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K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 

 
Protokoll 2/2020 
 
 

Tid: 15. mai 2020 kl 09.00-13.30 
Sted: Digitalt 

   
 
Til stede: Svein-Arne Theodorsen (leder), 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 Gulbrandsen og Anne 
Marie Sødal. 
 
Meldt forfall: Solveig Julie Mysen, Carl Petter Opsahl 
 
Fra administrasjonen: Ragna Dahlen, Inger Anne Naterstad (seksjonssjef), 

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

 
 
 
 

NFG 9/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Svein Arne presenterte kjøreplan for møtet. Det ble understreket at sakene knyttet til 
triduum skulle ha prioritet. 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste ble godkjent  
 

NFG 10/20 Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.20 
Protokollen var utsendt tidligere 
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent uten kommentarer 
 

NFG 11/20 Orienteringssaker 
a)  Det kontinuerlige salmearbeidet fremover. Notat fra David 

S. Hamnes 
b) Gudstjenesteliv i perioden med nedstengning. Kirkerådets 

direktiver og veiledning 
Vedtak: 
Orienteringssakene ble utsatt til neste møte 
 
 

NFG 12/20 Liturgi og veiledning for skjærtorsdag 

KR 53.6/20 
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Justert sakspapir forelå, på grunnlag av behandlingen i forrige møte. Den justerte 
teksten fikk tilslutning med unntak av tilrettelegging av leddet om fotvask. 
Beskrivelse av denne, i rubrikken og i veiledningen, ble drøftet. 
 
Følgende forslag til vedtak ble fremsatt av Ann-Helen Fjelstad Jusnes:  
 
Fotvasking kan foregå i gudstjenesten som en dramatisering av Joh 13.1-15, og bør 
da være i tilknytning til forbønnen eller dagens tekstlesing. Fotvaskingen bør ikke 
forstås som et eget ledd i gudstjenesten, og dermed heller ikke nevnes i rubrikken 
som innleder liturgien. Veiledningen til fotvasking vil i en slik ramme måtte være 
mye enklere, f.eks. med punkter som knyttet til orden og lokal forankring. 
Fotvaskingens formål i gudstjenesten er å tydeliggjøre bibelteksten. 
 
Forslaget falt mot en stemme. Mindretallsforslaget vil følge saken videre. 
 
Vedtak: 
NFG vedtar liturgi for skjærtorsdag i tråd med utsendt forslag og de endringer som 
fremkom i møtet. Administrasjonen presenterer endelig forslag til rubrikk og 
veiledning for avslutning av gudstjenesten til neste møte i NFG. 
 
 

Liturgi skjærtorsdagsgudstjeneste /Triduum 
 
I forkant av gudstjenesten kan menigheten inviteres til et måltid med vekt på 
fellesskap, skriftlesninger og salmesang. Måltidet bør avsluttes i rimelig tid før 
gudstjenesten begynner. 
 
Dersom fotvasking inngår i gudstjenesten, legges denne etter  
ledd 16 Kunngjøringer. Se veiledning (digital lenke eller vedheng til liturgien).  
  
Liturgien følger den lokale grunnordning for Hovedgudstjeneste 2020.  
 
I Samling 
 

1 Forberedelse 
Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til stillhet, 
lystenning og bønn.  
 
Klokkeringing 
 
Her etter ledd 3 Hilsen kan det være  
Kort informasjon om dagens gudstjeneste ved medliturg eller liturg. 
 
Informasjonen avsluttes med: 
ML/L: La oss være stille for Gud. 
 
Kort stillhet 
 
Tre klokkeslag 
 
Et stjernetegn (*) er satt til ledd der menigheten som hovedregel står. 
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* 2 Inngangssalme 
Som preludium kan det fremføres vokal- eller instrumentalmusikk som svarer til 
dagens karakter. Dette skjer normalt som forspill til salmen. 
Det kan være prosesjon under preludiet/forspillet og/eller inngangssalmen.  
Prosesjonskors bæres først i prosesjonen. Lys og tekstbok, brød og vin kan også bæres 
inn.  
Hvis brød og vin ikke er satt fram på et eget sidebord, eller på alteret før 
gudstjenesten, bæres det inn i prosesjonen og settes på sidebordet eller på alteret.  
 
Menigheten står under prosesjon, Inngangssalme og Hilsen.   
 
* 3 Hilsen 
 
4 Samlingsbønn1 
Samlingsbønn med følgende kirkeårsvariabelt ledd eller en annen samlingsbønn. 
 
ML: La oss be. 
 
... Du kaller oss til å følge Jesus, 
han som ga avkall på sitt eget for å tjene deg… 
 
5 Syndsbekjennelse 
Følger her, eller som ledd 17  
Syndsbekjennelsen kan utvides med allment skriftemål. Se veiledning xxxx.  
 
6 Kyrie 
 
7 Gloria  
Gloria kan utelates 

 

8 Dagens bønn2  
Dagens bønn kan utelates. 
Bønnen synges eller fremsies. 
 
Bønnen innledes med: 
L: La oss alle be 
 
L: Herre Jesus Kristus,  
du ga deg selv til soning for våre synder og innbyr oss til ditt hellige måltid.  
Vi ber deg:  
Foren oss med deg i brødet og vinen. Vær oss nær selv når vi svikter,  
og la oss med hele din kirke samles hos deg i ditt fullendte rike,  
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  
én sann Gud fra evighet og til evighet.  
M: Amen. 
 
