
 DEN NORSKE KIRKE 

 Tyristrand Menighet 

 Holleiaveien 1 
 3533 Tyristrand 

 
Tyristrand 7 april 2018 

 
 
Høringsuttalelse om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige 
bestemmelser 
 
Høringsspørsmål  
1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres 
menighet og i Den norske kirke?  
Den viktigste endring slik vi ser det er at det ble involvering av flere aktører i gudstjenesten og 
gudstjenestelivet for øvrig. Tekstlesere, klokker, forsangere, kor, konfirmanter bidrar i 
gudstjenesten. 
 
1b: Hva har fungert godt, og hva har fungert dårlig ved gudstjenestereformen?  
Involvering har fungert godt. Det som har fungert dårligst er det musikalske frislepp. 
 
 
1c: Hvilke av de momentene som er nevnt ovenfor mener dere vi særlig bør rette vår 
oppmerksomhet mot i gudstjenestearbeidet fremover?  
Viktig å jobbe videre med involvering. Det oppleves som verdifullt i vår menighet. 
 
 
1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for 
gudstjenester? 
Tyristrand menighet er en landsens menighet med begrenset omland. Vi har ikke behov eller 
kapasitet til å holde ulike typer gudstjenester. Vi har også et begrenset antall gudstjenester, og de 
vi har skal være gudstjenester slik menigheten kjenner. Skulle det derimot komme noen som for 
eksempel vil arrangere ungdomsgudstjeneste eller spesielle musikkgudstjenester eller annet tar vi 
selvfølgelig imot. 
 
 
Høringsspørsmål 2: 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? 
 
 
Høringsspørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir obligatorisk, men et 
valgfritt ledd?  
Enig, samlingsbønnen kan være et valgfritt ledd. 
 
Høringsspørsmål 3 f: Har dere endringsforslag eller kommentarer til leddet 
syndsbekjennelse i høringsforslaget? 
Greit at Syndsbekjennelsen plasseres som foreslått (ledd 5) eller i ledd 16. 
Spesielt glad for innledningen til syndsbekjennelsen «Guds barmhjertighet er stor». 
Det er en enklere inngang til syndsbekjennelsen en tidligere. 
Alternativ D, 3.linje …og kjenner syndens makt i vårt hjerte. Dette mener vi er en uheldig 
formulering. 
 



Høringsspørsmål 3i: Er dere enige i at ledd 8 Dagens bønn blir obligatorisk i alle 

hovedgudstjenester, og ikke et valgfritt ledd?  

Er enig i at ledd 8 Dagens bønn skal være obligatorisk. 

  

Høringsspørsmål 3 j: Gi eventuelt andre kommentarer til høringstema 3?  

Ingen kommentar. 

 

Høringsspørsmål 4: Har dere endringsforslag eller kommentarer til hoveddel II. Ordet? 
 
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?  

Alt fungerer bra, vi bruker stort sett intinksjon. 

 
Høringsspørsmål 5b: Gi gjerne kommentarer til valgene av ordene som er foreslått.  

Støtter bruken av ordet beger i stedet for kalk. 

 
Høringsspørsmål 5c: Er dere enige i at takkofferet inngår i nattverdliturgien, og ikke i 

forbønnsleddet?  

Ønsker å ha fokus på nattverden under nattverdssalmen og ikke måtte tenke på ofring (leite fram 

penger osv.) 

 
Høringsspørsmål 5e: Har dere kommentarer eller endringsforslag til ledd 19 og 20 i 

høringsforslaget?  

Ingen kommentar. 

 
Høringsspørsmål 6: Gi gjerne kommentarer eller endringsforslag til nattverdbønnene?  

Nattverdsbønnene er bra. 

 
Høringsspørsmål 7: Har dere kommentarer eller endringsforslag til hoveddel IV. Sendelse?  

Ingen kommentar. 

 
 
 
 
Med hilsen Tyristrand menighet ved 
 
Øystein Frivold, leder. 


