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Møtebehandling 
Rådet var i forrige møte enig om å svar på første del av høringen. De gikk nøye gjennom 
den og besvarte alle delspørsmålene under høringsspørsmål 1. Svarene står gjengitt i 
vedtaket. Rådet hadde dermed en god diskusjon omkring gudstjeneten. 
 

Vedtak  
Gjøvik menighetsråd leverer svar på høringen: Justering av hovedgudstjenesten. Sekretær 
oversender svaret innen fristen 10. april. 
 
Spørsmål 1a Hvordan mener dere gudstjenestereformen ha påvirket gudstjenestelivet i 
deres menighet og i Den norske kirke? 
Reformen kan være fornyende, men det krever god ledelse og gode forsangere i 
gudstjenesten. Rådet finner det mer beskrivende at den skaper forvirring, kirkegjengere føler 
seg fremmede på andre steder enn egen kirke. Det er en utfordring for prester og kantorer å 
jobbe på flere steder, selv i samme kommune eller prosti.  
Lokalt har det skapt uro og fremmedgjøring. Det er beskrivende at menigheten ganske raskt 
gikk tilbake til liturgisk musikk fra 1977. Selve liturgien lokalt har imidlertid tatt inn endringer 
fra den gamle utfra reformen i 2011.  
 
Spørsmål 1b Hva har fungert godt. Og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen? 
Det trekkes fram at å ha flyttet informasjon til først i gudstjenesten med noen enkle 
kunngjøringer er en forbedring. Det fører til at selve gudstjenesten flyter bedre og ikke får 
det avbrekket som kunngjøringer har vært.  
Prosesjon er flott, spesielt med tanke på konfirmanter og andre som deltar i prosesjonene.  
Mer delaktighet av lesing av tekster i forbindelse med dåp er veldig flott. Bruk av 
lyssymbolikk blant annet med globen er også mer i bruk og fint.  
Hva har fungert dårlig: Usikkerhet om når man skal stå eller sitte i gudstjenesten skaper 
usikkerhet hos menigheten. Viktig å vise dette tydelig. Fint å stå på første og siste salme. 
Men det krever salmer med et innhold der det passer å stå.  
 
Spørsmål 1c Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig bør rette 
vår oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet framover? 
Gjenkjennelighet og involvering. Forsanger og god ledelse av gudstjenesten.  
Spørsmål 1d Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for 
gudstjenester. Viktig med en fast liturgi som brukes de fleste søndager og alle kan kjenne 
igjen. De dagene det er behov for enklere liturgi, er når det er små barn som er 
hovedpersonene i gudstjeneste, som 2 åringer på hjertevenn og 4 åringer på 4 års bok 
utdeling. Godt at det er åpnet for slike muligheter.  
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Rådet hadde i tillegg en kommentar ad nattverd: At det er åpnet for intinksjon har senket 
terskelen slik at flere tar imot nattverd. Det er flott. Samtidig er det fint å knele rundt 
alterringen på spesielle dager gjennom kirkeåret.  
 
 
 


	SAKSPROTOKOLL

