
Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. 
Svar fra Holmen menighetsråd. 
 
 
Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket 
gudstjenestelivet i Holmen menighet og i Den norske kirke?  
 
- Vi opplever at gudstjenestereformen i seg selv ikke har medført en markert endring i 

gudstjenestelivet i menigheten.  
 
Holmen menighet har hatt et kontinuerlig arbeid med både salmer, liturgisk musikk, liturgi 
og utforming av gudstjenesten over lang tid. Dette startet før denne gudstjenestereformen 
ble satt i gang. Holmen menighet var forsøksmenighet tilknyttet Ord-delen, og ble slik kjent 
med de nye tekstene, og endringer i liturgien tilknyttet ord-delen. 
 
Utgangspunktet for gudstjenestereformen kom fra Ungdommens kirkemøte – og vår 
fortolkning av deres intensjon var gudstjenester som var mer livsnære og relevante, og som 
skulle bygge fellesskap og identitet på tvers av generasjoner. 
 
Vår opplevelse av noen av målene reformen gav oss ble for ambisiøse og til dels urealistisk 
for oss å få til – for eksempel at enhver gudstjeneste var «Gudstjeneste for alle». Vi har valgt 
å ha ulike gudstjenester med fokus rettet mot forskjellige alders – og menighetsgrupper. 
 
- Gudstjenestereformen har gjort oss enda mer oppmerksom på å se hverandre og møte 

hverandre som fellesskap, og den har styrket oss i det å fortsette med involvering. 
 
Menigheten har hatt en lang tradisjon med å involvere både frivillige og andre faggrupper i 
gudstjenesten. Slik sett representerer gudstjenestereformen en fortsettelse og bekreftelse 
på hvordan arbeidet med gudstjenestene har foregått i menigheten. 
 
Arbeidet med gudstjenestereformen førte til en samtale om gudstjenesten i ulike fora, som 
gudstjenesteutvalg, menighetsråd, stab, alle frivillige i gudstjenestearbeidet, 
menighetsmøtet og menigheten som sådan. 
Denne samtalen har medført både mer kunnskap og økt bevissthet rundt hva en 
gudstjeneste er og hvordan vi i Holmen ønsker den skal utformes hos oss. 
 
- Utforming av Lokal grunnordning 

 
Mht til utforming av den lokale grunnordning i Holmen, har menighetsrådet overlatt mange 
valg til den gruppen som forbereder gudstjenesten. 
Når vi har planlagt gudstjeneste har vi vært bevisst på å ikke innføre for mye nytt, og har 
brukt liturgiske ledd og liturgisk musikk som har vært kjent og verdsatt i menigheten.  
 
Menigheten i Holmen bruker powerpoint i alle gudstjenester og dermed gis alle mulighet til 
å følge gudstjenestens gang uten kjennskap til menighetens ordning. Powerpoint har vært et 
hensiktsmessig redskap for menigheten i gudstjenestearbeidet, og har gjort det enklere å 
realiserer gudstjenestereformens verdier: Involvering, fleksibilitet og stedegengjøring. 



1b: Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen?  
 
Dåp  
Vi opplever at den nye dåpsliturgien – med sine valg av ord og fokus – gjør opplevelsen av 
dåpshandlingen annerledes, mer gledesfylt og mer anerkjennende til hvert enkelt barn, slik 
at dåpsfamilien opplever seg sett og bekreftet. 
 
Nattverd 
Gudstjenestereformens understreking av nattverdens viktighet i alle gudstjenester har 
medført at vi i Holmen har mange gudstjenester med dåp og nattverd. 
Dette har i hovedsak fungert positivt, og nattverdantallet har økt merkbart. Men det har 
gjort at vi av tidsmessige hensyn har brukt forkortet nattverdliturgi på gudstjenester med 
dåp og nattverd. 
 
Liturgisk musikk 
Vi har valgt å være restriktive mht til innføring av ny liturgisk musikk og har god erfaring med 
det. Av den grunn har det vært lite frustrasjon knyttet til mye ukjent liturgisk materiale. Vi 
varierer mellom ledd fra Taize, 1977-liturgien, og organistens egenkomponerte liturgiske 
serie, godkjent av Biskopen i Oslo i 2005. 
 
1c: Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig bør rette vår 
oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet fremover? (Momentene er nevnt i teksten til kap 1) 

 
Menighetsrådet ser et behov for å arbeide mer med aspektet:  
Gudstjenesten som trosstyrkende.  
På s 9 i høringsnotatet reises det spørsmål om det er prekenen vi trenger å gi større 
oppmerksomhet fremover, og dette gir vi vår tilslutning til. 
 
1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for 
gudstjenester? 
Vi vurderer det slik at gjenkjennelse er viktig, særlig når det gjelder de liturgiske ledd. 
I Holmen har vi valgt at gudstjenestevariasjonene komme primært gjennom ulike typer 
gudstjenester, som temagudstjenester, musikalgudstjenester, konfirmantrelaterte 
gudstjenester mv., og ser viktigheten av å ha en gjenkjennbar grunnordning for 
gudstjenestene. 
 
Høringstema 3 -7 
 
SAMLING 
Menighetsrådet anbefaler at det er valgfritt om man står under første og siste salme, og 
uansett at man setter seg når salmen er ferdig sunget, før nådehilsen. 
 
BØNNEROP – KYRIE 
Menighetsrådet anbefaler at Kyrie-leddene fra N13, nr 976. 1-7, kan benyttes jevnlig i 
gudstjener og ikke bare ved spesielle anledninger.  
 
 



DAGENS BØNN 
Menighetsrådet anbefaler at Dagens bønn er et valgfritt ledd, som i dag. 
 
ORDET 
EVANGELIUM 
Menighetsrådet anbefaler at evangelielesning kan innledes og avsluttes med enten 
hallelujaomkved eller salme, som i dag. 
 
PREKEN 
Menighetsrådet anbefaler at dagens ordning opprettholdes: Prekenen kan avslutte med 
lovprisningen: … 
 
NATTVERD 
Menighetsrådet anbefaler at det bør være mulig å ha bønnevandring under nattverddelen. 
 
SENDELSE 
Menighetsrådet anbefaler at det også kan benyttes andre utsendelsesord enn det som er 
foreslått. 
 
 
Holmen 10.04.18 
 
Høringssvaret fra menighetsrådet er utformet i et samarbeid mellom prester, kantor, 
representanter fra gudstjenesteutvalget og menighetsrådet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


