
Åpen 
kirke

I kirken vår er det rom for deg. Del av din tid som frivillig, 
delta på arrangementer og kirkelige handlinger eller gi en 
gave. Velkommen til [Navn] menighet!

Velkommen inn i 
[Navn] kirke! Her 
er det rom for deg.

[Navn] menighet

UNDEROVERSKRIFT
[I disse tekstfeltene kan menigheten 
sette inn tekst om sitt arbeid. Bruk 
gjerne tekstene på denne siden som 
utgangspunkt, og vis til nettside for mer 
informasjon]

FRIVILLIG
Du trenger ikke være frivillig ofte, men 
av og til. Ta kontakt om du vil gjøre 
frivillig arbeid – enten det er praktisk 
arbeid i gudstjenesten, du vil være 
leirleder eller annet. Som frivillig deler 
du tid og gjør en forskjell for andre.

TILSTEDE I LIVET
Kirken rommer hele livet. Enten du 
trenger en samtale, vil feire dåp eller 
bryllup, bli konfirmant, sørger eller skal 
minnes en som er død – er kirken der 
for deg. Ta gjerne kontakt.

FAMILIE, BARN OG UNGE
I vår kirke har vi mange tilbud for barn 
og unge. Blant annet har vi klubb for 
ungdommer, leir for skolebarn og 
babysang. Se mer på vår nettside.

GUDSTJENESTE
Menigheten feirer gudstjeneste hver 
søndag. Den er åpen for deg, uansett 
hvem du er og hva du tror på. Detaljert 
kalender finner du på våre nettsider.

GI EN GAVE
Du kan gi en økonomisk gave til  
menighetens arbeid. Kontonummer: 
000.00.00000 / Vipps: 000000. 

MER OM MENIGHETENS ARBEID
Oppdatert informasjon om hele  
menighetens arbeid finner du på 
www.[menighetensnettside].no.

Det er rom for 
deg i kirken.

Foto: Kirkerådet



[NAVN] KIRKE
Her kan menigheten legge inn korte fakta om kirkebygget. I bildefeltet over kan 
det settes inn foto eller plantegning, Legg gjerne inn kort fakta her. Eksempel: 
Byggår: [ÅÅÅÅ] / Restaurert: [ÅÅÅÅ] / Arkitekt: [Navn Navnesen]

Oppdag  
kirkerommet
Kirken er et åpent rom for alle 
livets dager. Et rom for  etter-
tanke, å tenne et lys, stillhet, 
aritektur og historie. Oppdag 
roen og detaljene. Her er litt 
av det du kan se i [Navn] 
kirke.

TENN LYS: Lysgloben i [Navn] kirke er 
laget av [kunstner] i [ÅÅÅÅ]. Her kan 
du tenne lys for det du tenker på.

KUNST: [Skriv en kort informasjon om 
noe av kunsten fra kirkerommet. Hold 
detaljnivået lavt og innholdet  
interessant!]

DØPEFONT: [Sett inn litt om historien 
til døpefonten. Kanskje noe om kunstner 

eller en kuriositet? Nevn gjerne også: 
Alle som blir døpt i [Navn] kirke blir 
døpt i denne. Alle er velkommen til 
dåp.]. 

ORGELET: [Menigheten setter inn noen 
ord om orgelet. Hvor kommer det fra og 
når kom det til kirken? Brukes det under 
gudstjenestefeiring i kirken, nevn gjerne 
det, så folk kan glede seg til å lytte]. 

[DETALJ]: [Trekk frem detaljer som er 
enkle å legge merke til.]

[DETALJ]: [Skriv enkelt, slik at en 
besøkende lett forstår hvorfor dette er 
verdt å stoppe opp ved. Er det en 
spesiell ting en bør legge merke til ved 
glassmaleriene? Nevn det gjerne her.]

[DETALJ]: [Trekk gjerne frem detaljer 
som er enkle å få øye på. Kanskje finnes 
det lokal historie å trekke frem ved 
kirkebenkene, en skade på en vegg eller 
ved en statue?]
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