
Høringsvar fra Hvaler menighetsråd 

Vedtatt i møtet 22. mars 2018 

 

Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 

 

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten 

 

1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet 

og i Den norske kirke? 

Vi fikk muligheter til å lage en stedegen gudstjeneste med større engasjement og 

involvering fra kirkegjengerne. Kunne lettere tilpasse gudstjenester til de forskjellige 

aldersgruppene.  

 

1b: Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen? 

Større fleksibilitet har vært veldig positivt for oss. Vi har prøvd ut ulike varianter og funnet 

vår form. I sommermånedene med mange tilreisende har vi valgt å bruke liturgi og musikk 

fra 1977. 

  

1c: Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig bør rette vår 

oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet fremover?  

Det er viktig å arbeide for at gudstjenesten er inkluderende og gjelder alle, at den vekker 

nysgjerrighet og søken i alle aldersgrupper. 

 

 

Høringstema 2: Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten 

 

2: Mener dere at det er behov for å justere eller presisere noe ved prosedyren for hvordan 

menighetens lokale grunnordning utarbeides og vedtas? Hva bør endres?  

Biskopen bør få tilstrekkelig myndighet til å gi dispensasjon for lokale endringer.  

 

 

Høringstema 3: Justeringer i hoveddel 1. Samling, ledd 1-8 

 

3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, men et valgfritt ledd?  

Ja, vi mener det er viktig med valgfrihet. 
3f: har dere endringsforslag eller kommentarer til leddet syndsbekjennelse i høringsforslaget? 

Det nye forslaget mottas med takk. 

3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle hovedgudstjenester og ikke et 

valgfritt ledd? Nei, vi ser at disse bønnene vil være veldig egnet i de fleste gudstjenester, 

men ønsker også dette som et valgfritt ledd.  

3j: Gi eventuelt andre kommentarer til høringstema 3.  

På Hvaler er de fleste gudstjenester såkalte hovedgudstjenester og vi ønsker også 

muligheter til å erstatte kyrieleddet med flere variasjoner der dette er mer hensiktsmessig i 

særskilte gudstjenester, f.eks salmen Vær meg nær, å Gud.  

 

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

 

 4: har dere endringsforslag eller kommentarer til hoveddel II. Ordet?  



I Hvalerkirkene har vi god erfaring med å kombinere bønne- og nattverdvandring, det gir 

en fin helhet under nattverden og flere mottar nattverd.  Vi ønsker derfor fortsatt 

muligheten til å kombinere dette i spesielt trosopplæringsgudstjenester.  

 

 

Vi har ingen videre kommentarer til de foreslåtte endringer i høringstema 5, 6 og 7.  
 

 

 

 

 


