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K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 
 

NFG PROTOKOLL 2-21 
  

 

 
Tid: 21. mai 2021 

Sted: Digitalt 
 
  
 
Til stede: Svein-Arne Theodorsen (leder), Jan Otto Myrseth, Merete Thomassen, 
Solveig Julie Mysen, Carl Petter Opsahl, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Bengt 
Norbakken, Ole Andreas Fevang og Sindre Seim Gulbrandsen. 
 
Fra administrasjonen:  
Inger Anne Naterstad, Ragna Dahlen, Thomas Berbom, og Jørund Østland  
Midttun  
 
Meldt forfall: Edel Merete Gervin, Per Oskar Kjølaas og Annette Dreyer. 
 

Sak 4/21 Godkjenning av saksliste og møteplan 
Innkalling og kjøreplan ble godkjent. Det ble meldt én sak til eventuelt: Norsk 
oversettelse av engelsk evensong. 

 

Sak 5/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 5. februar 2021 
Protokollen var tidligere sendt ut, og ble godkjent. 

 

Sak 6/21 Orienteringsaker: 
 
a. Ny representant fra Bispemøtet i NFG. Jan Otto Myrseth ble ønsket 

velkommen. Biskop Ann Helen var fraværende, grunnet visitas, men ble 
takket for innsatsen i nemnda. 
 

b. Status høring av tredagershøytiden. Høringsfrist var satt til 20. mai, 
og det er kommet inn ca 130 høringssvar. Det er ikke klart hvilke tendenser 
som tegner seg, men et førsteinntrykk viser god tilslutning til forslagene. 
Det ble stilt spørsmål fra NFG om nemnda får saken tilbake etter høringen. 
Dette har tidligere ikke vært praksis, og vil antagelig heller ikke skje her. 
 

c. Status andre liturgisaker. i) konfirmasjonssaken er klar for behandling 
av Kirkerådet i mai. ii) Kirkerådet har vedtatt en satsing på gravferd, og 
NFG må forvente å få saken på bordet om ikke for lenge. iii) Sekretariatet 
har ønsket en samtale med Bispemøtet om videre arbeid med 
vigslingsliturgier samt rutiner for utarbeidelse av ad hoc-liturgier under 
pandemien. Dette er av ulike grunner ikke gjennomført så langt, men vil 
følges opp videre. 
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d. Orientering om arbeid med revisjon av regler for liturgisaker. 

Det har vært ført samtaler i ulike ledd av Kirkerådets administrasjon med 
tanke på en forenkling av regelverket og et tettere samarbeid mellom NFG 
og Bispemøtet. 

 
Det ble stilt spørsmål ved sider av dagens ordning, bl.a. så vel NFG’s som 
(det valgte) Kirkerådets rolle i liturgisaker.  

 
e. Liturgier under pandemien 

Det har ikke vært rom for noen videre gjennomgang av dette 
sakskomplekset, tross NFG’s gjentatte forespørsler. Sekretariatet vil, 
sammen med kommunikasjonsavdelingen, komme tilbake med en 
orientering på neste møte, når saken (forhåpentlig) også er mer retrospekt.  

 
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 

 

Sak 7/21 Særskilte prekentekster – videreføring av ordningen? 
Saken ble drøftet i en felles konsultasjon med Bispemøtet 19. mai, og deretter kort i 
NFG’s møte. 
 
Vedtak:                    
NFG slutter seg til Bispemøtets tilråding om å avslutte ordningen med særskilte 
prekentekster, og slutter seg også til Bispemøtets begrunnelse. 

 
NFG vil understreke at det fortsatt er mulighet for predikanten til å bruke en fritt 
valgt tekst i særskilte tilfeller. 
 

