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Overordnede betraktninger 

På toppen av alle andre endringer kirken nå går gjennom kommer en ny gudstjenestereform 

på et ubeleilig tidspunkt. Om det er noe forrige reform bør ha lært oss så bidrar ikke slike 

reformer til noen økning i gudstjenestedeltakelsen, de bidrar kun til å fremmedgjøre de 

gudstjenestedeltakerne som allerede kommer til gudstjeneste og er blitt vant med liturgien 

som foreligger. Å innskrenke tidligere valgmuligheter og innføre nye obligatoriske ledd 

representerer en kirkelig overstyring preget av manglende tillit både til biskopene og de lokale 

menighetene. I et hvert tilfelle bør biskopene ha mulighet til å gi dispensasjon fra gjeldende 

ordninger ved særlige forhold. Liturgiene som foreligger fungerer for vår menighet og vi kan 

ikke se at de foreslåtte endringene vil ha en positiv innvirkning på gudstjenestedeltakelsen hos 

oss, eller på innholdet eller kvaliteten på gudstjenestene.  

 

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

hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd? 

Det er ikke alle gudstjenester, eks. familie og ungdomsgudstjenester, hvor Dagens bønn er 

naturlig. Derfor bør det heller ikke være obligatorisk. I flere tilfeller er det et problem at 

gudstjenestene blir for lange og ordrike. Flere obligatoriske ledd er ikke løsningen, selv om 

samlingsbønn gjøres til et kan-ledd.    

 

Høringsspørsmål 3 j: Gi eventuelt andre kommentarer til høringstema 3? 

I vår menighet har vi gode erfaringer med å ha menighetens kunngjøringer ved begynnelsen 

av gudstjenesten. På den måten blir de et langt mindre forstyrrende element enn i midten av 

gudstjenesten. 

 

Høringsspørsmål 4: Har dere endringsforslag eller kommentarer til hoveddel II. Ordet? 

Det bør være mulighet for en salme mellom lesningene og evangeliet, da dette fungerer som 

en naturlig pause og gir rom for ettertanke i forkant av evangelielesning og preken. Det bør 

også fortsatt være åpning for stillhet eller musikk etter prekenen.  

Kirkerådet har ingenting med hvordan predikanter avslutter prekenen sin. Begge 

lovprisningene som er foreslått er uansett upassende ved familie- og ungdomsgudstjenester.     

Muligheten for å feire nattverd under bønnevandring bør ikke innskrenkes, selv om det kun 

bør forekomme ved særlige anledninger, da dette ofte er eneste mulighet til å få med nattverd 

i familie- og ungdomsgudstjenester.    
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