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K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 

 
  Protokoll 2018/ 02 
  
 

Tid: Torsdag 22. februar kl 10 -17 

Sted: Kirkens hus, møterom Agder 

   
 

Til stede: Svein Arne Theodorsen (leder), Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (BM fra sak 6), Per 

Oskar Kjølaas (SKR), Solveig Julie Mysen, Bengt Norbakken, Annette Dreyer, Anne Marie 

Sødal, Ole Andreas Fevang, Edel Merete Gervin. 

 

Forfall: Merete Thomassen, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Sindre Seim Gulbrandsen.   

 
(Maria Bjørdal Lervik har ett års permisjon fra NFG). 

 

Fra sekretariatet: Paul Erik Wirgenes, Ragna Dahlen (sak 2, 6 og 8), Cecilie Jørgensen 

Strømmen (sak 2 og 5) og Hans Arne Akerø (sekretær). 

 

Møtet ble åpnet med andakt i kapellet ved Ragna Dahlen og avsluttet med middag i kantina. 

 

 

NFG 1/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og sakslisten ble godkjent og behandlingsrekkefølgen fastsatt. 

 

 

NFG 2/2018 Presentasjon                    

 

Det fulgte en presentasjonsrunde hvor alle sa noe om seg selv og sitt forhold til liturgisk 

arbeid. 

 

 

NFG 3/2018 Statutter for NFG 

 

Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes orienterte om Statuttene for NFG (sist justert av 

Kirkerådet i 2013) og om Regler for saksbehandling i liturgisaker (fastsatt at Kirkemøtet 19. 

november 2004). Begge dokumentene var tilgjengelig på møtet. 

 

Det ble opplyst om at NFG har en praksis med at synspunkt fra enkeltmedlemmer i forkant av 

møtet, alltid sendes til sekretariatet. 

 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.  

 

NFG 4/2018 Orienteringssaker 
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Det ble orientert muntlig om, og gitt kommentarer til følgende saker: 

 

a. Høringen om Justeringer av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser pågår i 

tiden 10. januar – 10.april. NFG behandler saken i møtet 25. mai. 

b. Bispemøtets vedtak om hovedserie 2 i den liturgiske musikken med tekstlig endring i 

kyrie-leddet.  

c. Planen for produksjonen av den liturgiske musikken i to bind i 2018 og i 2019. 

d. Tidspunktet for Mikkelsmesskonferansen 2018 er fastsatt til 3. - 4. oktober. Tema er: 

«Kirkelig handling – folkelig høytid: Konfirmasjon og gravferd.» 

e. Versemålsregisteret for koralboken er ferdigstilt og vil bli tilgjengelig digitalt. 

f. I Samisk kirkeråd arbeides det med oversettelser av hovedgudstjenesten og 

vigselsliturgiene. Det arbeides også med en ny nordsamisk bibeloversettelse. 

 

Vedtak: NFG tok orienteringssakene til etterretning.  

 

 

NFG 5/2018 Justering av Tekstboken 

 

Et saksdokument vedlagt innkallingen var utgangspunkt for samtalen («NFG – sak 5/18 

Justering av tekstboken»). Kirkemøtet er tidligere blitt orientert om at saken Justering av 

tekstboken vil komme til behandling, i tråd med prosedyrene for liturgiske saker. 

 

Av synspunkt som fremkom i møtet kan nevnes: 

- På noen gudstjenester med dåp faller ofte en eller flere tekstlesninger bort. Det er også 

behov for å samordne tekstene med trosopplæringen i gudstjenesten. 

- Det er behov for flere tekster av Jesaja og flere poetiske tekster, da disse fungerer 

godt. 

- Hva er egnede tekster for barn? Ofte velges tekster med «kos og håp», mens det også 

er behov for å ta på alvor hvordan livet er for barn. Om man legger for stor vekt på 

forståelighet, kan man lett underkjenne folks kompetanse og det at tekstene har preg 

av mysterium. 

- Rekkefølgen av tekster i kirkeåret må en se nærmere på, så det blir en bedre 

progresjon. I høst gjaldt det f eks Lasarustekstene. 

- Vi trenger et mer inkluderende språk og bredt tilfang av tekster med ulike og 

kontrasterende gudsbilder, da folk ofte tenker Gud som mann. 

- Det virker som om bredde er valgt framfor innhold og «det som leder til Kristus». Vi 

trenger flere poetiske og profetiske skrifter. Av Paulusbrevene er det blitt for stor vekt 

på de senere skriftene. Også noen avgrensninger i tekstene er problematiske. 

- En del tekster kan være vanskelige for folk å forstå. Ettersom bibelkunnskapen blir 

mindre, forsvinner sammenhengen. Dette er et folkekirkeproblem. 

- Tekstboka har gitt oss et rikere gudsbilde og mange flere tekster enn før. Hagar er 

kommet inn, og klagesang, men det er mer å hente. Bispemøtet ønsket en 

kjernetekstrekke for kirker der det ikke holdes gudstjeneste så ofte, og en slik 

veiledning finnes i materialet som er utgitt.  

