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K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 
 
  

  Protokoll 2016/11 
  
 

Tid: Mandag 14.– tirsdag 15. november 2016, Sted: Kirkens hus (14.) - Lovisenberg (15.) 

   
 

 

Til stede: Hege Fagermoen (leder), Svein Arne Theodorsen (ikke sak 24 og 27, sak 25 bare 

på første dag), Ann-Helen Jusnes Fjeldstad, Hans Olav Baden (ikke sak 27), Jan Terje 

Christoffersen, Ole Andreas Fevang, Kristin Vold Nese, Cecilie Jørgensen Strømmen og 

Merete Thomassen.   

 

Fra sekretariatet: Paul Erik Wirgenes, David Scott Hamnes (kun sak 24) og Hans Arne 

Akerø (sekretær). 

 

Forfall: Ståle Johan Aklestad og Per Oskar Kjølaas. Anne-Lise Hille har permisjon fra NFG. 

 

Møtet ble åpnet mandag med andakt ved Hans Olav Baden og tirsdag ved Merete Thomassen. 

 

 

NFG 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Saksdokumenter: 

 Innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent og behandlingsrekkefølgen fastsatt. 

 

NFG 22/16 Protokoll fra NFG-møtet 31. august 2016 
 

Saksdokumenter: 

 Protokoll 2016/08 

 

Protokollen var godkjent før møtet. 
  

Vedtak: 
Protokollen for møtet 2016/08 ble tatt til orientering. 

 
NFG 23/16 Orienteringssaker 

 

A. Bispemøtets læremessige uttalelse av september og Kirkerådets vedtak 5.-7. okt. 

om Revidert dåpsliturgi og om Liturgisk musikk.  
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B. Bispemøtets læremessige uttalelse av oktober om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi 

for likekjønnede og ulikekjønnede par og Liturgisk musikk.  

C. Andre pulje med deltakere i prosjektet Pilegrim i orgelsko (Pio) er fullført og ble 

avsluttet med fremføring på Hovlandfestivalen i Fredrikstad i oktober. 

D. Konferanse om Kirkens korarbeid 11. november 2016 med over 70 deltakere.   

E. Konsultasjonen 1. november i Kirkens hus om barn og gudstjenesteliv. Et referat 

fra konsultasjonen ble utdelt på møtet.   

F. Skolegudstjenester. Foredraget ved Preses på Bispemøtets åpningsdag i høst og 

den videre håndtering av saken. 

G. Bispemøtets uttalelse om Gravferd for dødfødte. 

H. 8.-mars liturgien 2017. 

 

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

 

NFG 24/16 Første pulje med salmer til Kirkerådets salmedatabase  
 

Saksdokumenter: 

 Saksutredning for NFG sak 24/16 , ved Salmebasegruppen. 

 3 ajourførte vedlegg med tekst og noter til saken. 

 

Først pulje med 24 salmer til salmedatabasen ble vedtatt på NFGs møte i august (sak 17/16). 

Salmebasegruppen (SBG) ble da bedt om å foreslå flere salmer på nynorsk og på samiske 

språk med tanke på endelig behandling i NFG i november. Etter en samtale om 

behandlingsprosedyren ble sekretær i SBG, David Scott Hamnes, bedt om å introdusere et 

forslag til salmer blant dem som var sendt til NFG og han spilte til disse. NFG diskuterte 

salmene og supplerte med andre forslag.   

 

Vedtak: 

  

A. NFG vedtok følgende 38 salmer til første pulje i Kirkerådets salmedatabase:  

1. Dag som flyktar, tid som fer 

2. Din hånd i min i kjærlighetens pakt 

3. Du er Guds barn 

4. Du som vandret gjennom stengte dører 

5. Gje meg handa di, ven, når det kveldar 

6. Gud, du ser våre lys 

7. Gud, skap i oss tro, håp og handling 

8. I mørke gikk mannen i storbyens natt 

9. I tro og tvil har vi fått se 

10. Inn gjennom kirkens dører 

11. Jag är på vandring genom livet (Trenger ikke oversettes fra svensk, men vurderes også 

på engelsk.) 

12. Kvar var du då stormen raste 

13. La oss gå i tro 

14. Lyset mitt er som en bønn vi kan se 

15. Når jeg ser din himmel av stjerner 

16. Når kropp og sjel må ta farvel 
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17. O Gud, som har din kirke (Kvernos melodi vurderes som supplerende melodi.) 

18. Om du ser meg, om vi møtes 

19. Se, mørket vinner aldri over lyset  

20. Syng for meg sangen fra livsgledens vår 

21. Velsignet er den pinsedag 

22. Vi har reist gjennom tida, reist heilt tell vi fann 

23. Vår varme hånd kan ikke lenger nå deg 

24. Gud, ditt hjerte rommer hele verden 

(Vedtatt på NFG-møtet i august, NFG 17/16)   

 

25. Dagsens auga sloknar ut 

26. Det stiger en sang 

27. En fager Sions flokk vi ser 

28. Fortiden er omme 

29. Her er hva jeg trenger 

30. Jeg synger julekvad (på sørsamisk) 

31. Jorda du gav oss 

32. Lyset skinner over jord (på sørsamisk) 

33. Må din vei komme deg i møte 

34. Når du vil, bryter ordene frem 

35. Songen gjennom alle tider 

36. Trø stilt der sorga herjar (med 2 alternative melodier) 

37. Ver hos meg 

38. Vi tror på deg/Yaradana inaniriq  

(Vedtatt på NFG-møtet i november) 

 

Enkelte andre salmer i SBGs forslag vil NFG komme tilbake til senere. 

