UKM 04/11 Forslag til resolusjon om ny salmebok
Bakgrunn:
Det ble lagt ut forespørsel til ungdomsrådene om innspill til tema for arbeid med felles sak inn mot UKM
2012 på Ungdomsrådenes Facebookside i april 2011. Ungdomsrådet i Stavanger kom med innspill. Utvalg
for ungdomsspørsmål (Ufung) diskuterte dette, og så på det i forhold til andre saker som er aktuelle i tiden
fremover. Ett av innspilene fra Stavanger var ønske om sak rundt ny salmebok og en eventuell
salmedatabase på nett: Når det nå er slik at musikken i gudstjenesten skal komme utelukkende fra
salmebok og databasen ønsker vi (ungdom, eller noen som representerer ungdom) medbestemmelse med
utforming ‐ og kanskje også vedlikehold av denne.
Ufung foreslår at UKM leverer en resolusjon i forhold til fleksibiliteten i bruk av salmebok og andre egnede
kilder. Forslag til resolusjon vedlagt.

Forslag til vedtak: UKM 2011 støtter Ufungs forslag til resolusjon.

Vedlegg, forslag til resolusjon: Ny salmebok
Første søndag i advent innføres den nye gudstjenestereformen i Den norske kirke. UKM 2011 er svært glad
for at vi nå får en mer fleksibel og involverende gudstjeneste som kan tilpasses ulike lokale forhold. Samme
Sammen med en ny ordning for menighetens hovedgudstjeneste arbeide det med ny salmebok som
lanseres første søndag i advent 2013.
I den forbindelse vil UKM 2011 understreke det UKM 2008 fremhevet i sin sak om gudstjenestereformen,
sak 07/08: Musikk er ein viktig del av gudstenesta. UKM 08 er difor glad for at gudstenestereforma óg har
jobba med musikken i gudstenesta. Dette gjeld både ny salmebok og ny liturgisk musikk(…) Kva for musikk
ein vel å bruke i gudstenesta er viktig for korleis gudstenesta blir opplevd for dei som er med.
Den nye salmeboka har prøvd å få med ei større bredde av ulike songar. Dette er bra. UKM 08 vil likevel
understreke behovet for at ein framleis skal kunne nytte seg av andre songar og salmar enn dei som kjem til
å stå i salmeboka. Det å kunne velje andre songar og salmar kan vere med på å gi gudstenesta viktige lokale
preg. (…) Det er viktig at man skal kunne ta i bruk andre songar og salmar enn dei som kjem til å stå i den
nye salmeboka.
På bakgrunn av dette er UKM glad for at det i de alminnelige bestemmelsene som Kirkemøtet vedtok i april
2011 heter: I menighetens hovedgudstjenester benyttes som hovedregel salmer fra godkjente salmebøker
eller Kirkerådets salmedatabase.
UKM 2011 vil påpeke og understreke den friheten som ligger i denne bestemmelsen. Det er nå mulig å
bruke sanger og salmer som ikke er hentet fra godkjente salmebøker eller Kirkerådets salmedatabase i
menighetens hovedgudstjeneste.
UKM 2011 er opptatt at nettopp denne friheten blir kommunisert tydelig til alle menigheter i Den norske
kirke og vil utfordre Kirkerådet til å kommunisere dette tydelig i sin lansering av salmeboken.

