Visste du at kirkens retningslinjer for bruk av
liturgiske klær er bindende for kirkens ansatte?
www.kirken.no/kirketekstiler gir informasjon og veiledning om
bestemmelsene for liturgisk drakt. Retningslinjene er bindende for
ansatte i Den norske kirke. Spørsmål om bestemmelsene og bruk
av liturgisk drakt kan rettes til bispekontorene eller Kirkerådet.
Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo.
Tlf 23 08 12 00
Epost: post.kirkeradet@kirken.no
Web: http://www.kirken.no/kirketekstiler

Tid for liturgisk drakt
En kortfattet informasjon til
ordinasjonssamtalen
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Bispedømmerådene:
Agder og Telemark: www.kirken.no/agder
Bjørgvin:		 www.kirken.no/bjorgvin
Borg: 			www.kirken.no/borg
Hamar: 		
www.kirken.no/hamar
Møre: 			www.kirken.no/more
Nidaros: 		
www.kirken.no/nidaros
Nord-Hålogaland: www.kirken.no/nord-haalogaland
Oslo: 			www.kirken.no/oslo
Stavanger: 		
www.kirken.no/stavanger
Sør-Hålogaland:
www.kirken.no/sor-haalogaland
Tunsberg: 		
www.kirken.no/tunsberg

På vei til prestetjeneste…

Fremdeles en stund igjen til ordinasjon, men likevel
tid for å forberede seg på å anskaffe liturgisk drakt.
Allerede nå bør du sette deg inn i kirkens bestemmelser og tenke igjennom hva du ønsker.

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet

Hva slags alba vil du ha?
Som prest i Den norske kirke skal du bruke godkjent modell –
den økumeniske alba – som ble utviklet på 1950-60 tallet og
innført som liturgisk drakt i Dnk i 1980. Denne er fotsid og er en
hvit kappe med halsåpning og ermevidde og har folder i ryggen.
Den skal være i et ugjennomskinnelig stoff som er mykt og kan
falle fritt. Materialet kan være av tynn ull eller av blandingsvarer
med ull og kunstmateriale.
Hovedinntrykket av fargen skal være hvit, akkurat som alba betyr lang, hvit messeserk, men hvor det naturhvite er best egnet
som farge. Alba skal ha full lengde, rekke ned til skoene og være
tilpasset din figur. For at albaen skal henge pent, er det viktig at
størrelse og form passer deg.
Kirkerådet har utarbeidet godkjent
modell for alba og selger separate
mønstre for søm av alba til menn
og kvinner. Du kan sy selv eller
bestille fra skreddere/sømkyndige
på grunnlag av dette mønsteret.
Alba kan også kjøpes som konfeksjonsvare.
Opprinnelig hørte ikke singulum
til den økumeniske albaen. Denne
drakten kjennetegnes ved å henge
fritt. Dersom beltet likevel benyttes, skal det knytes på venstre
side. Til drakten hører sorte sko
og strømper sammen med mørke
benklær eller skjørt. Kors utenpå
drakten benyttes bare av biskopen.
Tjenesteskjorte er et sivilt plagg,
altså frivillig å bruke. Bestemmelsene for bruk av tjenesteskjorte
tilsier at prest skal ha ensfarget
skjorte i sort, grå eller blå farge.
Les mer om dette på www.kirken.

no/kirketekstiler - ”Skjortereglementet”. Tjenesteskjorter selges
som konfeksjonsvare eller du kan bestille hos skredder/sømkyndig.

Hva slags stolaer vil du ha?
Ved ordinasjonen blir den røde stolaen lagt
på skuldrene. I prestetjenesten
trenger du stolaer i fire liturgiske farger;
hvitt, rødt, fiolett og grønt, så sant
ikke kirken hvor du skal gjøre tjeneste, har
egne stolaer. Stola skal ha bredde 8-12 cm,
avhengig av hvor brede skuldrene dine er.
Lengde skal også tilpasses, slik at stolastolpene rekker ned til midt
på leggen. Du kan kjøpe stolaer som ferdig konfeksjonsvare eller
bestille fra en håndverker eller tekstilkunstner etter dine personlige
mål og ønsker for materialer, symbolvalg og utførelse.

Visste du at biskopen skal godkjenne stolaene
før de anskaffes?
Alle stolaer skal godkjennes før anskaffelse, slik også tekstiler og
annet liturgisk utstyr til kirkene skal godkjennes av biskopen på
forhånd. Godkjenning skjer på grunnlag av bilder, tegninger og
beskrivelse. Dette bør du ta opp i god tid med biskopen som skal
ordinere deg, så tekstilkunstneren får den tiden som er nødvendig
til å utføre stolaene. Kravet om godkjenning gjelder også for ferdigproduserte stolaer og stolaer som lages av håndarbeidskyndige
privatpersoner du kjenner eller er knyttet til (for eksempel familie), men som ikke arbeider profesjonelt med tekstilkunst.

Visste du at departementet gir økonomisk støtte?
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gir tilskudd
ved førstegangstjeneste. Godtgjøringen blir prisregulert. Ordningen administreres fra bispekontoret og gjelder for prester som er
tilsatt i fast stilling og lønnes over statsbudsjettet, foruten prester
som går inn i vikariater av minst ett års varighet. (Satser fra 1. oktober 2010: engangsbeløp kr 13 518 og årlig beløp for vedlikehold
kr 1 118).

