
SVAR PÅ HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG 
ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

ved gudstjenesteutvalget i Hemsedal kyrkjelyd 
 
Høringsspørsmål: 
1a: Den har gitt mer rom for involvering av store og små, og gudstjenester som passer for 
flere aldersgrupper. Likeledes gir det rom for flere type kreative trosuttrykk. Fleksibiliteten 
og kreativiteten er viktig ting som bør bevares videre. 
 
1b: Det har vært lett å spørre og involvere flere i gudstjenestene som medliturger, 
tekstlesere mm. Både store og små, konfirmanter kan være mer involvert. Trosopplæringen 
har også en positiv ringvirkning til dette. Å ha gudstjenestegrupper som arbeider i forkant av 
gudstjenestene har vi dessverre ikke fått gjennomført. Samtidig opplever vi likevel i vår 
menighet at det er det tett samarbeid mellom musikere, prest, trosopplærer, frivillige og 
åpenhet om å komme med innspill og ideer. Kirkegjengere og frivillige har lavterskel med å 
komme med ideer og gi tilbakemeldinger på gudstjenestene. 
 
1c: Det er interesse tall som gudstjenesteundersøkelsen viser. Blant annet at få opplever at 
gudstjenesten er trosstyrkene. Dette er noe som burde undersøkes nærmere. Det er 
bemerkningsverdig at flere kvinner enn menn kjenner gudstjenesten er mer trosstyrkene, 
inkluderende og kirkemusikken som berikende.  
 
1d: Det er helt klart at det bør være tydelige ramme som skaper gjenkjennelse på kryss og 
tvers av menigheter, samtidig bør det gi rom for kreativ utfoldelse i noen ledd. Forbønn, 
samlingsbønn, musikk, bønnevandring, drama og dans er områder det bør legges til rette for 
i gudstjenesteordningen. Så lenge dette er tilrettelagt vil det skape et mer variert 
gudstjenesteliv. 
 
2: Ingen formening. 
 
3e: Vi mener at det bør være samme praksis som det ble bestemt i 2011. Nemlig at 
samlingsbønnen bør være obligatorisk, og Dagens bønn valgfritt. Det argumenteres for at 
det blir for mange bønneledd i gudstjenestens innledende del. Vi mener det faller seg mer 
naturlig å ha samlingsbønn, da den samler oss om hva vi har kommet for og setter fokus. 
Likeledes gir det en god overgang til syndsbekjennelsen.  
 
3f: Vi er positive til den nye tilføyelsen «Guds barmhjertighet er stor». Det vil skape en god 
innledning til syndsbekjennelsen. Samtidig savner vi alternativet som er fjernet «…be om 
tilgivelse». Vi mener at de to valgmulighetene bør stå, og at de ikke er med på å skape store 
forskjeller fra sted til sted, dersom det er mulig å bruke begge alternativene. Den nye 
syndsbekjennelsen er fint formulert. 
 
3i: Vi er uenige i at Dagens bønn har blitt et obligatorisk ledd, og mener den bør være valgfri. 
 
3j: Det er positivt at man kan velge en annen lovsang eller ett eller flere lovsangsomkved 
som Gloria. 



 
4: Vi mener det bør, slik det var gjort i 2011 være mulighet til å gi rom for stillhet/musikk 
etter preken. Likeledes mener vi at det ikke bør være obligatorisk å måtte si avsluttende 
lovprisning etter preken. Det er ikke alltid det faller seg naturlig å ha en slik avsluttende 
formulering i preken.  
Når det gjelder bønnevandring er vi uenig i at dette bare kan skje under forbønnen, men at 
det fortsatt bør være rom for dette under nattverd. I noen gudstjenester kan det være godt 
at kirkerommet åpnes opp under nattverd. Fokuset på nattverden går ikke tapt. 
 
5a: Hos oss varierer nattverdspraksisen. Av praktiske årsaker er det ofte intinksjon ved 
gudstjenester der man vet det vil være mange tilstede. Både fordi det vil ikke vil ta for lang 
tid, men også fordi vi har alt for få særkalker. Kirketjeneren har rett og slett ikke mulighet til 
å vaske det fort nok. Vi forsøker likevel å variere, fordi ønske er å ta hensyn til kirkegjengere 
med ulik preferanse. Likeledes vil det gi lavere terskel for noen å gå til intinksjon fremfor 
særkalk. 
 
5b: Vi er positive til å beholde «…av din herlighet».  
Vi er positive til at det har kommet et nytt utdelingsord. På nynorsk har ordet «lekam» vært 
fremmedgjørende for mange brukes sjeldent. 
Vi støtter Kirkerådets forslag om «beger».  
 
5c: Ja, vi er enige i at takkofferet inngår i nattverdliturgien. Teologisk støtter vi den 
tolkningen. Likeledes er det av erfaring en opplevelse av bedre flyt i gudstjenesten. 
 
5e: Ingen kommentarer. 
 
6: Ingen spesielle kommentarer. Positive til den nye forkortede nattverdsbønnen. 
 
7: Ingen kommentarer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


