
Årnes menighet. 
Høringsspørsmål om justering av 

hovedgudstjenesten.  
 

 
1a) Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket  
      gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke? 

    Positivt har den gitt større valgfrihet/fleksibilitet og større liturgisk deltagelse.                           
    Den har ikke økt gudstjenestedeltagelsen. 

 
1b) Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved  
      gudstjenestereformen? 
Positivt med større liturgisk deltagelse av leke. Ellers ingen klare negative erfaringer, 
bortsett fra at reformen har ført til store forskjeller i gudstjenestene i menighetene. 
Vi opplever nattverdliturgien (nattverd i hovedgudstjenesten) som lang, spesielt når 
det også skal feires dåp. 
Det er ønskelig med kontemplasjon/musikk etter preken/trosbekjennelsen. 
 
1c) Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig    
      bør rette vår oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet fremover? 
Vi mener fokus på barn og unge er viktig i gudstjenestearbeidet, spesielt når Tros 
opplæringsreformen ønsker å gi nettopp barna plass i gudstjenesten. 
Videre er det viktig å fokusere på å utvikle større nærhet til menneskers liv, og 
hvordan vi kan øke motivasjonen for å gå til gudstjeneste. Hvorfor skal jeg gå til 
gudstjeneste? 
 
1d) Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenenesteliv med ulike  
      former for gudstjenester? 
Vi ser absolutt behov for et større variasjon med forskjellige typer gudstjenester. Det 
vil kanskje nå flere, og gjøre at flere føler seg hjemme i gudstjenesten. 
 
2) Mener dere at det er behov for å justere eller presisere noe ved     
    prosedyren for hvordan menighetens lokale grunnordning utarbeides  
    og vedtas (jfr. Alminnelige bestemmelser)? Hva bør endres? 
Vi ser ingen behov for endringer. 
 
3a) Kirkerommet skal være åpent en stund før gudstjenesten starter, for å  
      gi anledning til stillhet, lystenning og bønn. 
Det er slik vi praktiserer det i dag. 
 
3b) Informasjon om dagens gudstjeneste. 
   Vi opplever at dette fungerer godt som en forberedelse til gudstjenesten, og vi  
       ønsker å fortsette med det. 
   



3c) Menigheten står under Inngangssalmen. 
       Dette er innført hos oss. Menigheten står også under siste salme. 
 
3d) Hilsen 
       Vi støtter dette forslaget. 
 
3e) Samlingsbønnen blir et valgfritt ledd. 
      Vi støtter dette forslaget. 
       
3f) Syndsbekjennelsen (nå kun 1 variant) 
      Vi ønsker å flytte syndsbekjennelsen tilbake til begynnelsen av gudstjenesten.  
      Men vi ønsker mulighet til å velge Vi/Jeg – form, siden vi også har behov for  
      individuell erkjennelse/bekjennelse. Ellers ønskes det nye  
      syndsbekjennelsesforslaget velkommen. 
 
3g) Kyrie 
      Vi støtter dette.  
 
3h) Gloria 
Vi støtter dette. 
 
3i) Er dere enige i at ledd 8, Dagens bønn, blir obligatorisk i alle  
      hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd? 
Vi er enige i det.   
 
3j) Vi har ingen andre kommentarer til høringstema 3. 
 
4) Bruk av hallelujavers. 
Det er forvirrende hvordan hallelujaverset er tenkt brukt. Hva når prekenteksten ikke 
er fra evangeliene? Vi ønsker fortsatt valgfrihet her.  
Et alternativ er å gjeninnføre "Gud være lovet" med plassering før prekenteksten 
leses. 
 
4i) Bønnevandring 
      Vi ser enige i dette. 
 
5a) Nattverdpraksis i Årnes 
Vi har brukt begge utdelingsformer med tanke på at det, for noen, er enklere å gå 
fram til nattverd når det er intinksjon. Intinksjon brukes hvert fall når det er dåp.  
Vi har gode erfaringer ved å bruke begge utdelingsformer.  
Fredshilsen oppleves forstyrrende og ikke naturlig i vår setting. 
 
5b) Legeme/kropp, kalk/beger. 
Vi mener språklige hensyn tilsier at vi bruker kropp og beger. 
 
 



5c) Er dere enige i at takkofferet går inn i nattverdliturgien og ikke i  
      forbønnsleddet? 
Nei, vi er ikke enige i det. Vi mener det blir en sammenblanding. Takkofferet hører 
hjemme i forbønnsleddet. 
 
5d) Takksigelse og bønn i nattverden  
Vi er enige i at dette ble for detaljert, jfr. Konklusjonen i ledd 19. 
 
5e) Vi ønsker å bruke alternativene: Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod utøst  
       for deg. Vi er sterkt imot det forkortede forslaget som kun har med   
       brødet og ikke vinen. Vi mener vi ikke kan utelate betydningen av  
       syndsforlatelsen i nattverden. 
 
6) Justeringer i de enkelte nattverdbønnene  
Ingen kommentarer til endringer i nattverdbønnene. 
 
7) Sendelse 
Vi har allerede innført at menigheten står under siste salme og har gode erfaringer 
med det. 
Vi varierer allerede med utsendelsesord. Vi støtter flotte valgmuligheter i forslaget. 


