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HØRINGSUTTALELSE: JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 
Gudstjenesteutvalget i Østenstad menighet vil med dette takke for muligheten til å bli hørt i denne 
saken.  
Vi vil først påpeke det beklagelige i at menighetene i første omgang ikke var bedt om å uttale seg i en 
sak som angår oss direkte. Vår menighet har et engasjert og kompetent gudstjenesteutvalg, dyktige 
fagpersoner (både ansatte og frivillige), og engasjerte og meningsberettigede gudstjenestedeltakere. 
 
Når vi nå likevel får sjansen, vil vi svare på de spørsmålene i høringsbrevet hvor vi har særlig sterke 
synspunkter og erfaringer. De andre spørsmålene velger vi å ikke kommentere. 
 
Høringsspørsmål 
 
1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres 
menighet og i Den norske kirke? 
Det viktigste vi har oppnådd er å styrke deltakelsen av frivillige gudstjenestegrupper. Vi har engasjert 
allerede eksisterende smågrupper i menigheten. Fire ulike bibelgrupper deltar 1-2 ganger i året. I 
dette ligger drøfting av tekst/tema/salmevalg/fordeling av oppgaver og gjennomføring. 
Gudstjenestereformens fokus på involvering, samt gode eksempler fra andre menigheter, har 
inspirert til dette tiltaket. 
 
1b: Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen? Se over mht hva som 
har fungert godt. Det som har vært negativt, har vært usikkerheten som er skapt ved at allerede 
innarbeidet liturgi blir endret på. Særlig en del eldre mennesker har reagert skarpt på dette.  
 
1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for 
gudstjenester? Vi har allerede et svært variert gudstjenesteliv og trenger ikke flere alternativer. 
 
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)? Hva bør endres? 
Vi mener at kirkerådet nå bør legge vekt på å anerkjenne den lokale kunnskap og kompetanse 
innenfor gudstjenesteliv og liturgikk. Prester er ordinert og som sådan forpliktet på kirkens 
ordninger. Kantorer og organister har likeledes gudstjenesten som sitt særlige fagområde. 
Godkjenningsordninger for de lokale grunnordninger bør derfor avvikles. 
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Høringsspørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, 
men et valgfritt ledd? 
Vi mener samlingsbønnen er en av de tingene som fungerer godt i gudstjenesten. Vi ønsker selv å 
opprettholde denne, men av prinsipielle grunner vil vi ikke pålegge andre å gjøre dette til et 
obligatorisk ledd. De menigheter som heller ønsker dagens bønn, bør kunne velge dette. 
 
 
Høringsspørsmål 3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle 
hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd? 
Vi er ikke enige. Vi vil heller beholde samlingsbønnen. Dagens bønn oppleves å legge sterke føringer 
på hvordan tekstene skal tolkes. Dette er ikke ønskelig, slik vi ser det. Vi ønsker imidlertid valgfrihet 
til å kunne bruke Dagens bønn på spesielle dager i kirkeåret (ofte førstedagene) for å understreke 
dagens tematikk. Dette har vi praktisert siden lokal grunnordning ble vedtatt hos oss. 
 
Høringsspørsmål 4: Har dere endringsforslag eller kommentarer til hoveddel II. Ordet? 
Ja: 
1. Vi ønsker ikke et obligatorisk hallelujaomkved før og etter evangelielesningen. Vi ønsker å beholde 
muligheten til å synge en salme som viderefører motivet fra tekstlesningen før eller forbereder 
tematikken i evangeliet. Av pedagogiske grunner, kan det ofte være riktig å gi en kort innledning til 
evangelieteksten. Dermed bygges tekstlesningen i større grad inn i prekenen. Det gir predikanten 
større frihet, noe som er viktig for kreativiteten, og som også vil skjerpe tilhørernes interesse for 
teksten som kommer. 
 
2. Vi ønsker å beholde muligheten til å la nattverden være en del av bønnevandringen. Hos oss 
praktiserer vi dette ved barnegudstjenester og kveldsmesser. Da bruker vi en nattverdliturgi og 
avslutter med «Kom, for alt er gjort ferdig». Vi oppfordrer også til at man kan bevege seg rundt i 
kirkerommet til de ulike bønnestasjonene enten før eller etter man mottar nattverd. 
 
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? 
Vi bruker begge utdelingsformer. Vi vet at en del kirkegjengere ønsker å knele og motta vinen i 
særkalk. Det gir for dem en større opplevelse av måltid og høytid. Vi vet også at en del kirkegjengere 
foretrekker å motta nattverden stående, enten foran alteret med særkalk, eller ved intinksjon. 
Muligheten for å motta nattverden stående, «senker terskelen» for å gå frem. For dem med fysiske 
utfordringer med å knele, er dette også mer inkluderende. Fordi det er ulike (sterke) meninger om 
dette, prøver vi å variere utdelingsformen. 
Vi bruker følgende formuleringer i informasjonen før gudstjenesten: 
«I dag mottar vi nattverden rundt alteret. Kom frem, ta med et beger og knel ned på alterringen eller 
stå på rekke foran alteret*. Ta gjerne med salmeboken og vær med og synge under nattverden.» (*Vi 
har fjernet de fremre seksjonene av alterringen). 
 
Eller: 
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«I dag mottar vi nattverden etter mønster av pilegrimsvandringen: Vi vandrer frem til alteret og 
mottar brød som dyppes i vinen. Ta gjerne med salmeboken og vær med og synge under 
nattverden.» 
 
Høringsspørsmål 5e: Har dere kommentarer eller endringsforslag til ledd 19 og 20 i 
høringsforslaget? 
L: Vi har tatt imot Jesus Kristus. 
M: Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 
L: Fred være med dere. 
M: Amen. 
 
Vi synes dette er et interessant alternativ i forhold til Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus 
har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. 
 
Denne setningen fremhever nattverden som soning for synd for sterkt i forhold til motivet av 
minnemåltid og fellesskap med hverandre og med Kristus. 
Vi mener at menighetssvaret «Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv» på en 
tilstrekkelig måte beskriver hva vi får i nattverden: «Styrke» og «sann tro til det evige liv.» En sann 
tro til det evige liv forutsetter også Kristi soning av våre synder. 
 
En mellomting mellom de to setningene kan være: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har 
nå gitt oss sitt hellige legeme og blod. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Gudstjenesteutvalget i Østenstad menighet 
 
 