 

B. NFG delegerer til NFG/AU å foreslå en kvensk salme og en salme med 

kjønnsinkluderende språk i tillegg til de 38. 

 

C. NFGs vedtak oversendes Kirkerådets direktør, etter NFG-AUs tillegg. 

 

 

 

NFG 25/16 Justeringer i Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige 
bestemmelser for denne  
 

Saksdokumenter: 

 Saksdokument til NFGs møte november 2016: Justeringer i Ordning for 

hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for denne. 

 

NFG samtalte først om temaet Gudstjenestereformen: Visjon og virkelighet. Av temaer som 

særlig ble drøftet kan nevnes: 

- Gudstjenester knyttet til trosopplæringstiltak: muligheter og begrensninger. 

- Er det mulig å lage en gudstjeneste for alle? 

- Involvering som sentral verdi i reformen. 

- Er det behov for mer gjenkjennelighet og uniformering i gudstjenestelivet? 

- Behovet for en bedre og mer deltakende gudstjenestekultur og styrket opplæring 
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- Betydningen av at dåp så ofte legges til hovedgudstjenesten 

- Hvordan er prekenen kommet ut i gudstjenestereformen? 

- Stedegengjøring som verdi i reformen. 

- Utviklingen av en bredere samtale om gudstjenestelivet.  

 

Etter denne overordnede samtale drøftet NFG Forslag til justeringer i hovedgudstjenestens 

del I. Samling. 

 

 

Anbefalinger og vedtak: 

1. 1.Forberedelse: Ordene «Informasjon om dagens gudstjeneste» endres til: «Kort 

informasjon om dagens gudstjeneste ved medliturg eller liturg.»  (se punkt 4) 

2. 2.Inngangssalme, rubrikk 3 (Menigheten står under prosesjonen) endres til: 

«Menigheten står under Inngangssalmen og under prosesjon». 

3. 3.Inngangsord: Et høringsspørsmål kan være om menighetens «amen» etter 

inngangsord skal tas ut, være obligatorisk eller fortsatt være et «kan-ledd». 

4. 3. Inngangsord: Før andre setning i rubrikken etter «Amen» settes følgende setning 

inn: «Om kort informasjon om dagens gudstjeneste ikke er gitt under ledd 1, kan den 

gis her.»  

5. 4.Samlingsbønn: Ny, første setning i rubrikken: «Samlingsbønn kan utelates». 

6. 5.Syndsbekjennelse: Begge plasseringene av syndsbekjennelsen bør fortsatt være 

mulig. Men når denne er lagt i innledningsdelen, tas lesningen fra Matt 22, 37-39 ut, 

men ikke når syndsbekjennelsen er lagt til forbønnsdelen. Flere synspunkt på de 

enkelte syndsbekjennelsene ble drøftet. En nærmere gjennomgang av 

syndsbekjennelsene vil NFG komme tilbake til. 

7. 6.Bønnerop Kyrie. Om kyrieleddet skal være obligatorisk i alle hovedgudstjenester, 

avklares når høymessens status er blitt nærmere behandlet i NFG. 

8. 7.Gloria. Flere kritiserte formuleringen «som Gud har glede i». Noen foretrakk «glede 

av», andre «som har Guds velbehag». Ingen ønsket å videreføre «glede i», og NFG ba 

om en nærmere vurdering av «glede av» og «har Guds velbehag». 

9. 7.Rubrikken om dåp «skjer normalt her». Flere fant det problematisk å legge dåp inn i 

samlingsdelen, og foretrakk at den legges umiddelbart etter 3 Inngangsord. Andre 

foretrakk å beholde nåværende plassering. Det er ønskelig med en fast plassering av 

dåpen i hovedgudstjenester. Flere gikk inn for at når dåp skjer i hovedgudstjenesten, 

bør en forordne en tilpasset gudstjeneste, hvor det presiseres at noen ledd kan falle ut, 

f eks syndsbekjennelsen (pga forsakelsen), en skriftlesning og en kan gjøre 

tilpasninger av samlingsdelens ledd. 

10. På neste møte tas andre temaer i saksdokumentet opp, og en går videre til hoveddel 2 

og 3 i ordningen. 

 

 

NFG 26/16 Styrking av Kirkerådets årlige konferanse om 
gudstjenesteliv: Mikkelsmesskonferansen 
 

 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

NFG 27/16 Universell tilrettelegging for liturgen 
 

Saksdokumenter:  
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 Merete Thomassens artikkel til Nytt norsk kirkeblad 5-2016 «Når presten trenger 

universell tilrettelegging». 

 

Merete innledet om saken, og så dette i sammenheng med en Disability Theology. Hun så 

også for seg noe annet og mer diskret enn en skråstol. Etter en samtale om saken fattet NFG 

følgende vedtak: 

 

Vedtak:  

1. NFG finner at det ut fra liturgiske hensyn er fullt mulig for liturgen å sitte under 

prekenen, når alle kan se predikanten. Også andre deler av liturgien, som under 

forbønnen, skriftlesninger mm kan liturgen sitte når dette er ønskelig. 

2. Prinsippet om universell tilrettelegging gjelder ikke bare for menigheten, men også 

for liturgen. 

3. Dette tas inn og i en veiledning til hovedgudstjenesten. 

 

 

NFG 28/16 Eventuelt 

Det ble foreslått å sette opp en sak om kirkeklokker på neste møte.  

 

Neste møte i NFG er mandag 27. mars fra kl 14 til tirsdag 28. mars kl 16. 

Det er også fastsatt et møte tirsdag 23. mai kl 10 – 18. 