 

 
1 Samlingsbønn for fastetiden, se Gudstjenestebok 2020 s xx. 
2 Dagens bønn for skjærtorsdag, vedtatt av Kirkemøtet 2014.  
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II Ordet 
 

  9 Første lesning 
10 Bibelsk salme /Salme 
11 Andre lesning 
*12 Evangelium 
13 Preken 
*14 Trosbekjennelse  
15 Salme 
 
16 Kunngjøringer 
Kan legges her eller et annet sted i gudstjenesten, eller formidles til menigheten på 
annen måte. 
 
Fotvasking kan følge her. Se veiledning xxxx 
 
17 Syndsbekjennelse 
Følger her eller som ledd 5.  
 
18 Forbønn     
Forbønnen kan utformes lokalt, eller en kan bruke ferdig formulerte bønner3. 
Forbønnen ledes fortrinnsvis av en medliturg. Følgende forbønn kan benyttes.4 
 
MLK/L: La oss be. 
 
ML/L: Gud, vår Far; I denne natt, da han ble forrådt, vasket Jesus disiplenes føtter. 
Vi ber deg: Gi oss kraft til å følge hans eksempel og tjene hverandre i kjærlighet.  
M: Menighetssvar  
 
ML/L: I denne natt, da han brøt brødet, ba han om at de alle skulle være ett.  
Vi ber deg: Styrk din kirke på jorden og gi enhet mellom troende. 
M: Menighetssvar  
 
ML/L: I denne natt ba han for dem som kom til tro gjennom disiplenes vitnesbyrd. 
Vi ber deg: La evangeliet forkynnes til frelse, frigjøring og håp. 
M: Menighetssvar  
 
ML/L: I denne natt ba han disiplene om å vise kjærlighet, men ble selv utstøtt og 
foraktet. 
Vi ber deg: Hold din hånd over alle som er ensomme og alene.  
M: Menighetssvar  
 
ML/L: I denne natt møtte han verdens hat. Han ba for sine disipler, at de skulle bli 
bevart fra det onde.  
Vi ber deg: Vær hos dem som utsettes for menneskers ondskap og er forfulgt for sin 
tro. 
M: Menighetssvar  

 
3 Se forbønnstemaer, forbønnsmodeller, formulerte forbønner og litanier i Gudstjenestebok 2020 s xx. 
4 Bønnen er formulert etter mønster fra Salisbury Cathedral, UK. 
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ML/L: I denne natt løftet han frelsens beger og gikk lydig mot døden. Han ga oss 
håpet om at vi en gang skal se hans herlighet og være der han er.  
Vi ber deg: Hold håpet levende i oss. La oss finne hvile hos deg, til du reiser oss opp 
på oppstandelsens morgen. 
M: Menighetssvar  
 
19 Takkoffer  
Menighetens takkoffer kan følge her eller under nattverdsalmen. 
 
III Nattverd 
 

Ordningen for nattverd ved hovedgudstjenesten brukes. Ved innstiftelsesordene 
VERBA kan liturgen innlede med følgende ord: 
L: Vår Herre Jesus Kristus, i denne natt, da han ble forrådt, tok han et brød… 
 

IV Sendelse   
24 Salme 
25 Velsignelse 
26 Utsendelse  
27 Postludium 
 
[Endelig forslag til rubrikk og veiledning for avslutning av gudstjenesten 
presenteres til neste møte i NFG.] 

 
 

NFG 13/20 Liturgi og veiledning for langfredag 
Det forelå et sakspapir som var justert på bakgrunn av behandlingen i forrige møte. 
Det justerte forslaget til liturgi fikk i det store og hele tilslutning. Det var tilslutning til 
å plassere korsmeditasjon fortrinnsvis mellom preken og forbønn. Det ble 
understreket at det er viktig at det står «kan» på steder der det er alternativer. 
Dialogen ved innbæring av korset ble også særlig drøftet.  
Det var tilslutning til å lage en egen kollekt til erstatning for fastekollekten. 
 
Vedtak 
Endelig forslag til liturgi på langfredag legges frem med de innspill som fremkom i 
møtet. Forslag til en ny bønn etter litaniet legges frem i neste møte. 
 
 

NFG 14/20 Liturgi og veiledning for påskenatt 
Det forelå et liturgiforslag som var justert på bakgrunn av behandlingen i forrige 
møte. Det var i det store og hele tilslutning til forslaget, men med noen forslag til 
mindre justeringer. Man var enige om at tidsangivelsen var noe stram. Det var også 
tilslutning til at det burde angis mulighet for å bruke røkelse, ettersom dette er i bruk 
mange steder, men med et blikk på farene for astmatikere.  
I det fremlagte forslaget til bibeltekster ble det stilt spørsmål ved Dan 3,1-29. 
Tidspunkt for tenning av alterlys og slukking av menighetens lys ble drøftet, uten at 
det ble konkludert. 
 
Vedtak: 
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1. Liturgisk ordning for påskenatt ferdigstilles for endelig vedtak, med de innspill 
som er kommet frem i møtet. 

2. Administrasjonen bes om å undersøke mulighetene for en ny oversettelse av 
Exsultet. 

3. Forslag til en velsignelsesbønn for ilden og kollekter etter hver tekstlesning 
legges frem til neste møte. 

 

NFG 15/20 Liturgiske farger i triduum 
 
Saken utsatt 
 

NFG 16/20 Digitale gudstjenester 
 
Saken utsatt 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


