
1 
 

 
K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 
 

Protokoll 1-2020 
  
 

 
Tid: 24. april 2020 kl 09.00-12.00 

Sted: Via skjerm på Teams 
 
  
 
 
Til stede:  Svein-Arne Theodorsen (leder), Solveig Julie Mysen, Merete 

Thomassen, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Per Oskar Kjølaas, Edel 
Merete Gervin, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Bengt Norbakken, 
Annette Dreyer, Ole Andreas Fevang, Sindre Seim, Carl Petter 
Opsahl og Anne Marie Sødal. 

 
Fra administrasjonen: Ragna Dahlen, Inger Anne Naterstad (seksjonssjef), 

Thomas Berbom (Bispemøtet) og Jørund Østland Midttun 
(NFG’s sekretær) 

 

NFG 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak  
Innkalling og saksliste ble godkjent og behandlingsrekkefølgen fastsatt 
 
 

NFG 2/20 Registrering av protokoll fra NFG’s møte 
24.09.2019 
 
NFG hadde ingen ytterligere kommentarer til protokollen. 
 
 

NFG 3/20 Orienteringssaker 
 

a. Endringer i sekretariatet. Jørund Østland Midttun har 
begynt som ny sekretær for nemnda. Thomas Berbom møter 
fra Bispemøtets sekretariat. 

 
b. Bispemøtets læremessige uttalelse i saken om ny 

konfirmasjonsordning (BM 40/19). Bispemøtet kom med en 
omfattende uttalelse som også innebar omarbeidelse av deler 
av liturgien, samt tilføring av flere bønner. 
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c. Status for Kirkerådets vedtak om ressursmateriell (KR 
57/19). Kirkerådet vedtok følgende: «Kirkerådet gir sin 
tilslutning til at NFG utvider arbeidet med Triduum til å 
omfatte liturgiske ressurser til fastetiden og påsken». Saken 
ble videre vedtatt oversendt til Bispemøtet, men det har 
foreløpig ikke skjedd.  

 
d. Status for utgivelse av gudstjenestebøkene.  Den første av de 

tre gudstjenestebøkene som skal gis ut i år, Gudstjeneste med 
veiledninger – Gudsteneste med rettleiingar, kom for salg i 
mars og foreligger nå i sekretariatet 

 
e. Oppfølging av sak 9/19.  

Henvendelse fra diakonirådgiverne om å utarbeide 
gudstjenester med diakonale tema. Dette har resultert i et 
ressursdokument om Diakoni, liturgi og fellesskap, som vil 
presenteres i ulike kanaler etter Kirkemøtet, som en 
oppfølging av revidert Plan for diakoni. Dette har resultert i et 
ressursdokument om Diakoni, liturgi og fellesskap og vil bli 
tilgjengelig på ulike kanaler. Dokumentet er en oppfølging av 
revidert Plan for diakoni som skal behandles på Kirkemøtet. 

 
f. Status særskilte prekentekster.  

Det er for øyeblikket ingen forslag for særskilte prekentekster 
for 2021-22. Forslag om dette vil bli lagt frem på et senere 
møte. 
 

g. Fremtiden for salmedatabasen 
 

h. Forkortet ordning for gravferd. Kirkerådet vedtok 26. mars 
en noe forkortet utgave av gravferdsliturgien, til bruk under 
corona-epidemien. 

 

Vedtak   
NFG tok sakene til etterretning 
 
 

NFG 4/20 Nye salmer  
 
Saken ble utsatt til neste møte 
 
 

NFG 5/20 Veiledning og liturgi for skjærtorsdag  
 
Bestillingen fra forrige møte var at det skulle utarbeides en veiledning til 
gjennomføring av fotvasking. Denne ble presentert i møtet. 
 
NFG drøftet denne, og det kom frem ulike syn på hvordan denne skulle tilrettelegges 
og graden av detaljnivå i en slik veiledning. 
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Det kom også opp ulike innspill på liturgien som sådan, både til forbønnen og 
mulighet for større grad av lokal valgfrihet, avhengig av om menigheten har en 
komplett feiring av triduum eller om skjærtorsdag står mer selvstendig. 
 

Vedtak 
Liturgisk ordning for skjærtorsdag og veiledning ferdigstilles for endelig vedtak i 
NFG, med de innspill som kom frem i møtet. 
 
 

NFG 6/20 Liturgi for langfredag  
 
Sekretæren gjorde rede for det helhetlige forslaget til liturgi. I forrige møte ble det 
bedt om at det ble utarbeidet en veiledning for korsmeditasjon. Det forslaget som ble 
lagt frem hadde en veiledning bare i form av rubrikker i selve ordningen.  
 
NFG drøftet forslaget, og var for det meste tilfreds med den formen ordningen hadde 
fått. Det ble drøftet om korsmeditasjonen kunne komme før forbønnen. Det ble også 
drøftet behovet for en mer oppdatert bønn, som tar opp i seg aktuelle samfunnstema. 
Ett forslag var at en slik bønn kunne erstatte den nåværende fastekollekten etter 
litaniet. 
 
Tekstforslaget til improperiene ble drøftet. Det var enighet om at en modernisert 
tekst trenger videre bearbeidelse. Trond Kvernos versjon, med tradisjonell tekst, er i 
dag den mest brukte. 
 
Det ble også presisert at dersom gudstjenesten ikke ble feiret som en del av triduum-
sekvensen, bør det kunne gjøres moderasjoner i ordningen. Det ble også uttrykt 
skepsis til muligheten for å feire nattverd i denne gudstjenesten.  
 

Vedtak 
Liturgisk ordning for langfredag, inkludert veiledning, ferdigstilles for endelig vedtak 
i NFG, med de innspill som kom frem i møtet. 
 
 
 

NFG 7/20 Liturgi for påskenatt  
 
Ordningen for påskenatt følger i det store og hele dagens ordning fra 
Gudstjenesteboken 1992, men med noen justeringer, delvis i henhold til en faktisk 
bruk og delvis påvirket av den økumeniske tradisjon. De viktigste forslag til endringer 
i utkastet til en ny ordning er en liten endring av inngangsseremonien, mulighet for å 
utvide antall tekstlesninger og en endret/utvidet utgangsdel. 
 
I drøftingen kom det frem ønske om tydelig veiledning for en forenklet ordning. Det 
var tilslutning til en utvidet inngangsdel, og ønske om forslag til velsignelse av 
påskelyset. Det kom ønske om en fullstendig versjon av Exsultet, helst også en 
nyoversettelse. 
 
Videre var det tilslutning til et større tilfang av tekster. Det ble ikke tematisert hvor 
mange eller hvilke tekster som var å foretrekke. 



4 
 

 
Tidspunktet for gudstjenesten ble også drøftet. 
 

Vedtak  
 
Utkastet til ny liturgi for påskenatt bearbeides i tråd med de innspill som fremkom i 
møtet. 
 
 

NFG 8/20 Liturgiske farger i den stille uke   
 
NFG’s møte i september 2019 vedtok følgende: «NFG drøfter saken om liturgiske 
farger i Triduum på neste møte.»  
 
Alternativene er å beholde fiolett farge på skjærtorsdag, som i dag, at liturgisk farge 
på skjærtorsdag blir hvit og/eller at liturgisk farge på langfredag blir rød. Sort som 
liturgisk farge på langfredag blir gjort greie for, men er tidligere avvist av Kirkemøtet. 
 
NFG drøftet saken kort uten å trekke noen klar konklusjon.  
 

Vedtak 
 
Avgjørelse i saken utsettes til neste møte. 
 
 
 


