
HØRINGSUTTALELSE VEDR. JUSTERING AV GUDSTJENESTEORDNINGEN 

Lura sokn, Sandnes prosti – Stavanger bispedømme 

Her i Lura menighet har vi arbeidet godt og grundig med vår lokale grunnordning. 

Endringene som ble gjort var forsiktige og relativt moderate i forhold til gammel 

ordning. Dette tror vi var en klok og riktig holdning å ha, særlig for å motvirke den 

«fremmedgjøring» man alltid risikerer når noe blir endret. Når det gjelder hva 

gudstjenestereformen har betydd i praksis i vår menighet, opplever vi at graden av 

involvering har økt; at flere frivillige bidrar. Videre ser vi at god planlegging og 

bevisste liturgiske valg lønner seg. Det blir spennende i fortsettelsen å se hvordan 

gudstjenestedeltakelsen utvikler seg.   

Vedrørende de forslag til justering av gudstjenesteordningen som nå foreligger, har vi 

følgende kommentarer: 

«Samlingsbønn» og «Dagens bønn» - her har vi aldri mottatt påfyll i våre permer av 

oppdaterte alternativer til «Dagens bønn». Men det kommer vel en gang. Slik vi ser 

det, blir dette en gjeninnføring av den gamle «Kollektbønnen», som svarte til dagens 

karakter. Når «Samlingsbønn» ikke lenger blir obligatorisk, vil den nok i all hovedsak 

falle bort. Da er det etter vår mening naturlig at «Dagens bønn» erstatter 

«Samlingsbønn» som obligatorisk ledd, og ikke er valgfritt. 

Bønnevandring under nattverdfeiring – vi mener bestemt at det fremdeles må være 

mulig å ha bønnevandring under nattverdfeiringen. Dette har etter vår mening 

mange gode pedagogiske virkninger, og tar på ingen måte oppmerksomheten bort fra 

sakramentets høytid og verdighet. I vår menighet har bønnevandring under 

nattverden fungert meget godt; som en mangfoldig og meningsfull trosutøvelse. Vår 

opplevelse er at den «bevegelse» som da skapes i kirkerommet, gir mennesker enda 

større frimodighet til å ta del i det hellige bordfelleskapet. 

Kalk eller beger – kropp eller legeme – vi følger (under litt tvil) valget man har gjort 

for oversettelsen av Skriften der «kalk» har blitt til «beger», siden sistnevnte ord 

kommuniserer bedre med vår samtid enn «kalk». Det er vitterlig forskjell i betydning, 

men vi velger å følge denne endringen. Videre gjelder det også «kropp» kontra 

«legeme», men vi oppdaget en relativt grov inkonsekvens i tilsigelses-ordene der man 

fremdeles snakker om «legeme»…  

Vi mener for øvrig at å innføre nye, uvante menighetssvar (som «Amen» til slutt) bør 

unngås. Dette blir for mye forlangt, særlig hvis det ikke synges og uten medfølgende 

akkompagnement.  



De mindre endringene som foreslås, er helt greie i våre øyne. 

 

Vedtatt i Lura menighetsråd 15.03.18. 

 


