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Sak 010/18 Høring angående justering av liturgien i hovedgudstjenesten 

Kirkerådet har sendt ut høringsbrev angående «Justering av hovedgudstjenesten og 
alminnelige bestemmelser.» Prosten har oppfordret menighetene til å ta stilling til 
forslagene. Menighetsrådets medlemmer fikk oversendt dokumentene i en epost av 1.feb 
18. Kort oppsummert dreier forslagene seg om at Kirkerådet strammer inn mulighetene for 
lokalt tilpassede ordninger og søker en mer felles liturgi for DNK med to-tre alternativer å 
velge mellom.  
Justeringsforslagene gjelder i hovedsak følgende: Menigheten skal stå under 
inngangssalme og hilsen, samlingsbønnen kan utelates, syndsbekjennelsen kan settes 
opp lenger ute i gudstjenesten ifm kirkebønnen, og menigheten kan ikke søke biskopen 
om å bruke en egenformulert syndsbekjennelse regelmessig i gudstjenestene, Halleluja-
ropet før og etter prekenteksten blir obligatorisk og kan ikke byttes ut med en salme, takke 
offeret er tatt inn helt i begynnelsen av nattverden under salmen. I høringsnotateter det 
under hvert punkt listet opp flere problemstillinger det ønskes tilbakemelding på. Spørsmål 
som bl.a går på hvordan gudstjeneste reformen har fungert, historikk knyttet til reformen, 
m.m. Flere av disse spørsmålene er kommentert. Kirkerådet varsler at det vil komme flere 
justeringsforslag. 
Generelt: Menighetsrådet opplever at det er viktig å redusere forandringer i gudstjeneste 
liturgien. Det er viktig at kirkerådet meget grundig vurderer behovet for flere justeringer. 
Det oppleves krevende for menigheten med nye forslag til varianter og liturgiske ledd som 
får endret plassering i gudstjenesten. Torsken menighet har flere prekensteder på mindre 
steder der det er relativt sjeldent gudstjenester (3-4 årlig). Folk blir fremmede i 
gudstjenesten med stadig justeringer. Menighetene trenger ro. Kirkegjengere skal kunne 
kjenne seg igjen i gudstjenesten. «Man skal kjenne seg igjen når man kommer til kirken». 
Dette må kirkerådet ta hensyn til under beslutningsprosessen og arbeidet med justering av 
liturgi. Det er kun måneder siden dåpsliturgien ble noe endret og fikk ny plassering i 
gudstjenesten. Og man varsler allerede nå at kommer flere justeringsforslag framover. 
Menighetsrådet i Torsken har liten tro på at det er gjennom disse reformene at kirken kan 
få økt oppslutning og deltakerantall i gudstjenesten. Den vanlige kirkegjenger har liten eller 
svært begrenset forståelse for betydning av rekkefølgen og plasseringen av de ulike 
liturgiske leddene i gudstjenesten. Dessuten, det er svært ressurskrevende å gjennomføre 
en forsvarlig høring som den vi nå har blitt forelagt for en menighet med få personer å 
spille på. 
Noen kommentarer til enkelte punkter.  
Menighetsrådet kommenterer ikke alle endringsforslagene. 
Menigheten står under inngangssalme og hilsen. Det kan være en fin innledning til 
gudstjenesten. Det krever imidlertid at organist må avslutte salmen raskt uten etterspill slik 
at det er naturlig at man står under liturgens hilsen. Og at liturgen er rask med å gi 
hilsenen slik at det ikke oppstår pauser som gjør at noen setter seg. Ordningen bør være 
valgfri. Forslaget støttes ikke. 
Samlingsbønnen kan utelates. Den har sammenheng med at noen menigheter har en 
prosesjon inn ved begynnelsen av gudstjenesten. Torsken har ikke det. Det kan oppleves 
at det er «mange» bønner og ledd innledningsvis. Forslaget støttes. 
Syndsbekjennelsen. Det blir foreslått at den kan settes opp lenger ute i gudstjenesten ifm 
kirkebønnen. Menigheten kan ikke søke biskopen om egen formulert syndsbekjennelse 
regelmessig i gudstjenesten, kun i spesielle gudstjenester. Syndsbekjennelsen bør være 
tidlig i gudstjenesten. Den bør ikke flyttes til kirkebønnen og kan da lett oppfattes som en 
del av denne. Det må fortsatt være anledning til egen formulerte syndsbekjennelser ved 



enkeltgudstjenester. Før selve syndsbekjennelsen foreslåes det en formulering «Guds 
barmhjertighet er stor» (fra Salme 119,156) lest av liturgen og derpå følger «La oss bøye 
oss for Gud og bekjenne våre synder». En vurderer at dette innledningsordet fra Salme 
119 ikke bør bli tatt med. Forslagene støttes ikke. 
Halleluja før og etter prekenteksten. I justeringsforslaget blir Halleluja gjort obligatorisk og 
kan ikke byttes ut med en salme/et salmevers. Det bør fortsatt være anledning til å ha en 
salme der og ikke kun et obligatorisk Halleluja rop. Skal Halleluja være et fast ledd, må det 
i tillegg kunne åpne for at et salmevers eller en kort salme kan synges som en del av eller i 
tilknytning til tekstlesningene. Forslaget med obligatorisk Halleluja rop støttes ikke. 
Takke offeret I gjeldende liturgi er takke offeret et eget ledd før nattverden. I forslaget er 

tatt inn helt i begynnelsen av nattverden under salmen. Dette oppleves unaturlig og det 

kan skape mer uro i kirkerommet selvsagt litt avhengig av hvordan man gir offeret. Men 

blir det slik at takke offeret samles inn under nattverds salmen vil det ofte være mer uro i 

kirkerommet. Og det kan lett oppfattes som at det er en del av nattverden. Det skal det 

ikke være. Forslaget støttes ikke. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Menigheten står under inngangssalme og hilsen. Forslaget støttes ikke 
Samlingsbønnen kan utelates. Forslaget støttes 
Syndsbekjennelsen. Forslag: Syndsbekjennelsen bør være plassert tidlig i gudstjenesten. 
Det bør være mulighet med egenformulerte syndsbekjennelser til enkeltgudstjenester. 
Halleluja før og etter prekenteksten. Forslaget med obligatorisk Halleluja rop støttes ikke. 
Det foreslåes at Halleluja blir valgfritt og at en kan ha et salmevers/kort salme ifm preken. 
Takke offeret under nattverden. Forslaget støttes ikke. Takke offeret bør ikke plasseres 

slik at det kan oppfattes som en del av nattverdel. 

 

 

Møtebehandling: 

 

 

 

Vedtak: 

Menigheten står under inngangssalme og hilsen. Forslaget støttes ikke 
Samlingsbønnen kan utelates. Forslaget støttes 
Syndsbekjennelsen. Forslag: Syndsbekjennelsen bør være plassert tidlig i gudstjenesten. 
Det bør være mulighet med egenformulerte syndsbekjennelser til enkeltgudstjenester. 
Halleluja før og etter prekenteksten. Forslaget med obligatorisk Halleluja rop støttes ikke. 
Det foreslåes at Halleluja blir valgfritt og at en kan ha et salmevers/kort salme ifm preken. 
Takke offeret under nattverden. Forslaget støttes ikke. Takke offeret bør ikke plasseres 

slik at det kan oppfattes som en del av nattverdel. 

 
 


