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Oppnevning av ny Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) 
  

 

Sammendrag 
Nemnd for gudstjenesteliv er Kirkerådets fagnemnd for liturgisaker.  
Det skal oppnevnes en ny nemnd for perioden 2018-2021. Medlemmene og nemndas leder 
velges av Kirkerådet. 
 
I forslaget til ny nemnd er det lagt vekt på å sikre god liturgisk kompetanse til de sakene  
som vi vet denne nemnda skal arbeide med. Dessuten er det lagt vekt på bredde i 
kirkefaglig kompetanse, god aldersmessig og geografisk bredde og å stimulere flere unge 
mennesker til å få økt liturgisk kompetanse. 
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet oppnevner Svein Arne Theodorsen som leder av NFG 2018-2021. 
 

2. Følgende personer oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av NFG 2018-
2021: 
 
Merete Thomassen 
Andreas Hilmo Grandy-Teig 
Maria Bjørdal Lervik    
Annette Dreyer 
Bengt Norbakken  

 Anne Marie Sødal    
 Solveig Julie Mysen 
 Edel Merete Gervin (1.varamedlem)  
 Sindre Seim Gulbrandsen (2.varamedlem) 
 

3. Det niende medlem og eventuelt et 3. varamedlem oppnevnes av Kirkerådet på et 
senere tidspunkt. 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
I følge Regler for saksbehandling i liturgisaker er «Nemnd for gudstjenesteliv» (NFG) 
Kirkerådets fagnemnd for liturgisaker og rapporterer til Kirkerådet (§ 3). Disse reglene ble 
fastsatt av Kirkemøtet 19. november 2004 (jf. Lovsamling for Den norske kirke, side 292). 
 
I Statuttene for Nemnd for gudstjenesteliv, som sist ble justert i Kirkerådet i 2013 (KR sak 
71/13), står det i paragraf 2: 
 

§ 2.1 NFG har 10 medlemmer og tre varamedlemmer. Én av medlemmene er biskop, 
med personlig varamedlem. Samisk kirkeråd har et konsultativt medlem med 
møterett. 
 
§ 2.2 NFG oppnevnes av Kirkerådet, som også velger leder for nemnda. Biskop, med 
varamedlem oppnevnes av Bispemøtet. Samisk kirkeråd oppnevner sitt konsultative 
medlem. NFG velger selv nestleder. 

  
Når det gjelder nemndas oppgaver og arbeidsform vises det til statuttene, som er vedlagt.  
 

1. NFG 2014-2017 
Forrige nemnd hadde sin funksjonstid i perioden 2014 – 2017 og bestod av følgende 
personer: 
 
Hege Elisabeth Fagermoen (leder) 
Svein Arne Theodorsen (nestleder) 
Merete Thomassen 
Jan Terje Christoffersen 
Ådne Njå (2014 – juni 2015) Sluttet i nemnda da han gikk ut av Den norske kirke.  
Kristin Vold Nese 
Ole Andreas Fevang 
Hans Olav Baden 
Anne-Lise Hille 
Ståle Johan Aklestad (1.varamedlem) 
Cecilie Jørgensen Strømmen (2. varamedlem) 

  
Bispemøtet oppnevnte Tor B. Jørgensen (2014-2015) og deretter Ann-Helen Jusnes 
Fjeldstad  (2016-2017) som Bispemøtets representant. 
Samisk kirkeråd oppnevnte Per Oskar Kjølaas som konsultativt medlem. 
 
Hovedsakene for forrige nemnd var justeringer av hovedgudstjenesten, revisjon av 
dåpsliturgien, vigsel og forbønnsliturgi 2017, vedtak om liturgisk musikk og salmedatabasen.  
 
Når det skal oppnevnes en ny nemnd for perioden 2018 – 2021 vil det være andre 
hovedsaker. Det er tidligere vedtatt i Kirkerådet og i Bispemøtet at nemnda skal arbeide 
med:  
 

- konfirmasjonstidens gudstjenester,  
- justeringer av Tekstboken, 
- liturgier for de tre dagene skjærtorsdag, langfredag og påskenatt.  

