
Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 
 
Høringsspørsmål  
 
Høringsspørsmål  
1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i 
Den norske kirke?  
Reformen har virket positivt: 
-økt deltagelse i gudstjenestelivet 
-økt eierforhold til gudstjenesten 
 
1c: Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig bør rette vår 
oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet fremover?  
Involvering av konfirmantforeldre og dåpsfamilier. 
 
1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for gudstjenester. 
Flere uttrykksformer: gudstjenester med ulike musikalske uttrykk. Fokus på salmedikter eller 
komponist. 
Grunnordningen trenger ikke å varieres, men målgruppen kan varieres.  
Uttrykksformen må tilpasses målgruppen. Å innstille seg på gruppa som kommer er viktig.  
 
Høringsspørsmål2. Mener dere at det er behov for å justere eller presisere noe ved prosedyren for 
hvordan menighetens lokale grunnordning utarbeides og vedtas (jf. Alminnelige bestemmelser)? 
Hva bør endres? 
Nei.  
Biskopen bør gis hjemmel til i særskilte tilfeller samtykke i et opplegg av søndagens gudstjeneste som 
avviker fra gjeldende ordning. (GB Del 1, s 16) 
 
Høringsspørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, men et valgfritt 
ledd? 
Samlingsbønnen bør være et obligatorisk ledd. 
 
Høringsspørsmål 3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle 
hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd?  
Vi mener at dagens bønn IKKE skal være obligatosrisk, men fortsatt skal kunne være valgfri. 
 
 
Høringsspørsmål 4: Har dere endringsforslag eller kommentarer til hoveddel II. Ordet? 
Vi ønsker at det fortsatt skal være mulighet for ulike innslag i prekenen som drama, fortelling.  
 
Høringsspørsmål 5a: Kommenter gjerne nattverdpraksisen i menighetene i dag med tanke på 
særkalk og/eller intinksjon og med tanke på mottakelse av nattverd stående eller knelende på 
alterringen/alterskranken? 
Det fungerer godt med veksling mellom intinksjon og kneling ved alterringen. I gudstjenester med 
dåp velger vi intinksjon og ellers velger vi å forrette nattverd ved alterringen i de fleste gudstjenester 
uten dåp.  
 
Høringsspørsmål 5b: Gi gjerne kommentarer til valgene av ordene som er foreslått. 
Kropp i stedet for legeme. Det korresponderer også med innstiftelsesordene som er valgt. 
Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod utøst for deg. Kristi kropp, Kristi blod i stedet for Jesu kropp, Jesu 
blod.  
 



Høringsspørsmål 5c: Er dere enige i at takkofferet inngår i nattverdliturgien, og ikke i 
forbønnsleddet? 
Takkofferet bør inngå som en del av nattverdliturgien når man ser på hvilken sammenheng den 
hadde opprinnelig. Det må kunne gå an å få med det historiske i dette leddet som viser at kollekten 
har en sammenheng med at vi tar med oss det vi har og deler med resten av verden. Både penger, 
brød og vin. Vi deler av det vi har rundt det bordet som samler oss til fellesskapsmåltid.  
 
Høringsspørsmål 5e: Har dere kommentarer eller endringsforslag til ledd 19 og 20 i 
høringsforslaget? 
Støtter forslaget fra NFG med den forkortede alternative formuleringen: 
L: Vi har tatt imot Jesus Kristus. 
M: Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 
L: Fred være med dere. 
M: Amen 
Dette får frem nattverden som gjenskapelse, fornyelse i mye større grad enn individuell 
syndsforlatelse.  
Slik nattverden fremstår i dag, er det som om det bare handler om at vi er store syndere som trenger 
å ta imot tilgivelsen. Nattverden er et fellesskapsmåltid og ikke et syndstilgivelsens måltid.  
 

 


