KI RKERÅDET

Nemnd for gudstjenesteliv
Protokoll 2018/11
Tid: Mandag 26. november kl 14 – 18 og tirsdag 27.november kl. 9 -16
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Til stede: Svein Arne Theodorsen (leder), Ann-Helen Fjelstad Jusnes (BM), Merete
Thomassen (nestleder), Per Oskar Kjølaas (SKR), Solveig Julie Mysen, Anne Marie Sødal,
Annette Dreyer, Edel Merete Gervin, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Sindre Seim Gulbrandsen,
Ole Andreas Fevang (til stede 27. nov),
Forfall: Bengt Norbakken. Maria Bjørdal Lervik har permisjon.
Fra sekretariatet deltok: Fungerende avdelingsdirektør Kristine Aksøy, Ragna Dahlen, David
Scott Hamnes (til stede 27. nov), Cecilie Jørgensen Strømmen (til stede 27. nov), Helge
Kollerøs Nylenna (Bispemøtets sekretariat) og Hans Arne Akerø (NFGs sekretær).
Middagsbønn, kveldsbønn og morgenbønn ble ledet av Sødal, Kjølaas og Dreyer.
Festmiddagen mandag kveld ble ledet av Theodorsen.

NFG 21/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og tidsplan
I innkallingen var saken Triduum satt opp. Den ble trukket, og utsatt til neste møte.
Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent og behandlingsrekkefølgen fastsatt.

NFG 22/18 Protokollen fra NFGs møte 19. september 2018
Vedtak: Protokollen fra NFGs møte 19. september ble registrert som godkjent.

NFG 23/18 Orienteringssaker
Det ble orientert muntlig om, og gitt kommentarer til følgende saker:
a. Kirkerådets og Bispemøtets vedtak i høst om justert hovedgudstjeneste.
b. Ungdommens kirkemøtes behandling av justert hovedgudstjeneste (UKM 7/18).
c. Utsendelsen i høst av heftet med liturgisk musikk til menighetene, prostene mm.
d. Mikkelsmesskonferansen i Trondheim 3.-4. oktober 2018.
e. Plan om Mikkelsmesskonferanse i Trondheim 25. – 26. september 2019. Tema: II
Ordets del.
f. Nordisk Leiturgia-konferanse i Tønsberg 6.-9. november 2018.
g. Forskningsprosjekt om økt gudstjenestedeltakelse.
h. Bemanningssituasjonen i «Avdeling for kirkefag» og liturgiarbeidet.

Vedtak: NFG tok orienteringssakene til etterretning.

NFG 24/18 Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester
Jf. NFG sak 13/18, 18/18 og 24/18. Et saksdokument datert 13.11.18 med liturgiforslag til
konfirmasjonstidens gudstjenester og Alminnelige bestemmelser for disse, ble behandlet
begge dagene. Nemnda gav uttrykk for tilfredshet over det arbeidet som arbeidsgruppa har
gjort siden forrige behandling. Det ble fremhevet at det som skal stå i Alminnelige
bestemmelser, ikke bør gjentas i liturgiens rubrikker. En rekke bønner ble justert i møtet, og
det ble gitt et nytt forslag til Bønn for konfirmantene på forbønnens plass i
presentasjonsgudstjenesten.
Vedtak:
1. NFG vedtar det foreliggende forslag til ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester
med de merknader som kom fram i møtet.
2. Sekretariatet sender ut reviderte forslag til følgende bønner: - Bønn for konfirmantene
på forbønnens plass i Gudstjeneste med presentasjon - Bønn for den enkelte
konfirmant og - Forbønn for konfirmantene i Konfirmasjonsgudstjeneste, med frist for
tilbakemelding til sekretariatet innen 18. desember.
NFG 25/18 Samlingsbønner med kirkeårsvariable ledd og en ny Syndsbekjennelse D
Bakgrunnen for saken er at Bispemøtets vedtak i oktober ba om «at det også utformes
samlingsbønner med tydeligere kirkeårspreg.» Bispemøtet mente også at Syndsbekjennelse
D burde utgå, fordi «den er teologisk og språklig uklar og svak.» (BM 37/18 pkt 2 og 5)
NFG drøftet forslagene til slike bønner som ble utarbeidet av sekretariatet i 2011. Det var
enighet om strukturen i disse bønnene, hvor kirkeårsvariable ledd er satt inn i samlingsbønn
1, 2 og 3. Samtidig ønsket NFG endringer i forslaget til de kirkeårsvariable leddene.
Vedtak: NFG ber om at Thomassen, Nylenna og NFGs sekretær danner en arbeidsgruppe
for å bearbeide samlingsbønnene med kirkeårsvariable ledd i tråd med de innspill som kom
fram i møtet. NFG har sett på det nye forslaget til syndsbekjennelse og er tilfreds med
innholdet i den, og legger den ved for den videre behandlingen.
NFG 26/18 Justering av Tekstboken
Jf. NFG sak 5/18. Et saksdokument som sammenfattet utfordringer med tekstboken og
drøftet tre alternative modeller for det videre arbeidet, forelå. I samtalen ble det vist til
uttalelsen om tekstboken fra Bispemøtet i mai: «Bispemøtet ønsker en bred og grundig
gjennomgang av tekstboken, og ser at dette er et arbeid som krever tid og langsiktighet.
Bispemøtet vil derfor ikke gå inn for en mindre justering nå, men vil samarbeide med NFG
om en plan for et større arbeid.» (BM sak 24/18 Justering av liturgier, punkt 2)
Vedtak:
1. NFG har drøftet saken med utgangspunkt i det utsendte saksdokumentet og vil
understreke behovet for et grundig arbeid med tekstboken.
2. NFG er kjent med Bispemøtets vedtak (BM 24/18, pkt. 2) og Kirkemøtets vedtak fra
2011 om tekstboken. Vi ber om en avklaring fra KR og BM om arbeidet videre.
3. Saksdokumentet til NFGs behandling av denne saken følger saken videre.

NFG 27/18 Ny pulje med forslag til salmer i Salmedatabasen
Jf. NFG sak 28/18. På nemndas møte i september ble de 9 første salmene i
Salmebasegruppenes forslag behandlet, og 4 av disse ble godkjent. Av de 32 nye
salmeforslagene som foreligger, ble de 7 neste salmene vurdert.
Vedtak: NFG behandlet følgende salmer, og godkjente 4 av disse (som er understreket):








Kom, Heilag Ande, himmeltrøyst: Ja (ny melodi til godkjent tekst)
Kristi kamp er overstått. Teksten: Nei. (melodien er fin)
Lilla liv nu är du här: Ja.
Livet reiser sine krav: Ja
Nå er hver dag og time fylt av sommer: Ja
Nå tenner vi lyset: Nei
Hvisk dette navnet: Nei

NFG 28/18 Datoer for nye møter i NFG
7. mars og 24. mai er tidligere vedtatt som møtedatoer for NFG i 2019
Vedtak: Første møte høsten 2019 fastsettes til 24. september i Trondheim, i tilslutning til
Mikkelsmesskonferansen 25.-26. september.

Sekretær: Hans Arne Akerø

