
Rom for håp
Alle er velkommen til kirken

Til gudstjenester, arrangementer 
eller åpen kirke  

for å finne trøst og støtte
 

Vi ber for fred og tenner lys  
for alle som er på flukt

MATERIALE FOR UKRAINA – versjon 1
Materialet skal gjøre det enklere for hver menighet å vise støtte til alle 
som trenger det. Det vil komme flere produkter til etterhvert. Dersom du 
har innspill til materialet eller behov som ikke er dekket ta kontakt med 
Jorunn Strand Askeland, kommunikasjonssjef i Oslo bispedømme på  
e-post: JA329@kirken.no
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Rom for håp
Alle er velkommen til kirken. 

Til gudstjenester, arrangementer eller 
åpen kirke for å finne trøst og støtte.

 
Vi ber for fred og tenner lys  

for alle som er på flukt.

Welcome to Church!

You are welcome
 to join for 

services and other events 

We pray for peace 
in Ukraine 

and light candles for all refugees

Time for Hope Time for Hope
Welcome to Church!

You are welcome to join for 
services and other events 

We pray for peace in Ukraine 
and light candles for all refugees

PLAKATER i A3
Plakat uten felt kan brukes som den er. Det kan settes en kort egen tekst 
under hovedteksten og egen logo i nedre høyre hjørne. Plakaten med 
hvitt felt er for å ha god plass til å beskrive et eget arrangement med 
tekst og bilde. 

Fil: pdf som kan åpnet i f.eks. InDesign eller trykkes som den er
Fil: png som kan legges som bilde i Office-programmer f.eks. PowerPoint



FLYER i A3
Flyer kan skrives ut med trykk på begge sider. Det er satt av noe plass for at 
hver menighet kan sette på egen logo eller skrive kort om et arrangement 
og kontaktinformasjon.

Fil: pdf som kan åpnet i f.eks. InDesign eller trykkes som den er
Fil: png som kan legges som bilde i Offi ce-programmer f.eks. PowerPoint



BILDER TIL META OG INSTAGRAM
Bildene brukes for å vise støtte og for å fortelle om egne arrangement 
som f.eks. gudstjeneste, åpen kirke eller en veldedighetskonsert.

Fil: jpg


