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K I R K E R Å D E T 

 

Nemnd for gudstjenesteliv 
 

NFG Protokoll 4-2021  
  

 

 
Tid: 6. desember 2021 kl. 10-16  

Sted: Kirkens hus, møterom Agder og Bjørgvin 
 
  
Til stede: Svein Arne Theodorsen, Solveig Julie Mysen, Jan Otto Myrseth, Edel 
Merethe Gervin, Merete Thomassen, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Bengt Norbakken, 
Per Oskar Kjølaas, og Ole Andreas Fevang. 
 
Fra administrasjonen: Inger Anne Naterstad, Thomas Berbom (deltok via 
skjerm), David Hamnes og Jørund Østland Midttun. 
 
Meldt forfall: Carl Petter Opsahl, Sindre Seim Gulbrandsen og Annette Dreyer. 
 
 
 
Sak 21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 22/21 Registrering av godkjent protokoll 3-21 
Protokollen var sendt ut til nemndas medlemmer for godkjenning i etterkant av 
møtet 6. oktober. Den formelle godkjenningen skjer i dette møtet. 
 
Vedtak 
Protokoll 3-2021 er godkjent. 
 
Sak 23/21 Orienteringssaker 

a) Kirkemøtet har vedtatt ny konfirmasjonsliturgi og opphevelse av ordningen 
med særskilte prekentekster. 

b) Høringssammendrag for triduum/de tre hellige dagene 
c) Sak fra Bispemøtet om utredning av innholdet i nattverdsbrød 
d) Prosjektet Middelaldersk olavsliturgi i vår tid 
e) Endringer i sekretariatet 

 
Vedtak: 
Sakene ble tatt til etterretning. 
 
Sak 24/21 Liturgisk ordning for askeonsdag 
NFG behandlet saken på grunnlag av tidligere behandling og vedtak. Et revidert 
forslag ble fremlagt til drøfting. Forslag til en syndsbekjennelse i litaniform ble lagt 
frem i møtet. 
Nemnda drøftet saken og bl.a. følgende momenter ble løftet frem: 
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- Et spørsmål om hvilke momenter som skal prege ordningen. En balanse 

mellom å søke Gud og arbeide for rettferdighet. 
- Usikkert om det trengs en tekst for å invitere til faste. Kanskje fint med en 

eksempeltekst. Invitasjonen kan også være i form av en bibeltekst?  
- Tendenser til at ordningen blir overpedagogisk. Det legges inn forklaringer 

som fyller dette med et bestemt innhold. Forklaringen forflater liturgien. Hva 
mener Den norske kirke om fastetiden?  

- Om materialet fra Kirkens nødhjelp: fasteaksjonen er viktig, og materialet er i 
bruk. NFG kan ikke gjennomgå dette nøye, men det er viktig hva vi tenker om 
faste. Det må være en videre dialog med KN om dette. 

- Er dette en hovedgudstjeneste, og er det nødvendig med samlingsbønn? 
- Det bør være en fast dagens bønn.  
- Kanskje kan det være et skriftsted i forkant av Kyrie? 
- Innledningen til selvprøvelse litt altomfattende. Vi skal lese budene, det 

holder. «i lys av Guds bud». 
- Asken føles litt underlig å velsigne. Det blir symbolsk. 

 
Vedtak 
Administrasjonen sluttfører ordningen på grunnlag av de innspill som er kommet 
inn. Forslaget sirkuleres på epost med tanke på innspill, og legges deretter ved 
protokollen. 
 
Sak 25/21 En fellesgudstjeneste for den stille uke og påsken 
NFG behandlet saken på grunnlag av tidligere vedtak og utsendte forslag til ordning. 
Blant annet følgende momenter kom frem i drøftingen: 
 

- Innledningen må ikke misforstås dithen at dette kan være et sparetiltak.  
- Ordningen skal bare være for den stille uke. Behov for samling for de små 

kapellene. 
- Spørsmål om nattverd på langfredag: det må klargjøres at det bare er i 

rammen av denne ordningen at det kan feires nattverd på langfredag. 
- Fint med palmesøndag og -prosesjon. Må det skrives mer om det? Dette er 

også utkast til en fast ordning på palmesøndag, som kan utbedres.  
- Den stille uke, er det også palmesøndag? Det må landes. 
- Ordningen kan sendes på høring/testing i påsken 2022.  
- Kan en egen åpningsdel på palmesøndag brukes i flere sammenhenger? 

 
Vedtak: 
NFG vedtar en ordning for en samlegudstjeneste for den stille uke og påske med de 
innspillene som kom frem i møtet. Endelig forslag legges ved protokollen. 
 
 
Sak 26/21 Godkjenning av salmer pulje II 
IS.1328 Gud, giv oss sindsro 
Tekst: Iben Krogsdal 2016; Musikk: Janne Mark 2016 
Vedtatt.  
 
