne Råd 
sender "Vi synger julen 
inn"  på sin fb-side
21.00 Adventsstund: Tenn 
lys, fra Nærsnes (post) 

mailto:ho949@kirken.no


52 21 . desember 

20.00 Adventssang 
(post av én 
forhåndsinnspilt sang) 

20-21.00
Hele Norge tenner lys i 
samarbeid med 
Norges Kristne råd 
(digitalt arrangement i
anledning 
vintersolverv, årets
mørkeste dag. Alle 
oppfordres til å tenne 
et lys der de er og 
tagge bilder med
#helenorgetennerlys)

22. desember

Innhold utgår grunnet 
streik.

23. desember

11.00 Juleevangeliet 
fra Tanum kirke 
med Frank Kjosås, 
Helene Bøksle, 
Trond Gustavsen og 
Arve Tellefsen. 
Laget av Kirkens 
Nødhjelp. Med "Gi 
et bidrag"-knapp 
(Post)

22.00 Ord for 
natten med Dagfinn 
Høybråten, Kirkens 
nødhjelp med "Gi et 
bidrag"-knapp (post)  

24. desember

09.00 Tekstbilde 
(post) 

10.00 Post om at det 
sendes gudstjenester 
på nord-, sør- og 
lulesamisk på Samisk 
kirkeliv sin Facebook-
side  (kl 11, 13 og 14)

11.00 Post om at NRK 
sender gudstjeneste på 
NRK1 og NRK P1 og P+ 
fra Nidarosdomen kl 
16.00 

20.00 Forventning 
(talkshow, post) 

25. desember

09.00 Post om at NRK 
sender gudstjeneste 
på TV (NRK1) og 
Radio (NRK P1 og P+) 
fra Nidarosdomen kl 
11.00 

13.00 Tekstbilde 
(post) 

22.00 Ord for natten 
med Kristin 
Gunleiksrud Raaum, 
leder i Kirkerådet 
(post) 

26. desember

09.00 Post om at NRK 
sender gudstjeneste 
på TV (NRK1) fra 
Døves menighet Oslo 
kl 11.00 

11.00 Norges Kristne 
råd sender 
økumenisk 
julegudstjeneste på 
sin fb-side (premiere)

20.00 Forventning 
(talkshow, premiere-
sending) 

27. desember

09:00 Samlingsstund 
for de minste (post) 

11:00  Gudstjeneste 

22.00 Ord for natten 
med leder i 
Mellomkirkelig råd, 
Kristine Sandmæl 
(post) 

53 28. desember

20.00 Forventning 
(talkshow, premiere-
sending) 

29 . desember 

20.00 julesang (post 
av én forhåndsinnspilt 
sang) 

30. desember

22.00 Ord for natten 
Sara Ellen Anne Eira, 
leder i Samisk kirkeråd 
(post) 

31. desember

12.00 Julesang (post 
av én forhåndsinnspilt 
sang) 

16.00 Nyttårshilsen 
(post) 

20.00 Forventning 
(talkshow, premiere-
sending) 

1. januar

09.00 Post om at NRK 
sender gudstjeneste 
fra Oslo domkirke på 
radio kl 11.00 

22.00 Ord for natten 
med preses Olav 
Fykse Tveit (post) 

2. januar 3. januar

09:00 Samlingsstund 
for de minste (post) 

11.00 Gudstjeneste 
fra Gand kirke

22.00 Ord for natten 
med prost i 
Døvekirken, Roar 
Bredvei (post) 

https://norgeskristnerad.no/2020/12/10/sendeplan-for-norges-kristne-rads-digitale-tilbud-i-julehoytiden/



