
Høringssvar fra Nykirke menighetsråd 
Høringen er først utarbeidet av et arbeidsutvalg bestående av tre av menighetsrådets medlemmer. 

De utarbeidet et forslag til høringssvar som menighetsrådet har behandlet som egen sak. 

Høringsuttalelsen som følger er enstemmig vedtatt som Nykirke menighetsråds høringsuttalelse. 

Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige 

bestemmelser 

Spørsmål 1 
1a og b: Vi har i en del ledd fått litt mer alminnelig språk, og dermed mer forståelig for den jevne 

kirkegjenger. Vi har lagt vekt på at det skal være en felles ordning for alle sokn som deler prester og 

musikere. Det er overdreven tro på viktigheten av ordningen i gudstjenesten når hensikten med 

reformen var økt oppslutning om gudstjenesten. Det er andre ting som har betydning for 

oppslutningen. 

Pga. språklige endringer og ny salmebok, er følelsen av tilhørighet blitt større. 

Antallet nattverdgjester har økt, som følge av at det er nattverd oftere. 

Det er vanskelig å skaffe medliturger som kan fungere over tid. Vyene om at mange skulle delta som 

aktive i gudstjenesten, fungerer ikke så godt i praksis. Vi er ikke så mange, og byrden blir 

uforholdsmessig stor på de som blir med. Da vil man gi opp forholdsvis fort, og man bruker opp 

ressurspersoner som ellers kunne engasjeres i annet arbeid. 

1c og d: Vi tenker at det er ikke så mange typer gudstjenester, men at det er mulighet for å variere 

innenfor de typene vi har. Det går for eksempel an å variere det musikalske uttrykket uten at 

liturgien som sådan må endres. 

En viktig side ved å ha en liturgi som ligner fra gang til gang, er det at de ulike leddene etter hvert blir 

en del av hjertespråket til den som går jevnlig. Når ting endres, må hjertespråket også endres. Dette 

tar tid, og derfor bør reformer og endringer ikke skje for ofte. 

Man bør ha momentet om trosstyrking klart framme når gudstjenestearbeidet skal jobbes med. Men 

husk: Trosstyrking er ikke bare prekenen. 

Spørsmål 2 
Dette har vi ingen mening om. 

Spørsmål 3 
3e: Vi er enige om at dette bør være valgfritt. 

3f: Vi opplever det som positivt at henvisningen til Guds barmhjertighet er tatt med som en 

innledning til syndsbekjennelsen. 

Alternativ C er ikke god, verken språklig eller innholdsmessig. 

3i: Vi er litt ambivalente i forhold til dette. Vi anbefaler en revidering av bønnene. Det oppleves som 

om vi skal «belære» Gud om hvem han er. Denne revideringen bør gjøres før bønnen gjøres 

obligatorisk. 



3j: Nå har vi vendt oss til at kunngjøringene om neste gudstjeneste kommer i forberedelsen. Vi som 

ikke har gudstjeneste hver søndag, trenger å høre når neste gudstjeneste er. 

Spørsmål 4 
Ingen kommentarer. 

Spørsmål 5 
5a: Intinksjon har virket åpnende på nattverdpraksisen. Det er flere som ikke går fram og kneler ved 

alterringen, som deltar når det er intinksjon. 

Vi har byttet mellom intinksjon og knelende ved nattverden. 

5b: Ingen sterke meninger. 

5c: Det gir god mening å knytte takkofferet til nattverden. 

Det må bare ikke oppleves som om vi bringer et offer – «betaling» – og får nattverden som betaling. 

Vi har i vår kirke en praksis med å bringe offeret fram til alteret og legge det der. Dette blir vanskelig 

å praktisere ved at vi må synge en salme samtidig. Vi ønsker derfor valgfrihet om det skal være en 

salme eller bare musikk. 

Vi ønsker altså samme praksis uansett om det er nattverd i gudstjenesten eller ikke. 

5e: Vi synes dette var gjenkjennelig og kan praktiseres uten store justeringer av det vi allerede gjør. 

Spørsmål 6 
Det er positivt at det er tatt med henvisninger til hva bønnene bygger på. 

Det er også positivt at det er stor variasjon i bønnene, samtidig som de ivaretar en noenlunde lik 

oppbygning (gjenkjennelighet). 

Spørsmål 7 
Må utgangsordene være obligatoriske? Noen ganger er det fint om det ikke kommer mer etter 

velsignelse. Der det er utgangsprosesjon vil også dette være problematisk. 

Generelt 
Det er viktig at antallet liturgiske tilsvar under en gudstjeneste blir riktig. Det kan bli for mye. Dette 

bør den enkelte menighet kunne finne en passe mengde på. I små forsamlinger fungerer disse dårlig. 

Det er også fremmedgjørende når man til stadighet oppdager at man ikke får med seg de gangene 

man skulle vært aktiv. 
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