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Til menighetene  
(Dette brevet sendes også som brevpost til menighetskontorene like før påske) 

Når blir de nye liturgiene fra Kirkemøtet 2017 
tilgjengelige? 
Kirkemøtet 2017 vedtok i januar en ny Vigselsliturgi 2017 og en ny Forbønnsliturgi for borgerlig inngått ekteskap 
2017. Kirkemøtet vedtok også å videreføre vigsels- og forbønnsliturgien fra 2003, men med den nye 
bibeloversettelsen og oppjustert i tråd med gudstjenestereformens terminologi. Kirkemøtet vedtok at alle 
menigheter skal ta i bruk både 2003- og 2017-liturgiene. 
 
Disse fire liturgiene vil bli utgitt i fast innbinding (hardback) i en egen bokmålsutgave og i en egen nynorsk-
utgave. Kirkerådet og Eide forlag tar sikte på at liturgiene vil være tilgjengelige i trykt og digital form i midten av 
juni. 
 
Inntil disse foreligger, henviser vi til https://kirken.no/liturgier 
 
Kirkemøtet 2017 vedtok også en revidert Ordning for dåp. Liturgiene for Dåp i hovedgudstjeneste 2017 og Dåp i 
egen gudstjeneste 2017 vil være tilgjengelige i slutten av juni, i digital form og i trykte løsblad til å sette inn i 
gudstjenestepermen. Et eget vannfast hefte med liturgiene i begge målformer, vil også bli produsert. Kirkemøtet 
vedtok at den nye dåpsliturgien skal erstatte dåpsliturgien fra 2011 og tas i bruk innen 1. september i år. 
Prisen for disse liturgiene vil bli kunngjort senere i vår. 
 
Kirkemøtet 2017 fattet også vedtak om den liturgiske musikken. Den rytmiske serien, hovedserie 2, delegerte 
Kirkemøtet til Kirkerådet å sluttføre. Planen er at dette kan skje i Kirkerådets møte i juni i år. Å klargjøre dette 
materialet for trykking er en tidkrevende prosess. Vi tar sikte på at den liturgiske musikken vil være tilgjengelig til 
påsken 2018. 
 
I korte trekk består musikken av tre hovedserier å velge blant til de fleste hovedgudstjenester, samt to 
kirkeårsbestemte tilleggsserier og musikk til andre sanglige ledd. I vedtaket sier Kirkemøtet at de «rår til at 
hovudseriane vert nytta til dei fleste hovudgudstenester i kyrkjelydar over heile landet». I denne formuleringen 
ligger både en sterk oppfordring til å gjøre bruk av hovedseriene, og en åpning for at annen musikk enn 
hovedseriene kan benyttes. Den liturgiske musikken inngår i menighetens lokale grunnordning, som biskopen 
godkjenner. 
 
Kirkerådet vil komme tilbake til innføringen av den nye liturgiske musikken når helheten er vedtatt og tidspunktet 
for når liturgisk musikk kan sendes ut, er avklart. 

https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=8556475
https://kirken.no/liturgier
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Kampanjeinformasjon «Konfirmant 2018» 
Som tidligere nevnt i en epost fra Kirkerådet 24. mars, blir det like over påske sendt en brosjyre i posten til 
potensielle konfirmanter. Brosjyren sendes også i posten til menighetskontorene. 
Samtidig lanseres ulike digitale kampanjer overfor den samme målgruppen. Det kommer annonser med filmer på 
Facebook, Instagram og YouTube. 
Kampanjen er blitt til i et samarbeid mellom Kirkerådet, alle bispedømmene, Kirkens Nødhjelp og Changemaker. 
Logoer, bilder, filmer og pdf av brosjyren ligger i ressursbanken.no. 
http://www.ressursbanken.no/ressurser/konfirmasjon-kommunikasjonsmateriell/ 

Ny utgave av Lovsamling for Den norske kirke 
Om kort tid foreligger den 10. reviderte utgaven av Lovsamling for Den norske kirke (oppdatert pr. mars 2017). 
Lovsamling for Den norske kirke inneholder lover, forskrifter og andre regler og bestemmelser som gir rettslige 
rammer for organiseringen av og virksomheten i Den norske kirke.  
Forrige utgave ble utgitt i januar 2013.  
Lovsamlingen er på i overkant av 300 sider i formatet 17 x 24 cm. 
Pris.: kr. 250,- Ved bestilling av 5 eks. eller flere  gis 15 % rabatt. (Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg.) 
 
Bestill den nye lovsamlingen gjennom nettbutikken på kirkens nettportal: 
https://kirken.no/materiell  
eller send en e-post til materiell@kirken.no  
Lovsamlingen kan også bestilles fra  
Kirkerådets materiellekspedisjon 
Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo.  
- eller på telefon 23 08 12 00.   
 
Lovsamlingen finner du dessuten på nettet: kirken.no/lovsamling 
  
 
Oslo, 7. april 2017 
 
Med vennlig hilsen 

 
Jens-Petter Johnsen 
direktør i Kirkerådet  
 
Ingeborg Dybvig 
kommunikasjonsdirektør 
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