
Høringsuttalelse fra Grue menighetsråd i Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar 
bispedømme:

Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser.

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten

Fortsatt er det en oppfatning i menigheten at mange av endringene som kom i forbindelse med 
reformen førte til at mange mistet det de kjente til og var fortrolige med: ordlyden i Fader Vår og 
musikken knyttet til høymessen fra 1977. 

Variablene knyttet til liturgiske ledd gjorde at det var vanskelig å kjenne igjen gudstjenesten selv om 
den ble holdt i samme prosti, men i to forskjellige sokn. Graden av involvering er preget av lokale 
forhold og tradisjoner. Grue menighet har vært og er fortsatt preget av en folkekirkelighet hvor 
gudstjenesten fortsatt til en viss grad forstås ut fra at presten er den mest kompetente.
Stedegengjøring er et faktum og med at ingen lokale menigheter er like. Menneskene er forskjellige. 
Har sine egne historier og erfaringer. Det er et behov for å si mer om hva som forstås med 
stedegengjøring.
'
Viktig at en ser nærmere på hvordan fleksibilitet og gjenkjennelse forholder seg til hverandre når 
gudstjenesten utformes. Den lokale menighet, prostiet, bispedømmet, kirken som nasjonal og til sist 
som en internasjonal størrelse. Kirkens katolisitet kommer til uttrykk på alle nivå, fra lokal 
menigheten til det nasjonale og verdensvide ikke minst gjennom gudstjenesten.

Viktig å understreke at kvaliteten på gudstjenestene ikke alene leder til økning i antallet som deltar..
Heller ikke kan det trekkes den slutningen at manglende økning i antallet gudstjenestedeltakere er et
uttrykk for dårlig kvalitet på arbeidet med gudstjenestene.

Høringstema 2: Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten

Prosedyren kan og bør forenkles. Flere spørsmål bør kunne avgjøres lokalt, men at prost og biskop er 
orientert/informert om de valg som gjøres i den lokale menighet.

Høringstema 3: Justering hoveddel I

Det er ingen innvendinger til at samlingsbønnen ikke er obligatorisk, men gjøres valgfri.

Vi ser positivt på at innledningen til syndbekjennelsen setter fokus på Guds barmhjertighet.

Dagens bønn sammenfatter på en god måte søndagens/dagens tema. Den hører der for naturlig med
som et fast ledd i gudstjenesten.

Høringstema 4: Justering hoveddel II

Det er ingen grunn til at muligheten til menighetssvaret «Gud være lovet» skal tas bort. Skulle ikke en
evangelisk luthersk kirke, nettopp besvare lesningene med en form som uttrykker takk.
 
Dersom en velger å beholde muligheten for menighetssvar i forbindelse med lesningene vil det være 
mer konsekvent om en velger å  legge inn et annet menighetssvar etter evanglielesningen, nemlig 
«Kristus være lovet». Et slikt svar står ikke i noen motsetning til at det synges et hallelujavers.



Høringstema 5: Justering hoveddel III

Muligheten for å variere mellom intinksjon og knefall rundt alteringen bør bestå og overlates til den 
enkelte prests skjønn. Ikke minst vil intinksjon være aktuelt i forbindelse med gudstjenester som har 
mange deltakere. Det bør også vurderes om menigheter som ønsker det kan innføre bruk av 
felleskalk.

Bruk av ordene «legeme» og «kropp» det vil gi gudstjenesten et mer helhetlig preg dersom en kunne 
velge en mellom tradisjonell eller moderne variant.  Jfr. Slik Church of England har gjort i forbindelse 
med innføringen av Common Worship. Det er underlig at en beholder formuleringen «legemets 
oppstandelse» i trosbekjennelsen, men snakker om Jesu kropp i nattverden.

Vi ser ingen problemer med at takkofferet inngår i nattverdliturgien. 

Når det gjelder Erklæringsordet/tilsigelsesordet etter mottakelsen av brød og vin så vil det etter vår 
mening være nødvendig å tenke igjennom om ordene/ordlyden fungerer godt pastoralt sett.
Særlig ordene «Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro» kan virke ekskluderende og fungere 
dårlig i enkelte sammenhenger. 

Det bør arbeides mer med hvordan Erklæringsordet/tilsigelsesordet forholder seg takkebønnene for 
nattverden. Kan noen av de momentene en vil ivareta gjennom Erklæringsordet/tilsigelsesordet 
heller komme til uttrykk gjennom takkebønnen for nattverden?

Høringstema 6: Justeringer de enkelte nattverdbønnene

Ingen kommentarer. 

Høringstema 7: Justeringer hoveddel VI

Vi gir vår tilslutning til det som foreslås.

Kirkenær, 10. april 2018

Solveig Petra Hansen, leder i Grue menighetsråd

Morten Erik Stensberg, sokneprest i Grue


