
Høringssvar – ’justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 

Fra Salangen menighetsråd 

 

1a Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i 

deres menighet i Den norske kirke? 

Den har fornyet gudstjenesten på følgende måter: 

- Prosesjon er fint 

- Medliturger og andre hjelpere er satt mer i system 

- Deltagelse av andre, for eksempel dåpsfølge 

1b Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen? 

Å reformere en liturgi er en slitsom prosess både for prest og menighet. I 

begynnelsen føltes det nok ukjent og fremmed, men nå har vi vent oss til 

liturgien hos oss, og har inntrykk av at menigheten har blitt glad i den. Vi 

ønsker ikke å endre vår liturgi nå, og mener at reformer ikke bør komme for 

ofte. 

1d Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for 

gudstjenester? 

Vi veksler mellom familiemesse, høymesse, kveldsmesse og andre tema- og 

friluftsgudstjenester. Vi mener at dette skaper en god variasjon og har ikke 

ytterligere behov for variasjon. 

Spørsmål 3e – samlingsbønn 

Vi har positive erfaringer med samlingsbønn og ønsker å beholde den, evt. 

bruke dagens bønn som samlingsbønn. 

Spørsmål 3f – syndsbekjennelse 

Forslagene er gode, men vi ønsker ingen valg. Hvorfor skal akkurat 

syndsbekjennelsen være valgfri når mye annet er obligatorisk?                                           

Syndsbekjennelsen bør være lik over hele landet. 

Spørsmål 3g: Kyrie 



Vi liker kyrie av Aas som vi bruker, men bruker ikke kyrie og gloria på 

familiemesser der vi synger Måne og sol i stedet. Dette synes vi fungerer 

godt, men ser ikke bort fra at kyrie kan være i tillegg til Måne og sol på 

familiemesser. 

Spørsmål 3i 

Vi er ikke enige i at dagens bønn skal være obligatorisk. 

Spørsmål 4c – halleluja før og etter  

Vi er uenige i at hallelujaomkvedet bare skal være halleluja. Vi ønsker fortsatt 

å bruke sangstrofen: ”Hellige Ånd, kom til oss! Fyll oss med din kjærlighets 

kraft!” før og etter evangelielesing. 

Spørsmål 5a – nattverd 

Vi har gode erfaringer med at vi veksler mellom mottakelse av nattverd 

stående eller knelende. Ved familiemesser har vi alltid nattverden stående og 

ved høymesser knelende hvis det ikke er dåp. 

5c 

Vi er ikke enige i at takkeoffer skal være en del av nattverdliturgien. 

Takkeoffer bør være der det er i dag.  

7 – sendelse 

”Gå i fred og tjen Herren med glede!” kan gjerne varieres ut fra dagens tema, 

for eksempel til ”Gå i fred og hvil i Guds nåde!” 
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