Norsk etnologisk gransking
Norsk Folkemuseum
Museumsvn. 10
0287 Oslo

Oslo, april 2007

Spørreliste nr. 219

KIRKENS RITUALER I ÅRETS LØP

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur
eller makulert.

Norsk etnologisk gransking (NEG), som er en del av Norsk Folkemuseum, har med midler fra
Norsk Kulturråd startet en dokumentasjon av dagens ritualer i norske kirker når det gjelder
markering av årets høytider og merkedager. Gjennom dokumentasjonen tar vi sikte på å øke
kunnskapen om kirkelig praksis i dag som et komplement til den kunnskapen museet allerede
har om norsk luthersk kristendomsutøvelse, knyttet til samlingen av norsk kirkekunst. I en
mindre undersøkelse blant våre faste, skrivende medarbeidere har vi fått inn nesten 60 svar
fra hele landet på en spørreliste om ritualer i kirken. Nå vil vi gjerne supplere med en dokumentasjon fra Oslo bispedømmes mange kirker av det mangfoldet som åpenbart finnes.
Med utgangspunkt i svarmaterialet som kommer inn, vil museet i løpet av høsten 2007 og
våren 2008 foreta et feltarbeid i noen utvalgte kirker med fotodokumentasjon og muntlige
intervjuer, selvsagt i samarbeid med den enkelte kirkes prest og menighetsråd.
Det innsamlete materialet vil bli benyttet til skriftlige fremstillinger og til utstillinger i Norsk
Kirkekunst ved Norsk Folkemuseum.
NEG lagrer materialet i sitt arkiv og stiller det til disposisjon for fremtidige forskere. Arkivet
forholder seg til Lov om behandling av personopplysninger (av 2001) både når det gjelder
arkivering og videre bruk av materialet. Den som svarer har anledning til å klausulere svaret
og til å trekke det tilbake dersom det skulle være ønskelig.
Biskopen i Oslo er informert om undersøkelsen.
På forhånd takk for at du tar deg tid!

Ann Helene Bolstad Skjelbred
(www.norskfolkemuseum.no/neg/)

NEG ber om beskrivelser av hvordan din kirke markerer de forskjellige årshøytider gjennom
gjenstander (tekstiler, blomster, lys, kors eller annet), ord, musikk/sang og praksis som gjør
den enkelte høytidsgudstjenesten annerledes enn en vanlig gudstjeneste. Vi vil også gjerne
vite hvem som tok initiativet til å innføre den spesielle markeringen (prest, menighetsråd,
organist eller andre), hvor ideen til markeringen er hentet, eventuelt når, og hvordan den er
blitt mottatt (positivt og/eller negativt) av menigheten. Vi vil også gjerne vite begrunnelsen for
at man har valgt å markere høytider spesielt og hvilken virkning det eventuelt har hatt. Det er
selvsagt også interessant dersom man har valgt ikke å markere noen av de opplistete kirkedagene ut over en vanlig gudstjenestepraksis.
Vi ber om at det skrives om så mange som mulig av de opplistete høytider/merkedager i
kirkeåret. Det kan svares på vedlagte skriveark eller på egne ark.

Menighetens navn:
Hvem svarer på spørrelisten (posisjon i menigheten)?:
Advent
Julaften
1. og 2. juledag
Nyttårsaften/-natt
Nyttårsdag
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. og 2. påskedag
1. og 2. pinsedag
Jonsok
Olsok
Høsttakkefest
Bots- og bededag
Allehelgenssøndag

Norsk etnologisk gransking
Norsk Folkemuseum
Museumsvn. 10
0287 Oslo

Oslo, mai 2007

Spørreliste nr. 219

KIRKENS RITUALER I ÅRETS LØP

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur
eller makulert.

Norsk etnologisk gransking (NEG), som er en del av Norsk Folkemuseum, har med midler fra
Norsk Kulturråd startet en dokumentasjon av dagens ritualer i norske kirker når det gjelder
markering av årets høytider og merkedager. Gjennom dokumentasjonen tar vi sikte på å øke
kunnskapen om kirkelig praksis i dag som et komplement til den kunnskapen museet allerede
har om norsk luthersk kristendomsutøvelse, knyttet til samlingen av norsk kirkekunst. I en
mindre undersøkelse blant våre faste, skrivende medarbeidere har vi fått inn nesten 60 svar
fra hele landet på en spørreliste om ritualer i kirken. Nå vil vi gjerne supplere med en dokumentasjon fra Agder og Telemark bispedømmes mange kirker for å få med så stort mangfold
som mulig. En tilsvarende spørreliste er sendt til menighetene i Oslo Bispedømme.
Med utgangspunkt i svarmaterialet som kommer inn, vil museet i løpet av høsten 2007 og
våren 2008 foreta et feltarbeid i noen utvalgte kirker med fotodokumentasjon og muntlige
intervjuer, selvsagt i samarbeid med den enkelte kirkes prest og menighetsråd.
Det innsamlete materialet vil bli benyttet til skriftlige fremstillinger og til utstillinger i Norsk
Kirkekunst ved Norsk Folkemuseum.
NEG lagrer materialet i sitt arkiv og stiller det til disposisjon for fremtidige forskere. Arkivet
forholder seg til Lov om behandling av personopplysninger (av 2001) både når det gjelder
arkivering og videre bruk av materialet. Den som svarer har anledning til å klausulere svaret
og til å trekke det tilbake dersom det skulle være ønskelig.
Biskopen i Agder og Telemark er informert om undersøkelsen.
På forhånd takk for at du tar deg tid!
Ann Helene Bolstad Skjelbred
(www.norskfolkemuseum.no/neg/)

NEG ber om beskrivelser av hvordan din kirke markerer de forskjellige årshøytider gjennom
gjenstander (tekstiler, blomster, lys, kors eller annet), ord, musikk/sang og praksis som gjør
den enkelte høytidsgudstjenesten annerledes enn en vanlig gudstjeneste. Vi vil også gjerne
vite hvem som tok initiativet til å innføre den spesielle markeringen (prest, menighetsråd,
organist eller andre), hvor ideen til markeringen er hentet, eventuelt når, og hvordan den er
blitt mottatt (positivt og/eller negativt) av menigheten. Vi vil også gjerne vite begrunnelsen for
at man har valgt å markere høytider spesielt og hvilken virkning det eventuelt har hatt. Det er
selvsagt også interessant dersom man har valgt ikke å markere noen av de opplistete
kirkedagene ut over en vanlig gudstjenestepraksis.
Vi ber om at det skrives om så mange som mulig av de opplistete høytider/merkedager i
kirkeåret. Det kan svares på vedlagte skriveark eller på egne ark. Der samme prest har
ansvar for flere menigheter som kanskje har varierende praksis for markering av årshøytider,
kan det svares under ett, med markering av hvilken menighet det er snakk om for den enkelte
høytid.

Menigheten(e)s navn:
Hvem svarer på spørrelisten (posisjon i menigheten)?:

Advent
Julaften
1. og 2. juledag
Nyttårsaften/-natt
Nyttårsdag
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. og 2. påskedag
1. og 2. pinsedag
Jonsok
Olsok
Høsttakkefest
Bots- og bededag
Allehelgenssøndag

