
Vigsling av kirke m.m. - 
alminnelige bestemmelser (13.8) 
Fra Gudstjenestebok for Den norske kirke, del II. 

1. Når tomten for en kirke er bestemt, kan en på et passende sted reise et enkelt kors og
eventuelt henge opp en kirkeklokke, og leilighetsvis holde friluftsgudstjeneste, inntil den
nye kirken skal bygges.

2. Grunnsteinsnedleggelse forrettes av biskopen eller den biskopen bemyndiger.
Representanter for menigheten, kommunen/byggherren,
byggmesteren/hovedentreprenøren og håndverkerne innbys til å ta del i høytideligheten.

3. Ved grunnsteinsnedleggelse mures vanligvis et kobberskrin inn i bygget. (Passende
mål på skrinet er: lengde 31 cm, bredde 22 cm og høyde 15 cm.) Dette inneholder gjerne
følgende: tegninger av kirken, skriftlig orientering om bygningen, kort orientering fra
byggekomiteen, gjeldende mynt (pakning fra Norges Bank), dagens avis,
menighetsbladet, salmebok, bibel.

4. Skrinet plasseres helst i gulvet (gjerne under stedet for alteret) - enten i grunnmuren
eller i utsparing i støpt dekke - eller ved inngangen, eller i et hjørne. Stedet markeres
diskrè med en liten metallplakett eller steinhelle med innskriften «Grunnstein» og
årstallet.

5. Vigsling av kirkehus, rom og inventar skjer ved at menigheten høytidelig tar dem i
bruk for første gang ved en offentlig gudstjeneste og helliger dem ved Guds ord og bønn.
Fra da av er de reservert for bruk i menighetens liturgiske liv.

6. En nybygd eller vesentlig ombygd/ominnredet/restaurert kirke vigsles ved en
gudstjeneste på søn- eller helligdag. Gudstjenesten forrettes av biskopen eller den
biskopen bemyndiger.

7. Søndagen før vigslingen skal en i alle prostiets kirker under ledd 14 «Forbønn» be om
at Gud vil velsigne den forestående handling og la kirkehuset/kirkerommet bli til ære for
hans hellige navn og et redskap til å bygge Guds rike.

8. Kvelden før vigslingen ringes og kimes det en time med klokkene i den nye kirken -
som før en høytidsdag - og likedan på vigslingsdagen.



9. Til å assistere ved gudstjenesten, blant annet som tekstlesere, tilsier biskopen prosten
og så mange prester som hensiktsmessig, og et passende antall leke representanter fra
menigheten.

10. Biskopen anmoder menighetsrådet og representanter for forskjellige grupper i
menigheten (f. eks. barn, konfirmanter, tilsatte i menigheten) om å delta i prosesjonen.

11. På samme måte avgjør biskopen hvem av deltakerne i prosesjonen som skal bære og
plassere de liturgiske gjenstander.

12. Ved kirkevigsling/kirkejubileum o. l. bærer biskopen korkåpe. Prestene bærer alba og
rød stola. Øvrige ansatte bærer sine eventuelle tjenestedrakter.
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