Et ebrev fra Kirkerådet 4. februar 2016

Norsk koralbok bind 3
Norsk koralbok bind 3 hører til det materialet som er autorisert av Kirkemøtet og derfor
skal finnes i alle kirker som har innført Norsk salmebok 2013.
Nå foreligger bind 3 av Norsk koralbok 2013. Dette bindet dekker 900-numrene i Norsk
salmebok 2013. Med det er det omfattende prosjektet Norsk salmebok 2013 fullført.
Nedenfor er det fremstilt hva dette omfatter.
I bind 3 er følgende elementer sammenføyet:
a) menighetsomkved,
b) vers fra Salmenes bok,
c) melodier.
Menighetsomkvedene er de som finnes i Norsk salmebok 900-977. Versene er
avsnittene i den Tekstrekke for bibelsk salme som Kirkemøtet 2014 har vedtatt.
Musikken er dels foreliggende musikk fra gregorianske melodier til musikk av vår tids
komponister, dels også nykomponert musikk.
Dette skal sette menighetene i stand til å kunne bruke bibelsk salme gjennom hele
kirkeåret. Omkvedene synges av menigheten. Til versene er det korsats, men de kan
også synges unisont av én eller flere forsangere. Korsatsene vil også foreligge i enkle
og rimelige hefter, som er lette å holde for forsanger og korsangere.
Koralbokbindet hører til det materialet som er autorisert av Kirkemøtet og derfor
skal finnes i alle kirker som har innført Norsk salmebok 2013. Det er også et
nødvendig arbeidsredskap for kantor. Bestillingene vil bli effektuert fra og med
27. januar.
Samtidig minner vi om den store ringpermen Gudstjeneste for Den norske kirke. Den
inneholder alt som var vedtatt og klart til starten med gudstjenestereformen 1. søndag i
adventstiden 2011. Men permen er innrettet slik at det skal være lett å supplere den
med nye ark etter hvert som nytt materiale blir vedtatt.
Den første pakken med supplerende ark forelå i fjor, men kan fortsatt skaffes.
Kirkemøtet har vedtatt tekster til leddet Dagens bønn. Disse kan leses, men de er også
forsynt med markeringer, slik at de kan messes. En kan da enten bruke den tonen som
er kjent fra gudstjenesteordningen av 1977, eller en annen kollekttone.
Kirkemøtet har også vedtatt en veiledning om Forenklet bruk av Tekstbok for Den
norske kirke, den nevnte Tekstrekke for bibelske salmer og den liturgiske ordningen
Velsignelse av hus og hjem. Alt dette er på plass i første pakke med supplerende ark.
Pris og bestilling
Norsk koralbok bind 3 ‒ kr. 895,00.
Gudstjeneste for Den norske kirke, supplement 1, bokmål – kr. 152,00.
Gudsteneste for Den norske kyrkja, supplement 1, nynorsk ‒ kr. 152,00.
Alle publikasjonene bestilles fra Eide forlag.
eideforlag.no
Ordretelefon: 55 38 66 50.

E-post: ordre@eideforlag.no

Oslo, 4. februar 2016
Paul Erik Wirgenes
Avdelingsdirektør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling

	
  

