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Kirkemøtets vedtak
Kirkemøtet sender saken om konfirmasjonstidens gudstjenester tilbake til Kirkerådet og ber
om at følgende vurderes:
•

Ledd 18A Forbønn for konfirmantene:
Forslag 1: At vi beholder de nåværende bønnene, altså i dagens ledd 14a fra liturgi
godkjent feb. 2002.
Alternativ 2: at bønnene fra dagens liturgi godkjent feb. 2002 14a settes opp som
alternative bønner til de foreslåtte bønner i ledd 18a.

•

Ledd 18C Forbønn med velsignelse av den enkelte konfirmant:
Bønn 6 og 11 liturgi godkjent feb 2002 beholdes og legges til de foreslåtte bønner.
Bønn 6: All nådes Gud, vi ber deg for NN. Du som begynte den gode gjerning i
ham/henne, fullfør den, helt til Kristi dag. (Fil 1,6).
Bønn 11: Allmektige Gud, vi ber deg for NN. La ham/henne alltid se at Jesus er veien,
sannheten og livet. (Joh 14,6).

•

Ledd 19 Menighetens takkoffer, eventuelt kunngjøringer og hilsen:
Sist i andre avsnitt etter (Se alminnelige bestemmelser pkt 7) legges følgende til:
«Hilsen skal i hovedsak være en utfordring til å videreføre troen i eget liv.»

•

Kirkemøtet ber om at bønnene for den enkelte konfirmant gjennomarbeides på nytt for
å kunne ta inn et ledd som binder forbønnen til dåpshandlingens proklamasjon over
den døpte. Videre også for å kunne utvide den enkelte forbønnen.

•

Kirkemøtet ber om at det utarbeides flere alternativer til punktene «påminning om
dåpen» og «hilsen». De nye alternativene bør kommunisere bedre og bredere i
konfirmasjonskonteksten i sin beskrivelse av dåpens betydning og et kristent liv.

•

Forbønnene med velsignelse endres slik at "deg" sløyfes for å få et bedre språk,
"Gud, vi ber deg for NN"

•

Språket i fellesbønnene vurderes med tanke på at konfirmantene og konfirmantenes
familier kan inkluderes i gudstjenestens "vi".

•

For å bli konfirmert må man være døpt. Det bør etterstrebes at også deltagere som
velger å ikke konfirmeres, får en verdig avslutning på konfirmasjonstiden.
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