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Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser - 
høringsbrev 

Kirkerådet sender med dette saken Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige 
bestemmelser på høring til bispedømmerådene, biskopene, utdanningsinstitusjoner, 
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. Kirkerådet vedtok 
også at «alle menigheter er velkomne til å delta i høringen». Høringsdokumentene ligger 
tilgjengelig på kirken.no/hoeringer. 
 
Høringsspørsmålene finnes ved avslutningen av hvert av hovedkapitlene i selve 
høringsdokumentet. Det er selvsagt mulig å besvare bare noen av spørsmålene i høringen.  
 
Forslaget til justert ordning for hovedgudstjeneste er vedlagt. I dette dokumentet er alle 
justeringene av gjeldende gudstjenesteordning fra 2011 markert ved hjelp av 
understrekninger og parenteser. Her gis det også enkelte, kortfattede forklaringer om hva 
justeringene innebærer.  
 
Det er bokmålsvarianten av gudstjenesteordningen som er lagt til grunn for høringen, men 
det er også mulig å komme med forslag til endringer i den nynorske utgaven av 2011-
liturgien. 
 
Høringsfristen er satt til 10. april 2018. Høringssvar sendes til post.kirkeradet@kirken.no 
 
På bakgrunn av høringen tar Kirkerådet sikte på endelig behandling i Kirkemøtet i april 2019. 
 
Kontaktpersoner for denne saken er Hans Arne Akerø, seksjonsleder for gudstjenesteliv og 
kultur, som treffes på telefon 23 08 12 56 eller e-post: ha769@kirken.no.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Jens-Petter Johnsen 

 

direktør Paul Erik Wirgenes 
 avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Vedlegg:  
 
Høringsdokument - Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige 
bestemmelser 
 
KR 58.1_17 Liturgivedlegg Høring om Justert Ordning for hovedgudstjeneste 
 
 
                                           

 
 
 
   

 
 
Høringsinstanser: 
Bispedømmerådene 
Biskopene 
Teologisk fakultet, UiO 
Praktisk-teologisk seminar 
Det teologiske Menighetsfakultet 
VID Vitenskapelige høgskole 
NLA Høgskolen 
Kirkelig utdanningssenter i nord 
Den norske kirkes presteforening 
teoLOgene 
Kirkelig undervisningsforbund,            
Diakonforbundet 
MFO – Musikernes fellesorganisasjon 
Samarbeid menighet og misjon (SMM) 
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
Norsk kvinnelig Teologforening 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter 
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