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Kirkerådet 

 

 
HØRINGSSVAR OM JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE 

BESTEMMELSER 

Fra Heradsbygd menighetsråd, Hamar bispedømme 

 

 

Høringstema 3 Justering i hoveddel 1. Samling, ledd 1-8 

 

3a Ledd 1 Forberedelse 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

3b Ledd 1 Forberedelse 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

3c Ledd 2 Inngangssalme 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

3d Ledd 3 Hilsen 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

3e Ledd 4 Samlingsbønn 

Vi vil påpeke at det er behov for på ny å se på samlingsbønnenes utforming og sikte. Slik bønnene i 

dag er utformet, bør de ikke være obligatoriske. Men vi har selv god erfaring med samlingsbønn i 

den innledende delen av gudstjenesten, og mener det bør kunne formuleres gode bønner til dette.   

 

Menighetene i Elverum fellesrådsområde har i forsøksperioden før 2011, og etter at lokal 

grunnordning 2011 ble godkjent, benyttet særskilte samlingsbønner. Disse er kirkeårsbaserte og 

noen av dem er inspirert fra Svenske Kyrkan. De har et annet preg enn dagens alternativer. Vår 

erfaring er at disse samlingsbønnene som har vært i bruk i våre menigheter i over 10 år, har vist 

slitestyrke og fungerer godt. De ivaretar et liturgisk bønnespråk som både er høytidsstemt og 

livsnært, med ordbilder som er både symbolske og konkrete. (Bønnene er vedlagt Elverum 

menighets høringssvar.) 

 

3f Ledd 5 Syndsbekjennelse 

Heradsbygd menighetsråd mener at syndsbekjennelsen i all hovedsak bør plasseres i forbindelse 

med forbønnen, ledd 16. Siden dette er et ledd som menigheten skal delta aktivt i, bør antall 

alternative syndsbekjennelser til normal bruk reduseres til to, gjerne en i jeg-form og en i vi-form. 

Vi foretrekker alt. A og C. De øvrige kan, sammen med andre syndsbekjennelser, være alternativer 

til særskilte gudstjenester.  

 



 

Vi støtter forslaget til innledning til syndsbekjennelsen, samt at referansen til Matt 22 utgår.  

 

3g Ledd 6 Bønnerop Kyrie 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til justeringen. 

 

3h Ledd 7 Lovsang Gloria 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til justeringen. 

 

3i Ledd 8 Dagens bønn 

Heradsbygd menighetsråd mener at Dagens bønn bør være valgfri dersom det benyttes 

samlingsbønn.  

 

 

Høringstema 4: Justering i hoveddel II. Ordet, ledd 9-17 

 

4a Ledd 9 Første lesning og Ledd 11 Andre lesning 

Heradsbygd menighetsråd støtter at menighetssvaret etter første og andre lesning tas bort. Av 

hensyn til gjenkjennelse og trygghet i deltakelse bør dette ikke være et valgfritt element. 

 

4b Ledd 10 Bibelsk salme 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

4c Ledd 12 Evangelium 

Heradsbygd menighetsråd støtter at Halleluja-omkved blir et fast ledd, og ellers de justeringer som 

foreslås. Siden menigheten er aktivt deltakende i dette leddet, mener vi at ett eller to omkved bør 

anbefales til normalbruk. 

 

4d Ledd 13 Preken 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

4f Ledd 15 Salme 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

4i Ledd 17 Forbønn for kirken og verden 

Heradsbygd menighetsråd støtter presiseringen av at bønnevandringen er en del av forbønnen og 

ikke del av nattverden. Heradsbygd menighetsråd vil samtidig peke på at det må ved enkelte store 

gudstjenester åpnes for å samle inn menighetens takkoffer ved utgangen. Etter vår oppfatning er det 

behov for flere ferdig utformede forbønner med god kvalitet i innhold og språk. 

 

Høringstema 5: Justeringer i hoveddel III. Nattverd ledd 18-21 

 

5a Kommentar til nattverdpraksis 

I Heradsbygd menighet praktiseres nattverd med intinksjon ved nesten alle gudstjenester. Dette har 

styrket nattverden med større deltakelse og preg av fellesskapsmåltid, og gjort nattverden mer 

tilgjengelig for alle. (Dette handler antakelige om både utdelingsform og frekvens.) 

 

5b Kommentar til ordene som er foreslått 

Heradsbygd menighetsråd støtter de vurderinger som er gjort. 

 

5c Ledd 18 Forberedelse av måltidet 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til at dette justeres. 

For å få konsekvens i menighetens deltakelse i bønnene gjennom gudstjenesten, foreslår vi at 

bønnen avsluttes slik: 



 

Liturg: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. 

Alle: Amen. 

 

5d Ledd 19 Takksigelse og bønn 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. 

 

5e Ledd 19 og 20 Nattverdmåltidet 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen. Det bør ikke åpnes for alternative 

erklæringsord.  

 

5f Ledd 21 Måltidets avslutning 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til denne justeringen.  

Som vi påpekte i pkt. 5c, synes vi det er vesentlig med konsekvens i menighetens deltakelse i 

bønnene, og at også takkebønnene bør avsluttes med: 

Alle: Amen. 

 

Høringstema 6: Justeringer i de enkelte nattverdbønner 

 

5h Nattverdbønn B 

Endringsforslag støttes. 

 

5k Nattverdbønn E 

Forslag: «Dåpens gave, der vi» erstattes med «dåpen, der vi…» (ekvivalent med «nattverden, der du 

samler…».) 

Øvrige endringer støttes. 

 

5m Nattverdbønn G 

Innledende lovprisning kan med fordel innledes med «evige/hellige Gud» fremfor «gode Gud». 

 

 

Høringstema 7 Justering i hoveddel IV. Sendelse, ledd 22-25 

 

Heradsbygd menighetsråd slutter seg til justeringene gjort i hoveddel IV Sendelse.  

 

 

Generelle kommentarer 

 

Heradsbygd menighetsråd mener det bør legges vekt på konsekvens og logisk sammenheng i felles 

ledd gjennom hele gudstjenesten. Det vil skape gjenkjennelse og trygghet lokalt og nasjonalt, hjelpe 

barn og mennesker med nedsatt funksjonsnivå, redusere avhengigheten av detaljerte, trykte program 

og fremme læring og estetikk. 

 

 

 

 
Med hilsen Heradsbygd menighetsråd       

 

 

 

 

Edle Fremstad 

sokneprest 


