
Høringssvar fra Hamarøy og Sagfjord 
menigheter. 

Kommentarer til høringstema 2 følgende underpunkter: 

3c – Det oppleves fremmed for oss å skulle stå under inngangssalmen og slutnings salmen. Vi ønsker 

at dette fortsatt skal være valgfritt. 

3 d- Vi har prøvd ut ulike modeller for hvordan informasjon og kunngjøringer gis. Vår erfaring er at 

informasjon bør fis fortløpende i forbindelse med at ting faktisk skal skje. Det vil derfor hos oss 

forekomme at det gis informasjon både før gudstjeneste og i hilsningsdelen. Vi ønsker å videreføre 

dette. 

Kommentarer til høringstema 3. Høringsspørsmål 3j. Vi ønsker fortsatt valgfrihet mht Kyrie leddet.  

Kommentarer til høringstema,  høringstema 4. Vi har valgt å bruke «Gud være lovet» i forkant av 

evangelielesningen, dette fungerer godt. Menigheten var vant til å reise seg under dette 

menighetssvaret og at vi beholdt det ved evangelie lesningen gjorde det lettere å holde rede på når 

vi reiser oss. For oss vil Evangelieprosesjon og halleluja vers virke veldig fremmed. Vi har aldri hatt 

noe synging etter lesningen. Vi ønsker at dette fortsatt skal være valgfritt. 

4d: «Den.(Prekenen) holdes fra et sentralt sted i kirkerommet» Dette punktet vakte mye latter, hvor 

er prekenen ellers tenkt holdt? Og hva med utegudstjenester? Vi tenker at et slikt punkt er 

unødvendig. Vi har ulike prekensteder, gudstjenester utenfor tradisjonelle kirkehus og prekener med 

dramatisering der vi bruker hele rommet. 

Bønnevandring med nattverd er en ordning som vår menighet har brukt aktivt i mange år. At vi nå 

ikke skulle få lov til å gjøre det opprører menighetsrådene. Begrunnelsen er ikke lett å skjønne for 

ikke teologer.  Vi ønsker ikke å endre noe som hos oss har ført til økt nattverd deltagelse og gode 

gudstjeneste opplevelser for mange.   

Kommentarer til høringstema 5. 

5a. Våre menigheter praktiserer både bruk av særkalker, kneling på alterringen og vandrende 

nattverd med intinksjon. Vi opplever at det i våre menigheter fins mennesker som har behov for 

både det ene og det andre. Vi bestreber oss derfor på å veksle slik at nattverd blir tilgjengelig for flest 

mulig. 

Høringstema 7:  

Ledd 22. Vi ønsker valgfrihet på dette punktet. Menighetene våre pleier ikke å stå under 

utgangssalmen. Vi reiser oss til velsignelsen og står under bønneslagene. 

 

 


