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K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 

 
Forslag til protokoll  

  
 
 

Tid: 4. juni 2020 kl 09.00-13.00 
Sted: Digitalt 

   
 
 Til stede: Svein-Arne Theodorsen (leder), Merete Thomassen, Ann-Helen Fjeldstad 
Jusnes, Edel Merete Gervin, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Bengt Norbakken, Ole 
Andreas Fevang, Sindre Seim Gulbrandsen, Solveig Julie Mysen, Carl Petter Opsahl 
og Anne Marie Sødal. 
 
Fra administrasjonen: Ragna Dahlen, Thomas Berbom (Bispemøtet) (forlot 

møtet etter sak 20) og Jørund Østland Midttun (NFG’s sekretær) 
 
Meldt forfall: Annette Dreyer, Per Oskar Kjølaas og Inger Anne Naterstad 
 
 

NFG 17/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten og den fremlagte kjøreplanen ble vedtatt uten kommentarer 
 

NFG 18/20 Registrering av protokoll fra møte 15.05.20 
Protokollen var tidligere sendt ut og kommentert. Sekretariatet viste til en skrivefeil i 
vedtak i sak 12/20. Her hadde punkt 7 Gloria falt ut. Dette er rettet i den endelige 
protokollen. Den ble registrert uten kommentarer. 

 

NFG 19/20 Avsluttende rubrikk og veiledning for avslutning av 
skjærtorsdagsgudstjenesten 
Det ble drøftet en helthetlig terminologi og norsk navn på bruken av triduum samt  
strukturen på rubrikkene.  
 
Det ble videre drøftet plassering av rubrikken og det kom innspill om en litt mer  
utfyllende rubrikk. 
 
Vedtak 
NFG vedtar følgende rubrikk for avslutningen av gudstjenesten skjærtorsdag, samt 
innholdet i veiledningen for avdekking av alteret: 

 
IV Sendelse 
Der det holdes gudstjeneste alle dagene i Triduum utgår normalt ledd 25 - 27 i 
liturgien, og gudstjenesten avsluttes med avdekking av alteret. Avdekkingen kan ha 
en kort innledning før en slokker alterlys og lys på lysglobe eller annet bønnested. Der 
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det er mulig dempes også elektriske lys. Under avdekkingen kan det være vokal - eller 
instrumentalmusikk eller stillhet. 
 
Dersom gudstjenesten ikke er en del av Triduum kan avdekking av alteret inngå i 
liturgien der menigheten ønsker det.  Avdekkingen følger etter ledd 25 Velsignelsen. 
Ledd 26 og 27 kan utgå. 
 
Kirkerommet kan være åpent en stund etter gudstjenesten for stillhet og bønn. 
Se veiledning s xxxx 
 
24 Salme 
25 Velsignelse 
26 Utsendelse 
27 Postludium 
 
 
Veiledning til avdekking av alteret 
(Vedlegges liturgien og legges som digital ressurs i ressursbanken til kirken.no.) 
 
Gudstjenesten kan avsluttes slik: 
 
IV Sendelse   
      Salme 
      Avdekking av alteret 
 
Avdekkingen kan innledes ved følgende eller liknende ord:  
L/ML: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han 
sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de 
to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem: «Min sjel 
er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» (Matt 26, 36-38) 
 

Deretter slokkes alterlys og lys på lysglobe eller annet bønnested. Der det er mulig 
dempes også elektriske lys.  
 
Under avdekkingen kan det være vokal - eller instrumentalmusikk eller stillhet.  
De tjenestegjørende kan ta av seg stola/messehagel og gå ut med dette i sakristi eller 
annet tilstøtende rom.  
 
Følgende liturgisk utstyr bæres ut:  

• Prosesjonskors og prosesjonslys  

• Liturgiske tekstiler på prekestol og lesepult  

• Alterlys, blomster, Bibel, alterbok, nattverdutstyr  

• Tekstiler på alter, prekestol og lesepult 
Dersom tekstilene på alteret ikke eller vanskelig lar seg fjerne, kan det alternativt 
dekkes med et sort klede. 
 
Kirkerommet kan være åpent en stund etter gudstjenesten for stillhet og bønn.  
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NFG 20/20 Liturgi og veiledning for langfredag 
Forslag til bønn etter litaniet forelå ikke til møtet. 
 
Det kom forslag til endringer i rubrikken for korsmeditasjonen for å gjøre den mer 
åpen. Det ble også stilt spørsmål om korsmeditasjon er nødvendig for å fremføre 
improperiene. 
 
Om bønnen etter litaniet var det enighet om at denne innholdsmessig bør kretse om 
temaet solidaritet med den lidende verden; at korset tolkes inn i verdens lidelse. 
Dessuten at den bør åpne for ulike forsoningslærer. 
 
Det kom videre innspill om å samordne rubrikkene i de ulike gudstjenestene, slik at 
de bruker omtrent de samme formuleringene. 
 
Vedtak 

1. NFG vedtar følgende liturgi for langfredag, med unntak av bønnen etter 
litaniet:  
 

 

Liturgi for langfredag 
 

Ringing erstattes med klemting før gudstjenesten.  

Alterbordet er avdekket og uten lys.  

Gudstjenesten kan begynne med instrumental- eller vokalmusikk.  

1. Inngangssalme 

2. Dagens bønn.  

Uten hilsen eller innledning  

L:  Evige, nådige Gud,  

Du sendte din Sønn for å lide og dø for vår skyld.  

Vi ber deg:  

Åpne vårt hjerte for korsets gåte.  