1805.4 Hold min verden sammen 
Tekst: Ingrid Brækken Melve 2019; Musikk: Solveig Spilling Bakkevig 2019 
Vedtatt  
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1805.3 Hvis alt hadde vært som vanlig 
Tekst: Sindre Skeie 2020; Melodi: Jens Nielsen 2020 
Ikke vedtatt 
 
IS.1736 Kom, fugler små fra nord og syd 
Tekst: Svein Ellingsen 1985; Musikk: Helge Dahl 1986; Jakob Bjoraa 1988; Svein 
Møller 1993.  
Vedtatt, med Svein Møllers komposisjon 
 
IS.1731.2 Kom, Gud, med sang og stjernekraft 
Tekst: Iben Krogsdal 2016; Musikk: Willy Egmose 2016  
Ikke vedtatt 
 
IS.1664 Kyrie; Vær oss nær; Hør vår bønn 
Tekst: Torkil Baden 2020; Musikk: Torkil Baden 2020 
Vedtatt 
 
IS.1717 Mov aalhtere vaerine tjuavka 
Tekst: Rawdna Carita Eira 2019; Oversettelser på BM, NN og NS finnes; Musikk: 
Frode Fjellheim 
Vedtatt 
 
IS.1723 Nåden er din dagligdag 
Tekst: Johannes Møllehave 1985; Melodi: Martin Joachim Elmquist 1992 
Vedtatt 
 
IS.1323 Nå faller vårregn milde på tørre jord 
Tekst: Astrid S. Morvik ca. 2015; Musikk: Øystein Wang ca. 2015 
Ikke vedtatt 
 
IS.1804.905 Om tusen tunger  
Tekst: Charles Wesley, ca. 1780; Oversettelse: H.J. Sagrusten 2009; Musikk: Irsk 
folketone 
Vedtatt 
 
IS.1325 Takk Gud for Mor Maria 
Tekst: Astrid S. Morvik ca. 2015; Musikk: NoS 720: Svensk vise fra 1800-tallet 
Vedtatt 
 
IS.1668 Trøst oss her og nå 
Tekst: Arnold Eidslott 1972; Musikk: Eilert Tøsse 2007; Kjell Mørk Karlsen 
2007/2021 
Vedtatt med Karlsen fra 2007. Tøsses melodi forkastet. 
 
IS.1805.5 Vi får ikke holdt deg i hånden 
Test: Hans-Olav Mørk 2020; Musikk: Carl-Andreas Næss 2020  
Ikke vedtatt 
 
IS.1805.13; 1801 Vi skal møtes  
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Tekst: Hans-Olav Mørk 2020; Musikk: Vidar Hansen 2020; Odd Johan Overøye 
2020  
Ikke vedtatt 
 
 
Sak 27/21 Liturgiske ritualer ved dødfødsel 
Saken var meldt inn av Bispemøtet like i forkant av NFG’s møte, og var derfor ikke 
saksforberedt av administrasjonen. Grunnlagsmateriale var fire dokumenter som var 
oversendt fra Bispemøtet. Thomas Berbom redegjorde kort muntlig for intensjonen i 
saken. NFG drøftet saken, og blant annet følgende kommentarer ble nevnt:  
 

- Det er påfallende at mors erfaring av liv inni seg ikke er beskrevet på 
samme måte som de som kjenner det fra utsiden.  

- Luthers beskrivelse av ufødte kan være bakteppe for refleksjonene. 
- Den tidligere liturgiske ordningen Mødres kirkegang inneholder takk for at 

mor og barn er kommet levende gjennom, men har også ordninger for når 
barnet var dødfødt. Bl.a. Merete Thomassen, Ingeborg Midttømme og Liv 
Krohn-Hansen har også skrevet om det, sistnevnte i en spesialavhandling. 

- Det stort behov for å trygge prestene. Men det må være faste ordninger, så 
man skal slippe å lete hver gang.  

- Forskjell på «tilhører» og «skal tilhøre». Når er det Jesus og når er det 
Gud? Går noe tapt her?  

- Peder Palladius sier at mødre til de de ufødte barna er like fullt mødre, de 
hviler i Abrahams fang. 

- Barnet har ofte ikke vært ansett som et barn på linje med andre. Liturgien 
bør løfte det opp.  

- Reagerer på salmeforslagene; ikke godt nok oppdatert. Viktig å gjøre noe 
godt med det. 

- Navnet er viktig. Det gjør noen til en person, men det er også viktig at 
barnet kan være uten navn.   

- «barnet i mors liv». Kan det finnes andre formuleringer? Lukter 
abortmotstand.  

 
Vedtak:  
NFG har behandlet tekstene, og viser til sine refererte kommentarer. Nemnda mener 
dette er en viktig sak, og mottar gjerne en sak til mer grundig behandling fra BM. 
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