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Mange menigheter jobber nå med justering av lokal grunnordning.
Det har blitt etterspurt mer samlet informasjon om ressurser til
dette arbeidet og om gudstjenestebøkene. Her følger en oversikt.

Dette e-brevet sendes ut til sokn og fellesråd, prester, proster og biskoper,
ansatte i rettssubjektet og kirkeverger. Det er viktig at e-posten videresendes
til ansatte som ikke har fått det i sin e-postkasse.

Ressurser
Heftet Med samrøysta lovsong - ny liturgisk musikk for Den norske
kyrkja (2018)

Dette ressursheftet er tidligere sendt til alle menigheter og inneholder Allmenn
serie 2 og Sanctus for festtidene. Her er også henvisninger til hvor innholdet i
alle de fem seriene kan finnes, enten det er i permen fra 2011, i salmeboka
eller i selve heftet. Heftet inneholder ikke musikken til menighetssvar,
nattverdbønnene (prefasjonen, verba mm) eller velsignelsen. Heftet kan
kjøpes her.
Paperbackboka Gudstjeneste med veiledning / Gudsteneste med rettleiing
Fullstendig tekstlig liturgisk materiale til hovedgudstjenesten og dåp finnes i
denne. Sammen med heftet Med samrøysta lovsong gir denne boka et godt
grunnlag for arbeid med hovedgudstjenesten. Den inneholder:
•
•
•
•
•
•
•

veiledningsmateriale for gudstjenesten
liturgisk tekstmateriale til hovedgudstjenesten og til dåp i
hovedgudstjenesten
alminnelige bestemmelser
samiske og kvenske tekster til utvalgte liturgiske ledd
tekstrekker for bibelsk salme
omkved til bibelske salmer for kirkeåret
liturgiske retningslinjer og regelverk

Mesteparten av innholdet i veiledningsboka finnes også digitalt her.

Videoer med liturgisk musikk
Videoer med de enkelte liturgiske leddene produseres nå og
publiseres fortløpende på ressursbanken.no.Dette gir god anledning til å bli
kjent med den liturgiske musikken.
Merk: Kirkerådet kan av rettighetshensyn dessverre ikke publisere noter for
den liturgiske musikken. Dette blir først tilgjengelig i de trykte bøkene.
Gudstjenestebøker
Gudstjenestebøkene og bøkene med liturgisk musikk ferdigstilles nå og
skal være klare i midten av november.

Innkjøp av bøker til prester som er ansatt i Den norske kirke og til alteret
i kirkene, gjøres nasjonalt med bistand fra hvert bispedømmekontor. I alle
prostier hvor det er menigheter som skal ta ny lokal grunnordning i bruk 1.
søndag i adventstida, 27. november, vil bøkene bli sendt direkte til prosten.
Innkjøp av bøker til kirkemusikere og andre kirkelig tilsatte gjøres i hvert
enkelt kirkelig fellesråd. Bestilling kan allerede nå
rettes til ordre@eideforlag.no. Bestillingen må inneholde leverings- og
fakturaadresse (navn, telefon og e-post til mottaksperson), antall bøker og
målform. Eide forlag vil også etablere et skjema for bestilling
på www.gudstjeneste.no så snart som mulig.

Frister
Der menighetens endrede lokale grunnordning er innenfor vedtaket i
Kirkemøtet, skal denne kun sendes som orientering til biskopen.
Der den er utenfor Kirkemøtets vedtak, må menigheten søke om
godkjenning fra biskopen. Biskopene kan godkjenne eventuelle avvik fra
liturgien som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019, og musikken fra 2017. Ifølge
alminnelige bestemmelser pkt. 6 kan biskopen «i særlige tilfeller samtykke i et
opplegg av søndagens gudstjeneste som avviker fra gjeldende ordning». Hva
som kan regnes som «særlige tilfeller», er det biskopene som tar stilling til.
Fristene for dette varierer fra bispedømme til bispedømme og alle
henvendelser rettes til bispedømmekontoret.
Kirkemøtets vedtak fra 2019 om hovedgudstjenesten ligger her.
Kirkemøtets vedtak fra 2017 om liturgisk musikk ligger her.
Annen informasjon om Den norske kirkes liturgier finnes her.
Webinarer
Teologisk fakultet har forsket på fire menigheter som har høy oppslutning om
sine gudstjenester. Resultatene presenteres i to webinarer 1. og 8. oktober.
Her kan du lese mer og melde deg på.

KKontakter
KKontaktperson Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådets avdeling
fofor kirkefag og økumenikk, e-post jk856@kirken.no

