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Reviderte regler for bruk av liturgiske klær 

 

Sammendrag  

Saken gjelder endringer av gjeldende regelverk for bruk av liturgiske klær. 

Bakgrunnen for disse endringene er vedtakene fra Kirkemøtet 2015 om skråstilt stola 

for kateket og alba og skråstilt stola for kantor. Endringene er av redaksjonell art og 

krever derfor ikke noen ny høring. 

 

I et eget vedlegg er forslaget til reviderte Regler for bruk av liturgiske klær 

sammenstilt med gjeldende retningslinjer. I en egen kolonne i vedlegget er det også 

gitt korte begrunnelser for de redaksjonelle endringene. 

 

 

Forslag til vedtak  

 
Kirkerådet vedtar det fremlagte forslaget til reviderte Regler for bruk av liturgiske 

klær, med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 66/15 
Oslo, 02.-05. desember 2015 
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Saksorientering  

 

Bakgrunn 

Kirkerådet vedtok i september 2013 reviderte Retningslinjer for bruk av liturgiske 

klær (KR 41/13) etter at Kirkemøtet hadde vedtatt innføring av skråstilt stola for 

diakoner (KM 8/13). Et revidert forslag til retningslinjer hadde vært på høring samme 

år.  

 

Etter at Kirkemøtet 2015 vedtok innføring av skråstilt stola også for kateketer og 

kantorer , er det nødvendig å revidere gjeldende regler for bruk av liturgiske klær. 

Kirkemøtet 2015 vedtok derfor å be Kirkerådet om «å utarbeide nærmere 

retningslinjer for utforming og bruk av skråstola for kateket» (KM 7/15 vedtakspunkt 

7) og «i samarbeid med kirkemusikerne å utarbeide nærmere retningslinjer for 

utforming og bruk av liturgisk drakt for kantor» (KM 6/15, vedtakspunkt 3). Denne 

saken er en oppfølging av disse vedtakspunktene. 

 

I et nært samarbeid  med yrkesorganisasjonene har et tekstilutvalg arbeidet med et 

forslag til reviderte Regler for bruk av liturgiske klær. I tråd med de nye regelverkene 

for kirker som Kirkemøtet 2015 vedtok, er ordet «Retningslinjer» erstattet av 

«Regler». Dermed tydeliggjøres forskjellen mellom vedtatte regelverk og de 

rådgivende og mer detaljerte veiledningene som følger flere av disse sakene. En 

veiledning om bruk av liturgiske klær vil også bli utarbeidet. 

 

De substansielle endringene som legges fram i de reviderte reglene om liturgiske klær 

har sin begrunnelse i KM-vedtakene i 2015. De har derfor allerede vært gjenstand for 

omfattende høringsprosesser. For å få et helhetlig og oversiktlig regelverk har det 

vært nødvendig å gjøre en rekke redaksjonelle endringer i de gjeldende 

retningslinjene. Slike redaksjonelle endringer har også tidligere blitt godkjent av 

Kirkerådet, uten å være sendt på ny høring. Dette fremgår blant annet av ingressen til 

gjeldende regler, hvor det i Lovsamling for Den norske kirke heter «Mindre 

redaksjonelle endringer er godkjent av Kirkerådet 13. desember 1991». 

 

I tråd med Regler for saksbehandling i liturgisaker behandlet Nemnd for 

gudstjenesteliv - som «er Kirkerådets fagnemnd for liturgisaker og rapporterer til 

Kirkerådet» (§ 3)  - saken i sitt møte 18. november i år. NFGs anliggender er 

innarbeidet i det fremlagte forslaget til Kirkerådet.  

 

På ett punkt avviker imidlertid det fremlagte forslaget fra NFGs vedtak om Regler for 

liturgiske klær: I forslaget som ble lagt frem for NFG i november i år var følgende 

setning i gjeldende regelverk tatt ut: «Messehagel bæres ikke av andre enn prest og 

biskop» (pkt 1.4). Årsaken til at denne setningen var fjernet er vedtaket som NFG 

fattet i september i år i saken «Uordinerte vikarers bruk av messehagel» (NFG 24/15):  

 

NFGs vedtak lyder slik: 

 

1. NFG registrerer at det er ulik praksis ved uordinerte prestevikarers bruk av 

messehagel ved nattverdforvaltningen. I Alminnelige bestemmelser slås 
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det fast at det er ordinert prest som bærer messehagel. Ut fra en forståelse 

av messehagel som et tegn på sakramentets hellighet og ikke et 

ordinasjonstegn ønsker NFG en endring av bestemmelsene, slik at de som 

har fått fullmakt av biskopene til å forrette nattverd i hovedgudstjenesten, 

skal bære messehagel. 

2. Dette må være med i arbeidet med hovedgudstjenesten frem mot 

Kirkemøtet 2018. 

 

Vedtatt mot 1 stemme. 

 

Denne setningen i gjeldende regelverk er likevel beholdt i forslaget som fremmes for 

Kirkerådet. Grunnen til dette er at å ta ut denne setningen innebærer en substansiell 

endring som krever en egen saksgang. Å foreta en slik endring nå vil gå utover det 

som kan betraktes som en redaksjonell endring som naturlig følger av vedtak fattet av 

Kirkemøtet etter en forutgående høring. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Saken innebærer ikke økonomiske og administrative konsekvenser utover det som 

allerede følger av kirkemøtevedtakene om liturgisk drakt for kateketer og kantorer.  

 


