Tid for
ORDINASJON?
Informasjon fra Oslo bispedømme

Ordinasjon er en hellig handling. Den er
løfteavleggelse, utrusting og velsignelse over den
tjenesten du vigsles til. Ordinasjonsdagen er en dag
med forventning, fest og høytid. Menighet, familie og
venner deler gleden over at du vigsles til
prestetjeneste.
Ordinasjon er også en offentlig handling som
innebærer betydelige forberedelser. Normalt skjer
ordinasjon i det bispedømmet der en skal gjøre
tjeneste, eventuelt på ens hjemsted. Dersom du
søker ordinasjon av Oslo biskop, er det Oslo
bispedømmekontor som forbereder ordinasjonen.
Nedenfor finner du viktige opplysninger om hvordan
du må gå frem i forkant av ordinasjonsdagen.

Søknad:
 Forutsetningen for ordinasjon er at du har en fast stilling eller et
vikariat, enten 100 % stilling i minst 6 måneder, eller 50 % stilling i
minst et år.
 Skriftlig søknad om ordinasjon skal sendes til Oslo biskop.
 Vedleggene til søknaden skal være:
- Vitnemål fra embetseksamen og praktikum
- Bekreftelse på gjennomført Veien til prestetjeneste, dersom dette
har skjedd i en annen region
- Dåpsattest
- CV
- Dersom Oslo bispedømmeråd ikke er din arbeidsgiver, må du legge
ved bekreftelse på arbeidsforholdet
 Du vil motta et svarbrev fra biskopen med tidspunkt for
ordinasjonssamtale.

Ordinasjonssamtalen:
 Det er ordinasjonssamtalen som legger grunnlaget for biskopens
vurdering av om søkeren får ordineres til tjeneste.
 I god tid før samtalen bes ordinanden levere en kortfattet (1-2 s.)
tros- og livshistorie, samt en kort refleksjon over ordinasjonsløftene,
som vil tjene som utgangspunkt for samtalen med biskopen.
 Ordinasjonssamtalens varighet er normalt 1 ½ time.
 Samtalen skal foregå i god tid før ordinasjonen.

Ordinasjonsgudstjenesten:
 Ordinasjonsgudstjenester arrangeres tre ganger i året (vanligvis i
januar, juni og september), og holdes normalt i Domkirken. Vigsling til
annen kirkelig tjeneste forekommer også i de samme gudstjenestene.
 På grunn av det høye antall ansettelser i vårt bispedømme, vil det
vanligvis være flere ordinander ved hver ordinasjonsgudstjeneste.
 Bispedømmekontorets administrasjon koordinerer gudstjenesten og
har kontakt med de som skal delta. Når oppgavene er fordelt, mottar
disse et brev fra biskopen.

Ordinasjonssamværet:
 Biskopen inviterer ordinandene med følge til en mottakelse i
etterkant av gudstjenesten.
 Avhengig av antall ordinander, vil det bli gitt beskjed om hvor mange
gjester hver enkelt ordinand kan ha i sitt følge.
 Biskopen deler ut ordinasjonsbevis under samværet.
 Ønsker ordinanden å ha en privat markering på dagen, bes denne
holdt i etterkant av biskopens mottakelse.

Godkjennelse av stolaer:
 Det må søkes til biskopen om godkjennelse av stolaer før de
anskaffes. Dette må avklares i god tid før ordinasjonen.
 Du finner mer informasjon om retningslinjer for bruk av liturgiske
klær på www.kirken.no/kirketekstiler

Tidsfrister:
Ordinasjon søndag 8. nov. 2015
kl. 11.00 i Oslo domkirke:
 Søknadsfrist 15. sept. 2015

Kontakt:
Oslo biskop
Pb. 9307 Grønland
0135 OSLO
Tlf. 23 30 11 60
Fax 23 30 11 99
www.kirken.no/oslo
oslo.bispedomme@kirken.no
Besøksadresse:
St. Hallvards plass 3, inng. Egedes gate
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Ruth-Marit Vatne, tlf 23 30 11 68, rmv@kirken.no

