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Kampen menighetsråd har vurdert dokumentet: Høring om Justering av 
hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 
 
MR finner at hovedgrepene i endringene er tilfredsstillende og passer med den utviklingen av 
tenkning om gudstjenesten i menigheten. 
Dog finner vi det nødvendig å kommentere tre av spørsmålene i høringsdokumentet. 
 
Høringsspørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, men et 
valgfritt ledd? 
Vi ønsker at samlingsbønnen fortsatt skal være obligatorisk. Det bør også være obligatorisk 
at den skal framføres av en ikke-vigslet tjeneste. 
Det er viktig at det framstår en ikke-vigslet aktør tidlig i gudstjenesten for å markere 
menighetens deltaking. 
 
Høringsspørsmål 3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle 
hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd? 
Vi ønsker ikke at Dagens bønn skal bli obligatorisk nå. Vi ser at dette har likhetstrekk med 
den gamle kollektbønnen. Hvis den skal ligge her bør den nettopp være i del II Ordet og ikke 
i del I. Men vår motstand har å gjøre med kvaliteten på de bønner som per i dag er 
tilgjengelig.  
 

Høringsspørsmål 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? 
Vår erfaring er at det er viktig at nattverd er enkelt tilgjengelig. Vi mener å kunne se at 
deltakelsen er høyere når det er utdeling stående på kirkegulvet enn når det er kneling ved 
alterringen. Hovedformen er intinksjon, det er ikke lenger et tema å bruke særkalker hos oss. 
Så normalformen for høymesse bør være intinksjon utdelt stående. At man i andre mer 
intime sammenhenger benytter kneling er noe annet. 
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