
Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 

 

Høringssvar fra stab og menighetsråd i Tjølling menighet, Larvik prosti, Tunsberg Bispedømme.  

 

Tjølling menighet har et sterkt ønske om økt gudstjenestedeltakelse og et inkluderende 

gudstjenesteliv. Vi arbeider for at kirkerommet skal være tilgjengelig for alle mennesker uansett 

fysisk funksjonsnivå. Vi arbeider med at liturgien og språket i gudstjenesten skal være inkluderende 

uansett teologisk kompetanse og hyppighet i gudstjenestedeltakelse. Vi arbeider også med at 

gudstjenestene skal være mest mulig inkluderende i forhold til informasjon og veiledning underveis 

fra liturg/medliturg/kantor for å trygge menigheten i gudstjenesten.  

Generelt sett opplever vi ikke at de forslagene til justering bidrar til et særlig mer inkluderende 

gudstjenesteliv eller vil bidra til økt gudstjenestedeltakelse i våre kirker. Vi tror det er uheldig å stryke 

og innskrenke kan-ledd, og innføre flere obligatoriske ledd i gudstjenesteordningen.  

Vi har stor tillitt til at lokale gudstjenesteutvalg og menighetsråd finner de beste løsninger for sin 

menighet, og mener derfor at kan ledd bør tilstrebes i størst mulig grad.   

I gudstjenestereformen 2011 var involvering en av de tre hovedordene i reformen. I vårt lokale 

arbeid med gudstjenesteutvalget har de leke medlemmene uttrykt frustrasjon over manglende 

mulighet til å påvirke gudstjenestens liturgi (ordo). Med dette forslaget vil gudstjenesteutvalgets 

påvirkning blir enda mindre.  

Tjølling menighetsråd og stab har valgt å bare delvis kommentere noen av høringsspørsmålene. For 

øvrig viser vi til Tunsberg bispedømmeråds høringssvar.  

Til høringsspørsmål 3c  Ledd 2 Inngangssalme og høringsspørsmål 7 Ledd 22 Salme mener vi det bør 

være valgfritt om menigheten står eller sitter på første salme og siste salme. I vår menighet er det 

eldre som er avhengig av rullator eller rullestol for å bevege seg og/eller småbarnsforeldre som ofte 

blir nødt til å bære de minste barna på armen når menigheten står. For denne delen av menigheten 

oppleves ikke disse forslagene inkluderende. I tillegg kan det i noen type gudstjenester være 

unaturlig å stå på siste salme, som f.eks. i fastetiden eller på Tomasmesse e.l. 

Til høringsspørsmål 3e og 3i mener vi at samlingsbønn og dagens bønn bør være kan-ledd. Vår 

menighet er godt fornøyd med leddet samlingsbønn før syndsbekjennelse etter hilsen.  

Til høringsspørsmål 4 a og 4c mener vi at det fortsatt bør kunne være mulig å synge en salme mellom 

lesningene og evangelielesningen. Vi mener det blir en for ordrik del av gudstjenesten om disse 

lesningene ikke skal kunne deles opp med salmer imellom.  Vi mener ikke at det er tilstrekkelig at det 

kan synges en salme mellom de to første lesningene og en kort salme mellom evangelielesning og 

preken. En kort salme før preken vil heller kunne føre til et brudd, enn en kontinuitet mellom 

evangelielesning og preken.  I vår menighet leser vi ofte de to første lesningene etter hverandre, for 

deretter å ha en salme eller solosang før evangelielesning. Dette fungerer godt.  

Høringsspørsmål 5m Nattverdbønn G mener vi er et godt og nødvendig tillegg til 

gudstjenesteordningen. Vi har savnet et forslag til en kort nattverdliturgi i de gudstjenestene vi 

mener det er nødvendig.  

På vegne av Tjølling menighetsråd og stab 5. april 2018.  

Sokneprest Ruben Heitmann 

Menighetsrådsleder Karen Kjølen Hellenes 


