
Menighetsrådet i Høybråten, Fossum og Stovner menighet har i menighetsrådet sitt møte 6.mars 

2018. 

 

Bakgrunn: I 2011 ble det innført nye liturgier for hovedgudstjenesten i Den Norske. Kirke. 

Hovedgudstjenesten er normalt gudstjenesten kl. 11:00. Kirkerådet har nå sendt ut på høring et 

forslag til justering av denne ordningen. Fristen for høringen er 10.april 2018 og saken skal 

sluttbehandles på Kirkemøtet   i april 2019. Menighetsrådene er ikke definerte høringsinstanser, men 

kan velge å uttale seg. Menighetsrådet i Høybråten, Fossum og Stovner menighet vil uttale seg! 

 

1a: Vi er positiv til de endringer som kom med Gudstjenestereformen i 2011. Vi tror allikevel ikke den 

i stor grad har påvirket gudstjenesteoppslutningen. Vi har fått større mulighet til variasjon og 

stedegengjøring, noe vi opplever som positivt. 

 1b: Den store valgmuligheten mht. liturgisk musikk har skapt både frustrasjon og glede. Det har vært 

positivt at mer barne og ungdomsvennlig liturgisk musikk har vært mulig å bruke.  

1c: Hovedutfordringen framover er å gjøre gudstjenesten attraktiv for målgruppen 15-50 år. Det vil 

handle om form, tid, og involvering av mennesker som i dag ikke har sin plass i 

gudstjenestefelleskapet. Vi ser at musikk/musikkform er viktig mht. gudstjenesten og vi tror 

forkynnelsen er viktig.  Vi ser og at samarbeid med lokalt kultur og musikkliv er viktig 

1d: Vi tror det er viktig med variasjon mht. dag og tid og også mht. gudstjenesteform som inkluderer 

barn, familier og yngre mennesker 

2: Vi tror det er viktig å gi biskopen myndighet til å gi menigheter dispensasjon til å ha opplegg for 

gudstjenesteordninger som avviker fra godkjent ordning. Vi ser at oppslutningen om gudstjenester 

går ned. Vi se at mennesker med annen kulturell, etnisk og kirkelig bakgrunn i langt større grad må 

inkluderes i våre menigheter. Vi ser også at vi strever med å inkludere mennesker mellom 0-60 i våre 

gudstjenester. Biskopene må ha tilstrekkelig fullmakt til å godkjenne prøveordninger og endringer i 

lokal grunnordning. 

3: Endringer i Gudstjenesteordning: 

3c: Vi gir vår tilslutning til at menigheten skal stå under første og siste salme 

3d: Vi gir vår tilslutning til at samlingsbønn ikke lenger skal være et obligatorisk ledd i gudstjenesten 

3f: Vi gir vår tilslutning til at syndsbekjennelsen innledes med: Gudsbarmhjertighet er stor og vi 

støtter endringer mht. antall og tilføyelser av nye syndsbekjennelse 

3g: Vi støtter at kyrie er obligatorisk. 

3h: Også lovprisningen bør være obligatorisk. 

3i: Vi støtter at Dagens bønn blir fast ledd i gudstjenesten 

4a: Vi støtter at leddet «Gud være lovet» tas bort fra gudstjenesteordningen 

4b: Det bør kunne brukes korsang eller musikkmeditasjon mellom de to lesningene, og også etter 

prekenen. 



4c: Vi støtter ikke at Halleluja-omkvedet blir et fast ledd – knyttet til evangelielesningen. Dette bør 

være et kan ledd. Leddet bryter opp sammenheng mellom tekstlesing og preken.  I mange lokale 

gudstjenestetradisjoner og kirker vil et slik ledd virke fremmedgjørende.  Det krever og kor eller 

forsangere om det skal fungere godt. 

 

5. Nattverd 

5a: Menigheten praktiserer både kneling med særkalk og stående nattverd med Intinksjon. Vi har 

liten grad praktisert stående nattverd m/særkalk. Vi finner det tjenlig at det er disse tre 

valgmulighetene knyttet til nattverdutdelingen, tilpasset ulike gudstjenester, kirkerommet og antall 

mennesker på gudstjenesten. 

5b: Vi støtter og at det utvides til 3 valgmuligheter mht. utdelingssord under nattverdfeiringen. 

5c: Vi støtter forslaget om å knytte offeret til nattverddelen i Gudstjenesten – slik vi også opplever at 

det er i dag. Offeret tas i dag normalt opp under salmen før nattverden 

6: Vi støtter språklige endringer mht å erstatte ‘kalk’ med ‘beger’ og andre endringer i de ulike 

nettverdbønnene.   

 

Høybråten, Fossum og Stovner menighet v/sokneprest Kåre Rune Hauge 

 

 

 

 


