DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Høringsinstansene

Dato: 16.10.2015

Vår ref: 15/4719 - 1 HOS (15/38384)

Deres ref:

Revidert dåpsliturgi - høringsbrev
Saken Revidert dåpsliturgi sendes med dette på høring til bispedømmerådene,
biskopene, utvalgte menigheter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. Bispedømmekontorene har lagt
fram forslag til hvilke menigheter som skal være høringsinstanser til forslaget til
revidert dåpsliturgi.
Vi ber om at høringssvar legges inn i Quest Back. Siden svarene i Quest Back avhenger
av at man har gjort seg kjent med det nye forslaget til revidert dåpsliturgi, og med de
begrunnelsene og vurderingene som finnes i det vedlagte høringsdokumentet, er det
naturlig å legge inn svarene i Quest Back helt til slutt i arbeidsprosessen. Dette også
fordi det i Quest Back ikke er anledning til å mellomlagre underveis. For å lette
arbeidsprosessen finnes høringsspørsmålene både i Quest Back og i selve
høringsdokumentet. Direkte link til Quest Back blir sendt dere på e-post i løpet av neste
uke.
Til denne saken følger det reviderte dåpsliturgiforslaget på bokmål og på nynorsk. Det
er også lagt ved en sammenstilling av 2011-liturgien og det reviderte forslaget.
Høringsfristen er satt til 21. desember 2015.
På bakgrunn av høringen tar Kirkerådet sikte på endelig behandling i Kirkemøtet januar
2017.
Kontaktperson for denne saken er Hans Arne Akerø, seksjonsleder for gudstjenesteliv
og kultur, som treffes på telefon 23 08 12 56 eller e-post: ha769@kirken.no.
Med vennlig hilsen
Jens-Petter Johnsen
Direktør…

Hildegunn Opstad Smørgrav
rådgiver
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Høringsinstanser:
Bispedømmerådene
Biskopene
Teologisk fakultet, UiO
Praktisk-teologisk seminar
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Kirkelig utdanningssenter i nord
Den norske kirkes presteforening
teoLOgene
Kirkelig Undervisningsforbund, Kateketforeningen
Det norske Diakonforbund
Diakonhjemmet høgskole
Lærerakademiet
Høgskolen Staffeldtsgate
Samarbeidsråd for menighet og misjon
KA kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Norsk kvinnelig Teologforening
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Utvalgte menigheter fra bispedømmene
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