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Konfirmasjonstidens gudstjenester 
 
 

Endelig innstilling fra komité A 
 
Sammendrag av saksorienteringen 
 
Saken omfatter konfirmasjonstidens innledende og avsluttende gudstjeneste. 
Det som per i dag kalles samtalegudstjenesten, omfattes ikke her. Denne 
gjennomføres etter lokal tradisjon og opplegg og er hjemlet i alminnelige 
bestemmelser.  
 
Det som skal vedtas, er:  

• Nye forbønner for presentasjonsgudstjenesten. 
• Liturgiforslag for den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Til denne 

ligger også forslag om nye alternative tekster til lesninger og preken. 
• Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon, som skal revideres i 

henhold til endringer innen liturgisk praksis, bibeloversettelse og 
kirkeordning.  

 
Redegjørelsen for saksgangen fram til behandlingen i Kirkemøtet 2020 ble 
beskrevet i saksdokumentet til Kirkemøtet 2020 og gjentas ikke her. Saken har 
fulgt de gjeldende regler for saksbehandling i liturgisaker. Kirkemøtet 2020 
sendte saken tilbake, samt vedtok 8 underpunkter som Kirkemøtet ba om at ble 
vurdert. 
 
Komiteens merknader 
 
Komiteen legger saksdokumentet til grunn, og peker på at det har vært en lang 
prosess fra igangsettelse av arbeid med Konfirmasjonstidens gudstjenester i 
2018, via Kirkemøtet i 2020 og gjennom flere runder i bispemøtet. 
 
Underpunktene i Kirkemøtets vedtak i fjor er grundig vurdert og godt ivaretatt. 
Som et eksempel vises det til endringene i ledd 18A som bidrar til at 
konfirmantene og deres familier er inkludert i gudstjenestens «vi». Komiteen 
ser frem til at konfirmasjonstidens gudstjenester snart kan feires etter denne 
nye liturgien. 
 
Komiteen har forståelse for at det i noen menigheter er et ønske om å bruke hele 
eller deler av eldre liturgier. Komiteen foreslår å tydeliggjøre i Alminnelige 
bestemmelser for konfirmasjon at punkt 6 i Alminnelige bestemmelser for 
hovedgudstjenesten også gjelder for konfirmasjonsgudstjenester i Den norske 
kirke. 
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For å ivareta intensjonen om at menigheten kan utforme en hilsen lokalt, samt å 
knytte hilsenen tettere til konfirmasjonshandlingens forbønn, foreslår komiteen 
en opprydding i ledd 19.  
 
Det forutsettes at det gjennomføres en språkvask av den nynorske liturgien før 
denne tas i bruk.  
 
Kirkemøtets vedtak 
 
Kirkemøtet vedtar justert Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester og 
Alminnelige bestemmelser for denne med følgende endringer: 

1. Ledd 19: Avsnittet som gjelder menighetens takkoffer flyttes til før 
Nattverd hvis det feires nattverd, ellers til før Sendelse.  
Overskriften endres tilsvarende.  

2. Første setning i rubrikken under ledd 19 blir da: «Her kan følge egnet 
instrumental eller vokal musikk og eventuelt en kort hilsen fra 
menigheten.  
«Alternativer for hilsen» endres til «Hilsen kan utformes lokalt eller 

 velges fra følgende alternativer.» 
3. I Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon, punkt 8, erstattes «Man 

kan søke biskopen om samtykke til å benytte eldre liturgier (1920, 
1992).» med «Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjeneste, punkt 6, 
gjelder også for konfirmasjonstidens gudstjenester.»
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