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Høringsnotat ad justering av hovedgudstjenesten i Den Norske kirke.  

Referat fra møte i Gudstjenesteutvalgsmøte i Dyrøy sokn, 4.4.2018.  

Tilstede: sokneprest Thor-Arne Ervik, Karin Storvoll og Astrid Østrem Skoglund.  

 

Følgende er utvalgets respons på høringsspm i anledning justering av hovedgudstjenesten i 

DnK, og videre vedtak på Kirkemøtet i 2019.  

Vi lister opp i rekkefølge de ulike spm, punkt for punkt av de vi har valgt å svare på:  

 

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

Svar: Det ble ikke gjort de store endringene i liturgien. Men, en kan si at det har virket 
positivt på menigheten, med tanke på deltakelse i menightssvar under bønn, til dels Br 
flere blitt involvert i planlegging og delaktighet under gudstjenesten.  

 

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

Svar:  

Generelt kan en si at det for "kirkefremmede" har bidratt til en fremmedgjøring av enda 
en "ny liturgi". Generelt sett kan det virke forvirrende eller utførende at det er såpass 
store lokale forskjeller i vår kirke. I tillegg føler menigheten at det kan virke 
utfordrende å "lage liturgi" av gudstjenester som er utenfor hovedgudstjenesten, 
siden reformen ikke sier noe om disse andre ( se svar på punkt d)  

Det som fungerer godt er antydet allerede i punkt a.  

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

Svar: vi ser behov for rammer også for andre type gudstjenester, ikke minst 
familiegudstjenesten, evt også ungdomsgudstjeneste etc.  

 

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? 



Svar: Det er behov for lokal menighet (menighetsråd) å ha mulighet til å justere og 
presisere liturgien, slik at det også kan spesifiseres mer oversiktlig hvem som har 
muligheten til å bestemme hva som skal anvendes under gudstjenesten.  

 

Høringsspørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, 
men et valgfritt ledd?  

Svar: vi mener at samlingsbønnen skal være valgfritt ledd.  

 

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

Svar: ingen endringsforslag, men syndsbekjennelsens form bør være fadtlsgt og 
kjent. Bare en variant av denne bør brukes.  

 

Høringsspørsmål 3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle 
hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd? 

Svar: ja, dagens bønn bør og skal være obligatorisk.  

 

Høringsspørsmål 4- Ordets del 

Svar: Menighetssvaret "Gud være lovet" er et godt innarbeidet menighetssvsar lokalt i 
Dyrøy. Det ønskes videreført som valgbart ledd.  

Det er også ønskelig med å ha salme mellom tekstlesingen, man vil gjerne også 
beholde salmen før evsngelielesningen.  

 

Høringsspørsmål 5a: Kommenter gjerne nattverdpraksisen i menighetene i dag med 
tanke på særkalk og/eller intinksjon og med tanke på mottakelse av nattverd stående 
eller knelende på alterringen/alterskranken? 

Svar: vedrørende bruk av intinksjon eller særkalk: Vi mener begge utdelingsformer er 
like gode, men bruk av intinksjon kan øke nattverdsdeltakelsen i gudstjenesten.  

 

Høringsspørsmål 5b: Gi gjerne kommentarer til valgene av ordene som er foreslått. 

Svar: Valg av ordene i utdelingen bør være valgfrie, altså både kropp og legeme er 
gangbare ord å bruke.  



 

Høringsspørsmål 5c: Er dere enige i at takkofferet inngår i nattverdliturgien, og ikke i 
forbønnsleddet? 

Svar: vi synes det bør være valgfritt, hvor vi legger takkofferet.  

 

Høringsspørsmålene 6 og 7 velges å ikke bli besvart.  

 

 

For Gudstjenesteutvalget i Dyrøy 

 

sokneprest Thor-Arne Ervik.  

 

Sent from my iPad 


