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Høringssvar - Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 

Ullsfjord menighet viser til høringsbrev av 5.1.2018 fra kirkerådet og avgir med dette vårt 
høringssvar. I Ullsfjord menighet har det vært jobbet grundig med gudstjenestereformen før ny lokal 
grunnordning ble vedtatt, og tatt i bruk i 1.søndag i advent 2011. Det var et bredt sammensatt liturgi-
utvalg nedsatt av menighetsrådet som jobbet med gudstjenestereformen og utarbeidet forslag til 
lokal grunnordning (heretter omtalt som liturgi) som ble utprøvd på prøvegudstjenester og til sist 
fastsatt av menighetsrådet. Underveis i prosessen ble ulike hensyn balansert og ivaretatt, så 
menigheten har selv vært med å utforme liturgien.  

I Ullsfjord menighet valgte vi en tilnærming hvor liturgien ivaretar hovedprinsippene i 
gudstjenestereformen, men vi har samtidig har bevart vesentlige deler av liturgileddene fra 1920- og 
1977-liturgien. Frem til den nye liturgien ble tatt i bruk i 2011 vekslet vi på å bruke 1920-liturgien og 
1977-liturgien på ordinære gudstjenester. Menigheten hadde et sterkt ønske om å beholde 
liturgiledd fra de to liturgiene som var i bruk, og vi utformet derfor en liturgi som har gjennomgått en 
språklig forandring med en mer inkluderende form, samtidig som vi har tatt vare på liturgiledd og 
uttrykksformer fra de gamle liturgiene. Vi har åpnet opp at noen ledd kan ha visse variasjoner, for 
eksempel har vi to varianter av syndsbekjennelsen. Det er dermed mulig å tilpasse den enkelte 
gudstjeneste noe, men på en slik måte at gudstjenesten alltid har samme form. På den måten har vi 
utarbeidet en inkluderende, stedsegen og fleksibel liturgi, hvor vi har tatt vare på det tradisjonelle, 
men samtidig gjort fornyelser.  

Vi merker oss at kirkerådet ønsker færre færre valgmuligheter og en større grad av harmonisering av 
liturgiene som skal brukes i forslaget til justering av hovedordning for gudstjeneste som er sendt på 
høring. Som det påpekes i høringsdokumentene kan det av flere årsaker være et dilemma mellom å 
ønske lokale tilpasninger og antall varianter som da kan oppstå. Vi mener imidlertid at en for streng 
harmonisering av enkeltleddende i liturgiene, slik det legges opp til i forslaget fra kirkerådet ikke 
ivaretar prinsippet om stedsegenhet i tilstrekkelig grad. Konsekvensene blir at menigheter som vår 
egen, der det har vært lagt ned mye arbeid med å fornye liturgien, men samtidig beholde en liturgi 
som er tilpasset stedets menighet, nå vil måtte implementere flere endringer og mister mye av det 
stedsegne.  

Vi mener det vil være uheldig dersom ikke lokale liturgi-varianter kan videreføres som i dag, med for 
eksempel innslag fra liturgiene fra 1920 og 1977. Dette gjelder så vel ordvalg, rekkefølge og musikk, 
som muligheten for å ha skriftemål. De endringene som foreslås i justeringen av lokal grunnordning 
som er sendt på høring bør derfor være valgfri å implementere, slik at de menighetene som ønsker 



det kan beholde den liturgien de har i dag. Dette er ikke til hinder for at antall forslag som nevnes 
eksplisitt reduseres, men det bør likevel åpnes for at lokale varianter kan brukes.   

Vi mener det ikke er heldig at detaljstyringen knyttet til enkeltledd som bønner, syndsbekjennelse 
eller mindre avvik i rekkefølge på ulike ledd skjer på nasjonalt nivå.   Det er et mangfoldig 
menighetsliv i kirken, og det bør være opp til den enkelte biskop (eller den som har fått delegert 
myndighet til dette) å vurdere om den enkelte menighet har en liturgi som er i tråd med kirkerådets 
bestemmelser og ikke har for store avvik i forhold til disse. Biskopen vil også være bedre i stand til å 
vurdere og tillate variasjoner i et geografisk avgrenset område, slik at gudstjenester kan 
harmoniseres innenfor naturlige geografiske områder. I flere av våre nabomenigheter er det for 
eksempel tilsvarende demografi, kultur og gudstjenestene har i dag nokså like liturgier. Det er 
viktigere at liturgiene harmoniseres innenfor slike områder enn i et nasjonalt perspektiv.  Det er også 
viktig å merke seg at enkelte menigheter, som for eksempel vår egen ligger geografisk slik til at 
mulighetene til å besøke andre menigheter i rimelig nærhet er begrenset.  

En slik tilnærming mener vi det den beste for å ivareta behovet for mer harmonisering av liturgiene 
på den ene siden og å bevare stedsegne liturgier på den andre siden. Vi håper dere tar våre 
synspunkter med i den videre prosessen, og vil avslutningsvis takke for muligheten vi har fått til å 
legge frem våre synspunkter som en del av høringen.  
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