 
Den nye nemnda vil også kunne foreslå andre saker overfor Kirkerådet og Bispemøtet. Blant 
annet kan det tenkes å være behov for justeringer i alle vigslingsliturgiene – både vigsling av 
kirker og vigsling til de ulike tjenestene - ettersom Kirkemøtet i senere tid har fattet vedtak 
som kan få betydning for alle disse liturgiene. Bibeltekstene må også hentes fra Bibel 2011.   
 
 



  

3 
 

2. Forslag til leder i NFG 2018-2021: 
 
Hege Fagermoen har frasagt seg gjenvalg som leder og medlem av nemnda. Prost Svein 
Arne Theodorsen har fungert som nestleder. Som ny leder foreslås: 
 
Svein Arne Theodorsen (62 år). 
Han er fra Farsund, men har de siste 18 årene vært prost i Sunnhordaland prosti i Bjørgvin 
bispedømme. I denne tiden har han brukt nynorsk i preken og liturgi. Han har i mange år 
vært leder av Fagråd for pastoral lederutvikling i Presteforeningen og har ellers en bred 
kirkelig kompetanse og lederbakgrunn, blant annet som administrasjonssjef i Agder og 
Telemark bispedømme. I de siste fire årene har han vært en dyktig og samlende nestleder i 
NFG.  
 

3. Forslag til medlemmer og varamedlemmer i NFG 2018-2021   
 
Merete Thomassen (51 år). 
Hun er lærer i liturgikk ved Praktisk teologisk seminar (UiO) og har doktorgrad i liturgi. I de 
senere årene har hun utgitt artikler om liturgi og en bok om liturgisk språk og utforming av 
bønner til gudstjenesten i samarbeid med Sylfest Lomheim. Hun er redaktør for Nytt Norsk 
Kirkeblad og har vært medlem i NFG de to siste periodene. Hun bor i Oslo, men er fra 
Tunsberg bispedømme. 
 
Andreas Hilmo Grandy-Teig (41 år)  
Han er fungerende sokneprest i Hoeggen menighet, Nidaros bispedømme. Han har bred 
internasjonal og økumenisk utdanning innenfor teologi og i språk/lingvistikk og var som 
student medlem av Liturgisk utvalg ved Det teologiske fakultet. Han har arbeidet mye med 
liturgi og har blant annet holdt foredrag på Mikkelsmesskonferansen. 
 
Maria Bjørdal Lervik (40 år) 
Hun er menighetsprest i Storsalen i Oslo. Storsalen har i mange år vært et viktig 
utviklingssted for gudstjenester for unge voksne i Oslo. Hun har vært bymisjonær i Oslo for 
NMS, har studert ungdomsteologi i USA og var med å starte bachelorstudiet Ungdom, kultur 
og trosopplæring (UKT). Hun har også vært ansatt som universitetslektor II i Praktisk teologi 
ved MF.  
 
Annette Kvernevik Dreyer (29 år)  
Hun er prest i Furuset menighet i Oslo bispedømme. Hun har som student tatt utdanning i 
sjelesorg i USA og har vist en særlig interesse for liturgi. Hun er med i redaksjonen for 
tidsskriftet St. Sunniva, som utgis av Norsk kvinnelig teologforening.   
 
Bengt Norbakken (44 år) 
Han er kantor i Gand menighet i Stavanger bispedømme og har tidligere vært kantor bl a i 
Elverhøy menighet i Tromsø. Som redaktør av bladet Norsk kirkemusikk, som utgis av 
Musikernes fellesorganisasjon (MFO), er han en sentral person i det kirkemusikalske miljøet. 
Han benyttes også som orgelkonsulent.  
 
