
Til Kirkerådet 

Fra Rælingen og Øvre Rælingen menighetsråd 

 

 

Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. 

 

Vi har sett på innholdet i høringsnotatet og kan slutte oss til mye av det som står der. Men 

det er noe vi ønsker som vårt svar på høringa: 

 

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

valgfritt ledd?  

Vårt svar er Ja.  

 

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

hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd?  

Vårt svar er Nei. 

Vi ønsker å kunne velge å ha enten Samlingsbønn eller Dagens bønn på våre 

hovedgudstjenester.  

 

Høringsspørsmål 4i: Ledd 17 Forbønn for kirken og verden. 

 Vi er uenig i at «bønnevandring er en del av forbønnen, og altså ikke en del av 

nattverddelen». Vi ønsker å kunne ha bønnevandring under nattverddelen. Dette har vi nå 

gjennomført og med god erfaring. Vi mener det er unødvendig og rotete å ha to vandringer i 

løpet av en høymesse: En under bønnedelen og en under nattverddelen. Vi ønsker å samle 

bevegelsen på ett sted. Vår erfaring er at flere våger å komme fram til nattverden når vi har 

bønnevandring. Da er det bevegelse i rommet, og nattverdmåltidet er ett av stasjonene folk 

søker fram til. Vår erfaring videre er at folk da, som ikke ønsker å gå til nattverd, føler seg 

mer bekvem med å la være å gå til nattverd. Det blir naturliggjort at noen deltar i 

nattverden, noen tenner lys eller skriver bønnelapper og noen sitter i ro i bønn. Vi ønsker da 

under kunngjøringene å si noe om hvordan bønnevandringen foregår. 

 

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

forbønnsleddet?  

Dette er mer et prinsipielt spørsmål og ikke praktisk. For takkofferet kommer uansett på 

samme sted. 



Vi svarer Nei. Det Gud gir oss, også i nattverden, er av nåde. Våre gjerninger og vår offergave 

til et godt formål må ikke forstås som vår betaling for å få noe fra Gud.  Punkt 18 bør (bare) 

hete Menighetens takkoffer. «Del III NATTVERD» bør flyttes til foran 19. Takksigelse og bønn.   

 

 

 


