
Vigsel, innsettelse og fremstilling 
- alminnelige bestemmelser (13.7) 
Fra Gudstjenestebok for Den norske kirke, del II. 

Vigsling til prestetjeneste, katekettjeneste og diakontjeneste 

1. Vigsling forrettes av biskopen i det bispedømme hvor vedkommende er tilsatt. Med
vedkommende biskops samtykke kan vigsling til prestetjeneste forrettes av en annen
biskop.

2. Vigslingen skjer i domkirken eller i den kirke som biskopen finner hensiktsmessig.

3. I god tid i forveien skal biskopen ha en samtale med den som skal vigsles.

4. Senest søndag før vigslingshandlingen gjøres det kjent for menigheten at en slik
handling skal finne sted, og den tas med i menighetens forbønn.

5. Handlingen legges fortrinnsvis til en søndag.

6. Biskopen avgjør hvem som skal forrette altertjenesten, hvem som skal holde prekenen,
og hvem som skal medvirke, dersom det er nattverd. Biskopen utpeker også assisterende
prester og lekfolk til leddene 4 og 7 i ordningen.

7. Biskopen bærer korkåpe. Prestene bærer alba og rød stola. Øvrige ansatte bærer sine
eventuelle tjenestedrakter.

Vigsling til fast kirkelig tjeneste 

8. Vigsling til fast kirkelig tjeneste skjer vanligvis i den kirke der den som vigsles, skal ha
sin tjeneste.

9. Vigslingen foretas av prosten eller den biskopen bemyndiger. Liturger vanligvis
soknepresten i den kirke der handlingen finner sted.

10. De assisterende lekfolk (til ledd 5) utpekes av den som foretar vigslingen. En av dem
bør inneha samme tjeneste som den som skal vigsles.

Vigsling av biskop 

11. Kirkens biskoper vigsles av den av biskopene som innehar preses-funksjonen i



Bispemøtet. Hvis dette ikke kan skje, bestemmer kirkestyret hvilken annen biskop som 
for det tilfelle skal vigsle den nye biskop. 

12. Vigslingen finner sted i vedkommende bispedømmes domkirke på den søndag som
den forrettende biskop fastsetter.

13. Til vigslingsgudstjenesten innbys H. M. Kongen. For øvrig innbys kirkelige og
offentlige myndigheter, representanter for bispedømmerådet og menighetsrådene, for
prestene og prostene og for andre tjenestegrupper i vedkommende bispedømme, og en
biskop fra hver av de nordiske søsterkirker og eventuelt en fra en annen luthersk kirke.

14. Forrettende biskop utpeker dem som skal assistere ved ledd 8 og 11 i gudstjenesten.

15. Hvis den utnevnte biskop ikke tidligere er vigslet til prest, må dette skje før denne
handling utføres.

Innsettelse av vigslede 

16. Alle som er vigslet til kirkelig tjeneste, og som ved sin tilsetting mottar
kallsbrev/tjenestebrev, innsettes i tjenesten.

17. Når prest, kateket eller diakon er utnevnt/tilsatt i fast stilling (eller konstitusjon),
sørger biskopen for at de blir innsatt av prosten, eller den biskopen bemyndiger.
Alle de øvrige innsettes av soknepresten.
Prosten innsettes av biskopen.

18. Innsettelsen finner vanligvis sted i høymessen, fortrinnsvis i hovedkirken eller der
vedkommende særlig skal ha sin tjeneste. Institusjonsprester innsettes ved en
gudstjeneste i institusjonens kapell eller et annet egnet lokale. Stiftskapellaner innsettes i
domkirken eller i den kirke som biskopen bestemmer.

Fremstilling med forbønn 

19. Den som ved sin ansettelse mottar kirkelig tjenestebrev og ikke er vigslet, og alle som
velges til kirkelige råd og tillitsverv i lokalmenigheten, fremstilles for menigheten.
Personer med andre tjenester kan fremstilles etter avtale med vedkommende sokneprest.

20. Fremstillingen skjer vanligvis ved menighetens prest eller lederen i menighetsrådet, i
en høymesse i den kirke som passer best for anledningen.

21. Hvis vedkommende ikke har mottatt kirkelig tjenestebrev, bør den som fremstilles og
presten/lederen i menighetsrådet i forveien bli enige om ordlyden på det som skal leses
opp.
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