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”Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser ” – 

høringssvar. 
 

NAM har drøftet Høringsdokumentet m/vedlegg (sak 16/2018) og avgir følgende 

høringssvar: 
 

Overordnet resultatønske: 

NAM ønsker at gudstjenester i Dnk skal ha et sterkt felles grunnpreg slik at 

medlemmene «kjenner seg igjen» fra sted til sted/fra gudstjeneste til gudstjeneste. 
 

Svar på enkelte av høringsspørsmålene: 
 

Høringsspørsmål 1c: Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig 

bør rette vår oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet fremover? 

NAMs kommentar/svar: 

 - en gudstjeneste for alle 

 - en større sjangerbredde i det musikalske uttrykk 

 - økt motivasjon hos folk til å gå til gudstjeneste, jfr. «den store samtalen 

   om gudstjenesten i Den norske kirke». 

 

Høringsspørsmål 1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike 

former for gudstjenester? 

NAMs kommentar/svar: 

 - Vi ser et behov for å øke variasjonen av ulike former for gudstjenester.  

 

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

prosedyren for hvordan menighetens lokale grunnordning utarbeides og vedtas (jf. 

Alminnelige bestemmelser)?  

NAMs kommentar/svar:  

 - Nei 

 

Høringsspørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, men 

et valgfritt ledd? 

 - Ja 
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Høringsspørsmål 3f: Har dere endringsforslag eller kommentarer til leddet 

syndsbekjennelse i høringsforslaget? 

NAMs kommentar/svar:  

 - Vi er enige i endringsforslaget. 

 

Høringsspørsmål 3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle 

hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd? 

NAMs kommentar/svar: 

 - Ja 

 

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? 

NAMs kommentar/svar: 

 - Vi tror at mottakelse av nattverd blir mer tilgjengelig ved at den kan mottas 

stående. 

 

Høringsspørsmål 5b: Gi gjerne kommentarer til valgene av ordene som er foreslått. 

NAMs kommentar/svar:  

 - Vi synes det er riktig å benytte ordene «legeme» og «beger». 

 

Høringsspørsmål 5c: Er dere enige i at takkofferet inngår i nattverdliturgien, og ikke i 

forbønnsleddet? 

NAMs kommentar/svar: 

 - Ja 

 

Høringsspørsmål 6: Gi gjerne kommentarer eller endringsforslag til nattverdbønnene. 

NAMs kommentar/svar: 

 - Det er viktig at gudstjenestene ikke føles «for lange», særlig når det er mange barn 

til stede. 
 

 

For Norderhov & Ask menighetsråd 

 

 

 

 

Tove-Marthe S. Nyhuus     
                      leder 


