
	

 

 

 

Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige 
bestemmelser 

Øyer, 5.april 2018 

Til  

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd  

 

Fra 

Øyer og Tretten kirkelige råd 

 

Vi ønsker med dette å la oss høre om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige 
bestemmelser, slik det framgår av høringsbrev, høringsdokument og høringsforslag sendt 
ut 9.januar i år, med høringsfrist 10.april i år. 

 

Høringsspørsmålene,  innledende kapittel 

1a: Det er en sterk bekymring i Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) knyttet til 
gudstjenestereformens og de nye liturgienes noe uklare holdning til familier og barn. Da 
man tidligere hadde egen ordning, liturgi, for familiegudstjenester, ble denne borte i 2011 
og man ser nå en økende grad av fremmedgjøring av barn og familier i gudstjenesten. 
Dette skrives det om i høringsdokumentet på side 7, og vi ønsker å understreke behovet 
for en klarere holdning omkring barn og familier i gudstjenesten. Det er hos oss reist 
spørsmål ved om det bør vektlegges fra tilsynsmyndighetene at menigheten bør ha mer 
enn én vedtatt liturgi (høymessen) og at familiegudstjenestene både i omfang og lengde 
burde kunne feires også når det ikke er knyttet til et konkret trosopplæringstiltak.  

1b: Hva har fungert godt og dårlig ved reformen? Dette er et stort og omfattende 
spørsmål.  

1c: Gi familiegudstjenesten, som en stabil og alminnelig del av menighetens 
gudstjenesteliv, mer fokus fremover.  

1d: Igjen vil vi understreke barna og familiene, som et forsømt punkt til nå i 
gudstjenestereformens arbeid. Det etterlyses en noe enklere liturgi som er mer 
barnevennlig, og som motiverer barnefamilier til å delta mer i gudstjenesten, særlig når 
det er dåp. Her har mange gjort mye, men vi mener det trengs klarere retningslinjer fra 



	

både biskop og kirkemøte på dette, både i liturgiske ressurser og i veiledning når lokale 
vedtak fattes. 

 

Til liturgiforslaget:  

ØTKR støtter at kirkerommet er stille og åpent en tid før gudstjenesten starter, til 
lystenning, samtale, bønn m.m. 

Ingen innvendinger til forslaget om en ytteligere valgbar syndsbekjennelse, men mange 
hos oss ser helst at alternativ B benyttes. 

Gudstjenesteutvalget fremhever viktigheten av å beholde løftesordet/absolusjonen, og 
ønsker ikke at den skal være valgfri. Hvilket ord som benyttes på ulike gudstjenester, kan 
velges av liturg. 

Dagens bønn: ØTKR synes det blir mye med både dagens bønn og samlingsbønn. 
Likevel støttes det at Dagens bønn settes inn som høringsforslaget foreslår. 

Forslaget om å kutte ut menighetens ”Gud være lovet”, er det litt skepsis til, noen mener 
det er en naturlig bekreftelse og avslutning etter lesningen. Vi har god nytte av liturgisk kor 
som sørger for at dette blir sagt. Variert grad av deltakelse fra menigheten. Flere ønsker 
at dette forblir. 

Halleluja/Salme før preken: vi ønsker å opprettholde muligheten for å synge salme før 
bibellesning. 

Vi minnes de døde: et viktig punkt for våre menigheter. Gjerne med lystenning knyttet til 
bønnen for de etterlatte. En trospraksis som mange knytter mye til. Det er en fin balanse å 
ikke kommunisere at vi ber for de døde, for det har vi ikke som del av vår kirkes tro. Her 
kan det jobbes noe med hvilke ord som benyttes, og hvordan vi faktisk minnes de døde 
og ber for de sørgende.  

Utvidet fredshilsen/Pax: Her er det svært ulike erfaringer. Noen fremholder at det er en 
god skikk som bør videreføres.  
 
Utdelingsordene legeme/kropp: Forslag om å endre teksten til «kropp» istedenfor 
«legeme» tas i mot med blandet begeistring. Noen mener den gamle betegnelsen er best, 
men noen antar at det er en vanesak, å går for å endre.   
 
 
For Øyer Tretten kirkelige råd 
 
 
 
 
Geir Wiknes 
Sokneprest  


