
Våre kommentarer til høringsspørsmål fra Rissa Kirkelige Råd, Stadsbygd prestegjeld.  

1a: Vi opplever at menigheten har fått et eierforhold til gudstjenesten slik den fungerer nå, de 

har hatt anledning til å være med og påvirke hvordan den skal være. 

1b: Mye har fungert godt, og flere har vært med og uttalt seg, i utvalgsarbeid og på 

menighetsmøter. Det som har fungert dårligst har vært at det for prestene har det blitt mange 

ulike ordninger da de jobber i flere sogn. Dette er delvis ryddet opp i ved at en del av 

ordningene er blitt samkjørt der dette lot seg gjøre praktisk. 

1c: Kanskje det viktigste å holde fokus på, er hva som fungerer bra og fremme det. Det som 

fungerer dårlig vil bli kutta ut av menighetene likevel. 

1d: Vi ser at det har blitt vanskelig å tilrettelegge for spesielle gudstjenester - for småbarn 

osv pga absolutte krav om hva skal være med i gudstjenestene. 

2: Vi opplever at prosedyren for utarbeiding av menighetens lokale grunnordning fungerer 

bra. Kanskje kan det anbefales at de sogn som har samme prestestab kan samarbeide f eks 

gjennom et felles gudstjenesteutvalg. Med dette unngår en problemene med mange ulike 

ordninger nevnt under punkt 1b.  

3 e: Samlingsbønn: At samlingsbønnen blir frivillig er helt greit. 

3 f: Vi ønsker at det kan være valgfritt hvordan syndsbekjennelsen innledes. Det er viktig å 

tenke på ordvalg som tar hensyn til de som kommer på gudstjenesten. Det har utarbeiding 

av lokal grunnordning gitt mulighet til. Vi ønsker at dette kan fortsette. 

3 i: Dagens bønn kan være et bra tillegg, men bør være valgfritt. Vi ser at de språklig kan 

virke fremmedgjørende, særlig på familiegudstjenester. Menighetens deltagelse/felles feiring 

kan minske i enkelte tilfelle med dagens bønn. 

3 j: Andre kommentarer til tema Samling: Å stå ved inngangssalme og utgangssalme: vi ser 

at det kan ha mye for seg - vi synger bedre stående, mange utgangssalmer fungerer bra 

stående(ofte livlige/jublende). Et problem er at mange eldre som strever med å stå så lenge, 

og samtidig vil de ikke sitte når alle andre står. Vi ønsker at dette blir valgfritt for menigheten. 

Det bør også være mulighet å sette seg før nådehilsen. 

4:  Justeringer i hoveddel 2 Ordet: 

 Vi ønsker å kunne lese de to lesetekstene i sammenheng, og så ha salme etter det 
før evangelielesning.  

 Evangelielesning og respons: Det kan virke som om det ikke tas høyde for at kirker er 
ulikt utforma. Etter respons skal presten komme seg til prekestolen som i mange 
kirker i landet innebærer at det går litt tid! 

 Preken: Vi stiller oss undrende til at muligheten til aktualiserende, dramatiserende 
eller aktiviserende innslag utgår. Vi ser at dette vil særlig gå utover gudstjenester til 
familier og barn/unge. Vi mener denne muligheten må videreføres! 
 

 

 

 



5 Justering i hoveddel 3 Nattverd 

 Ang Nattverd under Bønnevandring - Vi har en lang og god erfaring med å kombinere 

bønnevandring med nattverdsfeiring. Det har i de fleste av våre kirker ført til økt 

nattverdsdeltagelse og senket terskelen for å delta i nattverd. Mange opplever det 

som tryggere, og føler seg ikke «på utstilling» på samme måte som ved nattverd med 

kneling. Vi opplever at mange føler at det gir mulighet for litt mer skjult 

nattverdsdeltagelse. 

Dersom denne mulighet tas bort, vil folk miste frimodigheten til å gå til nattverd, og 

det kan føre til at flere slutter å komme i kirken. 

Vi ønsker å bevare muligheten til nattverd under Bønnevandring! 

5.a Vi har stående nattverd med intinksjon ved de fleste gudstjenester I enkelte kirker foregår 

dette nede i kirken slik at trapper til koret ikke blir et hinder for å delta. Vi ser at dette har ført 

til økt nattverddeltagelse. Der det er naturlig eller uttrykt spesiell ønske om det, brukes 

knelende nattverd ved alterringen. 

5b: Utdelingsord ved nattverd - vi blir glad når vi ser at det blir mulighet å si "dette er Jesu 

kropp".... Det er også et ønske om å kunne bruke ordet "kropp" i stedet for "legeme" i tilsagn 

etter utdelinga. 

5c: Takkoffer flyttes til å foregå under salmen før nattverden. Vi stiller oss kritiske til dette. 

Det vil kun være mulig for menigheter som samler opp takkoffer i benkerader, det fungerer 

ikke for dem som går rundt alteret. Vi ønsker oss samme opplegg som i ledd 17(når det ikke 

er nattverd...). Det må være mulighet for valgfrihet her.  VIPPS tas i bruk mange plasser etter 

hvert, noe som kan virke forstyrrende på sangen. Det samme gjelder om en skal synge 

samtidig som en går rundt alteret og gir sin gave. Alt dette kan virke forstyrrende inn på 

samling før nattverden. Hvis presten midt inne i ofringen skal gå ut for å iføre seg 

messehakel, vil også dette kunne virke forstyrrende på ofringen.  

 

 

For Rissa kirkelig Råd 

Solveig Brørs 
Leder Gudstjenesteutvalg 


