
Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten 
og alminnelige bestemmelser 

 
Fra Klemetsrud og Mortensrud menighet 10. april 2018 
 
Hovedsynspunkt 
Menighetsrådet i Klemetsrud og Mortensrud menighet har den 10. april 2018 behandlet 
Kirkerådets høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser, og har 
følgende kommentarer: 
 

a) Det blir galt at ikke menighetene er obligatorisk høringsinstans i en sak som så fun-
damentalt angår det helt sentrale i menighetenes liv. Også på bakgrunn av det grun-
dige arbeid gudstjenesteutvalg, menighetsråd og ansatte gjorde i arbeidet med ny 
gudstjenesteordning så sent som i 2011-12, oppleves dette som en klar tilsidesettelse 
av menighetene.  
 

b) En ny justering (eller større endring av gudstjenestene) så snart etter den forrige 
gudstjenestereformen skaper uro og frustrasjon i menigheten. Det er fare for at det 
bidrar til en ytterligere svekkelse av gudstjenestelivet heller enn en styrking i en tid 
hvor oppslutningen om kirkens gudstjenester går nedover. Det er ingen i Klemetsrud 
og Mortensrud menighet som uttrykker behov for endringer i gudstjenesten.  
 

c) Det som kommer fram i høringsnotatet bryter på flere punkter med de verdiene som 
lå til grunn for gudstjenestereformen i 2012, nemlig stedegenhet, involvering og flek-
sibilitet. Menighetens myndighet til å vedta egen liturgi innskrenkes ytterligere, 
ovenfrastyringen tiltar. Stedegenheten og fleksibiliteten svekkes. Dette er feil vei å 
gå. 
 

d) Den lokale menighet blir fortrolig med egen gudstjeneste, også melodivalg. De som 
kan oppleve seg noe fremmede er vikarprester, vikarorganister og besøkende fra 
andre menigheter. Men det blir helt galt å skulle endre gudstjenesten og musikkval-
get for å imøtekomme disse grupper. Folkekirkemenigheten, som kommer til guds-
tjeneste i forbindelse med dåp eller av andre årsaker og som ellers sjelden deltar i 
menighetens gudstjenester, er like fremmede eller kjente med den lokale gudstje-
nesten som et hvilket som helst annet gudstjenesteuttrykk. Man imøtekommer ikke 
folkekirkemenigheten ved de foreslåtte endringer! 

 
e) Mange av endringene vil innskrenke det lokale handlingsrommet på punkter hvor det 

er viktig å kunne ta hensyn til kontekstuelle forhold. Det er stor forskjell mellom 
f.eks. domkirkemenigheter og menigheter i bydelene. Likeledes mellom gudstjenes-
ter med mange deltakere og/eller store liturgiske ressurser, og gudstjenester med få 
deltakere. Det er forskjell på gudstjenester i forbindelse med trosopplæringstiltak 
med mange barn og unge til steder, og en mer «voksen» gudstjenestemenighet. Det 
er forskjeller i gudstjenestekultur og liturgisk uttrykk. Gudstjenesteordningen må 
være fleksibel nok til å ta hensyn til disse forhold. 

 



f) Klemetsrud og Mortensrud menighet er kritisk til flere «skal-elementer» (f.eks. at 
man skal stå under inngangs- og utgangssalmen, at «Dagens bønn» skal være med, at 
det skal være halleluja-vers før og etter evangelielesingen, etc.). Disse bør forbli 
«kan-elementer». Innføring av nye obligatoriske ledd fører til tidsmessig forlengelse 
av gudstjenesten. Det er ikke positivt med tanke på at svært mange gudstjenester in-
neholder både dåp og nattverd. Noen av de obligatoriske leddene er også svært 
fremmede. Det gjelder særlig halleluja-verset før og etter evangelielesingen. 

 
g) Vi er også kritiske til å ta bort muligheten til å ha bønnevandring og nattverd sam-

men. Særlig i forbindelse med familiegudstjenester er det viktig å ha disse på samme 
tid for ikke å gjøre gudstjenesten for lang. I de aller fleste familiegudstjenester er na-
turlig og riktig med bønnevandring. Faren er at nattverd da vil falle bort for ikke å 
gjøre gudstjenesten for lang. 
 

h) Gudstjenestereformen i 2012 var ingen stor og dramatisk endring for Klemetsrud og 
Mortensrud menighet. Det ble gjort et grundig arbeid med den, men mye av det som 
reformen la opp til, var allerede innarbeidet i menighetens gudstjenestefeiring. 

 
 


