KI RKERÅDET

Nemnd for gudstjenesteliv
Protokoll 2018/09
Tid: Onsdag 19. september kl.10 -16 Sted: Kirkens hus, møterom Nidaros
Til stede: Svein Arne Theodorsen (leder), Elin Vangen (BM), Solveig Julie Mysen, Anne
Marie Sødal, Annette Dreyer, Edel Merete Gervin, Andreas Hilmo Grandy-Teig.
Forfall: Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (BM), Per Oskar Kjølaas (SKR), Bengt Norbakken,
Merete Thomassen, Ole Andreas Fevang, Sindre Seim Gulbrandsen. (Maria Bjørdal Lervik
har permisjon)
Fra sekretariatet deltok: Paul Erik Wirgenes, Ragna Dahlen (sak 15 - 18), David Scott
Hamnes, Cecilie Jørgensen Strømmen (sak 19 ) og Hans Arne Akerø (NFGs sekretær).
Helge Kollerøs Nylenna fra Bispemøtets sekretariat deltok på møtet som observatør.

Morgenbønnen i kapellet ble ledet av Svein Arne Theodorsen.

NFG 15/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og tidsplan
På bakgrunn av et notat som var ettersendt 18. september til nemnda ble det drøftet om
NFG skulle sette opp Justering av hovedgudstjenesten som en egen sak, på bakgrunn av
Kirkerådets vedtak (KR 47/18). Nemnda konkluderte med at saken kun skulle være en
orienteringssak, i tråd med forslaget til sakslisten, jf. NFG sak 17/18 B.
Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent og behandlingsrekkefølgen fastsatt.

NFG 16/18 Protokollen fra NFGs møte 25. mais 2018
Vedtak: Protokollen fra NFGs møte 25. mai ble registrert som godkjent.

NFG 17/18 Orienteringssaker
A. Forslaget om Justering av hovedgudstjenesten som ble oversendt til KR finnes på
www.kirken.no. En fullstendig nynorsk versjon ble ettersendt. NFGs vedtak fra forrige
møte var lagt til grunn for forslaget til KR.
B. Kirkerådets vedtak om Justering av hovedgudstjenesten (KR 47/18) var sendt til
nemnda dagen før møtet. Protokollen var en foreløpig protokoll fra Kirkerådets møte.
C. Et fyldig manus om «Liturgiske klær», utarbeidet av Turid Lundby, er tilgjengelig på
kirkens nettside. Medlemmene i NFG fikk utdelt en trykt utgave av manuset.

D. Et foreløpig hefte med den liturgiske musikken som Kirkemøtet har vedtatt vil bli
sendt ut til alle soknene, bispedømmekontorene og utdanningsinstitusjonene i løpet
av oktober. NFG ønsket at også prostene får et eksemplar av heftet for å styrke
implementeringen av musikken.
E. Status for saken Justering av Tekstboken. Wirgenes orienterte om saksgangen
videre, etter samtale med Bispemøtets sekretariat.
F. Status for saken om påskens gudstjenester (Triduum). Dette blir en sak til NFGs
møte i november.
G. Henvendelse fra Nasjonalt Landstadsenter om 150-årsmarkering i 2020 av den
første norske salmeboka.
H. Nordisk liturgikonferanse i Tønsberg 6.-9. nov. (www.leitourgia.org)
I. Mikkelsmess-konferansen i Trondheim 3.-4. oktober. Flere fra NFG deltar på
konferansen, som har temaet: «Kirkelig handling – folkelig høytid» og har hovdfokus
på konfirmasjon og gravferd.
Vedtak: NFG tok orienteringssakene til etteretning.

