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Til
prester og proster, menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og biskoper

Innføring av Norsk salmebok 2013 i Den norske kirke
1. søndag i adventstiden, 1. desember 2013, kan Norsk salmebok 2013 (N13) tas i bruk i
menigheter der menighetsmøtet har vedtatt å innføre ny salmebok.
Bakgrunn
I forbindelse med gudstjenestereformen ble det i 2004 satt i gang arbeid med å gi Den
norske kirke en ny salmebok. Etter fire år kom forslaget Salmebok 2008, som ble sendt
på høring og prøvd ut i mange menigheter. På bakgrunn av høringen ble det arbeidet
videre med salmeboka, og den ble endelig vedtatt og autorisert av Kirkemøtet i april
2012.
Menighetsmøtet avgjør
Ifølge kirkeloven § 11 er det menighetsmøtet som avgjør om menigheten skal ta i bruk
ny salmebok i gudstjenesten, og som fastsetter fra hvilken dato boka skal tas i bruk. En
trenger ikke et vedtak i menighetsmøtet for å kjøpe inn nye salmebøker, men for å ta
boka i bruk i gudstjenesten. Om en menighet vil ta ny salmebok i bruk fra 1. søndag i
adventstiden 2013, må det holdes et menighetsmøte før denne dagen.
Økonomi
Kirkerådet vet at økonomien i fellesråd og menigheter mange steder kan gjøre det
vanskelig å finansiere innkjøp av nye salmebøker i år. En kan i så fall velge å legge
innkjøp av bøker inn i budsjettet for 2014. Noen menigheter har alt laget aksjoner for å
skaffe penger utenom ordinært budsjett, blant annet ved å få medlemmer i menigheten
til å bestille to bøker – en til seg selv og en til kirken. Det er og mulig for
fellesråd/menigheter å gjøre avtale med forlaget om tidspunkt for betaling.
Pris
Prisen på de nye salmebøkene er forhandlet fram mellom forlaget og Kirkerådet, og er i
samsvar med vilkårene i kontrakten mellom Eide forlag og Kirkerådet fra 2008.
Standardutgaven (menighetsutgaven) av Norsk salmebok 2013 koster 339 kroner, mens
fellesråd/menigheter kan kjøpe pakker av 10 bøker for 2990 kroner, altså 299 kroner pr.
bok. Det samme gjelder storskriftutgaven. Kirkerådet har valgt å gå inn for en slik
prisprofil, som gjør at bøkene ikke blir dyrere for små menigheter enn for store.
Norsk koralbok 2013 (bind 1 og 2) koster 1450 kroner pr. sett.
Digital utgave
Norsk salmebok 2013 er også tilgjengelig i digital utgave. Menigheten kan tegne
abonnement på digital utgave, som gir rett til å vise alle salmer digitalt under
gudstjenester i menigheten, eller skrive dem ut i en agenda for gudstjenesten. Ordningen
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er forhandlet fram mellom forlaget og opphavsorganisasjonene, slik at alle som har
rettigheter til tekster og musikk får den godtgjøringen de har krav på. Uten å tegne
abonnement har en ikke rett til å ha som normal ordning at en viser tekstene digitalt i
gudstjenesten eller kopierer dem i en agenda.
Forlaget har fastsatt at menigheter som kjøper inn salmebøker i et tall som svarer til
gjennomsnittlig frammøte på gudstjenestene, får 75% rabatt på det digitale
abonnementet.

Vi viser ellers til mer informasjon om Norsk salmebok 2013 på disse nettstedene:
www.kirken.no/salmebok
www.norsksalmebok.no
www.eideforlag.com

Oslo, 28. august 2013

Jens-Petter Johnsen
Direktør i Kirkerådet
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