E-brev 21. januar 2015

Justeringer av tidsplanen for evaluering av
gudstjenestereformen
Til menigheter, kirkelige fellesråd, proster, biskoper og bispedømmeråd
Dette brevet inneholder en kortfattet orientering om tidsplanen for evaluering av liturgisk
musikk og for andre deler av gudstjenestereformen. Brevet er en oppfølging av e-brevet
Veiledning om bruken av liturgisk musikk, datert 4. desember 2013.
Da Kirkerådet drøftet denne tidsplanen i desember 2014 (KR sak 60/14), valgte rådet å justere
den tidligere tidsplanen. En hovedgrunn til denne endringen var at Kirkemøtet i 2017 er
fremskyndet fra april til januar. Det medfører enkelte endringer i saksgangen for liturgisk
musikk fram til behandlingen på Kirkemøtet 2017.
Det omfattende materialet med liturgisk musikk i permen Liturgisk musikk har vært til
utprøving. Nå skal det utarbeides et mindre utvalg av det som i forrige e-brev ble kalt
normalserier og valgfrie serier med liturgisk musikk. Dette vil bli sendt på høring høsten
2015.
Kirkerådet legger opp til følgende tidsplan for behandlingen av de ulike delene av
gudstjenestereformen:
Oktober -desember 2015:
Høring om forslagene til liturgisk musikk og justert dåpsliturgi.
25.-31. januar 2017:
Kirkemøtet behandler liturgisk musikk og en justert dåpsliturgi
Kirkemøtet 2018:
Kirkemøtet behandler justeringer i Ordning for hovedgudstjeneste og i Alminnelige
bestemmelser for hovedgudstjeneste og for dåp.
Kirkemøtet 2020:
Kirkemøtet behandler justeringer av Tekstboken.

Invitasjon til å gi tilbakemelding om liturgisk musikk
Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) har oppnevnt et liturgisk musikkutvalg (LMU) for å gjøre
et faglig forarbeid med høringssaken om liturgisk musikk. Utvalget ser behovet for å innhente
flere erfaringer med bruken av liturgisk musikk i menighetene. Utvalget har derfor utarbeidet
en enkel spørreundersøkelse der menighetene kan gi tilbakemelding. Spørreundersøkelsen er
tilgjengelig på denne adressen: https://response.questback.com/kirken/liturgiskmusikk/
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Fordi Liturgisk musikkutvalg skal levere sitt forslag allerede 2. juni, er svarfristen for
undersøkelsen satt til 18. februar.
Vi vil fremheve at dette ikke er å forstå som en høring, men som en erfaringsinnhenting.
Utvalget (LMU) vil kunne supplere de opplysningene som Kirkerådet allerede har fått
gjennom forskningsrapporten Noe falt i god jord. Den norske kirkes gudstjenestereform sett
fra menighetsnivå (KIFO Rapport 2014:2). Liturgisk musikkutvalg vil også sikre at arbeidet
skjer i en mest mulig åpen prosess ved at møteprotokollene legges på nettet. Den første
protokollen ligger på www.kirken.no (skriv «Liturgisk musikkutvalg» i søkefeltet).
Vi gjør også oppmerksom på at en sak om liturgisk musikk skal behandles på Kirkemøtet i år.
Saksdokumentet til Kirkemøtet vil være tilgjengelig på kirken.no i midten av februar.
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