NFG 18/18 Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester
Jf. sak NFG 13/18. En arbeidsgruppe har hatt to møter om saken. Arbeidsgruppen har
bestått av Anne Marie Sødal, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Roald Oulie Eskildsen, Kristine
Aksøy og Ragna Dahlen (sekretær).
Et saksdokument var vedlagt innkallingen. Ragna Dahlen innledet om saken.
NFG takket for et godt saksdokument og la vekt på følgende punkter i samtalen:
-

-

At konfirmasjonstidens gudstjenester avspeiler den nye dåpsliturgien og relateres til
menighetenes lokale grunnordning.
At gudstjenesten med presentasjon av konfirmantene for menigheten styrkes som
menighetens gudstjeneste og at dåpen kan tematiseres i en samlingsbønn.
Behovet for å utvikle en salmekanon for konfirmasjonstiden.
At konfirmasjonsgudstjenesten med forbønn som normalordning fortsatt bør holdes
på søn- og helligdager, men at det også må være mulig å legge en konfirmasjonsgudstjeneste til en annen dag.
Den enkelte menighet vurderer selv om det bør være nattverd på gudstjenester med
forbønn for konfirmantene.
At en eventuell friere form for hilsen til konfirmantene legges til starten av
forbønnsgudstjenesten, og ikke til slutt.
At symbolhandlinger som korstegning og bruk av lys og av vann kan anvendes i
gudstjenenesten med forbønn.
Nemnda var enig i forslaget om å først be en forbønn for den enkelte konfirmant, og
deretter en felles forbønn for konfirmantene.
Det var ulike synspunkt på om familie, venner og eventuelle forbedere skal reise seg
under forbønnen for den enkelte konfirmant.
De foreslåtte bønnene og tekstene, når en ikke følger kirkeårets tekster, bearbeides.
Overskriftene på de alternative tekstene tas bort.
Det arbeides videre med spørsmålet om hvordan konfirmantene medvirker på de
ordinære gudstjenestene i konfirmanttiden, i tråd med Trosopplæringsplanen.

Vedtak: NFG ber om at de synspunkt som kom fram i NFGs behandling tas med videre. Det
tas sikte på at NFG fatter vedtak i saken på novembermøtet.
NFG 19/18 Ny pulje med forslag til salmer i Salmedatabasen
Referanser: KR 12/10; KM 5.1/12; KR 13/15 Nye salmar i salmedatabasen til Den norske
kyrkje
NFGs første behandling av salmeforslag til en digital salmedatabase ble holdt 31. august
2016. Oppfølgingsmøtet i NFG i november 2016 valgte ut 39 nye salmer for Den norske
kirkes salmedatabase. Disse ble publisert fra oktober 2017 til september 2018. Dette
arbeidet er en del av det kontinuerlige salmearbeid i kirken vår. Saksforberedelse skjer
gjennom Salmebasegruppen (SBG), som har hatt i alt ti heldagsmøter siden 2015. Siden
siste behandling i NFG har 32 salmer blitt valgt ut for presentasjon og behandling i NFG.
Disse var presentert i vedleggene.
David Scott Hamnes, som er sekretær i SBG, innledet og spilte til salmene og besvarte
spørsmål. Nemnda rakk å drøfte de 9 første salmeforslagene.
Vedtak: NFG godkjente 4 av de 9 første salmene, og gav følgende kommentarer:










Bak tidens slør: Ja
Den Gud som kjenner dine tanker: Nei (betinget velsignelse; kan ev. sendes tilbake til
Skeie. Revideringsforslag finnes fra Cecilie Strømmen)
Det sprider sig ett rop: Ja, men aller helst med norsk oversettelse
Din himmelkrone ser vi: Ja
Du som styre straum: Nei (god nok melodi fra før)
Ett liv ur det sterila: Nei (for diffus og kjedelig tekst og melodi)
Fader, moder: Ja (men tegnsettingen bør oppdateres)
Jesus gjelder i mitt sted: Nei (Bjerkrheim oppleves som gammelmodig, og NFG
forstår ikke «gjelder» i sammenhengen; melodien fikk gode bemerkelser)
Kjærlighet fra Gud: Nei (melodien er god, men man bør ikke endre folkekirkens
hovedsalme i kirkelige handlinger)

De øvrige salmene behandles på NFG-møtet i november

NFG 20/18 Valg av nestleder til NFG
Det er ikke tidligere valgt nestleder til denne nemnda. Merete Thomassen var foreslått som
nestleder.
Vedtak: Merete Thomassen velges til nestleder i NFG i denne perioden.

Sekretær: Hans Arne Akerø