La Kristi kors bli et tegn på håp  

i en verden merket av lidelse og ondskap,  

ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige Ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

M: Amen.  

 

3. Lesning av lidelseshistorien.  

Denne leses i en fireårs-syklus I-IV. Menigheten kan stå under siste lesning. Teksten er delt i faste 

avsnitt. Etter hvert avsnitt kan det synges en salme eller del av en salme. Alternativt kan hele 

teksten leses i sammenheng, med en salme før prekenen. Om ønskelig kan bibelteksten deles på 

tre lesere som har ulike roller, se veiledningen. Teksten kan også synges. 



4 

 

ML: La oss høre vår Herre Jesu Kristi lidelseshistorie fra evangeliet etter … 

År A Matt 26,30-68 

År B Mark 14,26-65 

År C Luk 22,39-62 

År D: Joh 18,1-27 

Salme eller bibelsk salme 

År A Matt 26,69-27,31a 

År B Mark 14,66-15,20a 

År C Luk 22,63-23,25 

År D: Joh 18,28-19,16 

Salme eller fortsettelse av samme salme 

År A Matt 27,31b-50 

År B Mark 15,20b-37 

År C Luk 23,26-46 

År D: Joh 19,17-30 

Salme eller fortsettelse av samme salme 

4. Preken eller tekstmeditasjon.  

5. Salme 

Her eller etter forbønnen kan følge: 

6. Korsmeditasjon  

Menigheten gis tid til å meditere foran et kors som er plassert foran i kirkerommet eller som 

bæres inn eller reises opp under dette leddet. Se veiledningen 

Følgende dialog fremsies eller synges:  

L: Kristi kors  

M: vårt eneste håp 

Eller 

L: Se Kristi kors, på det hang verdens frelser 

A: Kom, la oss tilbe ham.  

Dersom korset bæres inn i prosesjon, reiser menigheten seg når korset bæres inn. Prosesjonen 

stanser tre ganger, og en av dialogene over fremsies hver gang.  

Korset plasseres foran i kirken.  
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Menigheten kan sitte eller knele under korsmeditasjonen, eller gå fram og knele ved korset.  

Under korsmeditasjonen kan Bebreidelsene (Improperiene) synges av kor eller forsanger. Det kan 

også synges andre passende salmer. 

Ved avslutningen av korsmeditasjonen følger denne lovprisningen:  

L: Vi tilber deg, Kristus, og velsigner ditt navn,  

A: for ved ditt hellige kors har du forløst verden.  

 

7. Forbønn 

Litaniet og en langfredagsbønn1  

En mer omfattende forbønn kan bes i forlengelsen av litaniet, dersom det er forberedt lokalt. 

Fadervår.  

8. Slutningssalme 

9. Velsignelsen 

L: Ta imot velsignelsen 

Menigheten reiser seg 

L: Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la ditt ansikt lyse over deg og være deg nådig, 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred  

A: Amen 

Dersom gudstjenesten inngår som en del av tredagershøytiden – triduum, vil punkt 9 normalt 

utgå. 

Her kan følge: 

10. Postludium  

Vokal- eller instrumentalmusikk.  

 
 
 

2. Forslag til bønn etter litaniet presenteres for vedtak i neste møte i NFG 
 

 
 

NFG 21/20 Liturgiske farger i triduum 
Saken ble drøftet på grunnlag av sakspapir som var utsendt til møtet 24. april. 
 

 
1 En egen kollekt her. 
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Det var tilslutning for å åpne for alternative farger på skjærtorsdag og langfredag. Det 
ble drøftet om disse skulle komme i stedet for eller i tillegg dagens farge som er 
fiolett. Spørsmålet blir tematisert i høringen. 
 
Det ble også stilt spørsmål om mulighet for å bruke sort på langfredag. Dette er 
tidligere grundig utredet av NFG, og ble avvist av Kirkerådet i 2010. 
 
Vedtak 
NFG anbefaler at det i tillegg til de nåværende gjeldende farger åpnes for hvit som 
liturgisk farge på skjærtorsdag og rød på langfredag. NFG anbefaler at den liturgiske 
fargen for påskeaften beholdes som hvit. 
 
 

NFG 22/20 Liturgi og veiledning for påskenatt 
Det kom innspill om en forenkling av rubrikkene og samordning med de andre 
gudstjenestene. Det kom også innspill om mulighet for betydelig kortere 
tekstlesninger.  
 
Saken ble ikke ferdig behandlet men tas opp igjen på neste møte. 
 
Vedtak 

1. Liturgien på påskenatt sluttføres neste gang, med de endringer som fremkom i 
møtet. 
 

2. Til neste møte forberedes bønner som kommer i etterkant av tekstlesningene. 
 

NFG 23/20 Nye salmer 
NFG hadde fått utsendt et utvalg på ti salmer. Av disse rakk man å behandle fire. 
 
Vedtak 
Følgende salmer tas inn i salmedatabasen: 
IS.1624 Alltid større enn vi griper 
IS.667 Bunnløs er verdens smerte 
IS.1747 Du åpner et vindu 
 
Følgende salme tas ikke inn: 
IS.1732.30 Du kommer til oss, Jesus 
 
 

NFG 24/20 Møteplan for høsten 2020 
Neste møte i NFG ble satt til 24. august kl. 9.00-11.30. Møtet vil bli holdt på et 
møterom i Kirkens hus med mulighet for å delta på skjerm. 
 
Det planlegges et møte som går over to dager i uke 44. Tidspunkt og sted for dette vil 
bli endelig fastlagt innen utgangen av juni. 
 
 
 
 


