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K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 
 
 

 Protokoll 2015/11 
  
 

Tid: Onsdag 18. november 2015, kl. 10.00-18.00 

Sted: Lovisenberg, rom 318 

   
 

 

Til stede: Ståle Johan Aklestad, Hans Olav Baden, Jan Terje Christoffersen, Ole Andreas 

Fevang, Per Oskar Kjølaas, Kristin Vold Nese, Cecilie Jørgensen Strømmen, Svein Arne 

Theodorsen, Merete Thomassen,  

 

Fra sekretariatet: Paul Erik Wirgenes, Hans Arne Akerø, Åge Haavik 

 

Forfall: Hege Fagermoen, Anne-Lise Hille, Tor B. Jørgensen 

 

Møtedagen ble åpnet med morgenandakt, ved Hans Arne Akerø. 

 

Da både leder og nestleder hadde sykdomsforfall, ble Svein Arne Theodorsen enstemmig 

valgt til å lede møtet. 

 

 

NFG 26/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Saksdokumenter: 

 Innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling, saksliste og behandlingsrekkefølge ble godkjent. 

To saker ble meldt inn under Eventuelt. 
 

 

NFG 27/15 Godkjenning av protokoll 
 

Saksdokumenter: 

 Protokoll 2015/09 

 

Vedtak: 

Protokoll 2015/09 ble godkjent. 
 

 

NFG 28/15 Orienteringssaker 

KR 01.1/16 
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 Møte med NMH og NTNU som oppfølging av vedtak i sak KM 6/2015 

 Høringen om revidert dåpsliturgi og om Liturgisk musikk 

 BM-vedtak om tekstene til Reformasjonsmarkeringen 

 Leitourgia-konferansen på Island 10.-13. november 

 KAs dugnad om liturgisk inventar og utstyr: Nasjonalt løft for sikring av  

 kirkeinventar 

 Min første salmebok 

 Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid (MOT), se vedlegg (kommer) 

 Salmedatabase 

 

Saksdokumenter: 

 Boken Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid som utgangspunkt for plateinnspilling 

 

Fra samtalen om orienteringssakene: 

Møtene med NMH og NTNU 

Kontakten med institusjonene må jevnlig følges opp. Det er viktig å bidra til at virkeligheten i 

menighetene er til stede i utdanningen. Dette må også gjelde trosopplæringsreformen. 

Kanskje noen fra menighetene bør være med i møte med institusjonene. 

Det er viktig at KR er til stede når undervisningsinstitusjonene har sine fellesmøter. 

I mange sammenhenger er barnekorledelse et underprioritert område. 

Det aller viktigste er å motivere kirkemusikkstudentene til å forbli i oppgaven i en livslang 

tjeneste. Da må de forberedes på virkeligheten og hjelpes til å unngå konflikter og frafall. Det 

blir kanskje nødvendig med en praksisperiode. 

Høringen om revidert dåpsliturgi og om Liturgisk musikk 

NFG må få utviklingen av liturgisaker som egen sak. Det finnes noen tydelige smertepunkter. 

Det er den rollen Vårt Land i praksis oppnår, ofte på tynt grunnlag. Og det er sekretariatets 

rolle, som kan bli for selvstendig og sterk. 

Middelaldersk Olavsliturgi 

Fint at MOT blir tilgjengelig. Det kommer et nytt tusenårsjubileum på Moster: Kristenretten i 

2014. Da vil dette materialet være aktuelt. 

 

Oversettelse til nordsamisk av hovedgudstjenesten er fullført. 

 

Vedtak: 

Med disse bemerkningene ble orienteringssakene tatt til etterretning. 

 

 

NFG 29/15 Reviderte regler for bruk av liturgiske klær 
 

Saksdokumenter: 

 Regler for bruk av liturgiske klær. Forslag til revidert tekst etter KM 2015 

 

Vedtak: 

«NFG har drøftet det fremlagte forslaget til nytt regelverk for bruk av liturgiske klær, og har 

følgende 5 endringer, som innarbeides som endringer i teksten: 

1. En bør unngå uttrykket «hvit alba» i pkt 1.1, da det er en pleonasme. 

2. I pkt 1.3 bør det vurderes om stolaen bør være kortere, og derfor mer enn 10 cm over 

albaens nedre kant. 

3. Stofftypen bør nevnes også for stola, tilsvarende som for messehagel (1.4) og alba 

(1.2) 
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4. At stolaer kan være vendbare bør også nevnes. 

