
Fenstad menighets høringssvar om 

Justert ordning av hovedgudstjenesten og alminnelige 

bestemmelser. 

Fenstad menighet gav Gudstjenesteutvalget i menigheten fullmakt til å gi følgende 

høringssvar. Gudstjenesteutvalget består av: Johny Brekke, Mette Hanstad, Lajla Maria 

Faane(kirkemusiker) og Bjørg Elisabeth Oserud(sogneprest) 

1.a Gudstjenestereformens påvirkning av gudstjenestelivet: Vandring i 

kirkerommet har gitt rom for mer deltagelse i å tenne lys og besøke 

bønnealter. Nattverddeltagelsen er gått opp. Og vi ser positive reaksjoner på at 

medlemmer i dåpsfølge deltar aktivt ved dåp, som tekstleser og korsbærer o.a. 

1.b. Følger av reformen: Vi synes det fungerer godt med informasjon før 

gudstjenesten starter. Der har vi tatt med kunngjøringer i kortform. Det 

fungerer godt! Vi synes det blir dramaturgisk dårlig med kunngjøringer etter 

preken eller før siste salme. Det bryter med sammenhengen. Og det tar ofte for 

lang tid. Form og innhold på kunngjøringer, er helt annerledes en 

gudstjenestens preg og innhold. 

1.c.d. Behov for variert gudstjenesteliv.  Vi ønsker å videreutvikle hvordan 

menigheten kan aktiviseres, f.eks til å finne innslag til gudstjenesten i forhold til 

tema for dagen. Gjerne i forhold til preken. 

 

2. Prosedyrer framover: vi mener det er bra med en grunnordning som er 

felles for alle. Og at den lokale menighet ikke har behov for delta i en sånn 

prosedyre.  

 

3a: Informasjon før gudstjenesten: Det bør stå noe om at informasjonen bør 

inneholde tema for gudstjenesten. Slik at menigheten i større grad kan koble 

seg på dagens fokus. 

3.e. Samlingsbønn. Vi anbefaler at samlingsbønn fortsatt er obligatorisk. 

Menigheten aktiviseres. Og det er fin måte å samle oss på. Vi synes at det er 

best at med- liturgen avslutter bønnen med Amen.  

3.f: Syndsbekjennelsen. Vi synes det best at Syndsbekjennelsen plasseres i 

forbønndelen. Vi har svært god erfaring med det. 



Vi synes det er fint med innledningen «Guds barmhjertighet er stor» 

Ordene «bøye seg for Gud» kan forstås veldig konkret. Det er bare presten som 

bøyer seg! Vi synes det er bedre med «La oss stille oss inn for Guds ansikt med 

våre liv». Vi foreslår at denne formuleringen tas inn som et alternativ, eller 

aller helst som standardformulering. 

3.i: Dagens bønn. Vi synes Dagens bønn slett ikke bør være et fast ledd. Den 

anliggende ivaretas i resten av gudstjenesten, i forbønnen, i preken og i 

nattverden.  

3.j: Andre kommentarer: Dåpen kommer inn i samlingsdelen og dermed er den 

absolutt innholdsrik nok. 

4: Hoveddel II Ordet: Vi synes kunngjøringene bør fjernes fra Orddelen. Evt 

tilpasses i informasjon før gudstjenesten eller aller helst på informasjonstavler i 

kirken eller på annen måte. Se begrunnelse under pkt 1.b 

Bønnevandring: Vi har god erfaring med at vi har bønnevandring samtidig med 

at vi har nattverd. Når det skjer flere ting samtidig, blir terskelen lavere for å 

delta i nattverden. Høytid og alvorspreget er absolutt tilstede. Når vi deltar i 

nattverden, får vi blant annet tilgivelse og styrke til livet med Jesus. Det er flott 

at vi i samme «vandring» kan gi konkret uttrykk for bønneønsker og 

syndsbekjennelse som dermed er en annen side av det vi mottar i nattverden. 

5.a: Mottagelse av nattverd: Vi er svært fornøyd med ordningen med 

intinksjon. Det legger forholdene til rette for at flere får anledning til delta i 

nattverden.  Og nettopp i kombinasjonen med bønnvandring. Selv om det er 

synlig hvem som deltar i nattverdfeiringen, blir det i større gra en naturlig del 

av det å feire gudstjeneste. 

5.c: Takkeofferet som en del av nattverdfeiringen: Vi er enige. Synes det 

sparer tid, og når vi ikke gir penger lenger, men vipps, er det like praktisk. 

5.e: Endringsforslag til ledd 20: Velsignelse av barn eller andre som ikke ønsker 

å ta imot brød og vin: Vi synes det er bedre å si: «Herren velsigne deg og bevare 

deg, fra nå og til evig tid.»  Denne formulering er bedre i forhold til at det er 

dette livet som velsignes. «føre deg til evig liv» - kan oppfattes en henvisning til 

døden. 

6.: Nattverdbønnene: Vi anbefaler generelt at det brukes et språk som 

harmonerer med ord og vendinger som er naturlig i vår tid. Ordlyden må ikke 

være fremmedgjørende på menighetens barn og unge. 


