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Ordinasjon av Julie Schjøth
Julie Schjøth skal ordineres til tjeneste som vikarprest i Tromsø domprosti i NordHålogaland bispedømme. Ordinasjonen finner sted i Nordreisa kirke kirke søndag 23.
september 2018 kl. 18.00. De 2 som står øverst innkalles til ordinasjonen, de øvrige
inviteres til å assistere under ordinasjonen.
Prosten intimerer. Vikarprest Fink forretter gudstjenesten fram til selve vigslingen
starter. Gudstjenesten før prekenen forkortes ved at hovedsalmen for dagen faller bort
sammen med en tekstlesning, slik at det er en ordinær tekstlesing i gudstjenesten i
tillegg til prekentekst. Prekentekst er Matt 8, 5-13. Ordinanden velger hvilken lesetekst
for dagen som skal brukes. Ordinanden leser prekenteksten. Hans Erik Schjøth bes om
å lese den teksten som er valgt til lesetekst
Under selve ordinasjonshandlingen ber jeg Olaf Hunsdal om å lese fremstillingen av
kandidaten.
Skriftlesningen fordeles slik:
Matt 28:18-20 Ann Christin Elvemo
Joh 20:19-23 Ellisiv Yttervik
2 Kor 5:17-20 Elisabeth Torp
1 Pet 5:1-4
Hanne Birgitte Sødal Tveito
Alle de som står på adresselista deltar i forbønnshandlingen under ordinasjonen.
Ordinanden preker. Karl Johan Bjørge leder forbønn og ber bønnen etter ofring.
Ordinanden leder nattverdliturgien, og deler ut nattverd ved alteret eller fremme i
kirkerommet (hvis intinksjon brukes) sammen med Elisabeth Torp. Dersom det i tillegg
skal være utdeling lenger nede i kirkerommet, bes Torbjørn Fink og Hans Erik Schjøth
om å gjøre det. Biskopen avslutter gudstjenesten med velsignelse og utsending.
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Vi bruker rød stola.
Ordinanden legger frem forslag til agenda og salmer til gudstjenesten i samarbeid med
fung prost Bjørge. Forslaget sendes biskopen innen tirsdag 18. september.
De som skal assistere under ordinasjonen, møter i kirken kl. 17.00 til gjennomgang av
gudstjenesten.
Om noen av de innkalte/innbudte ikke kan møte, ber jeg om omgående melding om det,
slik at andre kan tre inn i stedet.
Jeg ber prosten sørge for at ordinasjonen og ordinanden tas med i forbønnen i kirkene i
prostiet søndagen før.
Velkommen til en stor begivenhet i bispedømmet og menigheten.
Det er rom for endringer i oppsettet, som fordeling av oppgaver mm.

Med vennlig hilsen
Olav Øygard
Biskop
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