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Forkortet ordning for gravferd 
 
 

Sammendrag 
Koronaepidemien gjør at det kan bli behov for å gjennomføre gravferder på 20 minutter, og 
det er utarbeidet et forslag til en forkortet ordning for gravferd. 
 
Med utgangspunkt i den ekstraordinære situasjonen samfunnet står i og etterspørselen etter 
en slik liturgi, foreslås det at Kirkerådet vedtar denne forkortede liturgien med hjemmel i 
endringsfullmakten fra Kirkemøtets vedtak i sak KM 08/02 punkt 3. 
 
Saken ble behandlet i Bispemøtet 25. mars 2020 og legges frem med de endringer som 
Bispemøtet la inn. 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet gir sin tilslutning til forkortet ordning for gravferd benyttes ved behov under 
koronaepidemien. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Koronaepidemien gjør at det kan bli behov for å gjennomføre gravferder på 20 minutter.  
Det er derfor utarbeidet en forkortet ordning for dette. Følgende endringer fra dagens 
ordning for gravferd er foreslått: 
 

• Alle kan-ledd i dagens ordning for gravferd er tatt ut. 

• Innledende preludium og salme er slått sammen til ett ledd og presisert som «kort». 

• De to lengste alternativene i inngangsbønnen er tatt ut. 

• Muligheten for korte hilsninger, pålegging av blomster og/eller krans og eventuelt 

andre minnehandlinger, som opplesning, musikk, lystenning o.a., er tatt ut.  

• Skriftlesningen er begrenset til én tekst som skal være fra Det nye testamente, og 

tekstgruppe I tas dermed ut av skriftlesningene. Siden én tekst vanskelig kan vitne 

om både livet og døden, dommen og vårt håp i Jesus Kristus, foreslås det at liturgien 

sier at teksten vitner om vårt håp i Jesus Kristus. 
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• Tale er endret til «betraktning», og spesifisert til 1-2 minutts varighet. 

• Postludium og salme er slått sammen. 

• Innledende salme ved graven kan tas ut dersom det synges en salme når kisten bæres 

ut. 

• Avsluttende salme ved graven er omgjort til kan-ledd. 

Hele den forkortede ordningen for gravferd ligger vedlagt. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Arbeidet med utarbeidelse og publisering av liturgien gjøres innenfor eksisterende stillinger 
og budsjetter. 
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