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Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser  

Fra Ås menighetsråd, 1430 Ås 

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten. 

Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet 

i deres menighet og i Den norske kirke? 

Ingen kommentar. 
1b: Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen? 

For Ås menighet har reformen fungert godt, men det kan svekke den aktive deltakelsen i 

gudstjenesten at den liturgiske musikken har så mange ulike varianter. Tilreisende i 

dåpsfølger f. eks. møtes oftere av ukjente toner, så kjente ledd blir fremmede, og på 

samme måte vil alle som besøker andre menigheter ikke kunne delta så aktivt i 

gudstjeneste feiringen når mye av den liturgiske musikken er fremmed. 
1c: Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig bør rette vår 

oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet fremover? 

Ingen kommentar. 
1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for 

gudstjenester? 

Erfaringen er at det er stor rom for variasjon innenfor dagens ordning. Vi må ikke ha et 

så stivt system at det blir vanskeligere med variasjon. Samtidig må vi ha rammer så ikke 

«alt» blir mulig å kalle gudstjeneste.  

 

 

Høringstema 2: Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten 

Høringsspørsmål 2: Mener dere at det er behov for å justere eller presisere noe ved prosedyren 

for hvordan menighetens lokale grunnordning utarbeides og vedtas (jf. Alminnelige 

bestemmelser)? Hva bør endres? 

Ingen kommentar. 

 

Høringstema 3: Justeringer i hoveddel I. Samling, ledd 1 – 8 

Høringsspørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, 

men et valgfritt ledd? 

Ja.  



Høringsspørsmål 3 f: Har dere endringsforslag eller kommentarer til leddet syndsbekjennelse i 

høringsforslaget? 

Nei. 

Høringsspørsmål 3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle 

hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd? 

Ja. 
Høringsspørsmål 3 j: Gi eventuelt andre kommentarer til høringstema 3? 

Vi støtter at leddene 3 b,c og d gjøres så korte som mulig uten å miste sitt innhold. Det å 

stå under inngangssalmen er også en godt ting! 

Høringstema 4: Justeringer i hoveddel II. Ordet, ledd 9 – 17 

Høringsspørsmål 4: Har dere endringsforslag eller kommentarer til hoveddel II. Ordet? 

Nei. 

Høringstema 5: Justeringer i hoveddel III. Nattverd, ledd 18 –21 

 

 

Ingen kommentarer 

 

 

Høringstema 6: Justeringer i de enkelte nattverdbønnene 

Høringsspørsmål 6: Gi gjerne kommentarer eller endringsforslag til nattverdbønnene? 

Ingen kommentarer. 

Høringstema 7: Justeringer i hoveddel IV. Sendelse, ledd 22-25 

Høringsspørsmål 7: Har dere kommentarer eller endringsforslag til hoveddel IV. Sendelse? 

Støtter at menigheten står under den avsluttende salmen. 

 

 

For Ås menighetsråd 

Jan Fredrik Holmqvist 
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