
HØRING -  JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE 

BESTEMMELSER 

Innspill fra Berg menighet, Senja 

 

Noen kommentarer til enkelte punkter.  

Menighetsrådet kommenterer ikke alle endringsforslagene. 

 

1d- 

En vanlig høymesse oppleves som krevende for ganske mange folk her i Berg som 

ikke regelmessig går til gudstjenester. «Jo enklere liturgi, dess bedre» svarer folk 

flest. 

Dersom gudstjenestene skal være attraktive for flere enn den faste, trofaste kjernen, 

må det være anledning til å forenkle liturgien også i hovedgudstjenesten. 

Vi ønsker oss denne muligheten – og at det legges til rette for det ved at det 

utarbeides ulike forenklede liturgier. 

2-  

Ut fra det vi har anført under punkt 1d, mener vi biskopen bør kunne gi dispensasjon 

til et opplegg for hovedgudstjenesten som nåværende ordning ikke gir hjemmel for, 

og som kan gjelde for mer enn «særskilte tilfelle». 

3e- 

Samlingsbønnen kan være et valgfritt ledd. 

3f- 

Syndsbekjennelsen. Det blir foreslått at den kan settes opp lengre ute i 

gudstjenesten ifm kirkebønnen. Menigheten kan ikke søke biskopen om egen 

formulert syndsbekjennelse som brukes regelmessig i gudstjenesten, kun i spesielle 

gudstjenester. Syndsbekjennelsen bør være tidlig i gudstjenesten. Den bør ikke 

flyttes til kirkebønnen. Den kan da lett oppfattes som en del av denne. Det må fortsatt 

være anledning til faste egen-formulerte syndsbekjennelser. 

 Før selve syndsbekjennelsen foreslåes det en formulering «Guds barmhjertighet er 

stor» (fra Salme 119,156) lest av liturgen og derpå følger «La oss bøye oss for Gud 

og bekjenne våre synder». En vurderer at dette innledningsordet fra Salme 119 ikke 

bør bli tatt med. Forslagene støttes ikke. 



3i- 

Dagens bønn bør være et valgfritt ledd. 

4- 

Halleluja før og etter evangelium. I justeringsforslaget blir Halleluja før 

evangelielesningen  obligatorisk og kan ikke byttes ut med en salme/et salmevers. 

Det bør fortsatt være anledning til å ha en salme der og ikke kun et obligatorisk 

Halleluja omkved. Hallelujaomkvedet kan oppleves som nokså eksklusivt og 

fremmedgjørende for uvante gudstjenestedeltakere og bidrar til å skape distanse til 

gudstjenesten.. Forslaget med obligatorisk Hallelujaomkved støttes ikke. 

Til punkt 13:  

Det bør fortsatt være mulig å ha stillhet , en salme eller meditativ musikk umiddelbart 

etter prekenen. Bra at dette presiseres i forslaget. 

5c- 

Takkeofferet I gjeldende liturgi kan takkeofferet være et eget ledd før nattverden. I 

forslaget er det tatt inn helt i begynnelsen av nattverden under salmen. Dette 

oppleves unaturlig og det kan skape mer uro i kirkerommet selvsagt litt avhengig av 

hvordan man gir offeret. Men blir det slik at takkeofferet samles inn under nattverds 

salmen vil det ofte være mer uro i kirkerommet. Og det kan lett oppfattes som at det 

er en del av nattverden. Det skal det ikke være. Vi vil sterkt gå imot at takkeofferet 

skal inngå i nattverdliturgien. Vi er redd en slik praksis kan føre til at man etter hvert 

får en forestilling om at «vi gir vår gave til Gud/kirken og får syndstilgivelse tilbake» - 

altså en slags moderne og modifisert versjon av avlat- for å sette det litt på spissen. 

Forslaget støttes altså ikke. Vi ønsker at det skal være mulig å ha takkeofferet før 

Forbønn. Det gir deltakerne anledning til å bevege litt på seg, noe som kan være 

kjærkomment på det tidspunktet i gudstjenesteforløpet. 

7- 

Ledd 22. vi støtter forslaget 

Ledd 24/25 Vi synger vanligvis den irske velsignelsen: «Må din vei komme deg i 

møte» som en type postludium etter 3x3 bønneslag. 

Det ønsker vi å fortsette med, og vi tolker forslaget slik at det vil være mulig å gjøre 

det. 