5. I pkt 1.4 tas siste setning ut («Messehagel skal ikke bæres på prekestolen»). På 

høytidsdager, hvor messehagel bæres fra gudstjenestens begynnelse, bør det være 

mulig å bruke messehagelen også under prekenen.» Dette innebærer også at ordene 

«under altertjeneste» tas ut i tredje setning: («Messehagel bæres av forrettende prest 

(…) på høytidsdager og under nattverdfeiring.») 

 

 

NFG 30/15 Fortsatt gjennomgang av hovedgudstjenesten, liturgi og 
alminnelige bestemmelser 
 

Saksdokumenter: 

 Notat: Justeringer i Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser 

 E-post fra Anne Haugland Balsnes 

 Ådne Njå: Gudstjenesten er diakonal 

 

Vedtak: 

1. NFG vil arbeide videre med disse temaområdene: 

 Salmene i liturgien 

 Det bør strammes inn i antall valgmuligheter. 

 Dialogleddene 

 Inngangsdelen 

 Syndsbekjennelse, plassering og tilsigelsesord 

 Det bør sies noe mer om formene for Fadervår. 

 Forbønn 

 Nattverd 

2. NFG vil anbefale at saken forberedes av en arbeidsgruppe. Sekretariatet spør medlemmer 

og legger til rette for dette arbeidet. I samtalen ble disse nevnt som aktuelle: 

 Hege Fagermoen 

 Merete Thomassen 

 Jan Terje Christoffersen 

 Ny biskop i NFG 

 Et NFG-medlem med musikkfaglig kompetanse (med en av de andre med samme 

bakgrunn som vara) 

 Per Oskar Kjølaas 

 Yngre deltaker 

 Inger Brekken Melde var nevnt. 

3. Arbeidet bør kunne sendes videre fra NFG i mai. 

 

 

NFG 31/15 Hvilke tidligere liturgier bør justeres i lys av 
gudstjenestereformen? 
 

Saksdokumenter: 

 Gudstjenestebok for Den norske kirke II (1992) 

 

Vedtak: 

Saken utsatt. 



4 

 

 

 

NFG 32/15 Internt seminar: Forberedelse til arbeid med vigselsliturgi 
 

Saksdokumenter: 

 KM 14/14 Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv 

 Förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Del 1, side 132-142: Vigsel 

 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Del 1, side 114-119: 

Vigsel 

 Ellen Aagaard Petersen: Linker til Den danske folkekirkes ordning for liturgi for 

vielse av par av samme køn 

 Den finlands-svenske liturgien for vigsel 

 Det finländska biskopsmötets anvisningar för förbön av registrerat partnerskap 

 Hjónavígsla. Form í samræmi viđ ný hjúskaparlög. Til reynslu 

 KM 10/04 Vedtak: Regler for saksbehandling i liturgisaker 

  

 

NFG er orientert om Bispemøtets henvendelse til Kirkerådet om fortgang i et arbeid med 

liturgi for vigsel av likekjønnede par. Et slikt oppdrag til NFG vil eventuelt komme etter 

vedtak i Kirkerådet. Ettersom det kan komme til å bli en hastesak, hadde NFG bedt om å få 

bruke tid til et internt seminar for å oppdatere seg og være best mulig forberedt.  

 

NFG hadde fått saksdokumenter fra KR og KM, samt de liturgiske ordningene og andre 

relevante dokumenter fra de andre nordiske land. Paul Erik Wirgenes, som er den som har 

arbeidet med denne saken for KR/KM, gav en grundig innledning. NFGs medlemmer gav 

hverandre del i de tanker den enkelte gjør seg om denne saken. Deretter ble tiden brukt til 

spørsmål og drøftelser. 

 

 

NFG 33/15 Neste møte 
 

Vedtak: 

Det avtalte møte 16/3 2016 kl. 10-18 fastholdes. 

I tillegg ble det avtalt å møtes 15/2 kl. 14.00-20.00. Dette møtet holdes i Oslo, fortrinnsvis på 

Lovisenberg. 

 

 

NFG 34/15 Eventuelt 
 

Under Eventuelt kom det opp to saker: 

 

NFG 34.1/15 Kontakt med kirkemusikkfaglige studiesteder 

 

Vedtak: 

NFG ønsker å få referat fra møtene med disse studiestedene. 

En vil komme tilbake til denne kontakten i et senere møte. 

 

NFG 34.2/15 Prosedyre ved liturgirevisjon 
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Vedtak: 

Med utgangspunkt i samtalen knyttet til erfaringene med det pågående liturgirevisjonsarbeidet 

ber NFG om at dette temaområdet settes opp som sak i NFG. 

 

* 

 


