
Protokoll 
Bispemøtet 12. mai 2020 
 
Tilstede: 
Olav Fykse Tveit, preses 
Atle Sommerfeldt 
Solveig Fiske 
Ingeborg Midttømme 
Halvor Nordhaug  
Stein Reinertsen  
Olav Øygard 
Ann-Helen F. Jusnes  
Herborg Finnset  
Kari Veiteberg 
Jan Otto Myrseth  
Christofer Solbakken (sekretær) 
Helge Nylenna (sak 47/20) 
 
Forfall: 
Anne Lise Ådnøy 
 
Saker til behandling: 
 
 
Sak BM 46/20 Veiledning om minnesamling når bisettelse eller gravferd har funnet sted 
Det vises til tidligere behandling av spørsmålet. Kirkerådet har utviklet en veiledning om 
gjennomføring av kirkelig seremoni som er tenkt gjennomført etter jordpåkastelse og 
kremasjon.  
 
På grunn av helsemyndighetenes smitteverntiltak har det etter 12. mars 2020 vært strenge 
begrensninger på hvor mange mennesker som kan samles på ett sted. Dette har rammet 
bisettelser og gravferder. Avhengig av rommets størrelse og lokale smitteverntiltak, har det 
kun vært mulig å samle 5-50 personer ved gravferd. Reisebegrensninger har gjort at mange 
ikke har kunnet være til stede for å ta et siste farvel.  
 
Bisettelser og begravelser har likevel funnet sted i henhold til gravferdsloven. Mange 
pårørende har uttrykt savn etter en større samling og ønske om å kunne samles når det igjen er 
mulig. Flere spør om kirkelig medvirkning til dette.  
 
Kirkerådet og Bispemøtet oppfordrer prester, diakoner, kirkemusikere og andre kirkelige 
tilsatte til å medvirke når dette etterspørres. Hvordan en slik samling kan utformes, er 
avhengig av samarbeid med pårørende, pastoralt skjønn og erfaring. Sted for en minnesamling 
vil prege det kirkelige nærværet. For noen kan ønsket være en minnesamling i kirken og 
kirkelig medvirkning ved urnenedsettelse.  
 
Den norske kirke har en liturgi til bruk ved urnenedsettelse. Liturgien har bare gravstedet ute 
som sted. Det kan ved en urnenedsettelse i denne situasjonen, bli spørsmål om å gjøre bruk av 
kirkerommet i forkant. Dette bør kirken imøtekomme, først og fremst som en minnesamling. 
Eventuell urnenedsettelse skal skje ute og i sammenheng med denne minnesamlingen.  



 
I en minnesamling i kirken kan liturgiske elementer som salmesang, bibellesning, bønn og 
velsignelse være viktige. Den talen som ble holdt ved bisettelsen eller gravferden, kan gjentas 
om det er ønsket fra familien.  
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet. Biskop Jusnes og biskop Veiteberg bearbeider utkastet på bakgrunn av 
innspill fra samtalen, og presenterer saken til ny behandling på bispemøtet 18. mai 2020.  
 
 
Sak BM 47/20 Standardiserte vilkår for deltakelse i EVU-kurs 
Det vises til Prest og kompetanse. Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den 
norske kirke 2015-2020, fastsatt av Bispemøtet i oktober 2014, hvor det står oppført som en 
målsetning at «Bispemøtet utarbeider en veiledning om rammer for permisjon, refusjoner og 
tilrettelegging på basis av gjeldende avtaleverk i staten». 
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet. Arbeidsutvalget sammen med leder av SEU følger opp saken med sikte på 
ny drøfting i SEU. Det tas sikte på endelig behandling og fastsettelse av veiledning på 
bispemøtet i oktober 2020.  
 
 
Sak BM 48/20 Orienteringssaker 
1. Kort nattverdordning 

Saken ble behandlet på bispemøtet 5. mai 2020. Arbeidsutvalget fikk ansvar med å 
fullføre arbeidet. AU behandlet saken i møte 7. mai 2020, og fastsatte vedlagte ordning. 
Det ble påpekt en korrektur-feil. Den er rettet i vedlagte versjon. Det er altså ikke fastsatt 
noen ny liturgisk ordning, men gitt en veiledning til hvordan vi kan tilrettelegge i den 
aktuelle situasjonen på bakgrunn av at biskopen leder prestetjenesten. Biskopen bes sende 
dette til prostene, som igjen kan formidle videre til prestene. 
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