- Vi har fått nye kollektbønner til alle dagene i kirkeåret etter at tekstboken ble utgitt, og 

disse må inn i en ny, justert tekstbok og kan gi hjelp til å finne en tematisk samklang i 

tekstene. Trenger noen krevende tekster fra GT en kort forklarende intro?  

 

Det ble lagt vekt på at arbeidet ikke er å lage en helt ny tekstbok, men foreta justeringer. Det 

er viktig å innhente erfaringer med tekstboken både ved at det opprettes ressursgrupper, f eks 
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ved at noen prostier arbeider med ulike deler av kirkeårets tekster. Det må også legges opp til 

at en på kirkens intranett kan melde inn umiddelbare kommentarer for den enkelte søndag. To 

av medlemmene fra NFG vil delta på en konsultasjon om tekstboken 5. juni.  

 

Vedtak: De synspunkt som kom fram i samtalen tas med i det videre arbeidet med saken. En 

konsultasjon om Justeringer i Tekstboken holdes i Kirkens hus 5. juni. 

 

 

NFG 6/2018 Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester 

 

Et saksdokument vedlagt innkallingen var utgangspunkt for samtalen i nemnda («Arbeid med 

Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester»). Saken er en gammel liturgisk forsøkssak fra 

2002, som nå må fullføres i tråd med reglene for liturgiske saker. Både 

Trosopplæringsreformen, Gudstjenestereformen og nyere forskning om konfirmantenes 

opplevelse av gudstjenestene i konfirmasjonstiden gir rammer for et fornyet arbeid med 

Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester fra Gudstjenesteboken av 1992. 

  

Fra samtalen noteres følgende momenter:  

- Nemndmedlemmer og sekretariatet søker å innhente fakta om hva som skjer lokalt 

med konfirmasjonstidenes gudstjenester. På Trosopplæringens nettside finnes også 

mange ressurser og innspill til disse gudstjenestene.  

- Det må utarbeides et rammeverk for konfirmasjonstidens gudstjenester i tråd med 

hovedgudstjenestens liturgi  

- Det må utarbeides praktiske veiledninger til gudstjenestene 

- Det må utarbeides liturgiske ‘byggeklosser’ som ressurser for de lokale 

grunnordningene , jfr valget mellom ‘kan’ og ‘skal’. 

- Viktige hensyn i dette arbeidet er: 

o Bønnespråk 

o Gjenkjennelse 

o Gudstjenestens røde tråd 

 

Vedtak:  

Sekretariatet arbeider videre med saken til neste møte ut fra de innspill som kom under 

samtalen. NFG tar sikte på å sluttbehandle saken i 2018, med tanke på behandling i 

Kirkerådet i januar 2019 og høring i 2019. 

 

NFG 7/2018 Møter i NFG 2018 

 

Neste møte i NFG er allerede fastsatt til 25. mai kl 09.45 – 16.00. 

 

Vedtak: Høstens møter i NFG fastsettes til onsdag 19. september kl 10 – 17 og et to-

dagersmøte mandag 26. november kl 13-20 og tirsdag 27. november kl 08.45 – 17.00. 

 

 

NFG 8/2018 Utvikling og revisjon av liturgisaker for NFG fremover 

 
Et saksdokument vedlagt innkallingen var utgangspunkt for samtalen («Utvikling og revisjon 

av liturgiske saker for NFG»). Følgende saker er tidligere vedtatt:  

 konfirmasjonstidens gudstjenester (KR 21/13, saken fullføres etter regelverket),  

 Justering av tekstboken (KM 07/10, KR 23/14 og 60/14) 
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 og Triduum (skjærtorsdag, langfredag og påskenatt, jf. KR  16/13 og BM 21/14). 

 

Dessuten ønsker nemnda å utarbeide en prioritert liste over nye saker. I tillegg til 

vigslingsliturgier mm mente nemnda at det også er særlig behov for å se på Ordning for 

skriftemål, Ordning for Bots- og bønnedag og en ny ordning for askeonsdag. Disse forslagene 

vil nemnda komme tilbake til. 

 

Vedtak:  
1. NFG anbefaler at det igangsettes et utviklingsarbeid med revisjon av liturgier for 

vigsling til kirkelig tjeneste, jf. kap 8 i Gudstjenesteboken av 1992, del II. NFG ber 

sekretariatet fremme sak for Kirkerådet og Bispemøtet om dette før utviklingsarbeidet 

igangsettes. 

 

2. NFG anbefaler at det igangsettes et utviklingsarbeid med revisjon av liturgi for 

vigsling av kirkebygg, jf. kap 9 i Gudstjenesteboken av 1992, del II. NFG ber 

sekretariatet fremme sak for Kirkerådet og Bispemøtet om dette før utviklingsarbeidet 

igangsettes.  

 

 

 

Sekretær: Hans Arne Akerø 


