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Forlenget funksjonstid  
Nemnd for gudstjenesteliv 

Sammendrag  

Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) ble oppnevnt i september 2008 for en 4-års periode. På 

grunn av forhold knyttet til innspurten av gudstjenestereformen, kom nemnda ikke i 

arbeid før høsten 2009.  Med bakgrunn i den korte funksjonsperioden, og hensynet til å få 

ferdigstilt noe av det igangsatte arbeidet foreslås det at virkeperioden forlenges med ett 

år. 

Forslag til vedtak  

 
Funksjonstiden til Nemnd for gudstjenesteliv forlenges ut 2013. 
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Saksorientering  

Nåværende Nemnd for gudstjenesteliv ble oppnevnt i september 2008. I henhold til 

statuttene er nemndas funksjonstid 4 år. Den består av følgende personer: 

 

Øystein Bjørdal, Molde (leder, valgt av Kirkerådet) 

Merete Thomassen, Oslo (nestleder) 

 

Ole Andreas Fevang, Oslo, p.t. Tyskland  

Gunhild Hermstad, Ås 

Anne Marta Hoff, Bergen  

Karin Kvalvaag Manvik, Oslo  

Jørund Østland Midttun, Røyken (p.t. permisjon) 

Jan Otto Myrseth (1957), Bergen  

Knut Størdal (1965), Trondheim  

 

Biskop: Tor Berger Jørgensen (oppnevnt av BM) 

 

1. vara Hege Fagermoen, Ås   

2. vara Tone Norvang Øygard, Alta  

 

1.varamedlem i NFG møter som fast medlem i denne perioden. 

NFG’s arbeid 2008-12 

NFG ble nyoppnevnt av KR etter at forrige NFG med sine mange underutvalg formelt 

hadde avsluttet sitt arbeid med gudstjenestereformen våren 2008. Etter dette oppstod det 

et «interregnum» da den gamle NFG hadde avsluttet sitt arbeid, mens den nyvalgte NFG 

verken kunne eller skulle overta ansvaret for dette arbeidet. I den påfølgende prosessen 

med høringsrunder og sekretariatsmessig bearbeiding og utvikling av det liturgiske 

materiale ble NFG således ganske passiv i en lengre periode.  

 

Nemnda hadde sitt første møte i august 2009. Da ble den konstituert, og noen 

forretningsmessige spørsmål avklart, ved siden av en generell drøfting i tilknytning til 

reformen.  

 

Av de tre større sakskompleksene NFG har arbeidet med er ett foreløpig avsluttet, 

(Velsignelse av hus og hjem) ett er i en avsluttende fase (Dagens bønn) og det vurderes å 

starte arbeidet med liturgier for Den stille uke. 

 

Regelverk for liturgisaker 

I tiden etter avslutningen av reformen har også regelverket for liturgisaker, deriblant 

NFG’s rolle, vært drøftet.  
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Kirkerådet drøftet i 2011 regler for saksbehandling i liturgisaker på bakgrunn av 

erfaringer med gudstjenestereformen. (KR 69/11). Det ble da bl.a. vedtatt at forslag om 

endringer i statuttene for NFG skulle utarbeides i administrasjonen. Saken ble drøftet i 

NFG i januar 2012, hvor det fremkom forslag om endringer i sammensetningen til 

nemnda med hensyn til representasjon fra Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Samisk 

kirkeråd.  Følgende vedtak ble gjort: 

 

NFG ber om at administrasjonen legger disse justeringene av NFG’s sammensetning (Jfr 

§2.1) fram til vedtak i Kirkerådet. 

 

Bispemøtet i juni drøftet også liturgisaker på grunnlag av KR 69/11, og nedfelte følgende 

i sin protokoll (BM 20/12): 
 

Bispemøtets arbeidsutvalg har drøftet reglene for saksbehandling av liturgisaker med 

utgangspunkt i Kirkerådets forslag til liturgi for velsignelse av hus og hjem, jf. sak BM/AU 

15/12. Bispemøtets arbeidsutvalg mener Kirkerådets liturgiforslag aktualiserer flere 

grunnleggende spørsmål som trenger videre drøftinger. Saken dreier seg først og fremst om 

prosedyren for arbeid med nye liturgier. For Bispemøtet vil det være viktig å gjennomgå den 

foreliggende praksis med sikte på å avgjøre om de nåværende bestemmelser for liturgiarbeid 

er hensiktsmessige. 

 

Arbeidet med en revidering av regelverket for liturgisaker er ikke påbegynt i sekretariatet. 

Det er flere berøringspunkter mellom dette regelverket og arbeidet med ny kirkeordning. 

Sekretariatet vil se disse prosessene i sammenheng. Noe av Bispemøtets anliggende vil bli 

imøtekommet ved en presisering av forvaltningen av regelverket, slik at det fastsettes at før 

oppstart av utviklingsarbeid med nye liturgier, skal dette gå som egen orienteringssak til både 

Kirkerådet og Bispemøtet.  

 

Gudstjenestereformen og NFG 

Gudstjenesteformen er nå i en krevende implementeringsfase. Flere av NFG’s saker er 

nært knyttet til reformen. Det er svært ønskelig at sittende NFG kan videreføre sitt arbeid 

i 2013.  

 

Nemnda ble på sitt møte i september orientert om at det var ønskelig å be om en 

forlengelse av mandatet til de nåværende medlemmene, slik at det ikke ble en utskiftning 

i NFG på dette tidspunkt. Ingen av medlemmene hadde innsigelser på dette. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Videreføringen av mandatet vil ikke få noen økonomiske eller administrative 

konsekvenser. 


