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Høringsuttale Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 
 

 

Herefoss menighetsråd vedtok i møte 21.mars 2018, sak 2018/15 denne høringsuttalen om justering 
av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Høringsuttalen er skrevet i rødt. 

 

1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den 
norske kirke?   
1b: Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen?  
Bønnevandring og nattverd samtidig fungerer kjempegodt! Det gjør at det ikke blir påfallende hvem som 
deltar og ikke i nattverden, og senker terskelen for deltagelse. En ulempe at de 3 menighetene i to 
presters tjenesteområde har forskjellige ordninger. Det skjer ofte litt blanding… 
Så lenge liturgi kommer på skjerm/vegg, slik at alle kan følge med og delta, oppleves det uproblematisk 
for gudstjenestedeltakerne med ulike gudstjenesteordninger. Viktig med prestenes tydelige 
kroppsspråk/beskjeder i forhold til å lede menigheten (reise og sette seg). 
1c: Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig bør rette vår oppmerksomhet 
mot i gudstjenestearbeidet fremover?  
Medliturger/kirkeassistenter gir gode ringvirkninger og bør satses på. 
1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for gudstjenester?  
 

2: Mener dere at det er behov for å justere eller presisere noe ved prosedyren for hvordan menighetens 
lokale grunnordning utarbeides og vedtas (jf. Alminnelige bestemmelser)? Hva bør endres?  
 

3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, men et valgfritt ledd?  
Vi ønsker å beholde samlingsbønnen, og ikke innføre klokkerbønnen som obligatorisk ledd. En mulighet 
kan være å ha lokal bestemmelse om hvilken bønn en fast ønsker å ha med. 
 

3 f: Har dere endringsforslag eller kommentarer til leddet syndsbekjennelse i høringsforslaget?  
Den bør være i starten og ha en fast form, felles. Lokalt utformede syndsbekjennelser er vanskelig å få en 
god rytme og flyt på. Språket bør legges nærmere dagligtale enn den høytidelige språkformen som ofte 
har vært brukt i liturgi. Viktig å ikke få en nedtrykkende start på gudstjenesten. 
 

3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt 
ledd?  
Se svaret på 3e – samlingsbønn og dagens bønn ønskes begge valgfrie. 
3 j: Gi eventuelt andre kommentarer til høringstema 3?  
 

Høringsspørsmål 4: Har dere endringsforslag eller kommentarer til hoveddel II. Ordet?  
Det har fungert veldig bra hos oss å ha nattverd og bønnevandring felles. Det er mer inkluderende. Ingen 
føler seg utenfor. De som ikke ønsker å gå til nattverd kan gå til andre poster i kirkerommet. Samtidig ser 
man at flere gjerne går til nattverd når de har begynt å gå rundt i kirkerommet. Flere barn har begynt å 
gå til nattverd etter at vi begynte med dette. 



   
   
   
 

Det vil være synd å tvinge menighetene inn i en form med kun nattverd. Det vil oppleves ekskluderende 
for mange å sitte passivt i kirkebenken å se på de andre som går frem. Nattverd med bønnevandring er 
en fin mulighet som må være tillatt. 
 

5a: Kommenter gjerne nattverdpraksisen i menighetene i dag med tanke på særkalk og/eller intinksjon 
og med tanke på mottakelse av nattverd stående eller knelende på alterringen/alterskranken?  
Intinksjon skaper en lavere terskel for å delta i nattverden, det er enklere for barn og det understreker 
fellesskapet i nattverden sterkere når vi dypper i det samme begeret.  
 

5b: Gi gjerne kommentarer til valgene av ordene som er foreslått.    
Legeme klinger bra og er naturlig for mange. Beger er et bedre ord enn kalk. Beger vet alle hva er, kalk er 
mer kaanans språk. 
 

5c: Er dere enige i at takkofferet inngår i nattverdliturgien, og ikke i forbønnsleddet?  
 Ja det er en naturlig tematisk og kan gi en god flyt. Men kunngjøringene bør komme etter forbønnen, da 
det ofte er opplysninger om offer og praktiske ting rundt nattverden i kunngjøringene, og forbønnen gjør 
at folk «glemmer» opplysningene når den kommer mellom kunngjøringene og det som praktisk skal skje. 
 

5e: Har dere kommentarer eller endringsforslag til ledd 19 og 20 i høringsforslaget?  
  
6: Gi gjerne  kommentarer eller endringsforslag til  nattverdbønnene?  
 

Har dere kommentarer eller endringsforslag til hoveddel IV. Sendelse? 
 

 

 

Vennlig hilsen 
Helene Horverak 
Daglig leder for Herefoss menighet 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