 

Sak 8/21 Liturgisk ordning for askeonsdag 
Saken ble drøftet på grunnlag av fremlagte saksdokument med vedlegg. I samtalen 
ble følgende momenter fremhevet: 
 

- Fint at askeonsdag også kan markeres som innledning til fastetiden. 
- Fortolkningen av bot som omvendelse kan vektlegges sterkere.  
- Bibeltekstene for askeonsdag spiller ikke alltid på lag, og kan med fordel 

suppleres. 
- Salme 51 er en viktig tekstlig og musikalsk ressurs denne dagen. 
- Det må komme en oppskrift på bruk av aske, for å unngå skader på hud. 
- Det bør være en klar relasjon mellom syndsbekjennelse og asketegning, så 

sistnevnte ikke blir stående i luften. 
- En fordel å ikke utarbeide en for stramt utarbeidet liturgi, men liturgiske 

ressurser som kan tilpasses ulike settinger. Det bør være håndterbart for alle. 
- Alminnelig skriftemål bør også være en del av ordningen, og bør 

gjennomarbeides samtidig. 
- Askeonsdag er en dag med stort potensiale. Det er mange dimensjoner ved 

dagen som rører ved dype strenger. Derfor er det viktig med godt 
ressursmateriale og med lav terskel. 
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- KN’s fasteaksjon er en viktig premissleverandør for fastetiden, og det bør være 
en dialog med dem om det materialet de utgir, også med tanke på å gi innspill 
på deler av enkelte deler av materialet som kan oppleves noe ensidig i sin 
tilnærming. 

 
 
Vedtak:   

1. Nemnd for gudstjenesteliv har drøftet saken om liturgisk ordning for 

askeonsdag, og har følgende innspill: 

- Det bør ikke en fast utskrevet ordning, men en ramme med 

ressursmateriale 

- Det er viktig med invitasjon til fasten, inkludert fasteaksjonen 

- Se på ordning for skriftemål 

- Foreslå flere tekster for askeonsdag 

- Kontakt med Kirkens Nødhjelp for dialog rundt deres opplegg med bønner 

og lystenning i relasjon til Den norske kirkes ordninger for askeonsdag og 

fastetiden 

 

2. NFG ber arbeidsutvalget opprette to arbeidsgrupper, én for liturgisk materiale 

til askeonsdag og én for å se nærmere på ordningen for alminnelig skriftemål, 

og presentere ferdigstilte forslag til neste møte i nemnda. 

 
 

Sak 9/21 Liturgisk ordning for én gudstjeneste i påsken 
Saken ble drøftet på grunnlag av utsendt saksdokument. 
 
Det var enighet i NFG om at en slik ordning bør ha som fokus steder der det ikke er 
ressurser til å ha mer enn én gudstjeneste, og at andre typer 
«oppsamlingsgudstjenester» kan overlates til lokalt initiativ. det ble også påpekt at 
det er forskjell på steder der menigheten kan gå i nabokirken og steder der det er 
mindre aktuelt pga lang avstand. Det var videre enighet om at det bør legges vekt på å 
presentere ulike ressurser snarere enn en fast uttegnet ordning.  
 
Nemnda hadde ulikt syn på hvorvidt gudstjenesten skulle ta utgangspunkt i/la seg 
prege av den kirkeårsdagen gudstjenesten ble holdt. Det var også ulikt syn på om 
gudstjenesten kunne ha karakter av en vandring gjennom den stille ukes og påskens 
hendelser eller være en mer enhetlig messe, der vektleggingen kan skje gjennom 
proprieleddene (dvs de leddene som endrer seg fra gang til gang). 
 
Vedtak: 

1. NFG har drøftet saken, vil legge vekt på følgende momenter: 
- Gudstjenesten bør være tilrettelagt for steder der det ikke lar seg gjøre 

ressursmessig å feire mer enn én gudstjeneste 
- Det bør legges opp til liturgiske ressurser heller enn en ferdig ordning. 
 

2. Et utfyllende forslag legges frem for NFG på neste møte 
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Sak 10/21 Fastsettelse av møter for høsten 
 
Vedtak 
NFG har to møter i løpet av høsten; onsdag 6. oktober og mandag 6. desember. Det 
siste av disse avsluttes med et sosialt samvær.  

 

Sak 11/21 Eventuelt 
Andreas meldte inn et spørsmål om oversettelse/tilrettelegging av anglikansk 
evensong for norsk språk og norske forhold. Slike gudstjenester feires en rekke steder 
rundt i landet. En slik tilrettelegging kan evt. sees i sammenheng med en 
gjennomgang av alle tidebønnsgudstjenestene. 
 
Solveig meldte inn spørsmål om brukervennlighet og slitestyrke på de nye 
gudstjenestebøkene. Det er kommet inn klager fra flere hold. 
 
Vedtak: 
Sekretariatet følger opp sakene og melder tilbake til NFG. 
 


