
Høring – Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 
Høringsutalelse fra Horten menighet, Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg. 
 
1a. Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres 
menighet og i Den norske kirke? 
- Deltagelsen av lekfolk og tilsatte har blitt langt større etter gudstjenestereformen. 
Vi er nå et team som jobber sammen om gudstjenesten, mens det tidligere var noen få som 
bestemte og gjorde alt.  Hos oss konkretiseres dette bla ved at alle møter til en felles 
gjennomgang kl 10.00 før hver gudstjeneste.  En menighetsundersøkelse (sept 2017) viser at 
nettopp teamarbeid er en av våre styrker.  Gudstjenestereformen har vært med på å styrke 
dette området.  Gudstjenesten er i stor grad noe vi nå er sammen om. 
- Det er også en generell opplevelse av at gudstjenesten og gangen i den «flyter» bedre enn 
tidligere 
1b. Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen 
-  Gjennom denne reformen har gudstjenesten blitt lengre.  En vanlig gudstjeneste varte før i 
50-60 min nå må vi regne med 70-80 min.  Dette er hovedsakelig ingen god endring. 
1c. Hvilke av de momenter som er nevnt overfor mener dere vi særlig bør rette vår 
oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet framover? 
1d. Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for 
gudstjenester? 
 
2. Mener dere det er behov for å justere eller presisere noe ved prosedyrene for hvordan 
menighetens lokal grunnordning utarbeidet og vedtas? 
Nei. 
 
3b. Ledd 1 Forberedelser. 
Det er en god og viktig presisering av Informasjonen før gudstjenesten kun skal omhandle 
selve gudstjenesten og ikke bli ett sted for kunngjøringer.  Det er også fint at dette punktet 
Ikke blir obligatorisk. 
 
3e. Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, men et valgfritt ledd? 
Dette er ikke ønskelig siden det foreslås at dagens bønn blir ett fast ledd. 
Dette av to årsaker: 
Samlingsbønnen ledes av ML mens dagens bønn skal ledes av L. 

1. Dette betyr at man gir mindre mulighet for deltagelse av leke i gudstjenesten og gir 
flere ledd til presten 

2. Barneperspektivet er også viktig å ta med inn i dette.  Det finnes samlingsbønner som 
er godt egnet for barn, mens dagens bønn derimot ofte er tunge og teologiske. 

Horten menighetsråd foreslår derfor at det blir som i dag hvor samlingsbønnen er et fast 
ledd, mens dagens bønn er et kan ledd. 
 
3f. Har dere endringsforslag eller kommentarer til leddet syndsbekjennelse i 
høringsforslaget? 
Det er positivt at flere bibelsitat trekkes inn i syndsbekjennelsesleddet, men det bør være 
flere muligheter enn det som foreslås her.  Noen av syndsbekjennelsene bør også har 
karakter av en overgivelsesbønn – vi kommer hit med livene våre slik de er. 
 



3i. Er dere enige i at ledd 8 dagens bønn blir obligatorisk i alle hovedfgudstjenester, og ikke 
ett vagfritt valg? 
Nei!  Se pkt 3e 
 
4. Har dere endringsforslag eller komentarer til hoveddel II. Ordet 
Det er positivt at hallelujaomkved etter evangelielesning kan erstattes av en kort salme. 
Også flott at høytidsverset trekkes inn i gudstjenesten inn. 
Vi er noe undrende til at kun variantene av hallelujaomkvedet i Salmeboken kan brukes. 
 
5. Kommenter gjerne nattverdpraksisen i menigheten i dag med tanke på særkalk og/eller 
intinksjon og med tanke på mottagelse av nattverd stående eller knelende på 
alterringen/alterskranken. 
Intinksjon har ført til økt nattverdsdeltagelse og bør fortsette på lik linje som nattverd med 
kneling.  Når det gjelder å bruke kalk også ved stående nattverd er det viktig igjen å trekke 
inn barnepersektivet.  Stående nattverd med særkalk vil vanskeliggjøre nattverdgangen for 
barn ved at det blir mye å tenke på når man skal mottta g drikke g spise brød/vin.  Når det er 
gudstjenester med barn tilstede bør derfor nattverd stående deles ut ved intinksjon som i 
dag. 
 
Når det gjelder kalk eller beger ser Horten det menighet slik at begreper Kalk har blitt ett 
«faguttrykk» som folk flest forbinder med nattverd.  Vi ser ingen grunn til å forandre til 
Beger da det heller ikke er et ord som brukes mye i dagligtalen. 
 
Vi synes det derimot er flott ved at nattverdsliturgien strammes inn noe ved at ofring og 
takkoffersalme er første del av nattverden.  Det er også en fordel at det nå har kommet inn 
noen nattverdsliturgier som er noe kortere.  Dette vil være en fordel på gudstjenester med 
dåp og nattverd. 
 
6. Andre kommentarer 
Det ser ut for oss som den foreslåtte revisjonen reduserer muligheten til musikk underveis io 
gudstjenesten. (Preludium er normalt ett forspill til salme.  Det gis ikke mulighet til meditativ 
musikk etter preken)  Dette er vi kritiske til både fordi musikk er svært viktig for mange, men 
også fordi musikk kan være med på å skape rom for stillhet og ettertanke. 
 
 