Anne Marie Sødal (36 år)  
Hun er kateket i Fræna menighet i Møre bispedømme. Tidligere har Sødal arbeidet i Borg 
bispedømme og en periode i Døvekirken i Trondheim. I dag er hun stiftsstyreleder i KUFO, 
Kirkelig Undervisningsforbund. Hun er svært opptatt av gudstjenesteliv. 
 
Solveig Julie Mysen (30 år) 
Hun er utdannet til prest og skrev en masteroppgave om tekstrekkene i 
gudstjenestereformen. Hun har deltatt på flere liturgikonferanser, sist på den nordiske 
liturgikonferansen i Århus. Hun bor i Sarpsborg og er medlem av Borg bispedømmeråd. Nå 
har hun jobb som arkivmedarbeider, men søker prestestilling.   
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Ann-Helen Jusnes Fjeldstad er allerede oppnevnt av Bispemøtet som representant i 
nemnda for en ny periode. Hun er biskop i Sør-Hålogaland. 
 
Per Oskar Kjølaas er også allerede oppnevnt av Samisk kirkeråd som konsultativt medlem, 
og er biskop emeritus i Nord-Hålogaland. 
    
Etter regelverket skal NFG bestå av 10 medlemmer inklusive Bispemøtets representant, 
som oppnevnes av Bispemøtet. Kirkerådet skal derfor oppnevne 9 medlemmer og 3 
varamedlemmer. Det foreslås at Kirkerådet nå oppnevner kun 8 representanter og 2 
varamedlemmer. Sekretariatet vil komme tilbake med forslag på den 9.representant når 
liturgilærere ved utdanningsinstitusjoner er tilsatt. Ut fra erfaringene med de siste to 
periodene i NFG anbefaler sekretariatet at 3.vararepresentant ikke utnevnes, men settes på 
vent til eventuelle behov senere i funksjonsperioden. 1.vararepresentant innkalles til alle 
møter.  
 
Vararepresentanter: 

1. vara:  
Edel Merete Gervin (41 år) 
Hun er diakon i Bragernes menighet i Tunsberg bispedømme. Hun er opptatt av Grønn 
menighet og ble kjent for grønnsaks- og potetåkeren som hun plantet ved Bragernes 
kirke. Hun synger i kor og medvirker som diakon i det rike liturgiske livet som finnes i 
Bragernes. Hun er også medlem av sentralstyret i Diakonforbundet.   
 
2. vara:  
Sindre Seim Gulbrandsen (20 år) 
Han er fra Halden, men er nå student i kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. I 
tillegg har han en fast stillingsdel som organist i Høybråten, Fossum og Stovner 
menighet i Oslo bispedømme. Han er blant annet opptatt av mer variert kvalitetsmusikk i 
gudstjenesten. Han skriver også på nynorsk. 
  

Forslaget innebærer at det sikres kontinuitet ved at fire fra forrige nemnd blir med i den nye 
nemnda. Det er Svein Arne Theodorsen, Merete Thomassen, Ann-Helen Jusnes Fjeldstad 
(BM) og Per Oskar Kjølaas (konsultativt medlem, oppnevnt av SKR). Forslaget sikrer også 
bred yrkesmessig bakgrunn ved at en kateket, diakon (1. vara møter alltid) og en kantor er 
med. Det er tatt hensyn til kravet om minst 40 % representasjon av begge kjønn, at 20 % er 
under 30 år (da er 2.vara telt med), samt at det er en god faglig og kirkelig bredde i nemnda 
og at flere bispedømmer er representert. Det er også lagt vekt på hensynet til å stimulere 
flere unge mennesker til å få økt kompetanse innenfor liturgifeltet.  
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Saken medfører ingen endring av den praksis som er innarbeidet i administrasjon og 
budsjett. Det vises til § 5.1 i statuttene for NFG, hvor det står at Kirkerådet dekker møte- og 
reiseutgifter i forbindelse med NFGs møter innenfor de rammer som vedtas på hvert års 
budsjett. 
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