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hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser" 
 
Hammerfest menighetsråd har vedtatt at menighetens gudstjenesteutvalg utarbeider høringssvaret 
til denne høringen. Gudstjenesteutvalget har da avgitt følgende svar: 
 
1a: Gudstjenestereformen har ikke gitt den forventede effekt på gudstjenestelivet lokalt i 
menigheten. Vi har ikke sett noe til den forventede økning i gudstjenestedeltakelse eller vilje til å 
delta som medliturger/gudstjenestemedhjelpere. Det vi har sett har gitt best effekt er å involvere 
dåpsfamiliene som tekstlesere ved dåp. 
1b: Det som har fungert dårlig er at mengden valgmuligheter i gudstjenesteordningene har ført til at 
gudstjenestene har blitt så forskjellige i de forskjellige soknene at gudstjenestedeltakerne sliter med 
å kjenne seg igjen i gudstjenestene hvis de kommer innom en kirke der de ikke deltar regelmessig i 
gudstjenestelivet. 
1c: Vi må rette oppmerksomheten mot å få en gudstjeneste som skaper gjenkjennelighet uansett 
hvor man måtte velge å gå til gudstjeneste på en søndag. Det er mulig vi må tilbake til den gamle 
«enhetsgudstjenesten» igjen. 
1d: Vi ser behov for å ha ordning for gudstjenester med plass til bibellesning, ettertanke, bønn og 
forkynnelse men også for kortere gudstjenester der man fokuserer mer på enkelte tema og mindre 
på andre. Men uansett så er behovet der for å gjøre tingene i den samme rekkefølgen uansett 
gudstjenestetype og gudstjenestested absolutt tilstede. 
2: Det er nok bedre å la en-to medarbeidere i Biskopens stab saksbehandle de lokale 
grunnordningene enn at 8-15 proster i et bispedømme skal gjøre dette. Det vil skape en nødvendig 
distanse slik at saksbehandleren ser dokumentet som det står skrevet i stedet for at en lokal prost 
leser inn sin lokale kunnskap der dokumentet har mangler. 
3e: Her har vi ikke sterke meninger. 
3f: Vi foretrekker at syndsbekjennelsen plasseres tidlig i gudstjenesten. Dette er mer naturlig i 
forhold til tidligere praksis. 
3i: «Dagens bønn» kan godt bli obligatorisk i alle gudstjenester hvis samlingsbønnen gjøres frivillig 
eller utelates. 
3j: Vi har ikke andre kommentarer. 
4: Vi har ikke kommentarer eller endringsforslag til dette. 
5a: Det er i ferd med å bli en litt for tilfeldig praksis med bruk av intinksjon med utdeling i midtgang 
og bruk av særkalk både med knefall på alterringen og at menigheten mottar vin i særkalk mens de 
står i midtgangen. Det er nok flere enn oss som har opplevd at vante kirkegjengere kommer fram i 
midtgangen, mottar brødet, holder brødet mens vi heller vin i særkalken deres for så å dyppe oblaten 
i vinen, spise den og gi fra seg særkalken med vin. Det bør tas et valg i grunnordningene (med dertil 
hørende saksgang) hvis de lokale menighetene skal praktisere regelmessig bruk av både intinksjon og 
særkalk ved nattverdsutdeling i midtgangen. 
5b: Ordet «beger» er bedre egnet enn ordet «kalk» i vår tid men vi velger å beholde ordet «legeme» i 
stedet for «kropp». 
5c: Takkofferet har funnet en god plass som del av nattverdliturgien og ikke som en del av 
forbønnsleddet. Det bør fortsatt være åpning for at takkofferet kan tas opp ved utgangen under 
gudstjenester med stor deltakelse som f.eks julaften og konfirmasjonsgudstjenester. 
5e: Vi har ikke andre kommentarer. 
6: Vi har ikke andre kommentarer. 
7: Det er naturlig å stå under siste salme hvis det er utgangsprosesjon. Hvis det spilles postludium så 
blir det unaturlig å stå under salmen. Det samme gjelder når gudstjenesten starter. Da er det 
unaturlig å reise seg under preludium og inngangssalme hvis det ikke er prosesjon. 



Andre kommentarer: Det bør gå an å minne de døde som siste ledd i kunngjøringene i stedet for at 
dette skal gjøres som siste ledd i forbønnen. Dette må eventuelt kunne avgjøres i lokal grunnordning. 
Begrunnelsen vår er at kunngjøringene har en mer lik form enn forbønnen i de ulike gudstjenestene 
som holdes i en menighet gjennom et år. 
 
På vegne av Hammerfest menighetsråd 
 
Jon Atle Birkeland 
Sokneprest 


